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V!hody tradi"ního sv#ta
A!te" se podívejme na!druhou stranu mince. #eho si lidé, kte$í %ili jak 
v!tradi&ní spole&nosti, tak v!moderní DIVNÉ (anglicky WEIRD) spole&-
nosti, cení na!první z!nich a!v!druhé toto naopak postrádají? 

K!nej&ast'j(ím a!nejd)le%it'j(ím v'cem pat$í celo%ivotní sociální vaz-
by. Samota nep$edstavuje v!tradi&ních spole&nostech problém. Lidé stráví 
sv)j %ivot na!míst' nebo poblí% místa, kde se narodili, a!z)stávají neustá-
le obklopeni sv*mi p$íbuzn*mi a!kamarády z!d'tství. V!malém tradi&-
ním spole&enství (kmeny a!tlupy o!pouze n'kolika stovkách osob, n'kdy 
i!mén') se v(ichni navzájem znají, nikdo není pro nikoho cizím. I!kdy% se 
dívky nebo chlapci (ve!v't(in' tradi&ních spole&ností dívky) po!svatb' ze 
své rodné vesnice odst'hují, obvykle se nové bydli(t' nachází nedaleko 
a!oni mohou své pokrevní p$íbuzné pravideln' nav(t'vovat. 

V!lidnat*ch industriálních spole&nostech naopak p$edstavuje riziko 
samoty chronick* problém. V*raz „cítit se sám uprost$ed davu“ není jen 
literárním obratem, pro mnoho Ameri&an) a!Evropan) %ijících ve!vel-
k*ch m'stech, kde pracují mezi lidmi, je% sotva znají, je to základní %i-
votní realita. Lidé na!Západ' se &asto st'hují na!velké vzdálenosti, jejich 
d'ti a!p$átelé se nezávisle na!nich také r)zn' st'hují, a!tak &lov'k obvyk-
le nakonec %ije n'kde, kde je daleko od! sv*ch nejbli%(ích p$íbuzn*ch 
i!od!sv*ch p$átel z!d'tství. V't(ina lidí, se kter*mi se setkává, jsou cizí 
lidé, kte$í také cizími z)stanou. Je b'%né, %e d'ti, kdy% vyrostou a!uza-
v$ou s+atek nebo se ekonomicky osamostatní, odcházejí z!domova sv*ch 
rodi&) a!zakládají si vlastní domácnost. Jeden m)j americk* kolega, kter* 
strávil zna&nou &ást %ivota v!Africe, to shrnul takto: „,ivot v!Africe je 
materiáln' chud*, ale sociáln' a!emo&n' bohat*, kde%to %ivot v!USA je 
materiáln' bohat*, ale sociáln' a!emo&n' chud*.“ K!dal(ím &ast*m po-
st$eh)m pat$í v't(í &asov* tlak, omezující &asov* plán dne, vy((í úrove+ 
stresu a!vy((í sout'%ivost v!západních spole&nostech v!porovnání s!tradi&-
ními spole&nostmi. Zde bych jen zd)raznil, %e jisté rysy tradi&ního sv'ta 
v!n'kter*ch &ástech moderních pr)myslov*ch spole&ností p$etrvávají, na-
p$íklad ve!venkovsk*ch oblastech, kde se také ka%d* zná s!ka%d*m a!kde 
v't(ina lidí stráví sv)j %ivot poblí% místa, kde se narodili. 

Abych tato obecná tvrzení pon'kud „polid(til“, cht'l bych nyní cito-
vat n'kolik pronikav*ch post$eh) d'tí americk*ch podnikatel) nebo mi-
sioná$), které vyr)staly na!Nové Guineji, Filipínách nebo v!Keni a!pak se 
jako dospívající p$est'hovaly do!Spojen*ch stát). Své pocity a!zá%itky mi 
lí&ily t'mito slovy:
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„Ameri!tí kluci jsou agresivní, mluví nad"azen# a$mlátí ostatní kluky. 
Hodné d#ti to v$USA mají t#%ké.“ 

„Vyr&stal jsem s$ d#tmi na$Nové Guineji a$ jako první odli'ná v#c 
na$americk(ch d#tech m# zarazilo, %e d#ti jdou po$'kole dom&, zav"ou 
dve"e, hrají videohry a$odcházejí z$domu, zase teprve kdy% jdou do$'koly. 
Na$Nové Guineji jsou d#ti po"ád venku mimo d&m a$hrají si s$ostatními.“ 

„Africké d#ti jsou neustále s$n#jak(mi lidmi. My d#ti jsme chodily 
dovnit" se jenom vyspat. Mohly jsme zajít do$jakéhokoliv domu a$v#d#-
ly jsme, %e tam budeme vítáni. Ale americké d#ti nejsou !asto s$ jin(mi 
d#tmi. A$dnes, kdy% existují videohry, je problém s$tím, %e d#ti z&stávají 
doma a$hrají si samy, je't# hor'í ne% za$mého mládí, kdy byla k$dispozici 
jen televize, videohry ne.“ 

„Tam na$Filipínách d#ti "íkají v'em dosp#l(m ‚teto‘ a$ ‚strejdo‘. M&-
%eme do$kteréhokoliv domu ve$vesnici. Kdy% je !as ob#da, jíme v dom# 
kohokoliv, kde zrovna v$té dob# jsme, spole!n# s$ostatními d#tmi.“

„Americké d#ti jsou mén# spole!enské ne% novoguinejské d#ti. 
Na$Nové Guineji jsem zvykl( se na$ka%dého usmát, ka%dého pozdravit, 
za!ít si povídat s$ tím, kdo projde kolem. Ale americké d#ti kolem sebe 
chodí, jako by byly cizinci, neza!nou si povídat, ne"eknou si ahoj. Kdy% se 
usm#ju a$"eknu ahoj, tak odpoví, ale samy by neza!aly.“ 

„V$USA musí n#kdo lidi bavit – nedovedou se pobavit sami.“  
„V$Africe kdy% n#co pot"ebujete, ud#láte si to sám, proto%e víte, jak se 

to vyrobí a$jak to funguje. V$USA kdy% n#co pot"ebujete, jdete si to koupit 
a$nevíte, jak se to dá ud#lat.“ 

„Americké d#ti jsou mén# kreativní ne% novoguinejské d#ti, proto-
%e v'echno dostanou hotové (viz obrazové p"ílohy )* a$)+). Kdy% na$Nové 
Guineji uvidíte letadlo a$chcete si vyrobit jeho model, vyrobíte si ho sami, 
ze d"eva nebo klacík&. Pak s$tím letad(lkem hrajete hry, d#láte, %e létá 
a$vydává zvuky. S$bratrem jsme s$takov(mi modely, vyroben(mi doma, 
p"esn# napodobovali let letadel. Ale americké d#ti dostanou hotové leta-
dlo, hra!ku, a$nedovedou let letadla napodobit v&bec.“ 

„V$Africe se o$v#ci d#líte. T"eba kdy% jsem chodil do$ 'koly, dostal 
jsem !ervenou gumovou du'i z$ pneumatiky. Guma byla hrozn# cen-
ná, proto%e se z$ní d#laly praky. Dlouho jsem se s ostatními d#tmi d#-
lil o$kousky své drahocenné !ervené du'e, aby si mohly d#lat praky. Ale 
v$USA kdy% dostanete n#co cenného, necháte si to pro sebe, s$nik(m se 
ned#líte. A$krom# toho by nikdo v$USA nev#d#l, co by se dalo ud#lat 
s$du'í z$kola.“ 
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„Nejvíc jsem si po!p"est#hování z!Nové Guineje do!USA musel zvykat 
na!to, $e nemám takovou volnost. Na!Nové Guineji mají d#ti mnohem více 
volnosti. V!USA jsem nap"íklad nesm#l lézt na!stromy. Na!Nové Guineji 
jsem v$dycky %plhal na!stromy a!po"ád m# to baví. Kdy$ jsme se s!brat-
rem vrátili do!Kalifornie a!p"est#hovali se do na%eho tamního domu, hned 
jsme vy%plhali na! strom na! zahrad# a!postavili si ve! v#tvích dome&ek; 
ostatním to p"ipadalo divné. V!USA je tolik pravidel a!zákaz', proto$e 
se ka$d( bojí, $e ho n#kdo bude $alovat. A!tak d#ti nemají mo$nost samy 
n#co zkoumat. Bazén musí b(t zabezpe&en(, aby náhodou nedo%lo k!úrazu 
a!majitel nebyl popotahován. V#t%ina Novoguinejc' nemá bazény, ale ani 
u!"ek, ke!kter(m jsme chodili, nebyly nápisy „Skákání do!vody na!vlast-
ní nebezpe&í“, proto$e to je p"ece jasné. Pro& bych skákal do!vody, pokud 
nejsem p"ipraven nést následky? V!USA se odebrala zodpov#dnost z!osob-
ního jednání a!nahradila ji zodpov#dnost majitele pozemku nebo stavi-
tele domu. V#t%ina Ameri&an' chce v!p"ípad#, $e se n#co stane, n#koho 
obvinit – a!hlavn# ne sebe. Na!Nové Guineji jsem si mohl kreativn# hrát 
a!voln# zkoumat okolí a!p"írodu, samoz"ejm# s!nutn(m prvkem rizika, ale 
toto riziko jsme m#li pod kontrolou. V!pr'm#rném americkém d#tství se 
takováto kontrolovaná rizika v'bec nevyskytují. Za$il jsem v(chovu s!ma-
ximem volnosti, pro Ameri&any by n#co takového bylo nemyslitelné.“ 

„Tady v!USA je &lov#k frustrován, proto$e je pod neustál(m tlakem, 
aby pracoval. Kdy$ si odpoledne sednete a!vychutnáváte si %álek kávy, 
m#li byste se cítit provinile, $e práv# marníte p"íle$itost vyd#lat n#jaké 
peníze. Ale jestli pat"íte k!lidem, kte"í místo aby si vychutnali %álek kávy, 
vyd#lávají peníze, tak ty peníze vyd#lané navíc stejn# neu%et"íte, prost# 
jen budete $ít nákladn#j%í $ivot, kter( vás bude nutit pracovat stále víc. 
Lidé v!USA z!velké míry ztratili schopnost najít rovnováhu mezi prací 
a! relaxací nebo hrou. Na!Nové Guineji se obchody v!poledne zavírají 
a!otev"ou se zase a$ pozd# odpoledne. To je mimo"ádn# neamerické.“ 

„V!USA jsem byl %okován, $e moji vrstevníci neznali n#jaké morální 
meze svého chování. Ve!spole&nosti tak pluralistické, jako je Amerika, 
existuje jen mal( prostor k!tomu, aby si &lov#k stál za!tím, co pova$uje 
za!pravdivé a!správné. Na!Nové Guineji je pravda sice také r'zn# kulturn# 
interpretována a!aplikována, ale alespo) se uznává, $e existuje a!$e ji lze 
zjistit.“ 

„D#ti tady v!USA a!mo$ná i!Ameri&ané obecn# jsou posedlí nov(mi 
v#cmi. P"i na%em posledním návratu do!Kalifornie jsme byli ohromeni, 
kolik nov(ch v#cí typu ‚tohle musí% mít‘ se zase objevilo – tentokrát to 



	  
	  

	  
	  
	  
	  

NA!JINÉM LETI"TI

[ 453 #

byly velké ploché plazmové televizní obrazovky. Co to bude za!dal"ích 
"est m#síc$?“ 

„Ka%d& v!USA je uzav'en& do!své vlastní t#sné krabice. Afri(tí mladí 
lidé, které znám, se intenzivn# zajímají o!to, co se d#je v!jin&ch (ástech 
sv#ta, a!dob'e se orientují v!zem#pise. K!na"im hrám pat'ilo to, %e jsme se 
navzájem zkou"eli, kde le%í r$zné zem#, nebo ze!jmen sv#tov&ch státník$ 
a!slavn&ch sportovc$. V"ichni pochopiteln# znali jména ke)sk&ch národ-
ních fotbalov&ch mistr$ a!b#%c$ na!dlouhé trat#, ale stejn# dob'e znali 
i!americké, britské, n#mecké a!brazilské sportovní hv#zdy. Sly"eli o!*lmu 
Osam#l& jezdec, basketbalistovi Wiltu Chamberlainovi nebo boxerovi 
Muhammadu Alim a!po'ád se m# ptali, jak& je %ivot v!USA. Kdy% jsem 
poprvé p'ijel do!USA, myslel jsem, %e se m# budou ptát na!%ivot v!Africe, 
ale brzy jsem zjistil, %e jen velmi málo lidí se zajímá o!n#co jiného, ne% co 
p'ímo ovliv)uje jejich ka%dodenní %ivot. Zp$sob %ivota, zvyky a!události 
kdekoliv jinde ve!sv#t# je nezajímaly, a! tak jsem se nau(il o!Africe ne-
mluvit. Mnoho lidí v!Americe dokázalo spoustu skv#l&ch v#cí, ale co se 
t&(e znalosti a!pochopení zbytku sv#ta, jsou na!tom bídn#. Zdá se, %e jim 
vyhovuje, kdy% jsou zav'ení mezi zdmi své pe(liv# vybudované selektivní 
ignorance.“ 

Co se m!"eme nau#it? 
Sv#t, kter& skon(il v(era, formoval na"e geny, kulturu a!chování po!v#t"i-
nu d#jin moderního Homo sapiens, kter& se objevil nejmén# p'ed "ede-
sáti tisíci a% sto tisíci lety. Jak vypl&vá z!archeologick&ch nález$, zm#ny 
ve!zp$sobu %ivota a!v!technologii se odvíjely extrémn# pomalu a!tempo 
za(aly nabírat a% s!po(átkem zem#d#lství asi p'ed jedenácti tisíci lety v!ob-
lasti Úrodného p$lm#síce. Nejstar"í státy za(aly vznikat, op#t v!oblasti 
Úrodného p$lm#síce, zhruba p'ed +,-- lety. To znamená, %e p'edkové 
nás v"ech, kte'í tu dnes %ijeme, %ili je"t# p'ed jedenácti tisíci lety ve!sv#t# 
v(erej"ka a!p'edkové mnoh&ch z!nás tak dokonce %ili je"t# docela nedáv-
no. V!nejhust#ji osídlen&ch oblastech Nové Guineje za(al p'ím& kontakt 
s!vn#j"ím sv#tem teprve b#hem posledních generací a!k!n#kolika zb&va-
jícím skupinám na!Nové Guineji a!v!Amazonii p'ímé kontakty s!vn#j"ím 
sv#tem a!státní z'ízení je"t# mo%ná stále nedorazily. 

Mnohé ze sv#ta v(erej"ka samoz'ejm# je"t# stále z$stává s!námi, do-
konce i!v!hust# osídlen&ch oblastech moderních pr$myslov&ch spole(nos-
tí. .ivot v!'ídce osídlen&ch venkovsk&ch oblastech západního sv#ta si stá-
le zachovává 'adu rys$ tradi(ních spole(ností. Nicmén# mezi tradi(ním 
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sv!tem a"na#imi moderními DIVN$MI spole%nostmi existují velké roz-
díly. Tradi%ní národy nev!domky podnikly tisíce experiment& v"tom, jak 
„provozovat“ lidskou spole%nost. Nem&'eme v#echny ty experimenty 
zopakovat v" (ízen)ch podmínkách, abychom vid!li, jak dopadnou. Ale 
m&'eme se pou%it z"toho, co se zatím s"t!mito národy skute%n! stalo. 

Jednou z"v!cí, kterou nás sv!t v%erej#ka u%í, je b)t vd!%n) za"na#e mo-
derní spole%nosti a"nezavrhovat je jako celek se v#ím, co obná#ejí. V'dy* 
ka'd) z"nás by asi (ekl: chválabohu, 'e u' nemáme neustálé války, nezabí-
její se u"nás nemluv+ata a"neopou#t!jí staré osoby. Chápeme, pro% k"t!m-
to krut)m v!cem v"mal)ch spole%enstvích n!kdy dochází nebo jsou nuce-
na je provád!t. My se na#t!stí p(i existenci státního z(ízení nedostáváme 
do"neustálého cyklu válek a"p(i usazeném 'ivotním stylu a"nadbytku po-
travin nemusíme praktikovat infanticidu, ani nemusíme staré lidi pone-
chávat nezaopat(ené svému osudu. Také jsme asi rádi, 'e u"nás nedochází 
ke"#krcení vdov a"jin)m ukrutnostem, které ur%itá tradi%ní spole%enství 
praktikují jako kulturní idiosynkrazie, svérázné projevy – p(esto'e nic 
v"jejich prost(edí nebo zp&sobu ob'ivy je nenutí to provád!t. 

Existuje v#ak (ada dal#ích prvk& sv!ta v%erej#ka, které nejen 'e nás 
neodpuzují, ale naopak se mo'ná budou mnoha %tená(&m zamlouvat. 
N!které z"nich – nap(íklad to, 'e si nemusíme ka'dé jídlo je#t! p(isolo-
vat ze slánky na"stole – m&'eme do"svého 'ivota za%lenit celkem snadno, 
bez ohledu na"to, zda by se k"nim p(iklonila i"celá spole%nost kolem nás. 
N!které dal#í prvky, které nás oslovují, je pro %lov!ka jako jednotlivce ob-
tí'né do"svého 'ivota zavést, pokud se nezm!ní i"spole%nost kolem: nap(í-
klad je obtí'né vychovávat na#e d!ti jako ty novoguinejské, kdy' v#echny 
ostatní d!ti kolem jsou vychovávány moderním americk)m zp&sobem. 
A"kone%n! existují takové prvky tradi%ních spole%ností, pro jejich' p(ijetí 
je nutná akce ze strany spole%nosti jako celku. Zavedení 'ádoucích prvk& 
sv!ta v%erej#ka tedy vy'aduje kombinaci individuálních a"celospole%en-
sk)ch rozhodnutí. Které z"t!chto v!cí bychom mohli ud!lat my sami? 

Typickou oblastí, kde toho m&'eme pro své dobro ud!lat hodn! i"jako 
jednotlivci, je strava a"stravovací návyky. Zamyslete se je#t! jednou nad 
faktem, 'e prakticky 'ádní tradi%ní Novoguinejci nezem(ou na"moz-
kovou mrtvici, srde%ní infarkt nebo d&sledky cukrovky. To ov#em ne-
znamená, 'e chcete-li se vyhnout t!mto nemocem, musíte zahájit me-
zikmenové války a"p(ejít na"stravu, která se z"devadesáti procent skládá 
ze sladk)ch brambor. Naopak, m&'ete si u'ívat v)plody nejlep#ích sv!-
tov)ch kuchyní, 'ít v"míru a!zárove" se t!mto nemocem vyhnout. Sta%í 
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do!svého "ivota za#lenit t$i p$íjemné návyky: pravideln% cvi#it, pomalu 
jíst a!povídat si p$i jídle s!p$áteli (namísto zhltnutí jídla o!samot%) a!ko-
ne#n% vybírat zdravé potraviny, jako je #erstvé ovoce a!zelenina, netu#né 
maso, ryby, o$echy a!obilniny, a!vyh&bat se potravinám, které mají vyso-
k& obsah soli, trans-nenasycen&ch tuk' a!jednoduch&ch cukr'. Stravo-
vací návyky p$edstavují i!oblast, kde nám m'"e pomoci spole#nost (to 
jest voli#i, vláda a!v&robci potravin), a!to zavedením zdrav%j(ích norem 
pro zpracování a!v&robu potravin; tyto iniciativy ji" probíhají s!úsp%chem 
ve!Finsku a!v!dal(ích zemích. 

Dal(í v%cí, kterou m'"eme d%lat jako jednotlivci (respektive jako 
páry), ani" bychom #ekali na!celospole#enskou zm%nu, je to, "e budeme 
vychovávat své d%ti dvojjazy#n% nebo vícejazy#n%, jako se to d%je u!mno-
ha d%tí v! tradi#ních spole#nostech. V!Americe existuje mnoho rodi#', 
kte$í by toto mohli ud%lat, ale ned%lají, proto"e se zde obecn% má za!to, "e 
dvojjazy#ná v&chova je pro d%ti matoucí. My u" ale víme, "e dvojjazy#ná 
v&chova ani zdaleka k!matení d%tí nevede, naopak jim p$iná(í celo"ivotní 
v&hody v!kognitivní oblasti a!také obohacuje jejich "ivot. Spousta americ-
k&ch pár' umí více ne" jeden jazyk: ka"d& z!rodi#' by tedy mohl na!dít% 
mluvit jinak a!vychovávat je od!narození jako dvojjazy#né. P$ist%hovalec-
ké páry by mohly na!d%ti mluvit sv&m rodn&m jazykem, jen"e se bojí, "e 
d%ti pak nebudou dobré v!angli#tin%, a!zám%rn% zabra)ují tomu, aby je-
jich rodn& jazyk poslouchaly; ale angli#tinu by d%ti stejn% pochytily velmi 
rychle od!ostatních d%tí. Ka"dému $íkám (v#etn% sebe): také jste se sna"ili 
u#it ve!(kole nebo jako dosp%lí cizí jazyky, strávili jste tisíce hodin nad 
u#ebnicemi gramatiky, memorováním sloví#ek a!posloucháním jazyko-
v&ch nahrávek, a!stejn% nakonec cizím jazykem mluvíte kostrbat% a!s!ak-
centem? Mohli jsme si v(echnu tu d$inu u(et$it a!mluvit cizím jazykem 
plynn% a!bez akcentu – kdyby nás rodi#e vychovali jako dvojjazy#né. M%li 
bychom na!to myslet, a" budeme uva"ovat o!tom, jak budeme vychovávat 
své d%ti a!vnou#ata. 

Krom% vícejazy#nosti nabízí v&chova d%tí v!tradi#ních spole#nostech 
i! $adu dal(ích u"ite#n&ch model', ze kter&ch bychom si pro sebe n%co 
mohli vybrat. V(ichni potenciální rodi#e by si m%li polo"it otázku, kte-
rou z!následujících mo"ností by mohli uplatnit: provád%t kojení na!po-
"ádání, je-li to pro matku reálné, pozd%ji dít% odstavit, udr"ovat #ast& 
t%lesn& kontakt mezi miminkem a!n%kter&m dosp%l&m, spát s!miminkem 
v!jedné místnosti (dejte si do!lo"nice pevnou matraci nebo d%tskou po-
st&lku a!proberte to s!va(ím d%tsk&m léka$em), p$ená(et dít% v!nosi#kách 
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ve!svislé poloze a!s!pohledem dop"edu, více do!pé#e o!dít$ zapojovat dal%í 
osoby (prarodi#e a!podobn$), rychleji reagovat na!plá# dít$te, vyh&bat se 
t$lesn&m trest'm, poskytovat dít$ti volnost, aby mohlo zkoumat své oko-
lí (s!pat"i#n&m dohledem samoz"ejm$), zapojovat dít$ p"i hraní do!skupin 
d$tí r'zného v$ku (je to p"ínosné jak pro mlad%í d$ti, tak pro star%í d$ti 
ve!skupin$) a!pomáhat d$tem, aby se nau#ily bavit samy, místo abychom 
zadusili jejich kreativitu pr'myslov$ vyráb$n&mi „vzd$lávacími“ hra#-
kami, po#íta#ov&mi hrami a!dal%ími zábavními polotovary. Mo(ná pro 
vás n$které z!t$chto v$cí bude obtí(né v!praxi zavést, pokud v!míst$, kde 
(ijete, podobn& systém nefunguje: nap"íklad kdy( v%echny d$ti ve!va%em 
bloku mají videohry a!jen u!vás doma nejsou, mo(ná zjistíte, (e dít$ trá-
ví v%echen sv'j #as doma u!kamarád'. Ale ka(dopádn$ má cenu se nad 
t$mito mo(nostmi zamyslet: nezávislost, jistota a!sociální vysp$lost d$tí 
v!tradi#ních spole#enstvích v(dy ohromovaly v%echny náv%t$vníky, kte"í 
se s!nimi!blí(e seznámili. 

Jako jednotlivci m'(eme dále zapracovat na! tom, abychom um$li  
realisticky vyhodnocovat nebezpe#í, která na!nás p"i na%em (ivotním 
stylu #íhají, a!abychom si osvojili trochu z!novoguinejské „konstruktiv-
ní paranoie“. Mí novoguinej%tí p"átelé zásadn$ v!d(ungli nespí pod odu-
m"el&mi stromy a! v$nují pozornost i! nevinn$ vypadajícím klacík'm 
v!zemi – p"esto(e z!hlediska pravd$podobnosti by mohli spát desítky nocí 
pod odum"el&mi stromy a! ignorovat desítky zdánliv$ nevinn&ch kla-
cík', a!nic by se jim nestalo. Ale oni v$dí, (e kdyby se takto neopatrn$ 
chovali stokrát, zákon pravd$podobnosti si je nakonec najde. Pro v$t%i-
nu lidí na!Západ$ nep"edstavuje hlavní (ivotní riziko odum"el& strom 
nebo klacík v!zemi, ale nejsou to ani teroristé, jaderné reaktory, letecká 
ne%t$stí a!dal%í okázalá, av%ak z!hlediska pravd$podobnosti bezv&znam-
ná rizika, kter&mi jsme posedlí. Ze zdravotních statistik vypl&vá, (e nej-
více bychom m$li konstruktivní paranoiu uplat)ovat v'#i aut'm (která 
"ídíme sami nebo jiní lidé), alkoholu (kter& konzumujeme my nebo jiní 
lidé) a!(zejména ve!star%ím v$ku) v'#i (eb"ík'm a!uklouznutí ve!spr%e. 
U!ka(dého z!nás pak v!návaznosti na!konkrétní zp'sob (ivota existují 
dal%í rizika, na!která by si m$l dávat pozor. 

Nábo(enská víra (respektive její nedostatek) je dal%í volbou, kterou 
provádíme jako jednotlivci. Mnozí z!nás procházejí t$(k&mi (ivotními 
obdobími, kdy se k!na%í nábo(enské ví"e znovu obracíme. V! takov&ch 
dobách je dobré si uv$domit, (e volba nábo(enství je %ir%í a!komplexn$j%í 
zále(itostí, ne( (e jen p"ijmeme za!svou ur#itou metafyzickou víru, (e se 
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rozhodneme jí v!"it, nebo naopak #e odmítneme víry, které jsou po dle 
na$eho názoru fale$né, nepravdivé. Kdy# pí$u tyto "ádky, napadají m! 
t"i mí dlouholetí p"átelé, kte"í v%t!chto v!cech zaujali velmi rozdílné po-
stupy. Jeden z%nich je dlouholet&m 'lenem unitá"ské církve a%tato církev 
p"edstavuje stabilní klí'ov& prvek jeho #ivota. Druh& je, co se t&'e nábo-
#enství, dlouholet&m judaistou, ale cel& #ivot se pot&ká se sv&m vztahem 
k%Izraeli a%tento vnit"ní kon(ikt je sou'ástí jeho identity. T"etí pochází 
z%N!mecka, vyrostl v%katolické rodin! v%jedné tradi'ní katolické oblasti, 
a%nedávno m! p"ekvapil, kdy# ve%v!ku 'ty"iceti let konvertoval k%protes-
tant)m. Ve%v$ech t"ech p"ípadech zále#elo rozhodnutí m&ch p"átel z)stat 
u%ur'itého nábo#enství nebo ho naopak zm!nit nikoliv na%zdrojích víry 
konkrétního nábo#enství, ale na%jin&ch rolích, které nábo#enství v%na$ich 
#ivotech sehrává. Tyto rozmanité role se v% jednotliv&ch #ivotních ob-
dobích 'lov!ka posilují a%zase se ztrácejí, stejn! jako tomu bylo s%rolemi 
nábo#enství u%lidské spole'nosti v%r)zn&ch historick&ch obdobích jejího 
v&voje. Zopakujme si, jaké role nábo#enství v%na$ich #ivotech sehrává: 
poskytuje uspokojivé vysv!tlení základních otázek t&kajících se fyzické-
ho sv!ta, poskytuje prost"edek pro zvládnutí strachu a%stresov&ch situací, 
dává smysl úmrtí milované osoby, vyhlídce na%vlastní smrt a%také dal$ím 
bolestn&m událostem, od)vod*uje morální principy chování daného 'lo-
v!ka a%pod"ízenost 'i neposlu$nost v)'i autoritám a%kone'n! dává mo#-
nost se identi+kovat jako 'len skupiny, její# ideály 'lov!k sdílí. T!m z%nás, 
kte"í procházejí obdobím duchovní nejistoty a%chaosu, mo#ná pom)#e, 
kdy# si uv!domíme, #e nábo#enství znamenalo pro r)zné spole'nosti 
r)zné v!ci, a%tak budeme schopni si lépe ujasnit, co nábo#enství znamená 
nebo by mohlo znamenat konkrétn! pro nás. 

Nyní p"ejd!me k%prvk)m tradi'ních spole'ností, které se nám za-
mlouvají, ale jejich# zavedení v%praktickém #ivot! vy#aduje jak osobní 
rozhodnutí, tak iniciativu spole'nosti jako celku. O%jednom p"íkladu u# 
jsem hovo"il – omezení p"íjmu soli ve%strav!. To je cíl, kterému se m)-
#eme jako jednotlivci p"iblí#it tím, #e budeme mén! solit. Ale pokud 
máme opravdu v&razn! sní#it p"íjem soli ve%strav!, musí se o%to zasadit 
stát a%v&robci potravin, proto#e hlavní podíl soli, kterou konzumujeme, je 
„zamaskován“ ve%zpracovan&ch potravinách. Podobn! m)#eme jako jed-
notlivci omezit riziko vzniku cukrovky, kdy# budeme pravideln! cvi'it 
a%vhodn! se stravovat, ale stát m)#e také v%této oblasti p"isp!t, nap"íklad 
podporou v$eobecného pov!domí pomocí osv!tov&ch kampaní nebo re-
gulací prodeje t!ch potravin ve%$kolách, ze kter&ch se tloustne. Spole'nost 



	  


