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1. místo – Petr Vašků – 8.A8 

 

Co nás čeká a co nás nemine 

Co nás čeká a co nás nemine? Poměrně zajímavá a neobvyklá otázka především 

(avšak ne výlučně) kvůli faktu, že nemůžeme s exaktností tvrdit, ani to, co bylo. Navíc jako 

taková, ač by svou obšírností vydala na nejeden román, je v podstatě nekonkrétní, nic 

neříkající i nikam nevedoucí a naprosto bezohledně a brachiálně nutí potenciálního autora 

do úvah (či raději bezpředmětného neurčitého „žvatlání“), ke kterým nelze dojít ni 

empirickou ni racionální cestou a které nelze jednostranně popřít ani potvrdit. Zabýváme se 

tedy pseudoproblémem, k němuž nemáme pražádné předpoklady a dispozice jej vyřešit a 

jenž vybízí k prvoplánovým, fantaskním představám o neodvratitelném konci světa, 

geniálnosti vědy a techniky, úpadku všech civilizací lidstva, nebo naopak jejich nekonečné 

opulentnosti.    

 Pokud opomeneme kritický jev, že konec světa je už tento rok, objevuje se nám 

otázka, zda je vůbec nějaký posun v budoucnu nutný a zda vývoj nebude pokračovat lineární 

cestou, či dokonce nezabředne na konstantnosti (oproti nynější exponenciále). Kromě 

nových poznatků, jejichž objevení a využití se už prakticky očekává1, totiž lidstvo nemusí 

nutně nalézt nové technologie, jež by je katapultovaly vpřed a způsobily „boom“, který 

známe z naší nedávné historie. Naprosto reálně se tedy může objevit stagnace, kdy lidstvo 

zůstane, stejně vyspělé, či zaostalé (podle toho jaký názor na svět máte) a jediné, co se bude 

rozvíjet, bude už tak nepředstavitelně rozvinutá konzumnost, ve které bude dominovat stále 

větší akumulace majetku v rukou materialistických lidských individuí skrze kapitalistickou 

společnost.  

Po nasazení růžových brýlí (resp. po 2-3 dávkách LSD) pak za 150 let vidíme ideální leč 

utopický svět plný šťastných, dokonalých lidí. Technologie tak výjimečné, že člověk dokonce 

nemusí pracovat, plánovat a ani myslet - jeho jedinou každodenní povinností pak bude i 

zbude kvalitně se najíst, vyspat a vysr… V nově nastoleném pořádku nebude žádných 

konfliktů, neboť státy si zčistajasna uvědomí, že války jsou nehumánní a neekonomické (i 

když je to právě naopak, neboť válka, vyjma té občanské, je motorem jak ekonomického tak 

technologického pokroku. Není náhodou, že po každé, byť prohrané, válce přichází 

průmyslový a vůbec hospodářský růst, a že přes 70% nových technologií je primárně 

vyvinuto pro armádní účely) a dokonce upustí od svých mocenských celosvětově-

uzurpátorských plánů a strategických bodů (především pak USA, ovšem to bude následovat 

                                                           
1
 Mluvím zde např. o kmenových buňkách, chování hmoty jako takové nebo o vesmírném jaderném pohonu, 

kde jediným problémem je dostatečně efektivní a zároveň objemově minimální chladící systém. 
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až po té zmiňované třetí dávce). Lidstvo se bude „utápět“ v nikdy nekončící konjunktuře a 

z ní pramenícího blahobytu, bude jednoduše dokonale (ne)šťastné. Tento Svět (se záměrně 

velkým velkým „S“) bude tedy od našeho tristně nedokonalého, plně prázdného světa 

diametrálně odlišný… 

 

 

Avšak! Žijí lidé (zacházeje do důsledků) opravdu jinak, než tomu bylo před sto, dvě 

stě, tisíci lety? Mění se jejich morálka až tak závratným způsobem? Jejich hodnoty? Není 

přece člověk stále identickým člověkem, společenským druhem, neřeší tytéž otázky, 

neprojevuje tytéž city, neprobíhají (v přeneseném slova smyslu) téměř tytéž konflikty a 

neopakují se tytéž chyby? A co dějiny jako takové, mají vývoj? Znamená pro nás linie 

historie-budoucnost rozvoj, nebo spíše úpadek?  Velké popularitě se také těší teze hlásající, 

že dějiny se točí v kruhu, vrací se a opakují neustále dokola. Není to myšlenka veskrze 

zavrženíhodná, osobně si však myslím, že dějiny se chovají jako příbojové vlny u břehu 

v zálivu Calais, přepadávající s nucenou těžkopádností na pláž. Původní vlna se točí neustále 

v kruhu přímo u břehu, ta představuje historii jako takovou, která se opravdu částečně 

opakuje. Za ní však vždy dopluje vlna nová, tu původní vtáhne do sebe, smísí se s ní, obohatí 

se jí a zároveň ji naředí, čímž také zmírní její vliv. Akt přítomnosti, resp. blízké budoucnosti, je 

tedy vždy východiskem historie takové, která si i přes destrukci času (tj. roky „ředění“ a 

míšení novou vlnou) zachovala svou důležitost, a východiskem nové, s hlubší historií nijak 

nesouvisející minulosti, která je však ještě důležitější, neboť z moře (-světa) přináší mnoho 

čerstvé energie a neméně nových podnětů. Jakmile se tyto dvě vlny spojí a přepadnou, 

rezignovaně pak čekají na impulz v podobě následující vlny, která se už ale v tomto momentě 

s ní průběžně mísí a implementuje do ní své vlivy, dokud se s mohutným uvolňujícím 

žuchnutím opět neroztříští o útes. Historie se tedy v konečném důsledku vážně opakuje, má 

metrum v rámci mnoha desítek let, ale vždy je ovlivňována a obměňována novými subjekty, 

podněty nebo vlivy a vytváří pokaždé velmi podobnou ale v konečném důsledku naprosto 

odlišnou skutečnost. Stejně jako u příboje můžeme tedy i v budoucnu odhadnout, jak velká a 

divoká bude vlna, která přepadne za tou následující a za tou ještě další, nikdy však 

nebudeme schopni určit, jak bude vypadat vlna, jenž vymele (pravděpodobně již pískovou) 

pláž za sto let. A je to snad špatně? 


