
Obsah

Předmluva �
Archeus pozemský neboli fragment radostné vědy o trpaslících �

Sokrates na náměstí �
Z Dopisu psa Diogena Řekům �

Ostrá hranice stínu  ��
Polní výzkum minaretů v Damašku �

Sny v poušti �
Města umírají jako lidé, převozníku ��

Globalizace v pravěku ��
Iluze mandelinky bramborové �

Ekonomie jako sekta ��
Situace mezi apatií a defenestrací ��

Kapka vody na ostří nože ��
Vodu nezastavíš ��

Blaník a Highgrove: pokračování legendy grálové vlastními silami ���
České moře ���
Mysl bobra ���

Poslední Bójové (autor Julius Komárek) ��
…stále znovu vstupujeme do téže řeky a bereme vodu ze stejných studní ��

Ostrov snů ���
Česká vize ���

Skalní gongy a hudba pro trpaslíky ���
Anarcheus ��

O ilustracích a kresbách ���
Poděkování ���

Ediční poznámka k prvnímu vydání „Trpaslíků“ ���
Výběr literatury ���

→ → Mikulov. Na renesančních zámcích často nalézáme kus přirozeného 
skalního výskytu. Myslím, že má dvojí roli – potvrzuje, že zámek je sku-
tečně vystavěn na skále a zároveň plní funkci nějaké přirozené ilustrace. 
Skála totiž připomíná sfi ngu nebo skalního tvora.

Archeus sazba 11.indd   5Archeus sazba 11.indd   5 18.10.2010   17:30:2918.10.2010   17:30:29



6 A R C H E U S

Archeus sazba 11.indd   6Archeus sazba 11.indd   6 18.10.2010   17:30:2918.10.2010   17:30:29



   7

Předmluva

Rozhodl jsem se předmluvu zrušit, aby nepřekážela. 
Omnes fi nes terrae. Vše se končí zemí.

               Autor
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Globalizace v pravěku

O výhodách globalizace toho slyšíme v poslední době stále 
méně. Vždyť i ekonomická krize přišla z USA, prasečí chřipka 
odněkud z Asie, oranžoví plži z Iberského poloostrova a po-
dobným tónem by šlo ještě nějakou dobu pokračovat. A po-
kud bychom se na věc chtěli dívat jenom z té horší stránky, tak 
globální konkurence ohrozila či téměř zničila domácí výrobu 
textilu, porcelánu, skla či hraček. Ale i evropské křesťanství 
čelí islámské konkurenci.

Na celé diskusi, dříve o globalizaci a dnes spíš o ochraně 
domácích území, je nápadná jedna věc – skoro vždy se disku-
tuje jenom na téma, zda a pro koho je globalizace ekonomicky 
výhodná. Na tuto záležitost se však můžeme dívat i z jiné 
stránky – co když je globalizace psychologickou potřebou 
člověka, která se bez ohledu na ryze ekonomické důvody 
projeví vždy, když to vnější okolnosti jenom trochu umožní? 
Pokud by totiž globalizace byla jedním z důležitých, vžitých 
mechanismů sociální evoluce, pak v nějaké formě bude zů-
stávat součástí našich životů i v dalších desetiletích a staletích 
bez ohledu na přímý ekonomický přínos.

Pak by bylo na místě hovořit o tom, že ekonomové, kteří 
globalizaci nejvíc podporovali, si ji vlastně přivlastnili, po-
dobně jako umírnění muslimové někdy hovoří o krádeži 
islámu, který si přivlastňují ty nejvíc radikální a bojovné 
skupiny, zatímco ve skutečnosti patří mnoha milým a míru-
milovným lidem na celém světě. Před-moderní globalizaci si 
můžeme představit jako proces, který se odehrává na třech 
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základních úrovních – je to dálková výměna zboží, přejímání 
organizačních rysů jiných kmenových území a duchovní vý-
měna viditelně se projevující přejímáním cizích bohů.

Neolitická globalizace

Na počátku masivního dálkového obchodu ve střední Evropě 
je severský pazourek, který byl hlavní surovinou mladého 
paleolitu, tedy období zhruba před 30–20 tisíci lety. Tyto 
pazourky byly dobývány až 20 m hlubokými šachtami, kde su-
rovina nebyla popraskaná, a odtud exportovány do poloviny 
Evropy. Tušíme dobrou organizaci práce, existenci transevrop-
ských stezek a široké sociální i kulturní kontakty projevující 
se např. zhotovováním podobných sošek zvířat či venuší. 
Obchod s pazourkem probíhal nejméně osm tisíc let.

Jedním z docela záhadných rysů keramiky z dob prvních 
zemědělců a kultur experimentujících s výrobou mědi je 
zarážející podobnost motivů a typů nádob. V pásmu, které 
se táhne ze saharské oblasti přes Palestinu a Irán do Turecka 
a odtud do Řecka, na Balkán a okrajově i k nám, se uplat-
ňují podobné motivy a nádoby či drobné sošky mají navíc 
„podobného ducha“. Obchodních kontaktů bylo v té době 
málo, takže můžeme spekulovat o tom, že alespoň některé, 
spíš pastevecké kmeny té doby byly silně mobilní a že existo-
valy nějaké společné svátky podobné pozdějším sportovním 
hrám či posvátnému divadlu starých Řeků. Řekové měli malé 
slavnosti, které probíhaly každý rok, a velké slavnosti, které 
se konaly nejméně každé čtyři roky. 

Účastníci her byli pod ochranou bohů a měli speciální 
označení, takže je např. nenapadali námořní piráti. Společně 
obětovali bohům, kteří je na oplátku chránili. Nadkmenový 
bůh měl větší moc než kmenová božstva, takže i pro malé 
a vzdálené kmeny bylo životně důležité se slavností účastnit. 
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Umíme si představit něco donedávna nemyslitelného – že 
např. neolitik z jižní Moravy bude vyslán jako pozorovatel na 
posvátné hry, které se budou konat někde v turecké Anatólii. 
Zároveň z této doby známe prakticky nepotopitelné rákosové 
lodě, na kterých hned několik současných odvážných vý-
zkumníků bez větších problémů brázdilo Středozemní moře. 
S výjimkou současné doby nikdy neexistovala tak rozsáhlá 
oblast spojená, jak se nám dnes podle nalezených předmětů 
zdá, podobným typem kultury.

Hlavní synchronicita moderní civilizace

Izraelští archeologové se pokusili na základě nalezených před-
mětů a zbytků obchodních stanic rekonstruovat síť pravidel-
ných obchodních stezek v 31. století před Kristem. Dobrým in-
dikátorem obchodu je modrý ozdobný kámen – lazurit, známý 
jako lapis lazuli. Jeho jediným antickým zdrojem je severní 
Afghánistán. Hlavní obchodní cesta té doby pravděpodobně 
začínala v palestinské Gaze a přes Damašek a Palmyru vedla 
do Babylonu. Zde se dvojila na jednu větev směřující k údolí 
Indu a dál na sever a na druhou směrem k Ománu na špici 
Arabského poloostrova, který byl hlavním námořním překla-
dištěm. Z Ománu se jednak vydávaly lodě podél pobřeží až 
k dalšímu světovému obchodnímu centru, kterým byla Srí 
Lanka, ale rovněž stačilo přeplavit se Rudým mořem a napo-
jit se na stezku vedoucí přes hory Východní pouště k údolí 
Nilu, kde se kupcům otevírala saharská oblast a celý Egypt.

V té době se obchodovalo se stříbrem z tureckých Mě-
síčních hor, se zlatem z jižní Sibiře, méně již s cejlonskými 
drahokamy a egyptskými ozdobnými kameny. Obchodní 
říše měla své hranice obsazené bojovnými či nepřátelskými 
plemeny. V Africe končila zhruba na linii Chartúm, jezero Čad 
a řeka Niger. V Indii se zdá, že málokdy pronikala dál za řeku 
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Indus anebo za tenký pobřežní pás. Celé Středomoří bylo ví-
ceméně propojené, ale není jasná role střední a severní Evropy. 
O pár století později Mykéňané dováželi jantar z Baltského 
moře, mohli by teoreticky využívat i světově nedostatkový 
cín z krušnohorské oblasti, ale právě zdroj cínu patří mezi 
největší hádanky bronzové doby.

Hlavní synchronicitou, kterou začíná evropská civilizace, 
je vznik větších státních celků v Egyptě, Mezopotámii, na 
jihu arabského poloostrova, na Krétě a řeckých ostrovech 
a v Heladě. Nápadné je, že všechna tato centra vznikla kolem 
roku 3000 před Kristem v rozmezí sotva pár desítek let, jako 
by reagovala na jeden společný impuls. Možná doba dozrála 
k tomuto řešení, anebo bylo zapotřebí mocensky vyvažovat 
bohatnoucí a expandující sumerskou říši. Z hlediska dnešní 
doby si myslím, že kdyby Spojené státy americké zůstaly jed-
notlivými „královstvími“ a neexistovalo velké Rusko či Čína, 
tak bychom se Evropské unie ještě nějakou dobu nedočkali. 
V každém případě v té době začíná proces, který povede ke 
vzniku velkých centralizovaných říší založených na měst-
ské kultuře. Rozvine se písmo, státní náboženství, místní 
literatura, manufaktury a první banky půjčující na zákonem 
omezený úrok.

Globalizační vlny

Historie Blízkého východu a v podstatě celého Středomoří je 
do značné míry historií suchých klimatických výkyvů, které 
každých několik století uvádějí do pohybu migrace nomád-
ských kmenů a ničí říše rozvrácené vnitřními spory. První 
velká globalizační vlna skončila někdy v 25. století před Kris-
tem, kdy se dříve průchozí oblasti, kde muly, osli či koně na-
lézali potravu a vláhu, změnily v pouště. Pro obchod byly 
opět otevřeny po mnoha staletích, kdy zdomácněl odolný vel-
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bloud. Podobná situace kolapsu propojeného světa se ode-
hrála zhruba ve 12. století před Kristem a v 7. století naší éry.

K vůbec největšímu materiálnímu, organizačnímu i duchov-
nímu propojení tehdejšího světa došlo v několika stoletích 
kolem roku ~. V Egyptských dílnách byly z té doby nalezeny 
korálky z Vietnamu a Malajsie. Řekové dováželi kvalitní ocel 
až z Číny. Prospektoři a obchodníci se zlatem se odvažovali 
mezi divoké Skythy na sibiřské pláně. Gigantických rozměrů 
dosáhl obchod nejenom se slonovinou, ale dokonce s živými 
slony z horního Egypta a Súdánu. Lodě měly únosnost až 
4 200 tun, takže římský Panteon bylo možné podepřít šesti-
metrovými sloupy z šedé žuly z Mons Claudianus v egyptské 

Renesanční obraz v katedrále sv. Guduly v Bruselu. Prohlížíme si obličeje 
lidí na obrazech a opakovaně narážíme na spravedlivé a moudré tváře. Pak 
nám přijde, že z díla všech těch lidí od Sokrata až třeba po Erasma Rotter-
damského či Goetha ve společnosti nezakotvilo vůbec nic. Pravděpodobně 
to je chybná úvaha, protože bez nich by asi bylo mnohem hůř.
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poušti. Mramory různého druhu se vozily sem a zase tam 
napříč Středozemním mořem. Dokonce bylo možné roz-
montovat a přenést celé chrámy. Na centrální trh s otroky na 
ostrově Delos bývalo přiváženo až deset tisíc otroků denně! 

Ale podobně univerzálně se šířilo náboženství i kultura. 
V helénské době je jménem známo asi 1 100 spisovatelů, z nichž 
mnozí, např. Lukianos, působili ve vzdálených provinciích, 
jako byla Sýrie či Egypt. V literatuře se objevují „boratovské“ 
parodie toho typu, že hlavní postava mluví indickou řečtinou. 
Literární kritik Petronius přehlédl tehdejší produkci a konsta-
toval, že díky ní víme všechno o pirátech a nic o životě. 

Značkový obsidián

Jenže i helénský a římský globalizační vrchol končí ve vnitřních 
sporech a pod nájezdy barbarů a společnost se opět propadá 
do temných století. Jaké mají pravěké a antické globalizační 
vlny společné rysy? Především lidstvo doprovází tak dlouho, 
jak jen dohlédneme do minulosti, touha po zvláštních věcech 
z ciziny. Typicky se jedná o tři druhy zboží – o drahé a oz-
dobné kameny, o koření a léky a kupodivu o exotická zvířata. 

Některým preferencím ani pořádně nerozumíme. Středo-
mořské vulkanické ostrovy jsou poměrně bohaté na černé, 
vulkanické sklo – obsidián, ze kterého se zhotovovaly dlouhé, 
kamenné čepelky. Největší popularitu získal ušlechtilý ob-
sidián z ostrova Melos, jehož těžba začala před osmi tisíci 
lety a pokračovala dalších šest tisíciletí. Obsidián z Melu byl 
nalezen na řadě velice vzdálených míst. Zdá se, že by jej bylo 
mnohem snazší nahradit domácí surovinou, ale jednalo se 
o prestižní, značkové zboží. Pochopitelně vždy zůstává mož-
nost, že právě tento obsidián měl nějaké významné magické 
či technologické vlastnosti, ale třeba Homér nemluví o magii, 
ale o tom, že krásné věci lidi přitahují. Hlavním důvodem 
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dálkového obchodu s luxusním zbožím bylo to, že předměty 
se lidem líbily a koření jim chutnalo.

Globalizační periody obvykle znamenají vrchol nějaké 
civilizace. Trvají několik staletí a končí rozpadem obchodu 
a kulturní výměny buď z klimatických důvodů, anebo po 
velkých válkách a migracích. Samotný kolaps může mít ce-
lou řadu průběhů. Někdy, jako v Egyptě či Heladě, skončí 
prostým zchudnutím místního obyvatelstva, které pak žije dál 
jako vždycky, ale bez luxusních výrobků. Není to bezbolestný 
proces, protože i v tomto případě dochází k výměně elit a tedy 
vnitřním sporům, které zasahují celou společnost.

Podstatně horší je, jako u některých středomořských ost-
rovů, situace společností závislých na dovozu potravin a pa-
livového dříví, anebo naopak u exportních center, jako byl 

Geometrický styl na 
středověké islámské 
nádobě (11. století?), 
která podobně jako 
u mnohem staršího 
řeckého geometrického 
umění imituje oplet 
z palmového listí či 
košík. Ale také v kla-
sickém islámu je něco 
z třídivého, klasifi ku-
jícího ducha blízkého 
Aristotelovi.
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ostrov Rhodos, které byly orientovány na vývoz jednoho typu 
zboží, v tomto případě skleněných výrobků, a musely dovážet 
skoro vše ostatní. V tomto případě vede deglobalizační vlna 
k sociálnímu kolapsu, vylidnění území i opouštění kdysi 
rozvinutých měst, jakých na území severní Afriky, Blízkého 
východu i Středomoří nalézáme celé stovky.

Chvíle po zlatém věku

Vcelku se dá říct, že v historii západní civilizace existovaly sa-
mozásobitelské zemědělské oblasti, které od venkovního světa 
skoro nic nepotřebovaly, ale také se příliš nerozvíjely. Naproti 
tomu u městských států a větších říší vnímáme vždypřítomný 
hlad po exotickém zboží z ciziny i po potřebě výměny kultur-
ních podnětů a náboženských nauk. Je to víc než ekonomika, 
je to psychologický postoj. Po nějaké době však ze sociálních 
i environmentálních důvodů dochází k recesi a deglobalizaci. 
K přerušení toků zboží může dojít zcela nečekaně během pár 
měsíců následkem války, zemětřesení či moru anebo náhlým 
opuštěním města dlouhodobě zužovaného suchem. Pokud je 
globalizačně provázaná civilizace alespoň rámcově potravinově 
a energeticky soběstačná, tak na čas zchudne, ale přežije. Jinak 
zaniká, či je nucena provádět zoufalé kroky ke své záchraně.

Jak jsme na tom my jako Evropa? Klimaticky a potravinově 
zatím lépe než zbytek světa a na energetické bezpečnosti se 
bude dalších nejméně třicet let pracovat. Víc než války nás 
budou ohrožovat a již ohrožují utečenci a přistěhovalci z ji-
ných zemí. Tradiční, několikrát vyzkoušené řešení, jakým je 
stavba čínské zdi či alespoň římského opevněného „limes“ 
kolem celé Evropy, se nikdy pořádně neosvědčilo. Je obtížné 
chránit hranice, když slábne vyzařování středu.
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