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Vojtěch Novotný, odborník na tropickou ekologii na univerzitě v Českých Budějovicích, shrnul v knize Papuánské (polo)pravdy (nakladatelství Dokořán, 2004) své zkušenosti s interkulturním setkáváním v oblasti PapuiNové Guineje. Setkávání mezi kulturami začíná v okamžiku, kdy se objevuje "cizinec" a je nutné si jeho "cizost" vysvětlit. Na příchod bělochů, které viděli poprvé, Papuánci reagovali například velmi mírumilovně a vítali je se směsí překvapení a radosti. "Jejich náhlé zjevení bylo totiž interpretováno v rámci místních kosmologií celkem jednoznačně jako návrat duchů zemřelých předků." Všeobecně se totiž vědělo, že duchové předků jsou bílí, a protože za horami na obzoru končil svět, nikdo jiný než duchové to ani nemohl být. Každé gesto a každý úkon byly interpretovány jako poukazy na nějaké události z jejich minulého života: když například "jeden z členů expedice odsekal větve z uschlého stromu, aby bylo dřevo na oheň, byl hned rozpoznán jako duch dávno mrtvého, ale všem známého vesničana, jenž strom kdysi zasadil, a všichni byli potěšeni, že duch poznal svůj vlastní strom".
Takové krásné vysvětlení "příchodu cizinců" dlouho nevydrželo, srozumitelnost papuánského světa byla zjevením bělochů narušena trvaleji a hlouběji, než se zprvu zdálo. Když s nimi vstoupili do těsnějších vztahů, museli se vyrovnat s poznáním, že nejde "o z hrobu povstavší pradědečky", ale že to jsou obyčejní smrtelníci žijící za horami na obzoru, kde tedy svět nekončí. Hypotéza o záhrobním původu bělochů byla krásná, protože zjevení cizince bylo možné vyložit z pojmů, které byly k dispozici uvnitř vlastní kultury. Jak dlouho ale vydrží taková "krásná vysvětlení"?
Civilizační okruh, jehož jádrem je křesťanská kultura v řeckořímském historickém rámci, je poznamenán dramatickým zápasem o srozumitelnost zla, který filosofové nazývají "theodicea": jde v něm o vysvětlení existence zla ve světě spravovaném Bohem, který je nejen Všemocný, ale také nanejvýše Dobrý a Spravedlivý. Kdo by mohl zapomenout na zoufalé, morálně inspirované "Ne" Ivana Karamazova Bohu, který připouští (či snad chce?) utrpení nevinných dětí? Pozdější Ivanové Karamazovové na tom byli hůře: jejich Bůh připustil yperit, Osvětim, Hirošimu, Gulag, Abu Ghreib, Beslan. Máme právo uctívat Boha, který tomu jen přihlíží?
V křesťanském civilizačním okruhu se zlo vysvětluje (a ospravedlňuje) jako nutný krok na cestě ke spáse lidstva. Například: krutá kapitalistická akumulace je zlem, z něhož vykvete socialistické dobro, války posunují lidstvo k vyššímu stupni civilizace, zničení nižšího tvora je ku prospěchu tvoru vyššímu.
Je tu ale i zlo absolutní, které žádné budoucí dobro nemůže vykoupit. Vidím v Lidových novinách z 26. 8. 2004 fotografii týraných Iráčanů, spoutaná hubená nahá těla, nad nimi tlustí, nakrátko ostříhaní bachaři v uniformách, snímek vydechuje neúctu k jinému, k menšímu, k slabšímu, celou tu totalitní americkou nenávist ke všemu, co se jim nepodobá ("americká necitlivost k alteritě je podmíněná nábožensky, historicky, psychologicky" - říká Patrik Ouředník v revui Aluze 3/2003).


