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... Má-li se něco špatného stát, pak se to stane, říká jeden z Murphyho zákonů. Na všechny možné aspekty neveselé budoucnosti upozorňuje významný britský astronom Martin Rees v knížce Naše poslední hodina s podtitulem Přežije lidstvo svůj úspěch? Rees poskytuje obraz toho kam dospěla současná věda:biotechnologie, nanotechnologie, kosmický výzkum, a na pozadí dosaženého pokroku kreslí budoucnost. Na základě válečně vrtkavého období z éry studené války a současné lability v důsledku ideologicky zbarveného terorismu ilustruje a prognózuje temné stránky dosaženého pokroku. Schopnost prof Reese vidět vědecký pokrok z druhé, t.. j. pesimistické strany, je jen zdánlivě kontraproduktivní. Vyslovená varování jdou za hranice vědy: uvědomujeme si vůbec, že internet výběrem vlastních témat nábízí žití ve světě, ktery je přizpůsoben individuálnímu vkusu, že je možné vyrobit „naprosto spolehlivé“ patogeny nebo biožravé replikanty? Čtenáři Reesova textu se někdy zdá, že by bylo lepší nevědět. Srážka s asteroidem? Totální zničení biosféry? Klimatické změny? Hrozby terorismu v jaderných zařízeních nebo i skutečnosti, že dva kusy obohaceného uranu velké jako pomeranče stačí k jadernému výbuchu. Rees zdůraziíuje odpovědnost vědcůza informaci o „nebezpečných“ implikacích jejich práce. V tom je snad jediná krátkozrakost Reesova textu. Nejsou všichni stejnými idealis. ty jako Rees sám. Co třeba Edward Teller, otec americké vodíkové bomby, ve Spojených statech? Tomu nikdy nevadilo, že pracuje pro průmysl zabíjení? Většina „dělníků vědy“, ale i prozíravých myslitelů nemyslí na stinné stránky své práce, nejen proto, aby nepřišli o chléb, ale i proto, že věří v rozumové schopnosti. Říká se, že pesimismus je výsadou intelektuální elity. Rees je typickým reprezentantem takové elity. Kniha se bude líbit postmodernistům, kteří nemají k vědě příliš přátelský vztah. Bude pro ně selekcí pesimistických scénářů a dalším argumentem, proč vědu, byť je to prostředek lidského pokroku, odmítat. To jistě Rees neměl na mysli, protože se snaží vysvětlit, že vědomostí lze využít ku prospěchu lidí. 
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