
Něco překrásného se končí – RECENZE
Za kolaps se dá prohlásit v podstatě cokoliv. Od „kolapsu“ egyptského soustátí po kolaps strýčkova oběhového systému. V prvém případě na ruinách země Egypťanů vyrostla Egyptská arabská republika, z druhého případu vzešlo dědické řízení. Mírně morbidní nadsázka ilustruje, kterak s „kolapsem“ zachází 14 autorů ve sborníku Něco překrásného se končí – kolapsy v přírodě a společnosti.
Prvotní podnět ke knize vzešel ze sympozia Kolaps – mýtus a skutečnost, na němž se podílel Archeologický ústav AV ČR a Český egyptologický ústav FF UK. Ačkoli je (převážně) zpracována "popularizucí" češtinou, klasickému čtenáři moc relaxačního čtení nepřinese. Nicméně přemýšlivému člověku orientujícímu se v zákoutích historie starého Egypta, Říma, českého pravěku, evoluce či politické satiry, nějaké podněty k přemýšlení dodá. 

Úvodem se Jiří Sádlo a David Storch snaží vysvětlit, co oni pod pojmem „kolaps“ vnímají. V knize je podobných snah několik – podle V. Cílka a J. Filipa jde o rychlé a nevratné zhroucení společnosti nebo civilizace). První dvojice jmenovaných je naštěstí mírně nad věcí a rovnou přiznávají, že „kolaps je atraktivní, skoro až módní téma právě proto, že není úplně ujasněné. Jako většina pojmů z přirozeného jazyka, jako pestrost, revoluce, plevel či láska) se definici vzpouzí.“

Zdeněk Kratochvíl (Myšlení archaického Řecka mezi kolapsy) poněkud filosoficky a pomocí citátů antických filosofů nastíní, že  dávní Řekové vnímali cyklicitu a nestabilitu jako součástí stability. Jak filosofické! Možná, že autor těchto řádků příspěvek správně nepochopil, protože je zvyklý se vyjadřovat mnohem méně složitě, než například Anaximandros. Ten, citován v příspěvku, prý tvrdil následující:„Princip toho co je, je bezmezný, neboť z něj všechno vzniká a do něj všechno zaniká. Proto vznikají nekonečná uspořádání a znovu zanikají do toho z čeho vznikly. Nekonečné je to proto, aby nic nepřestávalo, aby vznikání neustávalo.“ Být to reklama na jogurt, musel by vejít chlapík a poznamenat „.. a přitom stačilo jen říct, že vám prostě chutná!“ Naštěstí ostatní příspěvky jsou méně filosofické. D. Storch v tom svém (Katastrofy v přírodě:  statistika, dynamika a teorie) krásně nastiňuje, že katastrofy v přírodě jsou součástí normálu. Povodně, tsunami, požáry, výbuchy sopek... byly a budou! Klima se mění, jak dokazují doby ledové i fosilie tropických rostlin z našich lokalit. Jde jen o to, co a jak budeme měřit, hodnotit, interpretovat. A podle toho ke kolapsům/katastrofám přistupovat. Když se lokalizovaly a hasily malé požáry v Yellowstonském národním parku, bránilo se malým katastrofám a zadělalo se na velkou. Místo toho, aby každoročně shořelo několik kousků lesa, čímž by se vyčistil se od hořlavého opadu a krajina by získala mozaikovitější charakter, po létech lidské péče  shořelo v roce 1988 najednou  5666 km čtverečních. Storch jasně ukazuje jedno z nebezpečí jak přírodních, tak i sociálních struktur. Mění li se velikost „zrn mozaiky“, mění se i velikost nebezpečí, které je může postihnout. Představa zvětšujícího se zrna naší globalizující a unifikující se společnosti se pak naskýtá sama. 

Zajímavou myšlenku představuje Anton Markoš v kapitole Život naruby: kyslík a evoluce. Jde vlastně o připomenutí, že existujeme díky agresivnímu, výbušnému a pro původní organismy jedovatému plynu (kyslíku), který jako odpad stoupal z moří do atmosféry. Autor škrtne o vznik páskovaných železných rud. Kyslík tehdy oxidoval soli železných rud a bezpečně se ukládal v sedimentech. Příspěvek hýří hezkými přirovnáními i nehezkými fyzikálně chemickými rovnicemi popisující oxiredukční reakce.

Celkem publikace obsahuje 16  příspěvků (včetně úvodu) a v naprosté většině se autoři nakonec nějakým způsobem doberou k tomu, že kolaps je jen dílčí záležitostí, z níž startuje něco nového. Kolaps je slovo vskutku velmi ošidné. Tvrdilo se, že ve střední Evropě zkolaboval komunistický systém, leč komunisté jsou jak v národních, tak i v Evropském parlamentu. 

Kniha je plná zajímavých myšlenek z opravdu širokého spektra oborů. Možná to je právě její slabina. Málokdo si koupí publikaci, jejíž intelektuální záběr je na jednu stranu tak široký (filosofie, historie, biologie, politika) a na druhou tak specifický (je potřeba na příspěvku dostat takový či onaký pohled na „kolaps“, ať už je to cokoli). Kolaps je na stránkách sborníku hledání příčin proběhlé situace, která v případě některých přírodovědných jevů mohla probíhat desítky milionů let (dinosauři nevymřeli z roku na rok) a je jen otázkou optiky autora, zdali ji přisoudí opravdu „kolapsový“ či „katastrofický“ význam.  Nedočtete se tam o „kolapsu lesního prasete“ (Petr Meduna, Konec „lesního“ prasete), jak se píše v některých anotacích, ale o posunu hodnot ve vnímání pašíka a přírody. V saském zákoníku z počátku 13. století je cena prasete stejná, jako za vycvičeného loveckého psa či dvouletého koně. Dnes se na prase díváme zcela jinýma očima. „Svině“ je nadávka a zbytek je schován v anonymních velkochovech. 

Co autor to jiný pohled na jiný „kolaps“, který nemusí být fatální, ale naopak se stává zdrojem pro věci příští, možná kvalitnější. Tedy bráno ryze antropocentrickým pohledem, jímž hodnotíme minulost, současnost i budoucnost. Hezky to shrnul v závěru knihy Ivan Horáček: "Každá výpověď a každé zobrazení jsou pohříchu vůči skutečnému rozvrhu věcí fatálně neúplné a v posledku pak často v mnohém zavádějící, a to tím spíše čím méně víme o jejich kontextuálním pozadí a čím méně nás podobné věci zajímají."  Snadno se dá odvodit následující předpoklad: pokud vás výše napsané řádky nezaujaly, tak si sborník Něco krásného se končí ani nezačínejte shánět.
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