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Inzerce & komerční prezentace

Petr Pokorný: 
Neklidné časy. 
Dokořán, Praha 
2011, 370 stran, 
doporučená cena 499 
Kč, ISBN 978-80-
7363-392-9

du. Myslím, že je třeba nejen upravit 
(a neříkám jen snížit) vlastní spotře-
bu a  produkci odpadu, ale uchopit 
i pomyslný klacek a vyhnat od roz-
hodovacích stolů finanční zájmové 
skupiny, jež nám nabízejí takovou 
úroveň života, jakou lze přirovnat 
k  fastfoodům: je to drahé, ošizené 
o vitaminy, přetučnělé, dráždivé, pl-
né bezcenných pochutin a hluchých 
kalorií, rozuměj bezcenných život-
ních cílů a náhražek za kvalitu. Nát-
rova kniha ukazuje, že možná bude 
lepší nastoupit nikoliv cestu udrži-
telného rozvoje, ale spíš prosperují-
cího poklesu. František Vyskočil

tu patrný pozitivní vliv jeho učitelů 
a  kolegů, např. Vojena Ložka, Vác-
lava Cílka nebo Jiřího Sádla. Dá-
le musíme obdivovat široký záběr 
a  schopnost propojování faktů, čas-
to z velmi vzdálených oborů. Někte-
rým autor dobře rozumí a jsou jeho 
výzkumnou parketou (analýza pylů 
v  rašeliništích a  sedimentech). Jiné 
nám přibližuje často i  lehce humor-
nou formou, např. když se dotkne 
bobrologie a úlohy bobrů při tvorbě 
krajiny a biodiverzity. Jak říká jeden 
z  jeho kritiků: „… v knize je spous-
ta dobrých a originálních postřehů. 
Ač dílo primárně odborné, je napsá-
no způsobem, který […] je přístupný 
komukoliv, kdo se o věc zajímá […] 
jinými slovy, skoro opus magnum.“ 

Kniha nese ale také morální pou-
čení a vede k zamyšlení nad budouc-
ností, protože na rozdíl od neolitické 
epochy začaly nedávno působit no-
vé vlivy. Dokonce i divočina, ke kte-
ré bychom instinktivně tíhli, je „no-
vá divočina“, s  trochu opelichanou 
výbavou původních druhů rostlin 
a  živočichů ale se stále narůstající-
mi druhy přivandrovalců a zavlečen-
ců, čímž mám na mysli samozřejmě 
přivandrovalce botanické a  zoolo-
gické, kteří mají někdy snahu naši 
přírodu „vybydlet“. Vzpomeňme in-
vazi asijského bolševníku velkolepé-
ho (Heracleum mantegazzianum) nebo 
z USA dovezených druhů mandelin-
ky bramborové a raka pruhovaného 
(který nakazil naše raky smrtelným 
račím morem). 

Před několika dny byla uveřejně-
na nová studie Kalifornské univerzi-
ty v Berkley o vlivu civilizace na pro-
středí Nadcházející proměna pozemské 
biosféry. Skupina vědců v ní konsta-
tuje, že lidstvo tlačí pozemský eko-
systém k novému bodu zlomu. Ten-
to bod přirovnávají k okamžiku, kdy 
skončila doba ledová. Jenže zatímco 
konec doby ledové stimuloval rozvoj 
fauny a flory, nyní naopak hrozí roz-
sáhlé vymírání druhů a zničení pro-
středí, což bude mít dopad na živo-
ty miliard lidí. Zdá se, že neklidné 
časy, které tak barvitě popisuje Pe-
tr Pokorný, hned tak neskončí a zřej-
mě se budou týkat i nás osobně. Ale-
spoň těch mladších, což jim ze srdce 
přeju. František Vyskočil

Petr Charvát: Zrození státu. Prvotní civili-
zace Starého světa. Nakladatelství Karoli-
num, Praha 2011, 334 stran, doporučená 
cena 350 Kč, ISBN 978-80-246-1682-7

Kniha profesora Charváta přesahu-
je soudobou knižní produkci v  ob-
lasti historie právě tím, že si klade 
základní otázky spojené se vznikem 
a  původní funkcí státních útvarů. 

Zdůrazňuje nyní obecně přijímaný 
fakt, že první státní útvary vznika-
ly již v  eneolitu a  jejich vznik úzce 
souvisel s určitou kritickou koncent-
rací obyvatel. Ukazuje, že vznik stá-
tu měl dva hlavní důvody – zajistit 
bezpečnost obyvatel a  organizovat 
pomoc v dobách nouze (čili přeroz-
dělovat bohatství). Tato základní vý-
chodiska jsou platná dodnes, na což 
se občas zapomíná. Spořádaný stát 
zůstává rozhodující institucí, kte-
rá má mít odpovědnost za sociální 
stabilitu, slušné životní podmínky 
a bezpečnost obyvatel.

Autor rozvádí, že původní civili-
zační okruhy vykazovaly různý stu-
peň zbožštění panovníků. Výrazné 
bylo v egyptské a konečně i v čínské 
historii. V  Mezopotámii docháze-
lo ke zbožštění panovníka poté, co 
svými činy prokázal, že je toho ho-
den. Snad se tradice tohoto regionu 
odrazila ve vzniku nových nábožen-
ských směrů, kde zbožštění panov-
níka již ztratilo smysl.

Téma knihy úzce souvisí se součas-
nými intenzivními diskusemi o vzni-
ku i kolapsu civilizací. Nezávisle na 
prof. Charvátovi publikoval i  Karl 
Butzer v  PNAS studii, v  níž se sou-
střeďuje na osudy egyptské, mezo-
potamské, protoindické a  čínské ci-
vilizace. Snaží se nalézt odpovědi na 
základní otázky týkající se správné-
ho fungování státu i  nebezpečí sou-
visející s jeho destrukcí. Úvah na toto 
téma je více a  mnoho autorů se při-
klání k  tomu, že hlavním nebezpe-
čím vedoucím ke kolapsu civilizace 
jsou vnitřní faktory – mocichtivost, 
panovačnost, korupce a sobectví.

Pokládám dílo prof. Charváta za 
vysoce přínosné pro historiografii, ale 
i  pro hlubší pochopení původu naší 
civilizace i  nebezpečí, která mohou 
ohrozit její existenci. Jan Svoboda

Čtvrtohory (také též antropozoikum, 
či kvartér) je označení pro geologic-
ké období, které zahrnuje zhruba 
posledních 2,6 milionu let. Stejně ja-
ko v  jiných geologických obdobích, 
i v kvartéru po sobě následují obdo-
bí dynamické rovnováhy přerušova-
ná náhlými zlomy. Ovšem zatímco 
v  minulosti byly zlomy způsobeny 
změnami ve sluneční intenzitě, sráž-
kou s  asteroidem či supervulkanic-
kou aktivitou, nyní působí na eko-
systémy přítomnost sedmi miliard 
lidí. Lidská aktivita dominuje 43 % 
zemského povrchu a její vliv se proje-
vuje na dvojnásobné rozloze. Jedna 
třetina sladkovodních zdrojů je vy-
užívána lidmi a  lidé spotřebovávají 
každoročně i 20 procent všeho živé-
ho, co se narodí nebo vyroste.

Kdybychom chtěli vědět víc o tom, 
co se nejen ve světě ale hlavně v na-
ší kotlině dělo s přírodou i lidmi bě-
hem mladších čtvrtohor, není lepší 
knihy než právě oceněná publikace 
Petra Pokorného. Autor ji nazval Ne-
klidné časy a jde o kapitoly ze společ-
ných dějin přírody a lidí. Jsou to ja-
kési příběhy ze čtvrtohor, a jak sám 
Petr Pokorný uvádí, jde o dlouhé po-
pulárně vědecké eseje biologa, který 
má jisté badatelské zkušenosti s geo-
logickými disciplínami a  archeolo-
gií. Připouští, že by kniha mohla 
sloužit také jako učebnice historické 
ekologie, ale po seznámení s  obsa-
hem musím konstatovat, že jde sku-
tečně spíš o esejistické čtení.

Pozornost si kniha zasluhuje jed-
nak proto, že je napsána pěknou 
češtinou, krásným jazykem. Jistě je 
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