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Kolapsy kultur a civilizací jsou neoddělitelnou součástí životopisu planety
Země, a to zejména v posledních dvanácti tisících letech. A právě vzestupy
a pády různých kulturních okruhů
a civilizací jsou námětem předkládané
publikace, která vůbec poprvé představuje tuto problematiku v tak komplexní perspektivě. Na tři desítky špičkových českých autorů z humanitních,
ekonomických a přírodovědných oborů se spojilo při hledání podstaty fenoménů, které podmiňují vývoj společenských útvarů a pravidla jejich chování
v čase a prostoru. Tato fascinující cesta
v čase začíná v hlubinách věků a přes
rozbouřenou současnost vede do budoucnosti.
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Miroslav Bárta, Martin Kováfi
Slovo úvodem ................................................................................ 15
1. Miroslav Bárta
Kolaps a regenerace: pokraãující cesty minul˘ch civilizací............. 19
Autor se zab˘vá fenoménem kolapsu tak, jak se jeví na základû studia
rÛzn˘ch disciplín humanitního bádání, zejména historick˘ch, archeologick˘ch a ekonomick˘ch oborÛ. Po rozboru základních rysÛ spoleãn˘ch
krizím v rÛzn˘ch spoleãnostech se zab˘vá moÏnostmi obecnûj‰ího pohledu na v˘voj lidsk˘ch kultur a civilizací. Stranou neponechává ani
otázku relevance tohoto smûru studia pro anal˘zu souãasné situace na‰í civilizace jako takové a v˘voje do budoucna.

PRAVùK
2. Jifií Svoboda
Komplexnost lovcÛ-sbûraãÛ a kolaps moravského gravettienu ........ 49
Pfiíspûvek se zamûfiuje na zhruba 30–22 tisíc let star˘ pfiíbûh: dopad
posledního glaciálního maxima (MIS2) na pfiírodu pfiedchozího interpleniglaciálu (MIS3) a na spoleãnost moravského gravettienu. Pro lovce-sbûraãe zfiejmû platí, Ïe ãím je jejich ekonomika specializovanûj‰í
a spoleãenská struktura komplexnûj‰í, tím bude dopad klimatické zmûny tvrd‰í. Z nûkolika variant moÏn˘ch reakcí do‰lo v tomto pfiípadû
(soudû podle environmentálního a archeologického záznamu) k migraci velké stádní zvûfie a ãásti loveck˘ch populací do pfiíznivûj‰ích
klimatick˘ch refugií.
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3. Jan Turek
Poháry místo monumentÛ
Tradice a zmûny ve spoleãnosti a v kosmologii evropsk˘ch zemûdûlcÛ
ve 3. tisíciletí pfied Kristem ............................................................ 69
Pfiíspûvek je vûnován fenoménu konstrukce pravûk˘ch monumentÛ
jako symbolÛ sdílené spoleãenské identity a dále pak jejich vymizení
z lidské kultury a nahrazení individualizovan˘m pohfibíváním, pfiírodními svatynûmi a pohárovou ideologií související s prohlubující se
spoleãenskou diferenciací a snad i nov˘m kultem. Kolaps tradice kolektivních hodnot probíhal postupnû od poloviny 5. tisíciletí pfi. Kr.
V˘razná zmûna, nebo dokonce kolaps tradiãních hodnot se v‰ak odehrál aÏ na poãátku 3. tisíciletí pfi. Kr. Zmûny, které tak nastaly, mûly
kofieny pfiedev‰ím ve v˘voji spoleãensk˘ch vztahÛ a v promûnách kosmologie zemûdûlsk˘ch komunit pozdní doby kamenné.
4. AlÏbûta Danielisová
„A pak se potichu vytratili...“
Zánik keltské civilizace v âechách z pohledu archeologie............... 107
Keltské osídlení na na‰em území trvalo pfiibliÏnû pût posledních století starého letopoãtu. Bûhem té doby zaÏilo nûkolik fází stability stfiídan˘ch velk˘mi zmûnami, které transformovaly celou spoleãnost.
Tu poslední po polovinû 1. století pfi. Kr. uÏ nepfiekonalo a uprázdnûn˘ prostor rychle zaplÀují Germáni. Pátrání po pfiíãinách zániku
keltské civilizace u nás se pokou‰í pfiibliÏovat ãtenáfiÛm dostupné
prameny v rÛzn˘ch úhlech pohledu: historickém, archeologickém,
paleoekonomickém a z hlediska vztahu lidské spoleãnosti k pfiírodnímu prostfiedí. Diskuze nad nimi napovídá, Ïe jeden pohled ãasto
nestaãí.
5. Jifií Militk˘
Nejstar‰í stfiedoevropské mince – vzestup a pád keltské civilizace
ve stfiední Evropû z pohledu numismatiky ..................................... 139
Vrchol a pád stfiedoevropsk˘ch BójÛ je zajímavû dokumentovateln˘
prostfiednictvím jejich mincí. Keltové byli první, ktefií raÏbu mincí de
facto po fieckém zpÛsobu v prostoru na sever od Dunaje zavedli, a to
nûkdy okolo roku 250 pfied Kr. Prv˘ náznak kolapsu laténské spoleãnosti pfiedstavuje zánik obchodnû-v˘robních center. Ne‰lo v‰ak o spoleãenskou destrukci bez kontinuity – následnû vznikají fortifikovaná
oppida, s jejichÏ existencí je úzce svázán dal‰í mohutn˘ rozkvût mincovní v˘roby. Dal‰í otfies systému pfiedstavuje bójsko-dácká válka v letech 44/40 pfied Kr. To, co následovalo po ní, v‰ak jiÏ vedlo jen ke konci
keltského svûta.
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6. EvÏen Neustupn˘
Pulzování archeologick˘ch kultur ................................................. 173
Pfiíspûvek se netradiãním zpÛsobem zab˘vá periodicitou ve v˘voji lidské kultury, která spoãívá ve stfiídání období rozkvûtu a úpadku arbitrárních systémÛ. To lze chápat jako pulzování arbitrárních aspektÛ
artefaktové kultury. K tomuto procesu dochází ve víceménû pravideln˘ch intervalech. Tento symbolick˘ koncept cyklického stfiídání lidsk˘ch kultur mÛÏe mít v˘znamné konsekvence s ohledem na revizi
klasické klasifikace pravûk˘ch kultur jako takov˘ch.

STAROVùK
7. Petr Charvát
KaÏd˘ konec je nov˘ zaãátek: transformace sumerské spoleãnosti
na pfielomu 4. a 3. tisíciletí pfi. n. l. ............................................... 187
Anal˘za v˘voje urské spoleãnosti detailnû popisuje postupn˘ proces,
kter˘ vedl k jejímu úpadku. Hlavní roli pfiitom hrály zejména tyto faktory: optimalizace, zjednodu‰ení a zprÛhlednûní v oblasti hospodáfiské, decentralizace a utvofiení (kon?)federace samostatn˘ch mûstsk˘ch
obcí a vzrÛst moci regionálních elit, doprovázen˘ úpravou ideologie
vládní moci v oblasti politické. Paralelnû s tím docházelo k návratu
k tradiãním zvyklostem a adopci kulturních a duchovních vymoÏeností dávného ústfiedí nov˘mi ohnisky politické moci v regionech.
Tato velká transformace v‰ak neznamenala pouze zánik urské spoleãnosti, ale stala se dÛleÏit˘m pfiedstupnûm pozdûj‰ího v˘voje.
8. Jifií Janák
Achnaton – filozof na trÛnû, nebo tyran? ....................................... 211
Pfiíspûvek se zamûfiuje na tfii dÛleÏité, pfiesto opomíjené aspekty
Atonova kultu a královské ideologie amarnské doby. Jedná se o rozdíl
mezi tradiãním pojetím nûkolikaúrovÀového panteonu a univerzální
mocí jediného boha Atona, dále o rozbor zmûny v popisování a zobrazování boha bûhem amarnské náboÏenské reformy a nakonec o anal˘zu
zásadní promûny zpÛsobu posmrtného ospravedlnûní. BliÏ‰í rozbor
aspektÛ Achnatonovy teologie ukazuje, Ïe v pozadí této náboÏenské reformy mohla stát touha po zv˘‰ení autority panovníka a po naprosté
centralizaci administrativní, politické a náboÏenské moci v rukou krále.
9. Jakub Mar‰álek
Jednota a rozpady starovûké âíny................................................. 221
Pfiíspûvek se zab˘vá formativním obdobím ve v˘voji ãínské civiliza7
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ce, a to od vzniku prvního státu s centrem v Er-li-tchou kolem roku
2000 pfi. n. l. po vládu prvních dvou císafisk˘ch dynastií âchin
(221–207 pfi. n. l.) a Chan (206 pfi. n. l.–220 n. l.). Poukazuje na pfiíãiny
rozpadu ran˘ch fií‰í, které byly zaloÏeny na expanzi nezbytné pro zaji‰Èování loajality podfiízené aristokracie pÛdou a luxusními v˘robky,
pfiiãemÏ po zastavení této expanze do‰lo k rozvolÀování vazeb mezi
centrem a subjekty. Pozornost je dále vûnována formování vzájemnû
soupefiících centralizovan˘ch státÛ, na jejichÏ model navazovala správa prvních císafisk˘ch dynastií, které âínu sjednotily.
10. Jifií Musil
Krize a úpadek fiímské fií‰e............................................................ 267
V˘voj, krize a následn˘ úpadek fiímské fií‰e jsou témata, kter˘m se badatelé vûnují jiÏ od samého sklonku starovûku. Tento pfiíspûvek
hodnotí v˘‰e zmínûnou problematiku z odli‰ného pohledu: pozornost zamûfiuje na obecnûj‰í vnímání krize a úpadku v fiímském období i na jejich kofieny. Nûkolik pfiíkladÛ krizov˘ch situací z okrajov˘ch oblastí fiímského svûta (r˘nské a dunajské provincie) a Egypta
(Západní pou‰È) a jejich anal˘za z pohledu archeologie je v˘chodiskem pro hodnocení pfielomového období konce starovûku a poãátku
stfiedovûku.

ST¤EDOVùK A RAN¯ NOVOVùK
11. Michal Lutovsk˘
Vzestup a pád „fií‰e ãesk˘ch BoleslavÛ“
O krizi dynastie a poãátku státu ................................................... 297
Krizí na poãátku druhého milénia skonãila v˘znamná epocha ranû
stfiedovûk˘ch ãesk˘ch dûjin. Z mapy Evropy zmizela „fií‰e ãesk˘ch
BoleslavÛ“, obrovské nekompaktní teritorium sahající z âech aÏ daleko za Krakov, útvar vybudovan˘ po polovinû 10. století Boleslavem I.
a postupnû zanikající za vlády jeho syna a vnuka. Díky poãínajícímu
systému státní správy, byÈ omezenému pouze na ãeskou kotlinu, pfiemyslovská monarchie krizi pfiekonala.
12. Petr âornej
Husitství: katastrofa, nebo v˘chodisko z pozdnû stfiedovûké krize? .... 319
Komparativní studium ukazuje, Ïe husitství tvofiilo nedílnou souãást
pozdnû stfiedovûké krize (resp. dysfunkce), která v rÛzné intenzitû zasáhla západokfiesÈanskou Evropu pfiibliÏnû v polovinû 14. a odeznívala aÏ do konce 15. století. Krize se projevovala v rovinû demografické,
náboÏenské, hospodáfiské, sociální i politické (otfiásla autoritou císafi8
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ství i papeÏství) a destabilizovala tehdej‰í spoleãnost. V ãesk˘ch zemích, v nichÏ krize nastoupila na sklonku 14. století, vyústila snaha
nalézt v˘chodisko z obtíÏné situace v husitství. Toto hnutí se pokusilo
vyfie‰it souãasnû náboÏenskou a církevní otázku spolu s prosazením
modelu stavovského státu.
13. Markéta KfiíÏová
Kolaps indiánsk˘ch fií‰í?............................................................... 345
Text je vûnován problematice údajného zhroucení domorod˘ch civilizací Ameriky (aztécké a incké fií‰e a maysk˘ch mûstsk˘ch státÛ)
v 16. století, tedy poté co ·panûlé zahájili kolonizaci amerického kontinentu. Navzdory v‰eobecnû pfiijíman˘m pfiedstavám vnímá tyto procesy nikoli jako „kolaps“, ale spí‰e jako souãást ‰ir‰ích procesÛ postupné integrace regionÛ do vût‰ích celkÛ na poãátku moderní doby.
14. Josef Opatrn˘
Dlouhá cesta ke kolapsu
Konec fií‰e, nad níÏ nezapadalo slunce .......................................... 377
Je‰tû v ‰edesát˘ch letech osmnáctého století pfiedstavovalo ‰panûlské
koloniální impérium jednu z nejvût‰ích svûtov˘ch fií‰í v‰ech dob, pfiinejmen‰ím co se rozlohy t˘ãe. Ekonomická slabost metropole, její neschopnost vyuÏít hospodáfisk˘ch moÏností kolonií a politick˘ v˘voj
v atlantickém prostoru na konci osmnáctého století pak podnítily ve
‰panûlsk˘ch zámofisk˘ch územích hnutí za nezávislost, které pfiivedlo
do roku 1826 impérium ke kolapsu.
15. Jaroslav Pánek
Bílá hora a ãern˘ pád stavovského státu ....................................... 427
V prÛbûhu témûfi ãtyfi staletí vyrostla bitva na Bílé hofie (8. listopadu
1620) v symbolick˘ mezník ãesk˘ch dûjin, kter˘ je hodnocen jako národní katastrofa ãi jako návrat ãesk˘ch zemí do lÛna katolické církve.
Z tohoto hlediska jsou v národní tradici a ãasto i v odborné historiografii hodnoceny jak pfiedehra bitvy (ãeské stavovské povstání proti
HabsburkÛm v letech 1618–1620), tak i dlouhodobé pfiedpoklady drtivé poráÏky ãesk˘ch stavÛ. Tato studie se pokou‰í vystihnout bûlohorsk˘ zvrat z hlediska drastiãnosti zmûny, dlouhodobé kumulace vnitfiního (politického, sociálního, ideologického a náboÏenského) napûtí
v ãesk˘ch zemích, stupÀování vnûj‰ího (mezinárodnûpolitického, finanãního a vojenského) tlaku a také z hlediska nemoÏnosti návratu
k dfiívûj‰ím pomûrÛm po roce 1620. Kolaps symbolizovan˘ Bílou horou pfiinesl tak dalekosáhlé a komplexní zmûny ãeské spoleãnosti, Ïe
pozdûji uÏ nebyla schopna klasick˘ stavovsk˘ stát obnovit.
9
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NOVOVùK A NEJNOVùJ·Í DOBA
16. Eduard Gombár
Zánik osmanského impéria ........................................................... 447
Osmanské impérium bylo zaloÏeno na tradicích islámského univerzalismu, tureckého vojensko-lenního systému a íránské byrokracii.
První fáze krize osmanské fií‰e v 16. aÏ 18. století se vyznaãovala úpadkem klasického modelu, v jehoÏ dÛsledku do‰lo k vojensk˘m poráÏkám osmanského sultána ze strany evropsk˘ch velmocí. Osmanská fií‰e v 19. století vstoupila do druhé fáze krize, kterou se snaÏila
pfiekonat modernizací podle evropského vzoru. Tlak evropsk˘ch velmocí v rámci „V˘chodní otázky“ v‰ak modernizaãním procesÛm bránil a angaÏovanost TurkÛ na stranû císafiského Nûmecka za první svûtové války vedla k definitivnímu zániku osmanského impéria.
17. Robert Kvaãek
Pád Rakousko-Uherska a vznik âeskoslovenska ........................... 469
Pád Rakousko-Uherska sice pfii‰el aÏ s váleãn˘m dobrodruÏstvím zahájen˘m v létû 1914, ale váÏné existenãní krize mnohonárodnostní
monarchii oslabovaly jiÏ celá desetiletí pfiedtím. Vznik suverénního
âeskoslovenska na podzim 1918 byl pfiitom „mal˘m zázrakem“.
Fakticky se jednalo o dÛsledek toho, Ïe státoprávní program âechÛ
nedo‰el v Rakousko-Uhersku ani po desetiletích naplnûní; svûtová
válka s ním pak skoncovala úplnû: u vûdomí toho, co se s Rakouskem
po zahájení bojÛ dûlo, nemohli âe‰i, Slováci, ani pfiíslu‰níci dal‰ích
národÛ ãekat, Ïe by jeho váleãné vítûzství umoÏnilo naplnûní jejich
národních aspirací. V˘sledkem byl vznik jiÏ zmínûného samostatného âeskoslovenska a dal‰ích tzv. „nástupnick˘ch státÛ“ ve stfiední
Evropû.
18. Ondfiej Houska
Uspofiádání odsouzené k zániku?
M˘ty a skuteãnosti o kolapsu versailleského mírového systému ..... 485
Mírové uspofiádání po první svûtové válce je tradiãnû odsuzováno jako krátkozrak˘ diktát, kter˘ poraÏené Nûmecko srazil na kolena.
V údajné pfiehnané tvrdosti tzv. versailleského mírového systému je
spatfiován jeden z hlavních dÛvodÛ nástupu nacismu k moci a vzniku
druhé svûtové války. Tato studie poukazuje na to, Ïe historiografie taková tvrzení po zpfiístupnûní archivÛ jiÏ vyvrátila. Versaillesk˘ systém
ve skuteãnosti mohl b˘t fungujícím základem mírového uspofiádání
mezinárodních vztahÛ. Jeho hlavním problémem nebyla pfiehnaná
tvrdost, ale neschopnost Nûmecka uznat váleãnou poráÏku.
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19. Martin Kováfi
Smutn˘ kolaps v prav˘ ãas
Pád, kter˘ zachránil Británii........................................................ 507
Kolaps fií‰e, jejÏ si britská vefiejnost naplno uvûdomila v souvislosti
s udûlením nezávislosti Indii a Pákistánu v roce 1947 a hlavnû bûhem
tzv. suezské krize v roce 1956, pfii‰el de facto jiÏ v dÛsledku první svûtové války a vût‰ina krizov˘ch pfiíznakÛ byla patrná uÏ na pfielomu 19.
a 20. století. Rozhodující faktory byly ekonomické. Velká Británie vedla v letech 1914–1918 válku nad své moÏnosti, coÏ platí v je‰tû vût‰í
mífie o svûtovém konfliktu z let 1939–1945. Ostrovní stát sice na jeho
konci patfiil mezi vítûze, cena, kterou za tento triumf zaplatil, v‰ak byla stra‰livá: totální ekonomické vyãerpání, hospodáfiská, vojenská
i politická závislost na USA a – následnû – pád impéria.
20. Jan Rychlík
Rozdûlení âeskoslovenska (1989–1992) .......................................... 527
Zam˘‰líme-li se nad pfiíãinami zániku âeskoslovenska, je tfieba vidût
je v tom, Ïe mezi obyvatelstvem se nikdy nevyvinulo silné ãeskoslovenské vûdomí. âeskoslovensko nebylo pro vût‰inu obãanÛ conditio sine qua
non. Existence dvou plnû vyvinut˘ch politick˘ch národÛ ãinila souÏití
v jednom státû problematické. To ale v Ïádném pfiípadû je‰tû neznamená, Ïe stát zaniknout musel, a pfiedev‰ím to neznamená, Ïe musel zaniknout tak, jak zanikl. V konkrétní situaci bylo rozdûlení státu zpÛsobeno vítûzstvím HZDS ve volbách na Slovensku 5.–6. ãervna 1992,
protoÏe slovensk˘ poÏadavek mezinárodnûprávní subjektivity pro
Slovensko nebyl s dal‰í existencí âSFR sluãiteln˘. Voliãi, ktefií odevzdali své hlasy pro HZDS, hlasovali objektivnû pro samostatné Slovensko,
a to bez ohledu na to, zda si to subjektivnû pfiáli a uvûdomovali.
21. Michal Pullmann
Úpadek a pád komunistick˘ch reÏimÛ ve stfiední
a (jiho)v˘chodní Evropû................................................................. 555
Pfiíspûvek sleduje zhroucení komunistick˘ch reÏimÛ ze tfií perspektiv
– hospodáfisko-politické, sociálnûhistorické a kulturní. Podle ústfiedního argumentu se v pozdní fázi komunismu oslabovaly a postupnû
rozpadaly hlavní integrativní vazby státnû-socialistického uspofiádání:
komunistick˘ ideologick˘ jazyk, spoleãenská homogenita i schopnost
dosáhnout ekonomické efektivity a politické jednoty. Nefie‰ené problémy kulminovaly v polovinû osmdesát˘ch let: Gorbaãov sice v projektu pfiestavby a glasnosti rozehrál pokus o systémovou zmûnu, ten
v‰ak nakonec vedl nikoliv k oÏivení a nápravû, n˘brÏ ke zhroucení celého systému.
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22. Jifií Ellinger
Spojené státy americké po 11. záfií 2001
Poãátek úpadku amerického „impéria“? ........................................ 573
Autor se ve své studii zamûfiuje na Spojené státy po 11. záfií 2001.
Diskutabilní úspû‰nost americké odpovûdi na tyto bezprecedentní
útoky spolu s finanãní a ekonomickou krizí z roku 2008 vyvolaly dojem, Ïe Spojené státy se nacházejí v hluboké krizi a jejich globální vliv
upadá na úkor novû rostoucích mocností. Ellinger na základû aktuálních debat pfiedních americk˘ch autorÛ ve své úvaze zkoumá, zda
jsou Spojené státy (mnoh˘mi oznaãované za souãasné „impérium“)
skuteãnû v kritické fázi úpadku, zda existují uÏiteãné analogie k jejich
dne‰ní situaci z dfiívûj‰ích dob ãi jak by po válkách v Afghánistánu
a Iráku mohl vypadat nov˘ globální fiád 21. století.
23. Mojmír Hampl
Souãasná svûtová finanãní krize
Normální cyklus nebo náznak kolapsu?........................................ 599
Ekonomie se fenoménu dlouhodobého úpadku spoleãností sice pfiíli‰
nevûnuje, pfiinejmen‰ím jeden pozoruhodn˘ pohled na toto téma
v‰ak pfiinesla: koncept zájmov˘ch skupin neboli distribuãních koalic
amerického ekonoma Mancura Olsona. OlsonÛv pfiístup naznaãuje,
Ïe kolaps civilizací pfiichází zevnitfi, i bez vnûj‰ích ‰okÛ. Není vylouãeno, Ïe právû pÛsobení distribuãních koalic je také v pozadí aktuální
fáze v˘voje západní civilizace, která zaãíná vykazovat nûkteré rysy postupného ústupu z nûkdej‰í slávy.
24. Miroslav ·evãík, Michaela ·evãíková
Hrozba pro souãasnost i pro budoucnost:
kolapsy vefiejn˘ch rozpoãtÛ na pokraji nového tisíciletí ................. 615
Kolapsy vefiejn˘ch rozpoãtÛ na pokraji 3. tisíciletí mohou zpÛsobit
pfiímé ohroÏení podstaty kapitalismu. Je to hrozba nejen pro souãasnou dekádu, ale i pro dekády budoucí. Kapitalismus se ocitá v ohroÏení nadmûrn˘mi zásahy státu do ekonomiky dlouhodob˘m vytváfiením deficitÛ vefiejn˘ch rozpoãtÛ i v obdobích ekonomického rÛstu,
neschopností státních autorit a politick˘ch elit zabránit nesmyslnému
utrácení na nesmyslné projekty z vefiejn˘ch rozpoãtÛ. V naprosté vût‰inû vyspûl˘ch demokratick˘ch spoleãností se objevují populistiãtí
politici, ktefií se snaÏí zalíbit voliãÛm nesplniteln˘mi sliby. Místo aby
spravovali vûci vefiejné, dávají politici pfiednost pouÏívání sociální demagogie, prosazují úzce skupinové zájmy, a tyto prohla‰ují za zájmy
vefiejné. Odstranûní dluhové pasti, do které se dostává naprostá vût‰ina vyspûl˘ch kapitalistick˘ch státÛ, není otázkou krátkodobou.
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Pokud si její nebezpeãí pro existenci kapitalismu politici koneãnû
uvûdomí, budou její následky stejnû likvidovat nûkolik destiletí.

âLOVùK A P¤ÍRODNÍ PROST¤EDÍ
25. Jan Kozák
Kolapsy vs. pfiírodní katastrofy .................................................... 637
V první ãásti jsou uvedeny, diskutovány a srovnávány dvû základní kategorie kolapsÛ, a to pÛvodu pfiírodního a pÛvodu antropogenního.
Ve druhé ãásti je ãtenáfi provádûn galerií komentovan˘ch obrazÛ-rytin
nejvût‰ích svûtov˘ch pfiírodních (seismick˘ch a vulkanick˘ch) katastrof od 13. do konce 19. století, které dokumentují a ilustrují nejen
postupn˘ rozvoj vûd o Zemi, ale i v˘voj souãasné svûtové civilizace.
Struãn˘ závûr popisuje souãasn˘ stav.
26. Petr Pokorn˘
âeská krajina a kolapsy ............................................................... 675
Tato studie si klade za cíl anal˘zu dlouhodobého v˘voje ãeské kulturní krajiny v ãasovém rozpûtí od neolitu (5600 pfied n. l.) po souãasnost. S pomocí pylové anal˘zy souvisl˘ch sedimentárních záznamÛ
a s vyuÏitím prostorovû lokalizovan˘ch archeologick˘ch dat se pokusíme vystopovat, je-li na tomto v˘voji nûco, co by sneslo oznaãení „kolapsová dynamika“.
27. Pavla Státníková
Praha, PraÏané a vltavské povodnû .............................................. 705
Základní charakteristika nejvût‰ích povodní na praÏském území v období cca posledního tisíciletí, zejména tûch, které dosáhly kulminaãní
hranice stoleté vody. Popis ochrany obyvatel pfied velkou vodou a jejími dÛsledky, s akcentem na období 19. století, kdy se velk˘ch povodní rÛzného druhu v Praze odehrálo vût‰í mnoÏství a pro nûÏ je zároveÀ i pomûrnû bohatá archivní dokumentace. Nejvût‰í podíl na
protipovodÀov˘ch opatfieních mûly mûstské instituce.
28. Lenka Lisá
O kolapsech skryt˘ch pod povrchem krajiny ................................. 757
Text formou dvou ãasovû odli‰n˘ch pfiíbûhÛ z rÛzn˘ch ãástí svûta
ukazuje ãtenáfii zpÛsob, jak vnímat krajinu kolem nás a její v˘povûdní hodnotu o moÏn˘ch pfiíãinách a dÛsledcích kolapsÛ lidsk˘ch spoleãností. âtenáfii je nabídnuta exkurze do doby bronzové na severozápadní okraj Prahy, kde v dÛsledku fiádûní tehdej‰ích zemûdûlcÛ
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do‰lo ke spu‰tûní ekologické katastrofy. Historie se opakuje i v druhém pfiíbûhu, kdy je ãtenáfi virtuálnû pfienesen na v˘chodní pobfieÏí
Skotska, do romantické krajiny Culbinského lesa.
29. Václav Cílek
Suroviny a konec svûta – od kolapsu k regeneraci .......................... 767
V souãasné dobû se následkem rÛstu populace a zvy‰ujících se nárokÛ lidí ocitáme v dal‰ím pfiechodovém období evropské civilizace. Je
pro nû charakteristické dosaÏení mezí tradiãního rÛstu a relativní ãi
absolutní nedostatek nûkter˘ch surovin a zdrojÛ. Surovin, které jiÏ
brzy nenávratnû dojdou, není mnoho, ale relativní nedostatek se t˘ká
prakticky v‰eho s v˘jimkou hliníku, Ïeleza, zemního plynu a nûkolika dal‰ích surovin. Vût‰ina tradiãních loÏisek zlata, stfiíbra, cínu, ale
také ropy se nalézá v poslední tfietinû svého Ïivota. V pfií‰tích zhruba
tfiech desetiletích oãekávám soubûh klimatick˘ch, ekonomick˘ch, potravinov˘ch a energetick˘ch krizí, které díky historické zku‰enosti
a schopnosti regenerace pravdûpodobnû, byÈ s citeln˘mi ztrátami, úspû‰nû pfiekonáme.
30. Vladimír BrÛna, Katefiina Kfiováková, Peter Chrastina
PamûÈ mostecké krajiny – delete a restart ...................................... 787
Autofii se zam˘‰lejí nad krajinou jako prostorem, ve kterém se ãlovûk
odnepamûti pohybuje, pracuje, Ïije a také svou Ïivotní pouÈ konãí.
Konkrétnû se jedná o Mosteckou pánev, která je dnes známa zejména
pro své uhelné sloje o mocnostech aÏ 45 metrÛ. A právû exploatace
hnûdého uhlí zpÛsobila nevratné zmûny mostecké krajiny – ztrátu její pamûti. Pfiíspûvek nabízí pohled na mosteckou krajinu z mnoha perspektiv: zab˘vá se její strukturou, funkcemi krajinn˘ch sloÏek ãi poznáváním ãasoprostorov˘ch zmûn, a to s vyuÏitím mnoha oborÛ
vûdeckého bádání.
Redakãní poznámka .................................................................... 800
SEZNAM AUTORÒ ...................................................................... 801
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Slovo úvodem

KdyÏ v roce 2008 vydalo nakladatelství Dokofián knihu Nûco pfiekrásného se konãí. Kolapsy v pfiírodû a spoleãnosti, vyvolala tato práce editorÛ
Miroslava Bárty a Petra Pokorného u odborné i laické vefiejnosti velk˘
ohlas, podle ankety Mladé fronty DNES se dokonce stala vûdeckou
publikací roku.
O necelé dva roky pozdûji, na podzim 2010, se pfii na‰ich pracovních i mimopracovních setkáních zrodila my‰lenka vrátit se k tématu
kolapsÛ a regenerace spoleãnosti je‰tû jednou, tentokrát v obsáhlé
monografii, do níÏ by pfiispûli ãe‰tí odborníci z rÛzn˘ch oborÛ, od
akademikÛ, ktefií se zab˘vají prehistorií, pfies klasické archeology,
mediavelisty, experty na ranû novovûké, novovûké a nejnovûj‰í obecné i ãeské dûjiny aÏ po ekonomy a pfiírodovûdce. V˘sledkem je podle
na‰eho názoru zcela unikátní kniha, jejímÏ cílem je pfiispût k interdisciplinárnímu diskurzu na téma, které je na poãátku druhého desetiletí jednadvacátého století velmi aktuální.
V ãase, kdy se po útoku Al-Kájdy na newyorská „dvojãata“ (od nûhoÏ
letos uplynulo jiÏ deset let) a po zahájení války Západu (zejména
Spojen˘ch státÛ americk˘ch) s „mezinárodním terorismem“, po propuknutí nejvût‰í hospodáfiské krize od pfielomu dvacát˘ch a tfiicát˘ch
let minulého století, po stále zjevnûj‰ím kolapsu souãasné podoby evropského sociálního státu, po „skandálu“ spojeném s vydáním knihy
Nûmecko páchá sebevraÏdu Thila Sarrazina, jeÏ s v˘‰e uveden˘m kolapsem úzce souvisí, ãi po nedávn˘ch rozsáhl˘ch pouliãních nepokojích
v Lond˘nû a v dal‰ích velk˘ch britsk˘ch mûstech (abychom uvedli jenom nûkolik pfiíkladÛ z mnoha) stále ãastûji objevují úvahy na téma
„konce na‰í (tj. západní) civilizace“, je diskuze o kolapsech a pfiípadné
regeneraci více neÏ na místû. Staãí ostatnû sledovat, o ãem pí‰í nejãte15
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nûj‰í západní autofii, napfiíklad Fareed Zakaria (Budoucnost svobody;
Postamerick˘ svût), Thomas L. Friedman (Svût je ploch˘; Hork˘, zplo‰tûl˘
a pfielidnûn˘), Ian Buruma (VraÏda v Amsterodamu) ãi William Easterly
(Bfiímû bílého muÏe), jejichÏ díla vy‰la také ãesky v edici „21. století“ v nakladatelství Academia, abychom získali pomûrnû jasnou pfiedstavu
o tom, v jak rychle, dynamicky se mûnícím svûtû plném nejistot a hlavnû nejist˘ch v˘hledÛ dnes bez ohledu na konkrétní místo, kde máme
domov, Ïijeme.
Knihu, kterou otvíráte, pokládáme za cennou hned z nûkolika
dÛvodÛ. Kromû skuteãnosti, Ïe se znovu snaÏí vysvûtlit nanejv˘‰ aktuální pojem „kolaps“ (zejména v úvodní kapitole Miroslava Bárty),
je tomu tak pfiedev‰ím proto, Ïe nabízí, jak jsme jiÏ naznaãili, pohled tfiiatfiiceti ãesk˘ch akademikÛ, humanitních vûdcÛ, pfiírodovûdcÛ a ekonomÛ na krizové momenty v dûjinách velk˘ch fií‰í, respektive civilizací (napfiíklad staroegyptská, fiímská, britská, sovûtské
impérium), ãesk˘ch zemí (husitství, pobûlohorská doba, pád habsburské fií‰e, rozpad âeskoslovenska) i pfiírodovûdn˘ch fenoménÛ
(od obecnûj‰ího pojednání typu „Kolapsy vs. pfiírodní katastrofy“ aÏ
po podrobné vylíãení pohrom v kapitole „Praha, PraÏané a vltavské
povodnû“ ãi zaznamenání tragické promûny Ïivotního prostfiedí
v pfiíspûvku „PamûÈ mostecké krajiny – delete a restart“; podrobnû viz
anotovan˘ obsah).
Kromû toho tato kniha pfiesvûdãivû dokazuje, Ïe v dobû nepopiratelného úpadku ãi krize vzdûlanosti (viz práce Konrada Paula
Liessmanna Teorie nevzdûlanosti, Praha, Academia 2009), kdy nemalá
ãást politick˘ch a podnikatelsk˘ch elit stále ãastûji oznaãuje, aÈ uÏ
pfiímo, ãi nepfiímo, zejména humanitní vzdûlání za ne-li zcela zbyteãné, pak tedy alespoÀ „ne aÏ tak dÛleÏité“ a „spoleãnosti fakticky
mnoho [nebo pfiímo nic] nepfiiná‰ející“, mají právû humanitní vûdci, stejnû jako jejich kolegové z oboru pfiírodních vûd, o ekonomech
nemluvû, k souãasné podobû „svûta na rozcestí“ mnoho co fiíci.
Nikoli náhodou je mottem úvodního pfiíspûvku této práce z pera
Miroslava Bárty v˘rok, Ïe „Kdo popírá minulost, popírá smysl sama
sebe“.
Tímto konstatováním nechceme v Ïádném pfiípadû sklouzávat ke
kli‰é o „historii jako uãitelce moudrosti a svûtle pravdy“ a jemu podobn˘m. Znalost a pochopení souvislostí, v˘sledek spolupráce mezi jednotliv˘mi obory, jeÏ mají, zdánlivû, jen málo spoleãného, jsou
ale nesmírnû dÛleÏité. Pouze ze spolupráce historikÛ (vãetnû
archeologÛ), pfiírodovûdcÛ a ekonomÛ totiÏ mÛÏe vzejít plastick˘,
mnohovrstevnat˘, a tedy nesmírnû sloÏit˘ obraz minulosti a souãasnosti, dávno zanikl˘ch civilizací i civilizace dne‰ní. Fakt, Ïe jednotlivé kapitoly nevyznívají jednohlasnû, je zámûrn˘; právû v rÛz16
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nosti názorÛ na daná témata (se spoleãn˘m jmenovatelem) je dal‰í
pfiednost této knihy; reakce, které – jak alespoÀ doufáme – vyvolá,
by mûly b˘t jejím obohacením a pokraãováním rozpravy, jiÏ se snaÏíme „nastartovat“.
Pfiejeme Vám pfiíjemné, inspirativní ãtení.

V Praze, 31. srpna 2011

Miroslav Bárta a Martin Kováfi
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1. Kolaps a regenerace:
pokraãující cesty minul˘ch civilizací1
Miroslav Bárta

Kdo popírá minulost, popírá smysl sama sebe.
Zájem o fenomén kolapsu je dnes plnû pochopiteln˘. Svût se zdá – a zfiejmû i je – nestabilní, ekonomické trhy jsou nevypoãitatelné, hodnota penûz relativní, zmizel pocit bezpeãí stejnû jako pfiedvídatelnost klimatu
a je velmi sloÏité alespoÀ zãásti porozumût tomu, co se v dne‰ním svûtû
vÛbec odehrává. Nicménû pfied nûkolika lety tomu tak zdaleka nebylo.
Svût je‰tû zdánlivû dobfie fungoval, klima bylo víceménû odhadnutelné, k obavám nebyl dÛvod. Pfiesto jsme se v roce 2006 spoleãnû s Petrem
Pokorn˘m (pfiírodovûdec) a Martinem Tomá‰kem (odborník na archeologii stfiedovûku) rozhodli zorganizovat sympozium, které by se problematikou kolapsu zab˘valo. Bûhem nûkolika dní se nám podafiilo vytvofiit seznam lidí, o kter˘ch jsme se domnívali, Ïe mají z pohledu svého
oboru k danému tématu co fiíci. Tehdy je‰tû nikdo netu‰il, Ïe se z nûj záhy stane do jisté míry hit. V budovû prezidia Akademie vûd na Národní
tfiídû v Praze se nás se‰lo asi deset pfiedná‰ejících, od archeologa a egyptologa aÏ po ekologa, geologa, matematika a filozofa.
Na zaãátku setkání pochopitelnû panovaly váÏné pochyby o smyslu
akce. KdyÏ jsme se ale na konci ru‰ného dne rozcházeli, byli jsme pfiekvapeni, Ïe na‰e závûry se víceménû shodují, a to pfiesto, Ïe na semináfii byly vesmûs zastoupeny obory diametrálnû odli‰né.
Co se tématu t˘ãe, je tfieba konstatovat, Ïe kdokoliv se zab˘vá tématem kolapsÛ, musí nutnû vyjít z prÛkopnické a dodnes inspirující práce
Josepha S. Taintera (poprvé 1988 anglicky, ãesky 2009). Tato práce se
1

Autor dûkuje za podnûtnou diskuzi a úvahy zejména tûmto osobám: M. Bubeníãkovi, P. Dvofiákovi,
J. a A. Jí‰ov˘m, J. Kozákovi a J. Malátkové. Text je v˘sledkem fie‰ení projektu GAâR 405/11/1873.
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zab˘vá mnoha kolapsy minul˘ch civilizací a jako první se soustfiedí na
zobecnûní procesÛ, které k nim vedou. Téma kolapsÛ bylo oÏiveno
v roce 2005 objemnou prací Jareda Diamonda. Diamond se pokusil na
základû specializace evoluãního biologa zab˘vat kolapsy zejména
z pfiírodovûdného pohledu, a nutnû se tak nemohl nevyhnout ãasto
environmentálnû determinovan˘m závûrÛm.
Na rozdíl od tûchto autorÛ jsme byli – a myslím, Ïe stále je‰tû jsme
– pfiesvûdãeni o tom, Ïe je v zájmu co nejhlub‰ího poznání jednotliv˘ch
kolapsÛ vydat se cestou mezioborového studia a spolupráce. Vût‰inou
to totiÏ nejsou jen environmentální faktory, které mohou kolaps navodit. Na‰e ambice tak byly vy‰‰í: stejné téma nechat zpracovat ‰piãkov˘mi odborníky z rÛzn˘ch, leckdy naprosto oddûlen˘ch oborÛ vûdy.
Sv˘m zpÛsobem jsme mnohem více navázali na konferenci z 90. let minulého století, která zkoumala krizové okamÏiky ve v˘voji lidstva nejen
pro nû samé, ale pro pfiípadné pouãení, které z nich plyne pro na‰i souãasnost a eventuálnû i pro budoucnost (Dalfes, Kukla, Weiss, eds.,
1997). V˘sledkem na‰eho poãínání byla kniha vydaná v roce 2008 nakladatelstvím Dokofián, která se v anketû Mladé fronty DNES stala ãeskou vûdeckou publikací roku (Pokorn˘, Bárta 2008).2
Následovalo období, ve kterém jsem se nûkolikrát marnû pokou‰el
získat prostfiedky na komparaãní v˘zkum vzestupÛ, pádÛ a regenerací ran˘ch civilizací v Indii, âínû, jiÏní Americe, v Egyptû a na starovûkém Pfiedním v˘chodû. Jako badatele zab˘vajícího se lidsk˘mi dûjinami a archeologií starovûkého Egypta, Súdánu a Syropalestiny mne
nejvíce zajímalo, co vlastnû takov˘ kolaps v jednotliv˘ch civilizacích,
kulturách nebo ve specifick˘ch obdobích jejich v˘voje vÛbec znamená, jak nastává, jak se projevuje a jak˘ mÛÏe mít prÛbûh. V˘sledkem
tohoto zájmu je mj. pfiedkládaná monografie, kterou jsme pfiipravili
s ãesk˘m historikem Martinem Kováfiem a tfiicítkou renomovan˘ch
autorÛ. Oba pocházíme z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze a domníváme se, Ïe jednotlivé kapitoly tak, jak jsou zde publikovány, pfiedstavují druh v˘stupu a mezioborové spolupráce, které
jsou mezi humanitními obory unikátní. Hlavním cílem projektu bylo
vyjasnit základní rysy krizov˘ch okamÏikÛ ve v˘voji kultur a civilizací této planety, a to nejen z pohledu historikÛ a archeologÛ, ale i pfiírodovûdcÛ a ekonomÛ. Je zcela evidentní, Ïe zde existují mnohá velmi zfietelná pojítka, a to i pfies to, Ïe se jedná o jevy leckdy oddûlené
velk˘mi ãasoprostorov˘mi bariérami. Také se zfietelnû ukazuje, Ïe triumvirát archeologie, historie a ekonomie ve spolupráci s pfiírodovûdn˘mi disciplínami vytváfií mocn˘ nástroj pro poznávání v˘vojov˘ch
trendÛ spoleãností, minul˘ch i souãasn˘ch.
2

http://kultura.idnes.cz/literatura.aspx?c=A090417_191133_literatura_ob
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Na zaãátku na‰eho zámûru vytvofiit tuto monografii stála nezmûrná zvûdavost, zda je vÛbec moÏné shromáÏdit pfiíspûvky od badatelÛ,
ktefií pfiedstavují v na‰í zemi pfiední odborníky v rÛzn˘ch smûrech historického, pfiírodovûdného, ekonomického a archeologického bádání
na téma kolapsÛ, a pfiesvûdãit je o uÏiteãnosti takovéhoto druhu bádání. Ukázalo se, Ïe to moÏné je. To bylo první pfiekvapení. Nebylo
v‰ak jediné. To druhé pfiekvapení spoãívalo ve zji‰tûní, Ïe kolaps ve
skuteãnosti neexistuje – to ostatnû dokázala i kniha z roku 2008. Jde
o jeden z archetypálních m˘tÛ, kter˘ je znám z mnoha kultur a mnoha koutÛ svûta. Jedním z nejstar‰ích je ten ze Starého zákona, kter˘
popisuje potopu svûta trvající ãtyfiicet dní, která umoÏnila nov˘ zaãátek Ïivota na zemi (Gen. 7,17–19,24). Nejznámûj‰í je zfiejmû PlatonÛv
m˘tus o existenci a zkáze bájné Atlantidy, jak se dochoval v dialozích
Timaios a Kritias. Zanikla i Sodoma a Gomora, kdysi slavná biblická
mûsta, která se v dobû bronzové skuteãnû nacházela na v˘chodním
pobfieÏí Mrtvého mofie. A tak bychom mohli pokraãovat dûjinami a ãasem aÏ do souãasnosti. V mnoha pfiípadech konãí tyto kolapsy, aÈ jiÏ
vymy‰lené nebo skuteãné, nov˘m pozitivním v˘vojem – nov˘m poãátkem. Lze tak fiíci, Ïe v minulosti si lidé velmi dobfie uvûdomovali,
Ïe kolapsem nic nekonãí. Dne‰ní doba je trochu jiná, právû díky duchovnímu vykofienûní, devastaci morálních hodnot, obecnému propadu etiky ale i kolosálním ztrátám soukrom˘ch bank, které musí zachraÀovat vefiejné rozpoãty, máme pocit, Ïe z na‰eho Ïivota vymizel
jasn˘ fiád vûcí a vztahÛ, Ïe úpadek, zkáza a kolaps jsou nûco definitivního, co ukonãí bûh svûta, tok ãasu a na‰i existenci. Názor, Ïe tomu tak není, by mûla podpofiit i tato kníÏka.

Kolaps, klady a zápory
Základní otázkou je, co si vlastnû pod v˘razem kolaps spoleãnosti,
kultury ãi civilizace mÛÏeme a máme pfiedstavit. Kolaps je nutnû ze
své povahy nûco zásadnû nechtûného, co se projeví jako náhlá a zásadní zmûna struktury dané entity. Kofieny kolapsu lze obvykle vysledovat
v dobû mnohem dfiívûj‰í, zejména pokud tento fenomén studujeme
z historicky mnohem mlad‰í pozice. To se samozfiejmû t˘ká pouze kolapsÛ lidsk˘ch spoleãností. Kolapsy a katastrofy pfiírodní jsou v tomto
pfiíspûvku zámûrnû ponechány stranou, zejména pro své zvlá‰tní
a znaãnû odli‰né charakteristiky. Typické pro kolaps spoleãnosti ãi civilizace je pfiedev‰ím to, Ïe spoleãnost si ani neuvûdomuje, Ïe ke kolapsu spûje nebo Ïe by bylo nûco aÏ tak moc v nepofiádku. Stejnû tak
ani my si nejsme pfiíli‰ vûdomi toho, Ïe jevy, které obvykle vedou ke
kolapsu, se projevují i dnes. S tím velk˘m rozdílem, Ïe na‰e spoleã21
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nost více neÏ kdy dfiíve disponuje, alespoÀ teoreticky, vûdûním a nástroji, které mÛÏe vyuÏít ve svÛj prospûch. Bylo by na ãase je pouÏít,
protoÏe na‰e spoleãnost se zdá b˘t na sestupné trajektorii, která se
mÛÏe velmi záhy promûnit v kolaps.
Jak takov˘ proces funguje, demonstruje na nûkolika desítkách velmi názorn˘ch pfiíkladÛ právû tato publikace. Jedním z hlavních v˘sledkÛ autorského kolektivu na první i na této druhé knize vûnované
kolapsÛm je zejména zji‰tûní, Ïe kolaps není posledním bodem v˘voje ãi slepou uliãkou. V pfieváÏné vût‰inû pfiípadÛ mÛÏe kolaps b˘t synonymem v˘razÛ „transformace“, „obnova“, „obroda“, kdy dochází ke
ztrátû komplexity – sloÏitosti – a totální restrukturalizaci a promûnû
systému. Komplexitou ãi sloÏitostí je zde my‰leno to, kolik má dan˘
systém sloÏek a zejména jak poãetné a sloÏité jsou vztahy mezi nimi
(napfiíklad poãasí má vysokou komplexitu, proto se tak obtíÏnû pfiedpovídá). S kolapsem kultur ãi civilizací se pojí nûkolik v˘znamn˘ch
charakteristik, které se dají shrnout zhruba takto (k mnoha charakteristikám viz Sádlo, Storch 2008 a Tainter 2009, 15–16):
– kolapsy jsou obecnû nepfiedpovûditelné, a tedy neoãekávatelné;
– v dobû tûsnû pfied kolapsem musí dojít k náhlému poklesu v˘nosÛ
v ekonomickém smyslu;
– bûhem kolapsu dochází k náhlé a v˘znamné ztrátû komplexity;
– bûhem kolapsu zanikají stávající zásadní struktury nezbytné pro
fiídící ãinnost daného systému;
– bûhem kolapsu dochází k decentralizaci, despecializaci, poklesu
míry organizovanosti a sociální nivelaci ve spoleãnosti;
– civilizace obvykle dospívají do kritického stavu díky své vnitfiní dynamice, ale na iniciaci/spu‰tûní vlastního kolapsu se ãasto podílí
vnûj‰í impulz;
– proces kolapsu není lineární, evoluãní, v‰e se dûje skokovû;
– bûhem procesu kolapsu mÛÏe také dojít k zásadní ztrátû ãi promûnû etnicity na daném území, vymizení pÛvodního duchovního
substrátu, propadu vzdûlanosti apod.,
– to, Ïe nastává kolaps, si lidé obvykle uvûdomí aÏ v jeho koneãné
fázi, kdy je na v‰echno zpravidla pozdû.
âeská Wikipedie obsahuje pouze negativní a znaãnû zavádûjící popis kolapsu a shrnuje jeho struãnou charakteristiku takto:
„Kolaps (ãesky zhroucení) je nefiízen˘, neovladateln˘ rapidní pokles nebo pád, ke kterému do‰lo v dÛsledku pfiekmitu. Kolaps mÛÏe
b˘t konkrétní jev – fyzické zhroucení, pád, propad (napfi. kolaps vûÏe,
kolaps organizmu, gravitaãní kolaps); v pfieneseném smyslu se v‰ak
velmi ãasto pojí s hlavními ekonomick˘mi ukazateli (jako je zemûdûl22
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ská v˘roba, prÛmyslová produkce, objem obchodu ãi investic, míra
pÛjãek aj.), jindy se pojí se sloÏkami infrastruktury (doprava, dodávky
elektfiiny, zásobování, sluÏby).
Mluvíme-li o kolapsu ekonomiky nebo infrastruktury, jeho pfiíãina
souvisí s pfiekroãením meze únosné pro tuto kolabující veliãinu.
Pfiedcházející pfiekmit pfies tuto mez naru‰í nebo sníÏí její úroveÀ
a tím kolaps de facto pfiiblíÏí nebo rovnou zapfiíãiní, neboÈ pÛsobí jako kladná zpûtná vazba.
V ekologii a systémové dynamice kolaps pfiedchází dûj, kdy dlouhodobé pfiekraãování meze systému zpÛsobí tzv. erozi, neboli trvalé sníÏení
surovinové základny, a toto sníÏení se stane hlavním strÛjcem kolapsu.“3
Téma zániku minul˘ch kultur a civilizací zaãalo postupnû získávat
na popularitû zhruba od doby, kdy v roce 1988 vy‰lo pion˘rské dílo badatele Josepha Taintera, které se doãkalo mnoha vydání (ãesky publikace vy‰la v roce 2009 v nakladatelství Dokofián). Tainter se zab˘val
vût‰inou hlavních civilizací, které kdy existovaly na na‰í planetû, a dospûl k tomu, Ïe k antropogennímu kolapsu vedou tyto hlavní pfiíãiny:
11. vyãerpání a zánik zdrojÛ (z velké ãásti neobnoviteln˘ch) nezbytn˘ch
pro Ïivot (napfi. voda, orná pÛda, ropa);
12. pfiechod na nov˘ zdroj (napfi. z dfieva na uhlí, z uhlí na ropu);
13. v˘skyt nepfiekonatelné katastrofy rozsáhl˘ch rozmûrÛ (potopa, sopeãná erupce, tsunami, atp.);
14. nedostateãná reakce na okolnosti;
15. jiné sloÏité spoleãnosti (popfi. stfietnutí a následná asimilace technologicky vyvinutûj‰í spoleãností);
16. vetfielci;
17. tfiídní konflikty, sociální rozpory, ‰patné fiízení ze strany elity nebo
její ‰patné chování;
18. sociální dysfunkce (stát pfiestává plnit svoji funkci a starat se o své
obyvatele);
19. mystické faktory;
10. ekonomické faktory (kolaps mûny, státní bankrot)
a náhodné zfietûzení událostí, vãetnû v˘‰e uveden˘ch.
NeÏ pfiejdeme k dal‰ím úvahám, je tfieba na tomto místû zdÛraznit,
Ïe následující fiádky se vztahují ke kolapsÛm, které mÛÏeme pozorovat
v rámci „nenaru‰eného“ v˘vojového cyklu, nepatfií sem tedy zániky
napfi. mayské a incké civilizace pod vlivem vnûj‰í kolonizace vojensky
mnohem vyspûlej‰ími kulturami, devastace Velikonoãního ostrova,
santorinská katastrofa nebo v˘buch sopky Krakatoa apod.
3

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolaps
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Mûl Harry Seldon v roce 12 020 pravdu?
Nûkdy v létû 2010 jsem byl poÏádán ãasopisem EURO o napsání eseje
o tom, zda a pfiípadnû jak je zkoumání minul˘ch kolapsÛ aktuální i dnes
(Bárta 2010). V dÛsledku této v˘zvy jsem fiízením osudu narazil na sérii
sci-fi románÛ Isaaca Asimova Nadace. Dûj jeho románÛ se odehrává v daleké budoucnosti a zaãíná pfiedná‰kou matematika Harryho Seldona
o moÏnosti predikce moÏn˘ch budoucích v˘vojov˘ch cest meziplanetární civilizace na základû studia minul˘ch dûju a procesÛ. Seldon postupnû vyvine obor zvan˘ psychohistorie a pomûrnû pfiesnû odhaduje to, co
jeho civilizaci ãeká. Jakkoliv inspirativní toto Asimovovo dílo je, my se
nacházíme v jiné situaci. Ale vlastnû ne tak docela, protoÏe jak ukazuje
i tato publikace, v˘znamn˘ poãet ukonãen˘ch procesÛ má mnohé spoleãné jmenovatele a tak znaãn˘ v˘znam pro poznání souãasnosti. MÛj
osobní názor je ten, Ïe v budoucnosti tomu nebude jinak. Je to koneckoncÛ i logické, protoÏe historie a archeologie mohou sledovat dlouhodobé procesy v˘voje civilizací v jejich celistvosti, od zaãátku do konce,
stejnû jako následné procesy jejich transformace a opûtovného vzestupu.
Postupnû tak vznikl krátk˘ text, ve kterém se snad podafiilo (soudû
podle ohlasÛ) identifikovat pomûrnû velk˘ poãet paralel v˘voje v minulosti se souãasnou dobou. K nejniternûj‰ím vlastnostem kaÏdého impéria a skoro kaÏdého vládce patfií pfiesvûdãení, Ïe nikdy neodejdou ze scény. To se t˘kalo starovûkého Egypta, ¤ecka nebo ¤íma a jednou bude
t˘kat i civilizací souãasn˘ch, o souãasn˘ch politicích ãi vládcích ani nemluvû. Ale dûjiny nás neustále pfiesvûdãují o opaku: v‰e je koneãné
a souãasnû se stále víceménû v rÛznû obmûÀovan˘ch formách cyklicky
opakuje, coÏ je vlastnost, která snad byla zakódována v základních vlastnostech Vesmíru bûhem Velkého tfiesku.
K detailnímu popisu konkrétní a dobfie doloÏitelné cesty od civilizace na vrcholu k úpadku pouÏiji v tomto pfiíspûvku urãitou etapu v˘voje staroegyptské civilizace – vzestup a pád stavitelÛ pyramid z doby
Staré fií‰e, která se datuje do 27.–22. stol. pfi. Kr. Jednalo se o jeden
z prvních centralistick˘ch státÛ v dûjinách lidstva, za jehoÏ vzestupem stálo nûkolik faktorÛ, které jsou pfiekvapivû stále aktuální i v dne‰ní dobû. UkáÏeme si, Ïe základní principy koncepce státu a technologie moci vznikly jiÏ pfied tisíci lety a nejsou v mnoha ohledech niãím
nov˘m. Stejnû tak vyplyne dal‰í unikátní vlastnost doprovázející
úpadky spoleãností. K úpadku totiÏ dochází (pokud opomineme vnûj‰í vpády technologicky vyspûlej‰ích civilizací nebo Ïivelné megakatastrofy) obvykle tak, Ïe faktory, které pÛvodnû pÛsobily jako prorÛstové a dovedly urãitou civilizaci ãi kulturu na vrchol, se postupnû
vyãerpají a nakonec zaãnou pÛsobit negativnû a spoleãnost navedou
na sestupnou dráhu smûfiující k úpadku. Právû proto je dÛleÏité se pfii
24
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zkoumání úpadku spoleãnosti velmi detailnû zab˘vat zejména tûmi
faktory, které stály u jejího vzestupu. Ty nám jsou totiÏ schopny ledacos prozradit o zpÛsobu jejího úpadku.

¤í‰e synÛ boha Slunce
Je aÏ s podivem, jak vûrnû napodobuje úpadek doby stavitelÛ pyramid
dne‰ní dobu se v‰emi jejími negativními trendy. V prÛbûhu 6. tis. pfi. Kr.
do‰lo k náhlému zhor‰ování podnebí v egyptské Západní pou‰ti, které
mûlo za následek, Ïe pÛvodní chovatelé dobytka, ob˘vající tehdy jiÏ zvolna vysychající Saharu, se postupnû stáhli smûrem k jihu a na v˘chod a zaãali se usazovat v údolí Nilu. Byl tak uãinûn první krok ke genezi staroegyptské civilizace (Shaw 2003; Bárta 2008b; Bárta 2010). V prÛbûhu 5. a 4.
tisíciletí pfi. Kr. vzniklo na území Egypta nûkolik pravûk˘ch kultur, které
ovládaly v˘robu keramiky a zpracování mûdi a staly se neolitick˘mi v pravém smyslu: Ïivily se zemûdûlstvím a chovem domestikovaného dobytka.
JiÏ v této dobû zaãala hrát velkou roli legitimizace vládnoucích rodÛ a ãlenÛ komunit, ktefií, aby upevnili svÛj status a postavení, zaãali pouÏívat
pfiedmûty z luxusních materiálÛ, importované a bûÏnû obtíÏnû dostupné
komodity a stavût si podstatnû bohatûji vybavené hrobky neÏ ostatní ãlenové jejich komunit. Kolem r. 3000 pfi. Kr. dochází ke sjednocení Egypta.
Nejmocnûj‰í náãelník pocházející z jiÏní ãásti Egypta se stává prvním panovníkem na egyptském trÛnu a spoleãnost se dále v˘raznû
stratifikuje. Pomûrnû velmi rychle se vytváfií poãetná vládnoucí elita,
která pfiedstavuje pojítko mezi zbytkem populace a panovníkem. Ten
je povaÏován za potomka bohÛ a jmenovitû syna sluneãního boha Rea,
z jehoÏ povûfiení vládne na tomto svûtû. Pro to, aby mohlo b˘t spravováno rozsáhlé území starovûkého Egypta sahající od Stfiedozemního
mofie po dne‰ní Asuán, roste rychle vrstva úfiedníkÛ ovládajících písmo a matematiku, nezbytné pro v˘mûnu informací, jejich archivaci
a v˘bûr daní. Bûhem ãtyfi století vzrostl poãet úfiedníkÛ v zemi nûkoliksetkrát a panovník se stal Ïiv˘m bohem na zemi.
JiÏ v této dobû se formují základní nástroje vlády, technologie moci a manipulace s „vefiejn˘m“ mínûním, které zÛstanou v mírnû pozmûnûn˘ch podobách v platnosti dodnes. Vládnoucí vrstva vládne
s pomocí specificky vytvofiené ideologie obhajující aktuální spoleãenské uspofiádání a pouÏívá zvlá‰tní, k tomu urãené v˘razové prostfiedky. Aby dala najevo své v˘sadní postavení, vyuÏívá zejména vzácn˘ch
a importovan˘ch komodit, které jsou jinak nedostupné a jeÏ získává
prostfiednictvím jí kontrolovaného dálkového obchodu. V˘znamnou
roli postupnû zaãíná hrát i monumentální architektura. K udrÏení celého systému v˘raznû napomáhá systém privilegií, která udûluje pa25
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novník vládnoucí vrstvû (kaÏdá loajalita totiÏ vÏdy mûla a má svou cenu). Obecnû je systém nastaven sv˘mi parametry tak, Ïe a priori brání
jakékoli sociální zmûnû a rigidnû udrÏuje status quo.
V rámci monumentální architektury hrály zfiejmû nejv˘znamnûj‰í roli
staroegyptské pyramidové komplexy, které lze oprávnûnû povaÏovat za
ekonomické stroje, které svou podstatou a hlavními aspekty objasÀují
podstatu vzestupu i koneãného pádu této fií‰e. Aby stavbu tûchto komplexÛ bylo moÏno financovat, bylo zapotfiebí propracovaného v˘bûru daní. Ten se urãoval z v˘‰e kaÏdoroãní záplavy Nilu, na níÏ závisela plocha
zavlaÏovan˘ch polí. Od sjednocení Egypta muselo ubûhnout pfiibliÏnû
300 let, aby byl egyptsk˘ architekt Imhotep schopen postavit z kamene
první monumentální komplex patfiící panovníku DÏoserovi. Jeho ‰estistupÀovitá pyramida se dnes nalézá v Sakkáfie, pfiibliÏnû 40 km jiÏnû od
Káhiry. Vznikla v prÛbûhu 27. stol. pfi. Kr. Pyramidy tak nahrazují pÛvodní hrobky panovníkÛ, umisÈované pod úrovní terénu a budované tak, aby
pfiipomínaly jejich pozemské paláce sestávající z mnoha místností a prostor a vybavené tisíci luxusními pfiedmûty. Panovník byl totiÏ povaÏován
za boha a po smrti jeho du‰e dlela v nesmrtelné (kamenné) rezidenci.
O nûkolik desítek let pozdûji vznikne i nejvût‰í staroegyptská pyramida panovníka Chufua. Odhaduje se, Ïe na její stavbû, která trvala
pfiibliÏnû 20 let, se podílelo pfiímo 10 000 dûlníkÛ a stejn˘ poãet pracoval v lomech a úãastnil se na logistickém zaji‰tûní stavby.
A zde se dostáváme k dal‰ímu aspektu komplexních spoleãností – udrÏitelnosti reciprocity. Staroegyptsk˘ panovník a vládnoucí vrstva by totiÏ
nevládli, kdyby do jisté míry „nezaji‰Èovali“ blahobyt svého lidu. Ten jiÏ
tehdy spoãíval v tom, Ïe v rámci principu, kter˘ byl naz˘ván podle staroegyptské bohynû pofiádku a fiádu Maat, panovník zodpovídal za pofiádek
v zemi, za nemûnn˘ fiád, za obranu zemû proti vpádÛm zvenãí a blaho
svého lidu. Jedno takové „blaho“ spoãívalo v tom, Ïe velké ãásti populace
poskytoval obÏivu. Úfiedníky obdafioval úfiady a privilegii, bûÏné rolníky
pak naturálními dávkami za to, Ïe se úãastnili státních projektÛ, do kter˘ch spadaly i pyramidy. Vzhledem k tomu, Ïe onûch dvacet tisíc dospûl˘ch muÏÛ pracujících na stavbû Chufuovy pyramidy mûlo ve vût‰inû pfiípadÛ rodiny a dûti a staralo se o rodiãe (domovy dÛchodcÛ pro odkládání
nepotfiebn˘ch tehdy je‰tû nikoho nenapadlo budovat a na rodinu se dbalo), mohla z tûchto staveb profitovat aÏ ãtvrtina tehdej‰í populace Egypta
– odhaduje se, Ïe tehdy mûl Egypt zhruba jeden milion obyvatel.

Úpadek skryt˘ v úspûchu
Samozfiejmû Ïe s narÛstající sloÏitostí státní správy a specializovan˘ch
„ministerstev“ ztratil panovník pfiímou kontrolu nad v˘vojem státních
26
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záleÏitostí a nutnû pfiijal znaãnû symbolickou úlohu. Vysoce postavení úfiedníci postupnû dokázali prosazovat do vysok˘ch státních úfiadÛ
ãleny sv˘ch rodin, kdy synové nastupovali do úfiadÛ sv˘ch otcÛ a nepotismus vzkvétal. Stát tak byl postupnû rozparcelován mezi mocné
rodiny ovládající rÛzné ãásti zemû a politika nátlakov˘ch a zájmov˘ch
skupin byla v‰udypfiítomná (viz Olson 2008). To vedlo k tomu, Ïe na
konci Staré fií‰e musel panovník proto, aby si zajistil loajalitu,brát si
za manÏelky dcery provinciálních úfiedníkÛ a stejnû tak provdávat své
dcery za nejv˘‰e postavené hodnostáfie v zemi.
Nekontrolovan˘ nárÛst poãtu úfiedníkÛ, regionalizace v dÛsledku
tlaku zájmov˘ch skupin, ekonomick˘ch subjektÛ a nadnárodních korporací je dnes, stejnû jako kdysi ve starém Egyptû, velmi zfieteln˘m jevem. Znaãnû vyostfien˘ je i rozpor mezi sférami vlivu funkcemi formálnû povûfien˘ch úfiedníkÛ a „‰ed˘ch eminencí“, které, aã nemají Ïádnou
oficiální funkci, mohou pohnout státními záleÏitostmi více neÏ leckter˘ námûstek nebo ministr. Z Egypta takov˘ch osob známe mnoho. Jako
pfiíklad lze uvést abúsírského vezíra (tehdej‰ího ministerského pfiedsedu) Ptah‰epsese; shodou okolností v˘zkumem jeho hrobky zahájil âesk˘ egyptologick˘ ústav své v˘zkumy na abúsírské nekropoli. Tento
hodnostáfi zaãal svou kariéru u dvora jako královsk˘ kadefiník. Podle
v‰eho pomohl na trÛn panovníkovi Niuserreovi, kter˘ ho z vdûãnosti
uãinil vezírem a provdal za nûj svou dceru Chamerernebti. Ptah‰epses
postupnû uzurpoval nûkterá královská privilegia, coÏ se projevilo ve
stavbû jeho mastaby, jedné z nejvût‰ích nekrálovsk˘ch hrobek tfietího tisíciletí. Tím Ptah‰epses odstartoval tradici stavby honosn˘ch a bohatû
zdoben˘ch hrobek mocn˘ch hodnostáfiÛ Staré fií‰e. Stejnû tak odstartoval nepotismus v nejvy‰‰ích patrech státní správy, protoÏe jeho synové
postupnû budovali své kariéry u dvora stejnû jako on sám.
Naprosto podobnû vyznívá orwellowsk˘ popis pomûrnû nedávné
doby a vlády etiopského posledního císafie Haile Selassieho (vládl
1930–1974) v práci Ryszarda Kapuścińského. Je pln˘ neuvûfiiteln˘ch detailÛ mechanismu Selassieho vlády. Uvádí se v nûm, Ïe plebejec Aklíl (bez
jakékoliv funkce ve státû ãi paláci) mûl vût‰í vliv na dûní u dvora a v zemi
neÏ vût‰ina ministrÛ. Bylo to proto, Ïe sféry vlivu se vymezovaly ne oficiálním postavením a tituly, ale moÏností pfiístupu ke králi a jeho Uchu
(Kapuściński 1989). Dne‰ní paralely snad ani není tfieba zmiÀovat.
Na tento faktor záhy navázaly krize schopnosti panovníka a státu
zajistit prosazení sv˘ch rozhodnutí v oblastech vzdálenûj‰ích od centra
státní moci a následná krize legitimity. To není nic pfiekvapivého, pokud si uvûdomíme, Ïe vliv a moc vysoce postaven˘ch rodin, jejichÏ
ãlenové zastávali nejvy‰‰í funkce ve staroegyptské státû, byla koncem
Staré fií‰e (23. stol. pfi. Kr.) na rychlém vzestupu. V podstatû ne‰lo
o nic jiného, neÏ Ïe jednotlivé staroegyptské kraje si v dobû úpadku
27
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Staré fií‰e dûlaly, co chtûly, a byly v podruãí nûkolika lokálních oligarchÛ. Samozfiejmû Ïe se staroegyptsk˘ panovník snaÏil na tyto tendence reagovat. Posledních sedm aÏ osm starofií‰sk˘ch panovníkÛ se snaÏilo administrativními reformami fiízení jiÏní ãásti zemû narÛstajícímu
vlivu úfiedníkÛ zamezit (Kanawati 1980). Jejich velkou chybou bylo ale
zejména to, Ïe se ve své vnitfiní politice neustále uchylovali k modifikaci jiÏ nefunkãního modelu kontroly provincií. âinili tak nevûdomky
nadãasovou a i dnes velmi ãastou chybu – nepoznali, Ïe jist˘ faktor se
ve svém úãinku jiÏ vyãerpal, a vûfiili, Ïe krizi odvrátí jeho zatvrzel˘m
vylep‰ováním a modifikacemi s krátkodobou úãinností. Krize se v‰ak
i tak neustále prohlubovala, ne lineárnû, ale skokovû, kdy po jisté krat‰í dobû bezprostfiední konsolidace nastal náhle je‰tû hor‰í propad.
A intervaly se mezi jednotliv˘mi krizemi stále zkracovaly. Tento proces
tak pfiipomíná princip pfieru‰ovan˘ch rovnováh, pÛvodnû vyvinut˘ch
N. Eldridgem a S. J. Gouldem pro vysvûtlení obecn˘ch evoluãních procesÛ (Eldridge, Gould 1972), stejnû jako chování finanãních trhÛ v dobû pfied velkou krizí (Preis, Schneider, Stanley 2011).
Dal‰ím faktorem, kter˘ nakonec pfiispûl k úpadku staroegyptské doby stavitelÛ pyramid, byly narÛstající neproduktivní a mandatorní v˘daje ze strany státních orgánÛ. Aby si staroegyptsk˘ panovník udrÏel
navenek svÛj boÏsk˘ status a byl uznáván za jediného zprostfiedkovatele mezi lidmi a bohy staroegyptského panteonu, potfieboval armádu
placen˘ch knûÏí, ktefií pracovali v jeho, a samozfiejmû i svém, zájmu.
Tak jak se rozrÛstal staroegyptsk˘ stát, rostla i tato skupina. KaÏd˘ staroegyptsk˘ panovník si postavil zádu‰ní komplex, ve kterém po jeho
smrti probíhal zádu‰ní kult. Toho se aktivnû a kaÏdodennû úãastnili
stovky knûÏí a jejich poãet logicky rostl tak, jak se navy‰oval poãet tûchto komplexÛ. Jeden z unikátních ãesk˘ch objevÛ pfiedstavují papyrové
archivy z Abúsíru, které tento mechanismus velmi dobfie popisují. Za
jist˘ vrchol tohoto trendu mÛÏeme povaÏovat jeden z údajÛ z papyrového archivu panovníka Raneferefa v Abúsíru (pomûrnû málo v˘znamn˘ panovník Ïijící v 25. stol. pfi. Kr.). Z nûj se dozvídáme, Ïe bûhem urãitého náboÏenského svátku v Ptahovû chrámu v Memfidû (tehdej‰ím
hlavním mûstû Egypta, nacházejícím se poblíÏ Abúsíru), trvajícím sedmnáct dní, bylo poraÏeno dvû stû dvacet jedna kusÛ dobytka (PosenerKriéger, Verner, Vymazalová 2006). Vzhledem k tomu, Ïe v tehdej‰ím
Egyptû nebyly mzdy vypláceny v penûzích, ale v naturáliích, tyto obûtiny, které byly na urãitou dobu symbolicky poloÏeny na oltáfie, byly vzápûtí nato rozdûleny mezi knûÏí podle jejich postavení. Ne‰lo pouze
o maso, ale i o pivo, chleba a mnohé dal‰í nápoje a potraviny a pokrmy.
Netfieba pfiipomínat, Ïe staroegyptsk˘ kalendáfi se svátky jen hemÏil.
Obdobné slavnosti probíhaly paralelnû ve v‰ech existujících zádu‰ních
komplexech panovníkÛ, kde plocha skladovacích prostor pro pfiecho28
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vávání komodit pro obûtování v chrámech ke konci Staré fií‰e znaãnû
vzrostla. Sv˘m zpÛsobem tyto vynucené (mandatorní) a neproduktivní
v˘daje pfiipomínají dne‰ní stav vefiejn˘ch rozpoãtÛ mnoha státÛ svûta,
zejména tûch evropsk˘ch. UdrÏování urãitého m˘tu ãi symbolu nûco
stojí a jedno je jisté: nejde o nekoneãn˘ proces.
Koneãnû posledním v˘znamn˘m krizov˘m faktorem, kter˘ pfiispûl
k zániku staroegyptské fií‰e, byla klimatická zmûna (Bárta, Bezdûk
2008). Díky geologii a pfiíbuzn˘m oborÛm víme jiÏ dlouho, Ïe cyklické
v˘kyvy klimatu, stfiídání dob ledov˘ch a meziledov˘ch, byly a jsou pfiirozenou souãástí bûhu svûta. Otázkou je, co se dûje s klimatem v dobû
posledních zhruba deseti tisícÛ let, kdy je rozkolísanost pomûrnû veliká a jen Evropa v posledních stoletích pro‰la nûkolika velk˘mi klimatick˘mi stresy (Issar 2003; Behringer 2010). Je v‰ak jisté, Ïe v˘kyvy klimatu mûly a mají velk˘ vliv na chod lidsk˘ch dûjin: pokles vydatnosti
Nilu pfiispûl k rozpadu starého Egypta stavitelÛ pyramid: bez záplav
nebyla úroda, tedy danû; bez daní nebylo z ãeho financovat státní aparát a ideologii a zachovat integritu státu (k nilsk˘m záplavám ve starém
Egyptû viz nejnovûji Seidlmayer 2001).
V dobû, kdy si vysoce postavení úfiedníci dûlali ve státû, co chtûli,
kdy se centrální orgány staly pouh˘mi diváky dûní a kdy neudrÏitelnû
narostly neproduktivní v˘daje státu, byla sucha tou poslední ranou
a spou‰tûcím prvkem kolapsu. Ne‰lo v‰ak o v˘jimku v dûjinách.
Klimatické zmûny byly znatelné napfi. v dobû vzniku husitského hnutí. Tání ledovcÛ moÏná povede k tomu, Ïe Grónsko se za pár desetiletí stane v˘znamnou ekonomikou zaloÏenou na tûÏbû ropy.
Pokud bychom v˘‰e zmínûné faktory navozující kolaps staroegyptské fií‰e mûli shrnout, vypadaly by asi takto:
– krize identity/vûrohodnosti (jak je vládnoucí skupina akceptována
a povaÏována za legitimní);
– krize participace (kdo a jak se podílí na správû státu);
– krize penetrace (schopnost efektivní kontroly fungování státu);
– krize legitimizace (otázka autority a schopnosti prosadit rozhodnutí) a
– krize distribuce (efektivity pfiesmûrovávání ekonomick˘ch zdrojÛ).
Je dÛleÏité zdÛraznit, Ïe de facto tytéÏ faktory, které stály u zrodu
a neuvûfiitelného rozmachu Egypta doby stavitelÛ pyramid, nakonec
zpÛsobily jeho kolaps.
Tyto transformace se dají popsat v ‰esti rovinách:
1. Panovník:
Na poãátku se jednalo o v˘jimeãnou postavu s nedotknuteln˘m
postavením, ke konci v˘voje se panovník musel dûlit o moc s rodina29

Zlom1-172

31.10.2011 10:07

Stránka 30

KOLAPS A REGENERACE: CESTY CIVILIZACÍ A KULTUR

mi provinciálních hodnostáfiÛ, ktefií nabyli znaãné politické a ekonomické nezávislosti.
2. Organizace správního aparátu:
Na poãátku stáli loajální úfiedníci, podfiízení pfiímo panovníkovi.
Tûm se v‰ak postupnû dafiilo uzurpovat stále více moci, zavést princip
dûdiãnosti státních úfiadÛ, rozdrobit státní správu a znaãnû pfiispût
k rozmachu klientelismu.
3. Struktura státní administrativy:
Na poãátku v˘voje státu byla vertikální a centralizovaná, na jeho
konci do‰lo k její decentralizaci a regionalizaci, kdy paralelnû existovalo nûkolik samosprávn˘ch center.
4. Stavba královsk˘ch pyramidov˘ch komplexÛ:
Na poãátku stimulovala organizaci státní správy a ekonomické základny, ale ve svém dÛsledku vedla k postupnému rozbujení státní administrativy, obfiímu nárÛstu mandatorních v˘dajÛ a zásadnímu
zmnoÏení úfiedníkÛ v‰ech stupÀÛ.
5. Provoz královsk˘ch pyramidov˘ch komplexÛ:
Zprvu slouÏil k upevÀování královské moci, státní ideologie a rozvoji technologií: nakonec vedl k neúmûrnému zatíÏení hospodáfiství,
zpochybnûní královské autority a rozvoji regionálních elit.
6. Ekonomick˘ systém:
Na poãátku stál v˘konn˘ systém v˘bûru distribuce a redistribuce
daní, kter˘ nakonec dospûl do fáze rozdrobení a regionalizace, do‰lo
k rozpadu efektivnû fungujících centrálních tûles a prokazatelné neschopnosti sdílet ekonomick˘ potenciál s vrstvou poddan˘ch, jako tomu bylo pfiedtím.
Pfii bliÏ‰ím zkoumání tûchto právû vyjmenovan˘ch faktorÛ není
pfiíli‰ sloÏité identifikovat vût‰inu z nich i dnes.
KdyÏ se podíváme, jak byly vnímány kolapsy v minulosti, zjistíme,
Ïe se prakticky neli‰í (kromû frazeologie) od toho, jak se popisují kolapsy dnes. Jako ukázku je moÏné citovat text star˘ témûfi 4000 let a znám˘
mezi odborníky jako IpuverÛv náfiek (Vachala 1992, 49–59), kter˘ popisuje situaci, která nastala po rozpadu Staré fií‰e kolem r. 2200, kdy do‰lo
k rozpadu centrální vlády a administrativy, zkolabovalo zásobování,
zhor‰ilo se klima, nastával ãast˘ nedostatek potravin, stát se rozpadl na
nûkolik samostatn˘ch oblastí, kde si moc uzurpovali nejsilnûj‰í:
„Vskutku, spisy soudní sínû jsou ztraceny...
Vskutku, kanceláfie jsou otevfieny a jejich seznamy ztraceny! Otroci se stali
majiteli otrokÛ.
Vskutku, (písafii) jsou zabiti a jejich spisy ztraceny!
Vskutku, spisy místních písafiÛ jsou zniãeny a k obilí Egypta má kaÏd˘ pfiístup!
Vskutku, zákony jsou ze soudní sínû vyhozeny ven!
30
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A opravdu je lidé po‰lapávají na vefiejn˘ch místech...
Hleìte, zemû se zapletla se spolãenci a zbabûlec zabírá majetek udatného!...
Ten, kter˘ si nemohl zhotovit ani rakev, je majitelem hrobky!...
Hleìte, Ïádní fiemeslníci nepracují, neboÈ je nepfiátelé zemû zuboÏili!...
(SklizeÀ) se uskuteãÀuje, ale (v˘nosy) se nehlásí. Písafi (je ve své kanceláfii?),
ale jeho ruce jsou neãinné...
Autorita vûdûní a pravda jsou pryã...
âlovûka zabíjejí na stfie‰e jeho domu...“
V tomto textu lze nalézt ãist˘ destilát toho, jak si stafií EgypÈané
pfiedstavovali kolaps. Totální selhání fiídicích a správních struktur, nenadálé a prudké zmûny v sociální hierarchii, ztráta vzdûlanosti, ‰patná
dostupnost informací, znalostí a dovedností vãetnû fiemesel, zpomalení
nebo zamezení pohybu informací, jedním slovem chaos. Nicménû jiÏ
v tomto okamÏiku se zaãíná rodit nov˘ fiád, kter˘ vyjde ve sv˘ch základech právû z hlavních tendencí této doby. Za dvû stû let vznikne
egyptská tzv. Stfiední fií‰e, která se svou strukturou pfiizpÛsobí novému spoleãenskému v˘voji (Schwartz, Nichols 2010; Morris 2010).
Panovníci Stfiední fií‰e si zaãnou fiíkat past˘fii, dbát na postavení stfiední vrstvy hodnostáfiÛ u dvora a v krajích (respektovat tak pfiedcházející v˘voj), umoÏní pfiístup k oficiálnímu náboÏenství stfiední vrstvû.
Sami panovníci se zaãnou zobrazovat pfied bohy na kolenou v adoraãních pozicích (tradice, která se formovala jiÏ v dobû upadající Staré
fií‰e) a vlastní panovnické sochy zaãnou panovníky zobrazovat se specifick˘mi rysy jako ustarané vÛdce, dbající o svÛj lid a fiád a pofiádek
v zemi. Nicménû i tito past˘fii nakonec zklamou. Past˘fiÛm se nedá vûfiit,
stejnû jako despotÛm.

¤ímská paralela
Velmi podobnû jako v Egyptû probíhal i úpadek fiímské fií‰e, kter˘ znamenitû popsal J. Tainter (2009, 173–201). Navíc je i tento mechanismus úpadku velmi zajímav˘ pro na‰i dobu. Tainterovou zásluhou je,
Ïe na základû detailní práce mnoha pfiedchozích badatelÛ demonstroval, Ïe proces úpadku fiímské fií‰e byl také pfiedev‰ím dlouhodob˘m
procesem a Ïe ne‰lo pouze o jak˘si pfiím˘ dÛsledek vnûj‰ích vpádÛ cizích etnik, poklesu v˘konnosti ekonomiky, úpadku morálky nebo
vzestupu kfiesÈanské víry.
¤ím nejprve pro‰el bezprecedentním rozmachem, kter˘ zaãal
v posledních stoletích pfied koncem starého letopoãtu. V r. 167 pfi. Kr.
¤ímané získali poklad makedonského krále, díky ãemuÏ si mohli fiím‰tí
obãané uÏívat daÀov˘ch prázdnin. V r. 130 pfi. Kr. ¤ím dobyl pergam31
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ské království a jeho státní rozpoãet tak stoupl ze 100 na 200 milionÛ
sesterciÛ. Následné dobytí S˘rie tento rozpoãet nav˘‰ilo na 340 milionÛ. A kdyÏ Caesar dobyl Galii, klesla hodnota zlata bezmála o dvû
tfietiny. Vrcholem tohoto trendu bylo dobytí Egypta a zánik ptolemaiovské dynastie. Augustus byl císafiem, kter˘ se v prvních letech
nového letopoãtu jako první zaãal soustfieìovat na udrÏení dobyt˘ch drÏav. Tehdy skonãila expanzivní politika ¤íma. Do budoucna
budou náklady na jeho udrÏení a provoz pouze stoupat. Tento trend
v‰ak potrvá desítky let, neÏ dosáhne „kolapsoidního“ stavu. I z dne‰ního pohledu byla struktura v˘dajÛ tehdej‰ího ¤íma pomûrnû moderní, hlavní v˘daje se t˘kaly platÛ a pfiídûlÛ píce a potravin pro armádu, úfiedníky a ostatní státní zamûstnance, vefiejné práce,
po‰tovní sluÏby, redistribuce uniforem, ‰kolství a „sociálních dávek“. To v‰e stálo na základû ekonomiky, která byla z 90 procent agrární. Jednalo se sice o fií‰i na velkém teritoriu, ve skuteãnosti v‰ak
v‰ude vládl regionalismus: obilí se nevyplatilo distribuovat na vozech po sou‰i na vzdálenost vût‰í neÏ 480 km. U vûdomí nastupujících potíÏí pfiistoupil v r. 64 Nero k znehodnocení obûÏiva tím, Ïe ve
stfiíbrném denáru nav˘‰il podíl základního kovu a minci zároveÀ
zmen‰il. To bylo opatfiení, které získalo na velké popularitû zejména
díky tomu, Ïe mandatorní v˘daje státu neustále narÛstaly a ani války s Germány nebyly natolik produktivní, Ïe by z kofiisti uhradily
alespoÀ nezbytné náklady. Za Septimia Severa (193–211) dospûla situace tak daleko, Ïe denár obsahoval pouze 43–56 % stfiíbra.

Fig. 1: Graf ukazuje setrval˘ pokles mnoÏství stfiíbra v fiímském denáru od doby
vlády císafie Nera (54–68 n. l.) aÏ po Septimia Severa (193–211). (Podle Tainter
2009, 179)
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Za pozornost stojí velká vleklá krize, která postihla fiímskou fií‰i
v letech 235–284. Tehdy do‰lo k velké inflaci, vnûj‰ím vpádÛm a naru‰ování integrity státu, obrovskému nárÛstu armády a úfiednictva,
zvy‰ování daní a drastickému poklesu hodnoty mûny. Hlavními doprovodn˘mi faktory byl úpadek znalostí, gramotnosti a matematick˘ch schopností, mající za následek enormní propad kvality a mnoÏství informací, kter˘mi disponovala spoleãnost obecnû a vláda zvlá‰È
(kdo se odváÏí tvrdit, Ïe moderní paralely k tomuto v˘voji neexistují?).
S tím souvisel i úpadek legitimity vládce a jeho aparátu a nárÛst vlivu
jednotliv˘ch zájmov˘ch skupin – bûhem asi 50 let se na fiímském trÛnu vystfiídalo na 27 císafiÛ.
Císafii museli paradoxnû pro vytvofiení alespoÀ minimálního zdání
legitimity pfiistupovat k v˘dajÛm, které byly vzhledem ke stavu státní
pokladny naprosto nereálné. Bylo zapotfiebí pfiedev‰ím v‰emi prostfiedky podporovat armádu. V dobû této krize napfiíklad Aurelianus
(270–275) navíc nafiídil místo mouky vydávat jako sociální podporu
chleba a prodávat subvencované vepfiové, sÛl a víno. Postupnû docházelo k odstfiediv˘m tendencím a jednotlivé provincie se zaãaly vymaÀovat ze sféry fiímského vlivu. Populace ub˘vala a k tomu ji decimovaly obãasné epidemie (165/166–180 a 250–270). Tehdej‰í svût
a obchodní cesty zaãaly b˘t naru‰ovány hordami barbarÛ, a tím upadal i dálkov˘ obchod a pohyb luxusního zboÏí.
Nestabilitu fií‰e se pokusil vyfie‰it císafi Diokletianus na poãátku 4.
století tím, Ïe decentralizoval a zvût‰il administrativní aparát do té míry,
Ïe na konci jeho vlády se tento zdvojnásobil. Jeho hlavní opatfiení spoãívalo v tom, Ïe vytvofiil dva císafiské úfiady spravující v˘chodní, resp. západní ãást fií‰e. KaÏd˘ císafi mûl k ruce svého caesara. Netfieba zdÛrazÀovat, Ïe kaÏd˘ z tûchto vysoce postaven˘ch vládcÛ mûl k dispozici
i svÛj vlastní úfiednick˘ aparát. DiokletianÛv nástupce Konstantin zavedl kfiesÈanství jako státní náboÏenství – moÏná i proto, aby posílil svou
legitimitu na trÛnu jako bohem vyvolen˘ panovník –, sám ov‰em pfiijal
kfiesÈanství aÏ na smrtelné posteli, náboÏenství se mu stalo, jak je ostatnû tak ãasté v lidské historii, ãistû nástrojem mocenské politiky.
âtvrté století bylo také svûdkem bezprecedentní inflace – napfi.
v Egyptû stál modius (8,75 l) p‰enice v r. 335 více neÏ 6000 denárÛ,
ale o tfii roky pozdûji jiÏ více neÏ 10 000 denárÛ. Mattingly se domnívá, Ïe bezprostfiedním dÛvodem pro tento raketov˘ vzestup cen
bylo rozhodnutí nevázat hodnotu platidla ani na zlato, ani na stfiíbro (Mattingly 1960, 194 a dále). Je zdokumentováno, Ïe v letech
150–301 vzrostla cena zlata 45krát a stfiíbra 68krát.
Diokletianus se v r. 301 pokusil cenov˘m ediktem zafixovat ceny základních komodit, ale toto opatfiení se prakticky nikdy nedodrÏovalo.
Ruku v ruce s inflací ‰lo vylidÀování venkova, zanedbávání zemûdûlské
33

Zlom1-172

31.10.2011 10:07

Stránka 34

KOLAPS A REGENERACE: CESTY CIVILIZACÍ A KULTUR

pÛdy a obecn˘ demografick˘ propad. V dÛsledku toho do‰lo v nûkter˘ch oblastech k opu‰tûní aÏ poloviny plochy orné pÛdy. To pochopitelnû mûlo dlouhodob˘ katastrofální dopad na ekonomick˘ stav ¤íma.
DaÀové zatíÏení vystoupalo na neúnosnou úroveÀ, takÏe se stávalo,
Ïe obyvatelé provincií dokonce vyz˘vali barbary, ktefií stále více a více
naru‰ovali integritu zemû, aby je zbavili daÀového zatíÏení vÛãi ¤ímu. V polovinû 5. století se cel˘ systém zhroutil.

EROI – pouhá zkratka, nebo jeden z principÛ
lidsk˘ch dûjin?
Zkratka anglického Energy return on investment, „návratnost vynaloÏené
energie“ je faktorem, kter˘ vÏdy hrál, hraje a nepochybnû bude hrát
v˘znamnou roli pfii v˘voji civilizací. V podstatû jde o ãíslo, které nám
udává, kolik získáme energie z energie investované: napfiíklad ve‰ker˘ zisk z vyuÏívání energie ãerného uhlí v pomûru k energii, kterou
musíme vynaloÏit na to, abychom toto uhlí získali, kam je tfieba zapoãítat nejen pfiímé náklady na tûÏbu a distribuci, ale i pfiípadné ekologické následky, rekultivace apod. Zisk co nejlevnûj‰í energie je jedním z úheln˘ch kamenÛ kaÏdé civilizace: napfiíklad v Egyptû to byly
záplavy vedoucí k vysok˘m úrodám, v pfiípadû ¤íma dobyvaãné války
a podmaÀování ekonomik poroben˘ch zemí a národÛ. V moderní dobû nejvy‰‰í hodnoty energetické návratnosti dosahuje tûÏba ropy
(10–35, tzn. Ïe z ekvivalentu jednoho vynaloÏeného barelu ropy získáme barelÛ 10–35), dobfie je na tom energie získávaná z nejkvalitnûj‰ího uhlí (10–20), vodních elektráren (10–40) ãi vûtrné energie (5–10).
Mnohem hor‰í v˘sledky pak poskytuje tolik politiky proklamovaná
solární energie (2–5) a jaderná energie (4–5) (Cílek, Ka‰ík 2007, 17, viz
také poznámku na str. 19). Údaje A. S. Halla a J. W. Daye, Jr., z roku
2009 pak jsou je‰tû o nûco pfiíznivûj‰í a udávají pro uhlí ãíslo kolem
80, 40 pro vodní elektrárny, 28 pro vûtrnou energii, 18 pro jadernou
energii a 8 pro fotovoltaiku (Hall, Day 2009).
Jednotlivé civilizace samozfiejmû investují podstatnou ãást svého
potenciálu také do projektÛ, které nejsou dÛleÏité ekonomicky, ale
mají Ïivotnû dÛleÏit˘ v˘znam pro jejich legitimizaci a udrÏení statu
quo. Jako pfiíklady mÛÏeme uvést staroegyptské pyramidy ãi fiímské
Koloseum.
Právû náv‰tûva Kolosea se stala pro kanadského politologa Thomase
Homer-Dixona zvlá‰tû inspirativní. Monumentálnost stavby, její v˘jimeãnost a jedineãnost ho totiÏ pfiivedly k zamy‰lení a systematickému
studiu praktick˘ch aspektÛ spojen˘ch s jeho stavbou. I Homer-Dixonovi bylo zfiejmé, Ïe monumentální stavby dávn˘ch civilizací do34
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kládají nejen jejich zacházení s energiemi, ale i samu podstatu jejich existence. Tak jako byla stavba pyramid Ïivotnû dÛleÏit˘m fenoménem pro
EgypÈany Staré fií‰e, tak muselo b˘t Koloseum chápáno jako ikona fiímské civilizace. Byl to Vespasianus, kter˘ se po smrti Nerona v r. 68 a následné obãanské válce nakonec stal císafiem a stavbu zahájil v r. 72.
V r. 80 stavbu dokonãil jeho syn Titus – „kolaudace“ trvala sto dní, bûhem kaÏdodenních her a zápasÛ bylo mj. zabito nûkolik desítek tisíc
zvífiat.
Koloseum se od klasick˘ch fieck˘ch divadel li‰í tím, Ïe jde o zcela
volnû stojící stavbu. Jeho pÛdorys je eliptick˘ a má rozmûry pfiibliÏnû
190 ¥ 160 m. Vnûj‰í zdi Kolosea dosahovaly v˘‰ky 48 m. Ústfiední aréna mûla rovnûÏ pÛdorys ve tvaru elipsy o rozmûrech 87 ¥ 55 m. Do
hledi‰tû vedlo 80 vchodÛ, z nichÏ 76 bylo vyhrazeno vefiejnosti. Podle
odhadÛ mohlo Koloseum pojmout 50–87 000 divákÛ.
Tyto omraãující údaje pfiivedly Homer-Dixona k úvaze o tom, jaké
energie musí kaÏdá fií‰e získávat a vydávat. Koloseum je toho dobr˘m
pfiíkladem. Spoãítal, Ïe bûhem jeho stavby bylo tfieba získat, pfiemístit
a pouÏít na jeden milion metrick˘ch tun materiálu, z toho 295 000 tun
travertinu, 653 000 tun betonu, 54 000 tufu, 58 000 tun cihel, 6000 tun
mramoru a 300 tun kovu pro zaji‰tûní spojÛ mezi stavebními ãástmi.
V˘sledkem úvah na téma energií a komplexních spoleãností dospûli
Homer-Dixon a jeho spolupracovnice Karen Frecker k následujícím odhadÛm – vzhledem ke sloÏitosti konceptu energetické nároãnosti stavby se soustfiedili pouze na to, kolik kalorií spotfiebovali lidé a zvífiata
úãastnící se pfiímo konstrukce Kolosea. V prÛmûru poãítali s tím, Ïe tûÏce pracující ãlovûk na stavbû vydá 3000 kcal dennû. V˘sledná hodnota potfiebná na stavbu Kolosea ãinila 44 miliard kilokalorií. 34 miliard se spotfiebovalo na krmení 1806 taÏn˘ch volÛ, 10 miliard
spotfiebovalo 2135 dûlníkÛ na stavbû, ktefií pracovali 220 dní po dobu pûti let (fiímsk˘ rok pfiekypoval státními svátky, bûhem nichÏ se
pravdûpodobnû ve stavbû nepokraãovalo). Odhaduje se, Ïe v zemûdûlsky vysoce produktivních oblastech starovûkého svûta bylo tfieba
58 dní v roce na obdûlávání hektaru pole p‰enice a 40 dní na hektar
louky na seno. PrÛmûrn˘ zisk energie z hektaru p‰enice mohl b˘t
2,2 mil. kcal a z hektaru louky na seno asi 3,8 mil. kcal. Z tûchto ãísel jsou jiÏ oddûleny náklady na obdûlávání (174 000 a 120 000 kcal
p‰enice/seno). Aby tedy bylo moÏno zajistit roãní provoz stavby
Kolosea (jedná se pouze o pfiímé náklady na staveni‰ti), bylo potfieba obdûlat plochu zhruba 20 km2 p‰eniãn˘ch polí a 35 km2 luk, tedy
zhruba plochu dne‰ního Manhattanu.
Koloseum, podobnû jako staroegyptské pyramidy ãi chrámy, je dÛleÏit˘m parametrem komplexní civilizace. Ta se mimo jiné vyznaãuje
tím, Ïe vynakládá znaãné prostfiedky na stavbu prestiÏních symbolic35
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k˘ch staveb, které nemají velk˘ v˘znam pro samotn˘ ekonomick˘
chod zemû, ale jsou nezbytné jakoÏto v˘raz legitimity vládnoucí sloÏky dané spoleãnosti. V moderním pojmosloví se jedná o neproduktivní v˘daje, které, pokud pfiesáhnou únosnou míru, stanou se jedním
z kritick˘ch faktorÛ úpadku dané spoleãnosti.
Obdobnû je moÏné spoãítat náklady nezbytné na stavbu nejvût‰í
pyramidy, jaká kdy byla na území Egypta postavena, Chufuovy pyramidy v Gíze (k jednotliv˘m detailÛm pyramidového komplexu viz
Verner 2008, 141–162). Tato pyramida byla postavena na ãtvercové základnû o stranû zhruba 231 m a dosáhla v˘‰ky 146,5 m. Uvnitfi obsahuje pomûrnû sloÏit˘ systém chodeb a komor. Na stavbû pracovalo
odhadem 10 000 muÏÛ a stejn˘ poãet byl zapotfiebí v zázemí projektu.
Stavba této pyramidy trvala pfiibliÏnû dvacet let a vzhledem k egyptskému kalendáfii (3–4 mûsíce trvala záplava, své si vybral velk˘ poãet
svátkÛ) mÛÏeme odhadovat, Ïe se na stavbû mohlo pracovat po dobu
pfiibliÏnû 250 dní v roce. V takovém pfiípadû mÛÏeme odhadovat, Ïe
10 000 lidí na stavbû vydalo dennû 30 000 000 kcal a 7 500 000 000 kcal
roãnû. Na jejich pokrytí (pokud pfiedpokládáme, Ïe z jednoho hektaru byli EgypÈané schopni získat – po odeãtení nákladÛ – cca 2,2 mil.
kcal) tak bylo potfieba vyãlenit úrodu z 34 km2, resp. 68 km2 pfii zapoãítání muÏÛ v zázemí. Opût je ale tfieba zdÛraznit, Ïe se jedná pouze
o pfiímé bezprostfiední náklady.
K tomu musíme navíc pfiipoãíst, Ïe kromû pyramidy byly souãástí
komplexu zádu‰ní chrám postaven˘ z vápence a bazaltu, vzestupná
cesta spojující hrobku panovníka, postavenou na skalnatém platu
Západní pou‰tû, s údolím (byla dlouhá 850 m, pfiekonávala znaãn˘
v˘‰kov˘ rozdíl a celá byla postavena z vápencov˘ch blokÛ) a údolní
chrám, rovnûÏ kamenn˘, kter˘m v údolí komplex zaãínal. K tomu pfiistupují je‰tû tfii men‰í pyramidky královen (kaÏdá se základnou o stranû o nûco men‰í neÏ 50 m a dosahující v˘‰ky pfiibliÏnû 30 m), kultovní pyramida a nûkolik pohfibÛ ãlunÛ ve velk˘ch jamách, vysekan˘ch
ve skalním podloÏí. Zajímav˘ je i odhad, Ïe pouze vybudování dopravních ramp pro zaji‰tûní pfiísunu materiálu na staveni‰tû a dále ke
stavbû pyramidy mohlo spolknout aÏ tfietinu celkové kapacity potfiebné na stavbu vlastní pyramidy.

Parametry kolapsu
U vûdomí pfiedchozích úvah mÛÏeme s klidem fiíci, Ïe fenomén kolapsu je s v˘vojem lidsk˘ch spoleãností neoddûlitelnû spjat. Civilizace a kultury se rodí, vyvíjejí, dosahují vrcholu a umírají. A ne jinak
to bude s tou na‰í souãasnou civilizací, i kdyÏ by ãlovûk na základû
36
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politick˘ch v˘rokÛ ãi ãtení novin mohl získat naprosto fale‰n˘ dojem, Ïe my jsme ti naprosto jedineãní. O úspûchu a neúspûchu civilizací rozhodovaly, rozhodují a budou rozhodovat zejména tyto
parametry:
– pfiírodní prostfiedí, ve kterém se ta ãi ona civilizace nebo kultura vyvíjí, jeho zmûny a úspû‰nost adaptací civilizace na okolní prostfiedí;
– legitimita vládnoucí elity, zpÛsoby vládnutí a nab˘vání ãasovû
omezené legitimity;
– komplexita ãili míra sloÏitosti dané spoleãnosti, pfiístup k surovinám a v˘voj pomûru EROI;
– nová uspofiádání státu a stanovení jeho nov˘ch priorit;
– zvládnutí migrací a ochrana strategick˘ch zdrojÛ (kromû klasick˘ch komodit jiÏ teì k nim patfií zdroje sladké vody a orná pÛda);
– pohyby etnik a kulturnû-náboÏenské a sociální transformace;
– duchovní vykofienûní, úpadek náboÏenství a absence duchovních
hodnot obecnû mající devastaãní úãinek na fungování spoleãnosti,
– zkáza nebo resuscitace instituce rodiny;
– vysok˘ stupeÀ blahobytu;
– zpÛsob, jak˘m bude stát fiídit rozhodovací procesy a rychlost reakce na závaÏné podnûty;
– schopnost pfiedvídat moÏn˘ budoucí v˘voj.
Pokud budeme chtít se úspû‰nû vyrovnat s moÏnou „kolapsoidní“
fází na‰í civilizace, musíme znovu prozkoumat faktory, které vedly
k jejímu nevídanému rozmachu, a pokusit se identifikovat fázi, ve které se tyto faktory vyãerpají.

Fig. 2: Graf ukazující nárÛst poãtu obyvatel planety Zemû v prÛbûhu
holocénu (zdroj www.census.gov).
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Souãasn˘ svût samozfiejmû obsahuje i relativnû nové kritické fenomény. Jen letm˘ pohled na zpÛsob, jak˘m rostla a roste populace, napovídá, Ïe populaãní exploze a boj o Ïivotní prostor vyvolá tlak na ceny surovin i na migrace na men‰í i vût‰í vzdálenost v závislosti na
moÏnosti obÏivy. Dostupné statistiky ukazují, Ïe na poãátku holocénu, zhruba pfied dvanácti tisíci lety mûla planeta nanejv˘‰ 10 milionÛ
obyvatel. AÏ kolem r. 1800 pfiekroãil poãet obyvatel jednu miliardu.
V r. 1959 dosáhlo lidstvo tfií miliard, v r. 1999 byl tento poãet jiÏ dvojnásobn˘, dne‰ní ãíslo kolísá kolem sedmi a v r. 2050 nás bude necel˘ch deset miliard.
A tyto lidi bude samozfiejmû nutné uÏivit. Limitujícím faktorem
bude EROI, ãili efektivita vynakládané energie na získání energie.
Není bez zajímavosti, Ïe za poslední pÛl století stouplo uÏívání umûl˘ch hnojiv v zemûdûlství z pÛvodních zhruba dvou tun na hektar
na pûtinásobek. Pfiitom v˘nosnost polí jiÏ témûfi nestoupá, ceny obilí
v‰ak závratnû rostou. Zatímco 30 l p‰enice stálo v r. 2000 3 americké
dolary, v r. 2011 to byl jiÏ v pfiepoãtu ãtyfinásobek, u r˘Ïe do‰lo k nárÛstu z 8 na 13, u kukufiice z necel˘ch 3 na zhruba 7 dolarÛ. Podobnû
je tomu u nerostn˘ch surovin: tuna Ïeleza stála kolem r. 1900 zhruba
160 USD, od té doby byla témûfi sto let levnûj‰í, dnes ‰plhá k hladinû
kolem 200 USD, kterou ostatnû jiÏ dokázala krátkodobû i pfiekroãit.
J. Grantham se dokonce domnívá, Ïe pokud jde o v˘voj surovin – podobnû jako tomu je u produkce ropy – je trend 20. stol. jiÏ minulostí
(Grantham 2011; Cílek, Ka‰ík 2007). Po celé 20. stol. totiÏ docházelo
k tomu, Ïe ceny jednotliv˘ch surovin klesaly, tak jak se zlep‰ovaly
technologie vyuÏívané pro jejich získávání. Ceny surovin v‰ak na poãátku 21. stol. dosáhly úrovnû cen z poãátku 20. stol. a podle matematick˘ch anal˘z není pravdûpodobné, Ïe by ceny hlavních surovin
do budoucna klesaly, právû naopak.
Antropologie je zase schopna vysvûtlit, jak demografick˘ vzestup
mÛÏe mít zniãující vliv na ceny zlata. To se t˘ká napfi. Indie a islámsk˘ch zemí obecnû. Zde se neb˘val˘m zpÛsobem rozmáhá stfiední tfiída. SÀatková politika v tûchto zemích ov‰em nutnû znamená, Ïe Ïenich musí nevûstû darovat ne nev˘znamné zlaté vûno. A to nikoliv
prostfiednictvím imaginárního koupeného zlata, zlato musí bûhem
obfiadu skuteãnû pfiedat. Zlato je Ïenina pojistka pfii moÏném rozvodu
nebo muÏovû smrti a pfiedstavuje v˘znamnou finanãní jistotu nejen
pro ni, ale i pro její dûti. Otázkou je, co se zaãne dít, aÏ se zlato skuteãnû stane nedostatkov˘m zboÏím na celém svûtû. Z tohoto malého
pfiíkladu si mÛÏeme uãinit pfiedstavu, jaké asi mohou b˘t doprovodné
faktory populaãního rÛstu.
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Kolapsy a my
KdyÏ se za v˘sledky na‰eho jednodenního semináfie na Akademii po
letech ohlédnu, je‰tû více jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe historické a archeologické obory mají velk˘ smysl i dnes. Je sice v módû nad nimi do
znaãné míry ohrnovat nos a pochybovat o jejich smyslu, nicménû kdo
se tak projevuje, v koneãném dÛsledku popírá smysl svého vlastního
konání. A to jsme kaÏdodennû svûdky vystupování osob a nûkdy
i osobností, které vûfií, Ïe jejich ãiny jsou nutnû stfiedem v‰eho dûní
a zapí‰í se do tzv. dûjin. Stejnû v˘znamné je poznání, Ïe tytéÏ faktory,
které pfiivodily vzestup prvního staroegyptského státu, se staly i pfiíãinami jeho pádu. To je pozorování, které se dá zobecnit na vzestup a
pád mnoha jin˘ch civilizací a kultur. Otázkou je, co se s tím dá dûlat.
Jedno z hlavních pouãení, které z toho v‰eho plyne, je to, Ïe moÏná
nastává doba, abychom zase pfiem˘‰leli o zmûnách umoÏÀujících zachování komplexních systémÛ, jak˘m je napfiíklad na‰e spoleãnost.
Základem by mohla b˘t skuteãnost, Ïe nelze „nastavovat“ ãi vylep‰ovat ty faktory, které kdysi fungovaly, ale nyní ztrácejí dech. Je to základní pouãka krizov˘ch manaÏerÛ – základem úspûchu je od základu
zmûnit stávající a stále více vyãerpan˘ systém trpící pod nevyhnutelností zákona zmen‰ujících se v˘nosÛ.
Kam nás to mÛÏe dovést, je otázkou zejména pro mnohé spoleãenskovûdní a pfiírodovûdné obory. Zajímav˘ je snad i úhel pohledu
egyptologa a archeologa, kter˘ mÛÏe sledovat v˘voj jedné civilizace
po dobu více neÏ tfií tisíc let. Dobu, bûhem které vzniklo a zaniklo nûkolik státních útvarÛ. V‰echny patfiily téÏe civilizaci, v‰echny vze‰ly
z odli‰n˘ch zárodeãn˘ch faktorÛ a stejnû odli‰nû i zanikly. Nicménû
vnitfiní povaha tûchto faktorÛ byla vÏdy podobná, odli‰ná byla jen jejich forma. A tak je tomu ostatnû dodnes.
Dne‰ní pfietechnizovaná doba, zahlcená povrchními informacemi,
mÛÏe budit zdání, Ïe jsme pány svûta. I kdyÏ neustále sílí doklady toho, Ïe tomu tak zdaleka není. Svûdãí o tom témûfi v‰echny kapitoly této
monografie. Jak spoleãenské fenomény, tak anal˘za vztahu ãlovûka
a pfiírody nám posílají naléhavé zprávy. Na jedné stranû na nás ze v‰ech
stran doléhají argumenty o tom, Ïe právû historické obory ãasto nemají v tomto moderním svûtû zasvûceném technologiím co pohledávat a Ïe
jsou víceménû trpûny. Na druhé stranû ale asi nebudu daleko od pravdy, kdyÏ napí‰i, Ïe valná ãást problémÛ dne‰ního svûta má právû spoleãensk˘ základ – odli‰ná náboÏenství, rasové, sociální a jiné konflikty, jazykovou a kulturní diferenciaci, duchovní vykofienûní. A samozfiejmû
pokles vzdûlanosti. Nepochopení a obãasné zneuÏívání tûchto faktorÛ
vede ke konfliktÛm a rÛzn˘m druhÛm diskriminace. Pokud nebudeme
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na jejich studium klást principiální dÛraz, tûÏko se asi doãkáme lep‰ích
zítfikÛ. JiÏ nyní totiÏ ãelíme masivnímu selhávání elit, demotizaci/zlidovûní státního aparátu a mnoha kriticky dÛleÏit˘ch segmentÛ státní
správy, mezi nimiÏ pfiirozenû vyniká i ‰kolství v‰ech stupÀÛ. Jeho nev˘hodou je, Ïe zisky z nûj jsou velmi dlouhodobého charakteru, a proto mnoho osob s dlouhodobou vizí celkem logicky nepfiitahují.
Stejnû tak se nesmíme nechat ukolébat tím, Ïe se nám v oblasti
spoleãenského a ekonomického v˘voje podafií dostat do období stáze
(klidu), kdy se zdá, Ïe v‰e zlé pominulo. Jak je vidût ve spoleãensk˘ch
i pfiírodních vûdách, procesy vedoucí ke kolapsu jsou dlouhodobé,
mnohdy jejich kofieny sahají mnoho let ãi desetiletí do minulosti.
Doby krizí se stfiídají právû s obdobími klidu. Nicménû tak jak se blíÏí okamÏik skuteãného kolapsu, frekvence jednotliv˘ch krizí se zvy‰uje a odstupy mezi nimi se stále více zkracují – to je také snad jeden
z mála faktorÛ, kter˘ mÛÏeme skuteãnû pouÏít pfii anal˘zách toho,
zda se pfiípadn˘ kolaps blíÏí ãi nikoliv (viz Kindleberger, Aliber 2005).
Existence minul˘ch státÛ a civilizací nás zásadním zpÛsobem
informují o tom, jaké cesty v˘voje moderních státÛ je moÏné oãekávat do budoucna, a pfiípadnû mohou slouÏit i jako vodítko pro to, jak
filozofii souãasné koncepce evropského státu vzniklou v 19. století
modifikovat podle souãasn˘ch moÏností státÛ a jejich potfieb. Právû
ekonomické pfiíspûvky v této monografii ukazují jednoznaãnû, Ïe
dlouhá desetiletí nemûnnû stoupající trend mandatorních státních
v˘dajÛ soudob˘ch státÛ nemá fie‰ení. Státy jiÏ prostû nemají reálnû
prostfiedky na pokrytí toho, co by mûly z podstaty své definice financovat. DÛsledkem je bezhlavé a nekoncepãní krácení rozpoãtÛ a zvy‰ování daní.
Jako mnohem rozumnûj‰í se mÛÏe jevit potfieba znovu a snad lépe definovat koncepci moderního státu 21. století a hlavních aspektÛ,
které moderní stát má do budoucna zaji‰Èovat. Dlouhodobé trendy
ukazují, Ïe to bohuÏel zfiejmû nebudou napfiíklad ani dÛchody, ani
neomezená zdravotní péãe. A paradoxnû by napfiíklad zru‰ení povinnosti zaji‰Èovat dÛchody (pfii zru‰ení povinn˘ch dÛchodov˘ch plateb)
bylo velmi prospû‰né pro rÛst jedince a resuscitaci role rodiny (zejména pfii péãi o star‰í ãleny tak, jak tomu bylo 99 procent doby trvání lidstva) a v koneãném dÛsledku by porodnost populace byla v mnohem lep‰ím stavu neÏ pfii jakémkoliv systému finanãních podpor
a motivací.
Stejnû tak je velk˘m dÛvodem k zamy‰lení, zda bude do budoucna moÏno najít nové efektivnûj‰í zpÛsoby fiízení státÛ, neÏ je tomu doposud. Zdlouhavé schvalovací procesy zahrnující v˘znamn˘ poãet nekompetentních segmentÛ, ãasto v kombinaci s populistick˘mi a zcela
zfietelnû nereáln˘mi sliby vefiejnû ãinn˘ch osob (ponechme stranou je40
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jich individuální schopnosti tyto problémy fie‰it), jsou jen vodou na
ml˘n nadnárodních korporací a zájmov˘ch skupin, které tyto problémy nemusí fie‰it, jednají efektivnû ve velmi krátk˘ch ãasov˘ch úsecích
a jiÏ dnes mají vût‰í vliv a prostfiedky neÏ leckteré státy (Olson 2008;
Rothkopf 2009).
Dlouhodobé v˘vojové tendence jsou zcela jasnû zfietelné i zde.
Myslím, Ïe spûjeme do doby, kdy bude tfieba znovu, zejména ve svûtle
posledních událostí – bankovních krizí, selhávání vlád a interakce s pfiírodním prostfiedím – znovu detailnû a komplexnû analyzovat moderní
civilizaci. Souãasné problémy na‰í západní civilizace narÛstají totiÏ do
takov˘ch rozmûrÛ, Ïe budou jiÏ záhy vyÏadovat rychlé a synchronizované reakce, které by nemûly b˘t pouze vynucen˘mi zásahy, ani b˘t
provádûny ad hoc.
Shodou okolností jsem se pfii psaní tohoto závûru ocitl na palubû
letadla smûfiujícího z Egypta zpût do Vídnû. Byla to cesta následující
po nûkolika dnech jednání s egyptsk˘mi partnery o tom, co nás ãeká
v dal‰ích mûsících v oblasti archeologick˘ch v˘zkumÛ. Abúsír, na‰e
vlajková loì, byla bûhem revoluãního v˘voje v Egyptû v lednu a únoru 2011 jednou z nejhÛfie postiÏen˘ch lokalit vÛbec. Abych vyhnal dûní posledních dnÛ z hlavy, sáhl jsem pfii vstupu na palubu po Financial
Times. Pfii bezmy‰lenkovém otáãení stránek mû upoutal krátk˘ ãlánek
Sama Jonese s názvem „Hedge fund to bet against west“.4 Podstatou
zprávy bylo, Ïe Lee Robinson, pÛvodní zakladatel lond˘nského hedgeového fondu Trafalgar Asset Managers pfiipravuje nov˘ hedgeov˘
fond, jehoÏ jedin˘m cílem má b˘t spekulovat proti poklesu hodnot intenzivnû ti‰tûn˘ch bankovek o 30–60 procent. Jeho primárními cíli jsou
ekonomiky USA, Itálie, Nûmecka, Velké Británie, Francie a ·panûlska.
Îe se nejedná o zaãáteãníka, dokazuje fakt, Ïe testovací bûh strategie
fondu vygeneroval tfiíprocentní zisk pfied zdanûním. Navíc se na
Robinsonov˘ch aktivitách podílí banka Goldman Sachs (v Robinsonovû
dfiívûj‰ím podniku drÏela dvacetiprocentní podíl – fond po jeho odchodu zanikl). Ostatnû pan Robinson svému poãínání musí vûfiit, kdyÏ do
nûj sám investoval ekvivalent necelé pÛlmiliardy ãesk˘ch korun. Je tfieba v˘znamnûj‰ího signálu, Ïe se souãasnou koncepcí státÛ západního
stfiihu je nûco v nepofiádku? O tom ostatnû svûdãí i ãlánky v˘znamn˘ch
ãesk˘ch ekonomÛ v této monografii.
Tato krátká zpráva je snad i dÛvodem k poslednímu letmému zamy‰lení. Nadnárodní organizace a zájmové skupiny neznají hranice
a klasické státy západního stylu, zaloÏené na demokratick˘ch principech, jiÏ vÛbec nejsou schopny reagovat na jednání tûchto korporací.
Podle D. Rothkopfa existuje zhruba 6000 ãlenÛ superelity, která vládne
4

S. West, „Hedge fund to bet against west", Financial Times Friday, August 5, 2011, 23.
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takov˘m bohatstvím, Ïe nemá konkurenci (Rothkopf 2009). Jejich kapitál je takfika neomezen˘ a nezná hranice, plynule putuje po svûtû tak,
jak je to pro nûj nejv˘hodnûj‰í, a pokud by se tato superelita rozhodla,
mÛÏe zniãit vût‰inu ekonomik tohoto svûta. Na‰tûstí není obecn˘ kolaps ani v jejím zájmu. Nicménû je otázkou, jak (míra, rozsah) by se souãasné státy mûly promûnit do budoucna. Na místû je rozhodnû úvaha,
jak˘m zpÛsobem modernizovat stávající zpÛsoby rozhodování o zásadních otázkách fungování státu v pravideln˘ch ãasov˘ch – volebních –
intervalech. Zásadní otázkou, která je ostatnû jiÏ mnoha odborníky diskutována a zkoumána, je ta, zda se ke smûfiování státu prostfiednictvím
voleb mají právo vyslovovat v‰ichni, nebo zejména ti, co pro nûj také
nûco dûlají (tedy napfi. platí nebo prokazatelnû platili danû)? Stejnû tak
by bylo namístû pfiezkoumat, zda ná‰ dosavadní pomûrn˘ volební
systém je to, co skuteãnû pfiedstavuje nejfunkãnûj‰í volbu. Pomûrn˘
systém je nepochybnû v˘hodn˘ pro men‰í strany, ale je vhodn˘ pro skuteãné a efektivní fie‰ení problémÛ, které nás jiÏ dnes zaãínají pfiesahovat?
Otázek ostatnû vyvstává ve vztahu k moderní dobû mnoho. Jisté
je, Ïe tíha nov˘ch rozhodnutí a vybírání cest, které ovlivní na‰e Ïivoty na dlouho do budoucna, na nás dolehne brzy. To ostatnû pfiedvídal
jiÏ O. Spengler, kter˘ upozorÀoval na negativní stránky neomezené
vlády penûÏnictví a demokracie (Spengler 1918 a 1922). Na tyto problémy do jisté míry navázal i G. Soros ve svém – v té dobû znaãnû pobufiujícím – ãlánku, kde poukázal na to, Ïe politika laisser faire není
dlouhodobû udrÏitelná, a v˘voj finanãních trhÛ v roce 2008 mu dal plnû za pravdu (Soros 1997; u nás k tématu viz Sedláãek 2009). Právû
u vûdomí moÏn˘ch budoucích stresÛ by mûly moderní managementy
státÛ dbát více na to, aby byly na moÏné krize pfiipraveny. Je jisté, Ïe
stále platí ono okfiídlené úsloví deklarující stávající systém za nejlep‰í
z tûch ‰patn˘ch. To by nám ale nemûlo bránit v tom, abychom se znovu
systematicky nezam˘‰leli nad tím, jak˘m zpÛsobem odstranit jeho pfiípadné slabiny. Vût‰ina z nás totiÏ vykazuje pfiekvapivou tendenci zapomínat, Ïe svoboda zaãíná teprve v okamÏiku, kdy splníme povinnosti.
Historické a archeologické bádání skr˘vá neustále plno pfiekvapení
a na‰e poznání se na tomto poli právû v tûchto letech pfiekotnû mûní.
Jasn˘mi dÛkazy jsou nálezy megalitické architektury na lokalitû Göbekli
Tepe ve v˘chodním Turecku, které zfietelnû dokumentují, Ïe lidská mysl
byla schopna zásadních my‰lenkov˘ch konstrukcí jiÏ pfied dvanácti tisíci
lety (Schmidt 2008). Stejnû tak o tom svûdãí teprve nedávno objeven˘ unikátní ArchimedÛv kodex, kter˘ odhaluje doposud nepoznanou matematickou genialitu Archimedovu, jenÏ sv˘m intelektem pfiedbûhl v˘voj svûta o tisíce let (Netz, Noel 2009). Dal‰í pfievratné objevy, jak na poli
archeologickém, tak na poli teoretickém jsou bezpochyby na cestû.
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Na závûr tohoto zamy‰lení povaÏuji za velmi dÛleÏité, abychom si
alespoÀ obãas dali práci a pfiem˘‰leli o tom, kde a jak Ïijeme a proã
vlastnû dûláme to, co dûláme. Pokud pfiijmeme kolaps jako fakt, smífiíme se s tím, Ïe kolapsy jsou souãástí pfiirozeného bûhu vûcí a nezbytnou etapou procesu vedoucího k „zmrtv˘chvstání“, tfieba se nám povede s tím nûco udûlat. I kolaps se dá pfieÏít. Tak proã ne my v této dobû,
která je skuteãnû sv˘m dûním a duchem tak unikátní a inspirativní?
Kvalitní informace lze najít a pfiedávat v fiádech sekund a minut a sdílet
tak poznání prakticky okamÏitû s k˘mkoliv na této planetû. MoÏná právû nyní ãelíme v˘zvám, které, pokud je vyfie‰íme, posunou lidstvo na
novou, kvalitativnû vy‰‰í úroveÀ. A znaãnou pomocí by v tomto procesu mohlo b˘t právû historické, ekonomické a archeologické bádání
v kombinaci a tûsné souãinnosti s pfiírodními vûdami. Jedno je podle
mého názoru jisté, ocitáme se na prahu nové doby, kdy staré pravdy záhy pozbydou platnosti a cesta k nov˘m bude dlouhá a obtíÏná. Nastává
doba, kdy bude tfieba pojmenovávat fenomény a procesy jejich skuteãn˘mi jmény a ne se skr˘vat za politickou korektnost. Pokud se k tomu
neodhodláme, není dÛvod pokou‰et se mûnit souãasn˘ civilizaãní pesimismus. Nicménû úlohou vûdy je, a zde opût vyvstává vysoká relevance
právû humanitních vûd, udûlat v‰e proto, aby tomu tak nebylo.
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