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POPULÁRNĚ-APOKALYPTICKÁ LITERATURA
Nastala naše poslední hodinka??
Nastala naše poslední hodinka? 
Že je doba zkažená, věděli již staří Římané, a o tom, jak čtenářsky vděčné je předvídání katastrofy, by mohl vyprávět autor Zjevení Janova, jedné z nejcitovanějších částí Bible. Osvědčené recepty nestárnou, prorokům zkázy se dnes daří lépe než kdy dříve. Dokládají to i dvě nedávné knižní novinky Informatická bomba od Paula Virilia a Naše poslední hodina Angličana Martina Reese. Ta první je obžalobou dnešní doby převrácených hodnot a protažením některých technologických trendů do blízké budoucnosti. Druhá kniha naznačuje, že nás s padesátiprocentní pravděpodobností nečeká vůbec žádná budoucnost.
Co vlastně zaručuje takovou popularitu faktografickému apokalyptismu? Špatná zpráva přitáhne více pozornosti, paradoxně i ta, která se týká nás samých. Dále je tu dědictví křesťanské tradice, pro niž byl brzký konec světa denním chlebem. Věštit zkázu zaručí pozornost. Na ulicích západních velkoměst najdete proroky soudného dne s nápisy "Konec světa se blíží". Kdyby nesli ceduli s nápisem "Vše je v nejlepším pořádku", nikdo by jim nevěnoval ani letmý pohled. Možná má i trochu pravdy vlivný kritik Fredric Jameson, který říká, že se představivost kultury, která se cítí ohrožena, snaží omámit samu sebe obrazy smrti. 

V bludišti metafor 

Paul Virilio byl uznávaným autorem před deseti lety, když technokultura získávala tvar a bylo třeba kritických mozků, které jí dodají myšlenkové zázemí, třeba i kritické vůči ní samé. Jeho kniha Informatická bomba z roku 1999 však pouze ukazuje, že mnohé z jeho textů jsou prázdnou, efektní rétorikou a opájení se elegantními metaforami, jak to jen frankofonní kritici dovedou.
Autor uvádí, že moderní doba vše převrátila naruby, jsme svědky nikoliv konce času, ale konce prostoru, neboť svět se díky telekomunikacím smrštil na dosah ruky. Zároveň pozorujeme přeexponování reality, vše je pod dohledem a globalizace je nová forma totalitního dozoru. Virilia nezajímá podstata, ale záměr. Proto mu nečiní potíže vytrhávat věci ze souvislostí a propojovat jevy v gymnastických pozicích. Fakt, že byl sestrojen a soudně schválen přístroj na eutanázii, mu stačí k ohlášení "nihilismu kybernetické éry". Extrémní případ sebevražedné sekty Heaven's gate je samozřejmě ukázkou psychické nedospělosti technokratů toužících vzdát se svých organických těl. 
Od klonované ovce Dolly jistě není daleko k průmyslovému chovu lidských klonů, které budou "jako zvířata za živa umírat za ostnatým drátem nějaké experimentální farmy (...) kde nikdo neuslyší křik těchto našich druhých já". A tak dále.
Efektním trikem je minimálně na každé druhé stránce nabídnout čtenáři chytlavou metaforu nebo alespoň neotřelý novotvar. Inspirujte se u avantgardních básníků a postmoderních filozofů a hned můžete dávat k dobru v intelektuálním prostředí pojmy "extrémní věda", "metageofyzika", "transhorizontální optika", popřípadě můžete něco utrousit o "sérii virtuálních trajektorií uhánějících k vylidněnému horizontu".
Technická kultura, jejíž rychlost nestíháme, evidentně potřebuje i kritiky, ale vzhledem ke své vlastní exaktnosti a pronikavosti vyžaduje také přesné a pronikavé myšlení, ne slovní ekvilibristiku. 

Varování za pět minut 12 

Kniha významného astronoma Martina Reese Naše poslední hodina naopak říká jen samé známé pravdy a zklame každého, kdo sleduje vědu přinejmenším prostřednictvím populárních časopisů. Také Rees upozorňuje na svou důležitost prorokováním, odkud odevšad hrozí lidstvu zánik. Nenápadně se tak řadí k moudrým, jejichž hlasu stačí naslouchat a vše může být zachráněno. Není ale ujištění, že v 21. století mohou naše rozhodnutí ohrozit biosféru více než kdy předtím, prostě banální?
Rees se řadí k technofobům, které znepokojují možnosti vývoje vědy, zejména genetiky, kybernetiky a nanotechnologie, trojice oblíbených strašáků dneška, a raději by byl, kdyby se vývoj vědy v některých oborech záměrně utlumil. Slovem do pranice laických diskusí je pak autorovo prohlášení, že experimenty v urychlovačích by teoreticky mohly vést ke zkáze celého našeho vesmíru.
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