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ÚVOD  
 
POZNEJ SVŮJ DRUH

Můžete mi říkat, že jsem nevděčný. Mám stříbrné amalgámové 
plomby v zubech, drahá piva v ledničce a hudbu z celého světa 
v kapse. Řídím japonské auto s tempomatem, posilovačem říze-
ní a airbagy, které mě svým explozivním objetím ochrání, pokud 
bych náhodou usnul za volantem. Nosím německé brýle, které 
v kalifornském slunci samy ztmavnou, a tahle slova píšu na počí-
tači, který je tenčí a lehčí než knížka, ve které budou nakonec vy-
tištěna. Těším se ze společnosti přátel, které bych už dávno ztratil, 
kdyby je nezachránily náročné urgentní operace, a můj otec žil 
posledních 17 let jen díky tomu, že se mu krev filtrovala přes játra 
muže jménem Chuck Zoerner, který zemřel v roce 2002.

A přesto.
Když anglický spisovatel G. K. Chesterton poprvé v roce 

1921 navštívil Ameriku, jeho hostitelé ho vzali v noci na Times 
Square. Chesterton tam beze slova zíral. Když už to trvalo příliš 
dlouho a někdo se ho konečně zeptal, co si o tom myslí, Ches-
terton odpověděl: „Napadlo mě, jak krásné by to bylo, kdybych 
neuměl číst.“

Stejně jako Chesterton i my umíme číst a vidíme, že to nevy-
padá dobře. Všudypřítomné blikající reklamy postupně ztrácejí 
schopnost odvádět naši pozornost od toho, co mnozí vědí a větši-
na tuší: Blížíme se ke konci cesty. Víra v pokrok – základní před-
poklad a příslib civilizace – pomalu mizí stejně jako ledovce.

Ale co antibiotika, letadla, ženská práva a stejnopohlavní 
manželství? Chápu. Ale když se na to podíváme zblízka, spous-
ta těchto takzvaných výdobytků civilizace je v podstatě jen  
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částečnou kompenzací za to, co jsme utrpěli, nebo způsobuje 
stejné množství problémů, jaké má údajně řešit.

Například většina infekčních chorob, proti kterým nás chrá-
ní očkování, nebyla vůbec problémem, dokud lidé nezačali žít 
s domestikovanými zvířaty, protože tyto patogeny se k nám do-
staly od nich. Chřipka, neštovice, tuberkulóza, cholera, nemoci 
srdce, deprese, malárie, zubní kaz, většina typů rakoviny a sko-
ro všechny závažnější zdravotní problémy způsobující masové 
utrpení našemu druhu vděčí za svou nebezpečnost nějakému 
aspektu civilizace: domestikovaným zvířatům, hustě zalidněným 
městům, otevřené kanalizaci, jídlu kontaminovanému pesti- 
cidy, narušenému mikrobiomu a můžeme pokračovat.

Jen pár let po vynálezu zázraku létání piloti ovládali leta-
dlo jednou rukou, aby druhou mohli shazovat bomby na civilní 
obyvatelstvo. A jen v těch nejpokrokovějších moderních společ-
nostech si získávají lidé jiné sexuální orientace a ženy respekt 
a uznání, které mívali ve většině společenství lovců a sběračů.

 Obecně máme tendenci zprávy o pokroku velmi přeceňo-
vat a nekriticky přijímat, zatímco na každého, kdo zpochybňuje 
výhody civilizace, se díváme jako na cynika, utopistu nebo něja-
kou kombinaci obojího.

Arthur Miller jednou řekl: „Když se základní iluze vyčerpají, 
znamená to konec dané éry.“ Pokrok, evidentně základní iluze 
naší éry, je u konce. S  tím, jak kolabuje rybolov, roste množ-
ství CO2  a nad naprosto bezpečnými jadernými elektrárnami se 
zvedají radioaktivní oblaka, zvyšuje se množství dystopických 
scénářů.  Ropa uniká do oceánů, mutující patogeny snižují účin-
nost nejnovějších antibiotik a v našem kolektivním nevědomí se 
pohybují oživlé mrtvoly. Každý následující rok trhá rekord v tep-
lotách a z uhlíků poslední války se rozněcuje další nevyhlášený 
válečný konflikt, zatímco politické strany nominují egocentrické 
mluvky, kteří nejsou schopni se domluvit ani na tom, co je vlast-
ně problém, natož pak na jeho řešení.  Přes všechny úžasnosti 
naší doby – nebo možná částečně kvůli nim – se nacházíme ve 
velmi problematických časech.
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Můžeme třeba přemýšlet nad tím, jaké moudré rady by nám 
poskytl nějaký vyslanec z budoucnosti, abychom si mohli zvolit 
tu nejlepší cestu dál. Ale zkusme se zamyslet nad opačným scéná-
řem. Jak by asi nějaká cestovatelka v čase z prehistorie zhodnotila 
stav a trajektorii moderního světa? Evidentně by byla ohromena 
spoustou věcí, se kterými by se setkala, ale až by nadšení nad mo-
bilními telefony, leteckou dopravou a samořídícími auty opadlo, 
jak by asi zhodnotila podstatu a  smysl našeho života? Byla by 
nadšená našimi vynálezy, nebo spíš zděšená tím, co jsme odhodili 
v naší honbě za lepšími, ale stále více nejistými zítřky?

Tato otázka není až tak hypotetická, jak by se mohlo zdát. Mi-
sionáři, cestovatelé, dobrodruzi a antropologové bývají pravidel-
ně zmateni a zklamáni tím, jak domorodé národy odmítají pohod-
lí a mantinely civilizace. „Proč bych se měl učit obdělávat půdu 
a chovat zvířata,“ ptal se jeden muž z kmene !Kung San, „když je 
na světě tolik dobrých ořechů mongongo?“ V dopise příteli píše 
Benjamin Franklin o tom, jak nepatrný zájem mají indiáni o při-
pojení se k civilizaci: „Nikdy neprojevili sebemenší náznak toho, 
že by chtěli změnit svůj způsob života a přijmout ten náš. Když se 
k nám dostalo indiánské dítě, naučilo se náš jazyk a přizpůsobilo 
se našim zvykům. Jakmile však odešlo za svými příbuznými a po-
hovořilo s nějakým indiánem, neexistoval už žádný způsob, jak 
jej přimět k návratu.“ A když se bílé děti dostaly do styku s indián- 
ským způsobem života (většinou kvůli tomu, že byly uneseny), 
podle Franklina mu také dávaly přednost. Po své záchraně „byly 
za krátký čas tak znechuceny naším způsobem života, vším tím 
usilováním a starostmi, které jsou pro něj nezbytné, že při první 
příležitosti opět utekly do lesů“.

Charles Darwin byl prvním, kdo viděl, jak obtížné je pře-
svědčit domorodce o výhodách civilizace. Když proplouval ko-
lem Ohňové země na lodi Beagle, byl znechucen tím, co se mu 
jevilo jako nehorázná špína a degradace lidí, kteří žili na stude-
ném a bouřlivém nejjižnějším cípu obou Amerik. V dopise pří-
teli Darwin píše: „Neviděl jsem nic, co by mě ohromilo víc než 
pohled na divocha. Byl to nahý indián, dlouhé vlasy mu vlály, 
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obličej měl pomalovaný barvami.“ Do deníku si Darwin zapsal: 
„Věřím, že kdyby se prohledal celý svět, nenašel by se člověk na 
nižší úrovni.“

Na předchozí plavbě unesl kapitán lodi Beagle, Robert 
FitzRoy, tři indiány, dvě děti – kterým Britové dali jména Fuegia 
Basket a Jemmy Button – a mladého muže, kterému dali jmé-
no York Minister. FitzRoy věřil, že únos je vlastně dobrodiním, 
protože „výhody z poznání našich zvyků a jazyka plně vynahra-
dí dočasnou separaci od jejich vlastní země“. FitzRoy je vzal do 
Anglie, kde strávili rok tím, že poznávali výhody civilizovaného 
života – dokonce se při svém pobytu setkali s králem Vilémem IV.  
a královnou Adelaidou. Když takto poznali zjevnou nadřaze-
nost evropské společnosti, pluli spolu s Darwinem na lodi Beagle 
zpět ke svému národu v Ohňové zemi, aby mohli hlásat evange-
lium správného a civilizovaného přístupu k životu.

Když se však po roce Beagle vrátila do Woolya Cove, záto-
ky nedaleko hory, která se dnes nazývá Mount Darwin, nebyli 
Jemmy, York ani Fuegia nikde k nalezení. Chatrče a zahrádky, 
které pro tyto tři indiány britští námořníci vybudovali, byly 
opuštěné a zarostlé. Nakonec byl Jemmy vypátrán a přišel na 
loď povečeřet s Darwinem a FitzRoyem, pověděl jim ovšem, že 
civilizovaný způsob života opustili. Darwin z toho byl velmi ne-
šťastný a napsal, že nikdy neviděl „tak zásadní a smutnou změ-
nu“ a že „pohled na něj byl velmi skličující“.  (Darwin si také vši-
ml, že Jemmy zapomněl, jak se správně používá vidlička a nůž.) 
Když jim kapitán FitzRoy nabídl, že je vezme zpět do Anglie, 
Jemmy odmítl s tím, že nemá „nejmenší chuť se vracet do An-
glie“, protože je zde šťastný a spokojený, jelikož má ‚spoustu 
ovoce‘, ‚spoustu ryb‘ a ‚spoustu ptáků‘“. *

* O dvacet pět let později, koncem roku 1859, jen pár dní po vydání O původu druhů 
přírodním výběrem neboli uchováním prospěšných plemen pro život, vedl Jemmy Button  
útok na skupinu křesťanských misionářů v Ohňové zemi a osm z nich zabil. 
A FritzRoy? Poté, co vysadil mladého Charlese Darwina s jeho revolučními myš-
lenkami v Anglii, položil základy vědy o předpovídání počasí, a přivodil tím tak 
revoluci v meteorologii. I přes všechny své vědecké úspěchy však zůstával FitzRoy 
hluboce zbožným člověkem a vydání knihy O původu druhů ho zdrtilo.
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Carl Jung si stěžoval na náš odklon od minulosti a „vyko-
řeněnost“, která vede lidi k tomu, aby žili „spíše v budoucnosti 
a jejích efemérních příslibech zlatého věku než v přítomnosti, 
se kterou naše evoluční výbava ještě nechytila krok“. Ve svých 
memoárech nazvaných Vzpomínky, sny, myšlenky to nemohl Jung 
napsat jasněji, když kritizoval směřování našeho druhu k fanta-
zijní budoucnosti: „Zbrkle se ženeme za novinkami, hnáni ros-
toucím pocitem nedostatečnosti, nespokojenosti a neklidu. Už 
nežijeme z toho, co máme, ale ze slibů, ne ve světle přítomného 
dne, ale v temnotě budoucnosti, která, jak očekáváme, nám na-
konec přinese ten správný východ slunce. Odmítáme uznat, že 
všechno, co je lepší, je vykoupeno něčím, co je horší.“

V roce 1928 v eseji nazvané „Ekonomické možnosti pro naše 
vnuky“ popsal slavný ekonom John Maynard Keynes svět o sto 
let později. Předpovídal, že to bude tak úžasné, že nikdo si ne-
bude muset dělat starosti s vyděláváním peněz. Základním pro-
blémem, se kterým se budou muset lidé vyrovnávat, bude, co si 
počít s obrovským množstvím volného času: „Poprvé od svého 
stvoření bude člověk stát před opravdovým a permanentním 
problémem, jak využít svou svobodu od omezujících ekonomic-
kých starostí, jak zaplnit volný čas, který bude získán díky vědě 
a složenému úročení,“ píše Keynes.

Teď jsme tedy v té tak nadšeně očekávané budoucnosti a prů-
měrný Američan je stejně zničený a zoufalý jako tehdy, pracuje 
po stejný počet hodin jako v roce 1970 a je rád, když má pár 
týdnů ročně dovolené. Technicky vzato je sice pravda, že objem 
globálního bohatství za posledních pár desetiletí vzrostl, ale ale-
spoň v Evropě a USA jde většina tohoto nového bohatství ve 
prospěch těch, kteří to potřebují nejmíň, a zbytek za nimi zao-
stává čím dál tím víc.

A nedá se ani říci, že by ti nejúspěšnější z nás na tom byli 
až tak dobře. Čtyřicet čtyři procent Američanů, kteří vydělávají  
40 000 až 100 000 dolarů ročně, se vyjádřilo, že v případě nouze  
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by nedokázali dát dohromady ani 400 dolarů, a 27 procent 
z těch, kteří vydělávají víc než 100  000 dolarů ročně, řeklo to 
samé. Globálně vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) mezi lety 
1990 a 2014 o 271 procent, ale počet lidí, kteří musí vyžít s méně 
než pěti dolary na den, za stejnou dobu vzrostl o 10 procent 
a počet lidí, kteří hladovějí, je o 9 procent vyšší.

Tak to je ta slavná růžová budoucnost – pořád někde za 
rohem. Myslíte, že jsem moc přísný? Evoluční biolog Stephen 
Jay Gould nazývá samotnou ideu pokroku „zhoubnou, kultur-
ně podmíněnou, nedoložitelnou, nefunkční a neuchopitelnou 
myšlenkou, kterou je třeba nahradit, pokud chceme pochopit 
historický vývoj“. Jared Diamond je sice trochu diplomatičtěj-
ší, ale také se nenechal zlákat propagandou pokroku a tvrdí, že 
slova jako „civilizace“ a fráze „vzestup civilizace“ falešně impli-
kují, že „civilizace je dobrá, kmenoví lovci a sběrači jsou nešťast-
ní ubožáci a historie se v posledních 13 000 letech pokrokově 
vyvíjela ke stále světlejším a šťastnějším zítřkům“. Diamond se 
s tímto neztotožňuje a píše: „Nepředpokládám, že průmyslové 
státy jsou automaticky lepší než kmeny lovců a sběračů nebo 
že opuštění životního stylu lovců a sběračů ve prospěch státu 
založeného na zpracovávání železa představuje pokrok nebo že 
to vedlo k většímu štěstí lidstva.“

Už ale slyším milovníky pokroku, pravověrné zastánce sa-
mozřejmého faktu, že naplňujeme svůj osud jako vyvolený druh 
na této planetě tím, že postupujeme směrem k nějakému nedosa-
žitelnému cíli, který je stále blíž – i když k němu stejně nakonec 
nikdy nedojdeme.  Nerozporuji reálnost pokroku v jistých kon-
textech, ale mám pochybnosti o tom, jak jej vyjádřit koncepčně 
a jak jej měřit.  Máme například tendenci zaměňovat pokrok za 
přizpůsobivost. Přizpůsobivost – a její rozšíření – evoluce – ne-
předpokládá, že se druh „vylepšuje“ s tím, jak se vyvíjí, pouze že 
se lépe adaptuje na své prostředí. Ti „nejodolnější“ pak přežijí 
a množí se, ale koncepce „nejodolnějších jedinců“ existuje pou-
ze v rámci specifického ekologického kontextu a nemá žádný 
absolutní a na kontextu nezávislý význam nebo hodnotu. Samci 
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egyptských supů si například patlají na obličej fekálie – zjevně 
proto, aby samicím demonstrovali svou imunologickou zdat-
nost. Tento způsob vyjádření zdatnosti však u jiných druhů není 
pravděpodobně tak účinný.

Často se mi zdá, že se pohybujeme buď směrem k moderní 
manifestaci naší dávné minulosti, nebo směrem k propasti. Naše 
zoufalé putování se soustřeďuje na hledání místa, které by bylo 
podobné domovu, který jsme opustili, když jsme vyšli z naší pra-
věké zahrady a začali se zemědělstvím. Naše nejvíce zneklidňující 
sny možná prostě odrážejí svět, jaký byl, než jsme usnuli.

Možná se blížíme k takzvané singularitě, kdy se naše pohod-
lím atrofovaná těla rozplynou v obrazovkách, před kterými trá-
víme tolik času. Nebo možná kolonizace jiných planet umožní 
našim potomkům žít ve vzdálených dómech sponzorovaných 
Applem, Teslou nebo Caesars Palace. Pokud jste stejně jako 
Keynes doufali v rovnostářský svět sdílené hojnosti se spoustou 
volného času, který strávíte ve společnosti svých blízkých, uvě-
domte si, že naši předci v takovém světě žili – ovšem pouze do 
příchodu zemědělství a předtím, než se asi před deseti tisíci lety 
vynořilo něco, čemu říkáme „civilizace“. Od té doby se tomuto 
světu úspěšně a pokrokově jen vzdalujeme.

Když se člověk pohybuje špatným směrem, je pokrok to po-
slední, co potřebuje. Vypadá to, že „pokrok“, který definuje naši 
dobu, se spíš podobá postupu choroby než její léčbě. Civilizace 
často nabírá čím dál tím vyšší rychlost s tím, jak se blíží výlevce. 
Je možné, že ta zoufalá víra v pokrok je něco jako prášek pro-
ti bolesti – víra v budoucnost jako protilátka vůči přítomnosti, 
která je příliš děsivá na to, abychom se jí zabývali?

Vím, že vždycky se našli šílenci, kteří varovali, že konec světa 
je blízko, a vždycky říkali, že „Tentokrát je to jiné!“ Ale váž-
ně: tentokrát to je jiné. Titulky ve stylu „Jsme ztraceni, co teď?“ 
přinášejí i ty nejserióznější noviny. Vysoký komisař OSN pro 
uprchlíky uvádí, že ke konci roku 2015 dosáhl počet lidí násilně 
přemístěných vlivem válek, konfliktů a pronásledování závratné 
výše 65,3 milionu – v roce 2014 to bylo 37,5 milionu. Z oblohy 
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padají hejna mrtvých ptáků, bzukot včel mizí, ustaly migrace 
motýlů a cirkulace mořských proudů se zpomaluje. Druhy vy-
mírají rychlostí nevídanou od doby, kdy zmizeli dinosauři před 
65 miliony let. Plovoucí masy plastů o velikosti Texasu dusí stá-
le kyselejší oceány, zatímco vodonosné vrstvy jsou vyčerpávány 
až na pomyslné dno. Roztávají ledovce, z jejichž hlubin unikají 
oblaka metanu, a zrychlují tak cyklus globální destrukce. Vlá-
dy států jen přihlížejí, jak největší finanční instituce vysávají už 
tak zbídačenou střední třídu a energetické společnosti svou těž-
bou plynů pomocí hydraulického štěpení (frakování) pumpují 
neznámé jedy do vodonosných vrstev, na kterých jsme všichni 
životně závislí – ale nevíme, jak je chránit. Není divu, že hlavní 
příčinou pracovních neschopností na světě je stále rostoucí inci-
dence deprese.

Stav světa je šokující a vzbuzuje obavy, ale neměl by nás pře-
kvapovat. Každá civilizace, která kdy na Zemi existovala, zko-
labovala do chaosu a zmatku. Proč bychom měli předpokládat, 
že ta naše tak nedopadne? Jenže tady je rozdíl: zatímco Řím, 
Sumerská říše, mayská civilizace, starý Egypt, civilizace Veliko-
nočního ostrova a další skončily regionálním kolapsem, hroutící 
se civilizace kolem nás je globální. Jak říká kanadský historik 
Ronald Wright, „každé opakování historie nás stojí víc.“

Možná si myslíte, že konec světa je blbost. Možná si my-
slíte, že povznášející krása závěrečných Beethovenových kvar-
tet, fotografie Země pořízené z vesmíru nebo znalost struktury 
DNA za to stojí – že stojí i za tu nesmírnou cenu, kterou my lidé 
a všechna stvoření na této planetě teď musíme zaplatit. Možná 
vám nebo vašim blízkým zachránila život moderní medicína – 
takže je pro vás nemožné nebo nepřijatelné nebýt hlasitým fa-
nouškem pokroku. Možná věříte, že se chytří a slušní lidé sami 
zorganizují a najdou způsob, jak rozšířit nějaké memy*, které 
všechno zachrání – bleskově a v pravý čas infikují naši populaci, 
abychom začali používat zdravý rozum.

* Koncept memu zavedl Richard Dawkins v díle Sobecký gen (1976). Jedná se nejmenší 
jednotku přenosu kulturní informace. Pozn. odborného korektora.
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To, zda divy naší doby mají tu závratnou hodnotu, je otázka, 
kterou si nakonec každý z nás musí zodpovědět sám. Ale předtím 
než se vůbec můžeme touto zásadní otázkou začít zabývat, musí-
me se prodrat džunglí propagandy pokroku, která nás po staletí 
obklopovala, abychom mohli udělat dvě věci: získat širší povědo-
mí o koncepci civilizace, která bude obsahovat i náklady a ztráty, 
a hodně se zamyslet nad tím, kolik smyslu a naplnění do našeho 
života ve skutečnosti „moderní výdobytky“ přinášejí. Pokud je 
všechno tak báječné, tak proč je tolik z nás tak nešťastných?

Běžně rozšířený názor, že necivilizovaný lidský život byl a je 
zoufalým bojem o přežití, plně rezonuje s povýšeneckým odmítá-
ním necivilizovaných „divochů“ tak běžným v minulých stoletích. 
Kromě nepřesností a rasistických podtónů má tento názor katas-
trofické následky pro přítomnost. Lékařské rozhodování o životě 
a smrti je poznamenáno falešnými předpoklady o schopnostech 
lidského těla, vztahy se hroutí kvůli nerealistickým očekáváním, 
právní systémy založené na nepřesných poznatcích o lidské při-
rozenosti generují přesně to utrpení, kterému mají bránit, vzdě-
lávací instituce dusí tu nejvnitřnější touhu po vědění u studentů 
a mohli bychom pokračovat. Opravdu, téměř každý aspekt naše-
ho života (a smrti) je deformován tím, že naše znalosti toho, jaký 
opravdu je rod Homo sapiens, jsou mylné.

Dr. Jonas Salk, slavný díky vynálezu vakcíny proti obrně, to 
vyjádřil nezapomenutelně: „Je nutné, abychom znali nejen ‚sami 
sebe‘, ale také ‚svůj druh‘, a abychom chápali ‚moudrost‘ přírody 
a zejména živé přírody, pokud máme rozumět a pomáhat člově-
ku, aby rozvíjel svou vlastní moudrost takovým způsobem, kte-
rý bude mít za následek život v takové kvalitě, aby byl žádoucí 
a naplňující zkušeností.“

Ale kolik z nás zná svůj druh tak dobře, aby znali sami sebe? 
Po staletí jsme byli dezinformováni o tom, jaký typ stvoření jsme 
byli, jsme nebo můžeme být. Výsledný zmatek podrývá naše po-
kusy žít „žádoucí a naplňující život“. Lži, které se opakují tak 
často, se pak v naší hlavě nedají rozlišit od našich vlastních hla-
sů: Civilizace je největším úspěchem lidstva. Pokrok je nepopiratelný. 
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Máte štěstí, že můžete žít tady a teď. Všechny pochybnosti, zoufalství 
nebo zklamání, které pociťujete, jsou vaší vlastní vinou. Proberte se 
a dělejte s tím něco. Vezměte si prášek a přestaňte si stěžovat.

Aby bylo jasno: nechovám žádné iluze o „ušlechtilých divo-
ších“ nebo „návratu na stromy“. Uvidíme, že to, do jaké míry 
divoši jsou nebo kdy byli ušlechtilí, je dáno tím, že jejich společ-
nosti vzkvétaly díky propagaci štědrosti, upřímnosti a vzájem-
ného respektu – což jsou hodnoty, které ne zcela náhodně jsou 
i teď naprosto samozřejmě respektovány většinou moderních 
lidí. K uctívání těchto hodnot a vlastností měli naši vzájemně 
na sobě velmi závislí lovecko-sběračští předci velmi konkrét-
ní a k přežití nutné důvody. Tyto vlastnosti byly žádané, takže 
i ženy si podle nich vybíraly sexuální partnery, čímž se evolučně 
šířily dál. My už jsme však zašli dpříliš daleko a cesta zpátky 
nevede. Země už je tak přelidněná, že jsme dávno překročili hra-
nici počtu obyvatel možnou pro život lovců a sběračů, která ve 
většině ekosystémů vyžaduje hustotu zalidnění asi jeden člověk 
na čtvereční kilometr. Každopádně už nejsme ty nedomestiko-
vané bytosti, kterými byli naši prehistoričtí předci. Přišli jsme 
o většinu znalostí a fyzické zdatnosti nutných k tomu, abychom 
mohli žít pod hvězdami. Pokud by našimi předky byli vlci nebo 
kojoti, byli bychom my už spíš jen mopslíci nebo pudli.

Před mnoha lety jsem v Bukittinggi na indonéském ostrově 
Sumatra narazil na pravděpodobně tu nejsmutnější zoologickou 
zahradu na světě. Tvořilo ji vlastně jen pár holých betonových 
klecí, ve kterých se povalovalo pár odsouzených orangutanů. 
Nikdy nezapomenu na ten výraz v jejich očích, když ke mně přes 
zrezivělé železné mříže natahovali ruce a žadonili o svobodu, 
kontakt, smrt… cokoli, jen ne tohle. Po takto intimním pohledu 
na zvířata trpící něčím, čemu, jak jsem se později dozvěděl, se 
říká „zoochosis nebo zoochóza“, jsem se zoologickým zahradám 
léta na hony vyhýbal, až mě nakonec jeden přítel přemluvil, ať se 
s ním zajdu podívat na šimpanze bonobo v San Diegu. Nazývat 
obě tato zařízení slovem zoologická zahrada jen upozorňuje na 
omezenou slovní zásobu. Ať už máte názory na zvířata chovaná 
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v zajetí jakékoli, zoo v San Diegu je realizací přání vytvořit umě-
lý svět, který je co možná nejvíc podobný prostředí, ve kterém 
se jednotlivé druhy zvířat vyvíjely. Lidé, kteří ohrady navrhovali, 
evidentně studovali přirozené prostředí a chování zvířat, která 
v ohradě měla žít. Vytvořili přirozené biotopy, které alespoň si-
mulují divočinu za plotem.

Není jednoduché vybrat jeden prvek, který odlišuje druh 
Homo sapiens sapiens od ostatních zvířat. Seznam kandidátů je 
dlouhý a obsahuje položky jako používání nástrojů, pěstování 
a chov dalších druhů za účelem potravy, nereprodukční sexuál- 
ní chování, oční kontakt při sexu, ženský orgasmus, konflikty 
mezi organizovanými skupinami a přenos znalostí z generace 
na generaci. Mám pro vás však jeden trumf: Jsme jediným dru-
hem, který žije v zoologické zahradě vlastního designu. Každý 
den si vytváříme svět, který budeme my a naši potomci obývat. 
Pokud chceme, aby svět vypadal víc jako zoo v San Diegu než 
hrobky pro živé v Bukittinggi, potřebujeme lépe pochopit, jaký 
byl lidský život předtím, než se naši předkové poprvé probudili 
v klecích. Potřebujeme poznat svůj druh.



I. ČÁST 
 
PŘÍBĚHY 
O PŮVODU

Sjeli jsme po vodopádu pokroku, který nás strhl 
do budoucnosti, jež bude tím divočejší, 
čím dál budeme od svých kořenů.
– CARL GUSTAV JUNG
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Tato knížka vypráví příběh jednoho příběhu – našeho příběhu. 
Před civilizací, předtím než naši předci malovali okrem na stěny 
jeskyní, dokonce ještě předtím než ovládli oheň, byli fascinováni 
příběhy. Tento první vynález lidstva je pořád tím nejmocnějším. 
Ten, kdo vypráví příběh, vytváří svět.

Já jsem základní část toho příběhu špatně pochopil. Mátlo 
mě, když lidé vyprávěli o krutosti a bezohlednosti a pak s vševě-
doucím pokýváním hlavy konstatovali: „Jo, je to psí život.“ Taky 
jsem kýval, ale uvnitř jsem si říkal: „Já teda nevím, psí život mi 
zní docela dobře.“ Nakonec, když jsem tento výraz nevhodně 
použil ve slohové práci, mi přes slzy smíchu náš učitel vysvětlil, 
že ve skutečnosti je to svět, kde se lidé žerou navzájem – tedy 
anglicky dog-eat-dog.

Vyprávíme příběhy o tom, co se stalo, ale stejně často tyto 
příběhy určují, co se stane. Z vyprávění se stane šablona, pro-
tože příběhy o původu mají často předvídatelný děj, něco sice 
vysvětlují, ale často jsou i dost omezující. Mapa ukazující, od-
kud přicházíme, zároveň určuje, kam odsud můžeme jít. Pokud 
je váš příběh o tom, jak jste se stali obětí šikany, budete žít svůj 
život dál jako oběť. Pokud je váš příběh o nadřazenosti vaší 
rasy, budete všude vidět jasné a zřejmé důkazy o podřazenosti 
ostatních. Chcete-li zjistit, jaká je budoucnost nějakého vztahu,  
zeptejte se jich, jak se seznámili. Je to příběh, který odkazuje 
k laskavosti, vzájemnému respektu a radosti, nebo směřuje od 
těchto kvalit pryč? Příběh o nesmiřitelných nepřátelích v mo-
cenském boji asi nepovede ke šťastnému konci.

Toto je příběh, který nám vyprávěli o tom, kdo jsme a odkud 
jsme přišli:

Pocházíme z prehistorických lidí, jejichž život byl nekonečným bo-
jem proti hladomoru, nemocem, predátorům a sobě navzájem. Jen 
ti nejsilnější, nejchytřejší, nejhorlivější a nejnemilosrdnější přežívali 
a předávali svoje geny budoucí generaci – i když i tito největší šťastlivci 
se dožívali věku pouze kolem pětatřiceti. Pak, asi před deseti tisíci lety, 
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nějaký zapomenutý génius vynalezl zemědělství, a tak převedl náš druh 
ze zvířecího zoufalství do civilizované hojnosti, pohodlí, vynalézavosti 
a dostatku. A od té doby se náš život i přes občasné problémy už pořád 
jenom zlepšuje.

V roce 1651 popsal Thomas Hobbes lidský život před vzni-
kem státu jako „osamělý, ubohý, těžký, krutý a krátký“. Po třech 
a půl stoletích zůstává tato věta jedním z nejslavnějších ang-
lických citátů a  Hobbesova vize naší minulosti před civilizací 
základní tezí příběhu civilizace. Tento příběh o permanentním 
pokroku se snaží vysvětlit nadřazenost civilizace, kterou bere 
jako danou. I když víra v „pokrok“ je v podstatě jiný způsob, 
jak říct, že dnešek je lepší než včerejšek, myšlenka pokroku se 
má brát jako dogma a není možné ji zpochybňovat, aniž by-
chom proti sobě popudili její zaryté stoupence.  Jenže tahle víra 
v permanentní pokrok nám otravuje mysl, tělo i vztahy stejně 
jistě jako vzduch, vodu a půdu. Ospravedlňuje tisíciletí otroc-
tví a staletí kolonialismu. Produkuje hlubokou nedůvěru v nás 
samotné a ostatní lidi, stud a odpor k našemu živočišnému tělu 
a  iracionální strach a nepřátelství vůči světu přírody, o kterém 
nám říkají, že nás chce zničit. Trvá na tom, že bychom měli být 
vděční za veškerý pokrok, kterého jsme dosáhli, protože je přece 
jasné, že tady a teď je ta nejlepší doba pro život.

Z toho naprosto zřetelně vyplývá, že pokud cítíte jakoukoli 
nespokojenost nebo zoufalství, musí být nějaká chyba ve vás – 
jistě to není v civilizaci, do které jste se narodili. Nepracujete do-
statečně, nekonzumujete ty správné produkty, neberete ty správ-
né potravinové doplňky, neřídíte se správným systémem cvičení, 
nemáte to správné auto nebo nepijete dost vody.

Nedávný článek v časopise Scientific American poskytuje typic-
ký příklad těchto Hobbesových myšlenek oděných v novém hávu, 
když varuje, že „naši předci nežili v jednotě s přírodou. Příroda 
se je snažila zabít a vyhladovět.“ Vidíte to? Příroda nenávidí lidi! 
Knížka z roku 2014 nazvaná Utopie pro realisty začíná takto: „Na 
začátek si dáme trochu historie: v minulosti bylo všechno horší. 
Po asi 99 % světové historie bylo 99 % lidí chudých, hladových, 
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špinavých, vystrašených, hloupých, nemocných a škaredých.“ 
Škaredých taky? Nedávný článek na webu Business Insider tvrdí: 
„Lidstvo se neustále posunuje kupředu díky inovacím inovací, 
které neustále zlepšují globální kvalitu života. (…) Technický 
pokrok zvýšil produktivitu a umožnil dělníkům v jednom dni 
vyrobit mnohem více. To pomáhá zvýšit výrobu a povzbudit 
ekonomický růst.“ Takových příkladů jsou stovky a  všechny 
omílají to samé: kdysi bylo všechno horší než teď. Díky civilizaci 
se život pro náš druh neustále zlepšoval a zlepšuje.

Všimněte si, že Hobbesova přesvědčivá tvrzení v sobě ob-
sahují odsouzení vnějších podmínek života před vznikem státu 
i osobních vlastností těch surových omezenců. Podle této teze 
byli naši předkové strašní a zoufalí a jejich život byl stejně tak 
strašný a zoufalý. Tato víra, že lidská přirozenost tíhne ke zlo-
myslnosti, krutosti a podezírání, pokud není ovlivněna „civili-
zujícími“ zásahy autoritářských organizací, se nápadně podobá 
myšlence o prvotním hříchu – vědecky podané. Stejně jako u pr-
votního hříchu se všechny lidské bytosti rodí do tohoto psycho-
logického zadlužení, nesou břímě studu, odporu k sobě samým 
a podezírání. Tento zhoubný nesmysl se neustále replikuje a na-
plňuje: výsledkem našeho zapletení do této sítě toxických pověr 
o tom, jaký tvor je ve skutečnosti Homo sapiens, je, že protože nás 
naučili, že jsme takto suroví a násilní, chováme se tak. Abychom 
se od tohoto chování a pověr, které jen udržují konflikt mezi 
naší vnější a vnitřní podstatou, odstřihli, je klíčové přehodnotit 
tezi permanentního pokroku (TPP), která přeceňuje výhody ci-
vilizace a ignoruje spoustu z jejích nákladů a okamžitě zavrhuje 
jakékoli, byť opodstatněné, pochybnosti jako kacířské.

První část této knížky obsahuje přehled základních informa-
cí o tom, jak naši předkové nejspíš opravdu žili. V dalších čás-
tech se podíváme na různé způsoby, jakými světonázor založený 
na mylných informacích a vyplývající z teze o permanentním 
pokroku vytváří traumata, zmatek a utrpení v našem moderním 
životě, a v poslední části obrátíme pozornost k tomu, jak by náš 
druh mohl začít vyprávět nový příběh o svém původu, který by 
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víc odpovídal realitě a umožňoval mnohem šťastnější konce než 
teze permanentního pokroku (TPP). Pokud se naučíme vyprá-
vět ten pravděpodobnější příběh, možná opravdu zjistíme, že 
naše budoucnost může být víc o spolupráci než o požírání se 
navzájem.


