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Tuto knížku připisuji svým vnoučatům,
protože jednou v ní najdou dobrou 
učebnicí.
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ÚVOD
Úkolem této knihy je popsat základní vědomosti 

z dosti široké oblasti stručně a jednoduše. Podobnou 
knihu jsem marně hledal, když jsem byl pracovně 
příliš zaneprázdněn, abych mohl strávit více času na 
získávání vědomostí, které byly pro mě sice zají-
mavé, ale nepatřily k mému oboru.  Jako architekt 
patřím k lidem kteří mají tendenci sbírat spíše vše-
stranné, než specializované vědomosti.  Snad právě 
proto se vždy snažím dostat k jádru věcí a jevů
rychle, a popsat je stručně.  

…

VESMÍR
DOBA TEMNA.

…

Náš příběh začíná asi někdy před 14ti miliardami 
roků.  Rok je ale ještě úplně nesmyslný pojem, pro-
tože čas neexistuje.  Začátek je to velice neurčitý, 
protože je beze svědků.  Je to neokamžik, který po 
sobě zanechal jen obtížně viditelné stopy.  Masa 
hmoty, která kdy bude existovat, je tehdy vtlačena 
do velice malé a žhavé kuličky, velikostí podobné 
makovému zrnku, které nebude existovat ještě asi 10 
miliard let.  Hmota je velmi hutná, nemá žádnou 
historii, ale má neomezený potenciál.  Je jí velmi 
těsno, protože prostor ještě neexistuje.  Ale není 
sama.  Vedle hmoty tam ještě je energie.  Ta právě 



stlačuje hmotu do malé kuličky.  Pak tam také ještě 
je informace.  Ta právě poskytuje hmotě její 
neomezený potenciál.  Bez ní by hmota nevěděla co 
má dělat.

…
Hmotu si můžeme, poněkud nepřesně, předsta-

vit jako něco dotknutelného.  Energii si můžeme 
představit jako sílu, která může hmotou postrkovat.  
Představit si informaci není lehké.  Tu můžeme na-
zývat sadou pravidel, přírodními zákony, přírodou 
či matkou přírodou, bohyní či bohem anebo i něčím 
jiným.  V tomto příběhu jí budeme nazývat  Starým 
Filipem, zkráceně Starý Fil.  Pokud nazveme infor-
maci Starý Fil, neznamená to nezbytně, že je to 
osoba mužského rodu.  At´ už je za tímto jménem  
zosobněná přírodní moc nebo pouhá vlastnost 
hmoty, rozhodně je informace obtížně vyzpytatelná, 
složitá a obdivuhodná.

…
Světlo ještě neexistuje, proto se bude tato doba 
nazývat vesmírným temnem.  …

…
  (Důležité) pravidlo Starého Filipa je, že všechna 
hmota se k sobě navzájem přitahuje.  Tato 
přítažlivost se jednou bude nazývat gravitace.  
Vlivem gravitace hmota se tu a tam hromadí do 
chomáčů či mlhovin.  Čím větší jsou tyto mlhoviny 
atomů a částeček, tím více přítahují okolní hmotu, 
protože síla gravitace vzrůstá s velikostí hmoty.  
Gravitace nakonec stlačuje ty nejhustší mlhoviny do 
hustých koulí.    

…
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PLANETA ZEMĚ.
…
Takto naše Slunce postupně chytá hodně hmoty 

z okolního vesmíru.  V několika místech různě 
vzdálených od Slunce hmota se kupí do hustých 
mlhovin.  Gravitace zase stlačuje mlhoviny do hus-
tých koulí, které se stávají planetami kroužícími 
kolem Slunce.  Proces stlačování hmoty do koulí 
zase zvyšuje teplotu hmoty, takže ranné planety 
jsou koule žhavých plynů.  Ovšem žár v nich není 
zdaleka tak velký jako ve hvězdách.   Jedna z těchto 
planet je naše Země, zrozená asi před 4 až 4,5 mi-
liardami let před současností.

…
Tenká šlupka zemského povrchu není jednolitá.  

Pukliny, často zalité mladými oceany, jí rozdělují do 
zemských plátů.  

…
Někdy, pod neúprosným a stálým tlakem prou-

dícího magmatu, jeden plát ukončený ostrou hranou 
se zasune pod sousední plát.  Pláty se potom pře-
krývají, jen o pár milimetrů po prvním roce, avšak 
… po millionech roků některé zemské pláty se 
překrývají o sta kilometrů.  Povrch vrchního plátu 
se pomalu zvedá, jak je vytlačován vztlakem 
magmatu na dolní vrstvu zemského škraloupu.  
Takto vyrůstají pohoří.  Údolí se zvedají jen nepatr-
ně, protože při pomalém zvedání – jen o pár mili-
metrů ročně – horské bystřiny májí dost času vy-
škrabovat škvíry, muldy i široká údolí do pomalu 



rostoucích hor.  Za sta milionů roků hřbety a vrchol-
ky hor se tyčí až tisíce metrů nad svým okolím.  

…
  Zemský povrch  – zahalen do tenké atmosféry –
se ted´ skládá ze škraloupu skal, kamenů a písku, 
vodní hladiny a bělostného povrchu sněhu a ledu.  

…
Země je připravena pro nejzázračnější trik 

Starého Filipa. 
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ŽIVOT
ORGANICKÁ CHEMIE.  První molekuly vytvo-
řené v chemické laboratoři Země byly poměrně 
malé.  Skládaly se jen z malého počtu prvků a z ma-
lého počtu atomů od každého prvku.  Příkladem 
jsou třeba kysličník křemičitý (SiO2) a kysličník vo-
díku (H2O).  Obě molekuly z tohoto příkladu patří 
do neorganické chemie.  První je základní látka 
tvořící tvrdý žulový kámen, druhá je snad nejzná-
mější chemická látka – voda.  Jsou to naprosto 
neuvěřitelně rozdílné látky, obě stvořené jen ze 
třech atomů pouhých dvou prvků.  …

…
To ovšem ted´ neplatí pro atomy vodíku a uhlíku, 
které se začínají čím dál tím víc spojovat.  Vodík a 
uhlík mají velmi dokonalé a přizpůsobivé doky a 
spolu s kyslíkem a v menší míře také s dusíkem, 
vápníkem, fosforem, a několika dalšími atomy 
mohou tvořit velké a obří molekuly, které jednou 
dají vzniknout životu.  Proto se budou nazývat 
organické molekuly.  Mezi ně patří jednoduchá 
molekula cukru o 24 atomech třech prvku: …

…
Organické molekuly tvoří látky s velkým množ-
stvím podob, barev, textur a vlastností podle toho, 
jak jsou v nich jednotlivé atomy navzájem 
propojeny.  Několik málo prvků dává vzniknout 
obrovské škále velmi rozdílných látek s rozdílnými 
chemickými schopnostmi.   Některé vznikající 
molekuly mají schopnosti, které se jednou ukážou 
přímo zázračné.  Mezi ně patří například adenin  –



jedna z bází nukleových kyselin – o jedenácti 
atomech třech prvků: C5H2N4

ZÁTOKA ŽIVOTA.
… 

  Voda zátoky je prosycená malými molekulami s 
atomy uhlíku, vodíku a kyslíku, občasně i jinými 
atomy.  Molekuly se často srážejí v mořských prou-
dech, někdy se spolu spojují a vytvářejí nové, větší a 
větší molekuly.  Velice pomalu množství rozdílných 
organických molekul se zvětšuje.  …

…

KRYSTALIZACE ŽIVOTA. … Po miliony let se 
zvětšuje nejenom počet různorodých organických 
molekul, ale také počet molekul s katalytickou 
schopností.  Zcela náhle v jedné bublině soustava 
organických molekul dospěje do fáze přechodu a 
počet typů organických molekul vystřelí prudce 
nahoru.  Už tam není jen několik tisíc typů molekul 
ale skoro 100.000.  Prapůvodní polévka života se 
stává skutečně složitou sebe-katalyzující chemickou 
směsí,1 které snad nikdo nikdy nebude pořádně 
rozumět.  
 Polévka života však stále ještě není živá.  Bude to 
trvat několik dalších milionů let, než se některé mo-
lekuly náhodně seřadí tak, že se náhle stane něco 
nového, neobyčejného.   

…

1 Stuart A. Kauffman;  At Home in the Universe
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PLÁN ŽIVOTA. Jeden ze základních předpo-
kladů k úspěšnému životu prvobuńek a všech 
budoucích živých forem je schopnost spolehlivé 
stále stejné samoreprodukce.  Ta byla umožněna 
vznikem řetězců nukleových bází, které se budou 
nazývat nukleové kyseliny – DNA a RNA.  Čtyři 
podstatné nukleové báze (adenin, cytosin, guanin a 
thymin) se snadno spojují pomocí méně podsta-
tných stavebních molekul cukru a zbytku kyseliny 
fosforečné do dlouhých řetězců libovolného sledu 
(obr.3).  Tyto nukleové báze mají také schopnost se 
vázat mezi sebou ještě jinak: slabým poutem dvou 
nebo tří atomů vodíku.  Přes můstek vodíku se ade-
nin umí vázat jenom s thyminem a cytosin se umí 
vázat jenom s guaninem, jiné dvojice nejsou možné. 

  Díky této spojovací schopnosti nukleové báse 
vytvářejí dvojité řetězce, které vlastně tvoří jakousi 
řeč či jazyk Starého Filipa.  V obrázku 4  Starý Fil 
říká „tag cca“ …

…

VELITELSKÉ POKYNY. Dalším ze základních 
předpokladů k úspěšnému životu je schopnost 
spirály DNA spolehlivě řídit a ovlivńovat všechny 
nespočetné životní pochody.  To hlavně umožńuje 
molekulární poslíček — bude se mu říkat RNA —



který nedávno vzniknul.  Šroubovice DNA se do-
časně na jednom místě rozpojí a obnaží nukleové
báse připojené k matričnímu vláknu.  Z přítomného 
stavebního materálu se na obnažené nukleové báze 
připojí nové molekuly nukleových bází, například 
CAA. (Obr.6)  Tím je poslíček hotový, může se utr-
hnout a odplout do toho místa v prvobuńce, kde se 
staví bílkoviny.  Na staveništi  je slovo CAA poky-
nem postavit aminokyselinu zvanou glutamin.   

…
Tři atomy SiO2 tvoří žulu.  Tři atomy H2O je 

voda.  Takovou rozmanitost a pestrost poskytují tři 
atomy.  20 aminokyselin řazených v různém pořadí 
do obřích molekul bílkovin o stech atomech posky-
tují rozmanitost a pestrost přímo neuvěřitelnou.

…
NEHYBNOST, ZMATEK A ŘÁD.

… 
Prvobuńka roste, dělí se na dvě a proces se v 

naprostém pořádku opakuje znova a znova.  Zde 
panuje zázračný řád života.  

Jak zázračný je tento řád?  Jaká byla pravděpo-
dobnost, že chemický chaos vůbec někdy přeskočí 
do přesného pořádku?  Mizivá?  Vysoká?  Bylo to 
nevyhnutelné?  Nikdo neví.  Jen jedno je jisté.  Bylo 
k tomu potřeba spoustu a spoustu času. Ve velmi 
dlouhém čase nemožné se stává možné, možné se 
stává pravděpodobné a pravděpodobné se může 
stát nevyhnutelné.2

…

2 George Wald
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 Ve velkých chaotických i strnulých systémech je 
mnoho složek které se mohou pozměńovat.  Souhrn 
změn většinou nevede k celkové změně systému, ale 
složky se nepřestávají měnit.  Pokud se mění dosta-
tečně dlouho, v jednom okamžiku souhrn změn 
může nastartovat spontánní krystalizaci nepravdě-
podobně zázračného pořádku.  Ne všude jsou 
příhodné podmínky pro vznik správné chemické 
polévky života.  Avšak pokud jsou, vznik života 
může být naprosto nezbytný. 3  Starý Fil toto musel 
vědět už dávno.  …

…

3 Stuart A. Kauffman;  At Home in the Universe
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EVOLUCE  EVOLUCE
NIC NENÍ ÚPLNĚ BEZ CHYB.

…
Kopírování DNA je neobyčejně přesné.  Vznikly 

už miliony prvobuńek a roubovice je stále stejná.  
Až najednou, díky chybě v kopírování, jedno slovo v 
jednom genu jedné prvobuńky se náhodně mění.  
Tato chyba se bude nazývat mutace.  

…
Některé mutační chyby vedou k postupnému 

vylepování pochodů a tvarů života.  Jiné chyby 
způsobují přímo revoluční skok k lepímu.  Některé 
mutace jsou neutrální, nevedou ani k vylepení ani 
zhorení.  Tyto mutace přežívají a můžou se stát 
kodlivými nebo výhodnými později při nějaké 
výrazné změně prostředí, v kterém hostitelé této 
mutace žijí.  

…
 Miliony let plynou a stamiliony neúspěných 
mutací hubí své netastné hostitele.  Avak stovky 
úspěných mutací vedou k neuvěřitelné kále orga-
nických vynálezů.  

…
 Princip (evoluce) je velmi jednoduchý a vysoce 
účinný.  Přesto nevede přímočarou cestou od 
jednoduchého a primitivního k složitému a 
dokonalému.  Vede složitou cestou přes velmi 
drsnou krajinu evoluční zdatnosti 1 . 

1 Sewall Green Wright
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KRAJINA EVOLUČNÍ ZDATNOSTI. Krajina zdat-
nosti není jenom jedna.  Každý druh organizmu má 
svoji vlastní krajinu zdatnosti.  …

…
Jako příklad pro zjednoduené vysvětlení zvolí-

me živočicha jménem trid.  Trid je neskutečný (a 
úplně nemožný) živočich jenom s třemi geny.  Kaž-
dý gen určuje jeden rys trida a každý rys může po-
tenciálně mít jenom dva stavy (allely), jako zelený 
nebo hnědý, drsný nebo hladký a tak podobně.  Trid 
může v průběhu času mutovat jen do osmi variant či 
genotypů . …

…
   Pro jedince ze čtyřmi geny, každý se dvěma stavy, 
stezka evoluční zdatnosti už by vedla do estnácti 
různě vysokých bodů  … . Pět genů s dvěma stavy 
už by umožńovalo 32 genotypů.  …

… 
Nejmení známý živočich (pleuromona) má několik 
stovek, možná tisíc genů.  Dejme tomu, že nejmení 
možný počet genů v živém organismu je 500.  
Některé geny můžou mít více než dva stavy, ale 
dejme tomu že vechny geny mají jen dva stavy.  500 
genů pak umožńuje 2500 genotypů.  

Tak, a ted´ si vichni představme krajinu zdatno-
sti člověka, který má asi 100.000 genů.  To je krajina s 
2100000 body!  Tato krajina má nepředstavitelné množ-
ství vrcholků které se před evolučním turistou tá-
hnou skoro do nekonečna.  Každý vrcholek, i jenom 
malý kopeček, je past která znemožńuje živočiný 
vývoj k větí zdatnosti, k složitějí dokonalosti.
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Jak tedy je možné, že naprosto zjevně dolo k vý-
voji od velmi primitivního až k velmi dokonalému?  
Jednou z odpovědí na tuto záhadu je pohlavní 
rozmnožování. 
…
Život se íří a větví ale velmi, velmi pomalu.  Nic 

moc se neděje.  Až teprve sex – již zmíněný mohutný 
urychlovač životního vývoje – umožńuje pestřejí a 
rychlejí akci asi 2 miliardy let před současností.

… 
Samci jiných druhů často musí o samice bojovat

v rituálních nebo i skutečných zápasech.  Jen ti nej-
silnějí jsou úspění, jen ti nejsilnějí předávají své 
geny budoucím generacím.  Zápas o samice je lepí 
evoluční vynález než zalepování samic.

…
 Majitel dobrého území – větinou silný samec –
musí sice bojovat o území s kýmkoliv, kdo si 
troufne, pak ale nebojuje o potravu a často ani o 
samice.  Samice totiž rozeznají výhody kvalitního 
území a dobrovolně se hlásí k jejich tastným 
majitelům.  …

…
 Vznik spolupráce je pro mnohé druhy při-
způsobivou změnou, nebot´ členství v kolektivu má 
své výhody.  Pokud nemá, náhodně utvořený kole-
ktiv se zase přirozeně rozpadá a společenský způsob 
života nevzniká.

A tak medvědi, veverky či tygři zůstávají o samo-
tě, pokud se zrovna nepáří.  Vlci, antilopy, lvi  či 
opičky vak žijí ve smečkách, stádech a skupinách.  
Na rozdíl od mravenců či včel, společenský život 
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vyích živočichů není podmíněn pouze geneticky,  
ale závisí také na předávání zkueností a koopera-
tivních zvyků z jedné generace na druhou.  …

…
Proč ale lvi vyrůstají silnějí než lvice?  …
… 

 K dalímu omezení nebezpečných fyzických zá-
pasů přispěla také sogenetická mutace vedoucí 
k věrnosti plodných párů.  V hejnu vran dospívající 
mládež se řadí do hierarchického pořadí v hejnu po-
mocí několika zápasů, pak teprve utvoří páry za 
účelem rozplozování. Nejdominantnějí samec si 
přirozeně vybírá nejdominantnějí samici jsoucí k 
dispozici.  Tento svazek je na celý život.  Po celý 
zbytek života pak není povětinou nutno bojovat ani 
o potravu, ani o rozplozovací právo.  Klovající zobák 
je nebezpečná zbrań.  Není tedy divu, že stabilní 
páry a stabilní hierarchické postavení v hejnu jsou 
přizpůsobivými zvyky.  Plonková samice má to 
nejniží postavení v hejnu.  Pokud dominantnímu 
samci zemře partnerka, nemůže někomu přebrat 
jinou dominantní samici, ale utváří svazek s plonko-
vou samicí, která doposavad nespokojeně živořila 
úplně na dně hierarchie.  …

…
Vývoj je vak velmi rozdílný pro lidoopy žijících 

převážně na zemi – budeme je nazývat opočlověk.  
Manipulace s nástroji ho nutí uvolnit přední končeti-
ny, vlastně už ruce, a stále častěji se stavět jen na 
zadní, vlastně už na nohy.  Palec na noze se posunu-
je zpátky vedle ostatních prstů a nohy postupně 
ztrácí chápavou schopnost.  …
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…
Počet tlup zůstává poměrně stabilní a je určován 
pouze hojností potravy a ta je značná.  Celkem 
idylický způsob života zůstává pro lidoopy i 
opočlověka v podstatě neměnný.  Avak asi po 
dalích 8 millionech let nastává pro opočlověka 
obrovský problém.  
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ČLOVĚK   
STLAČENÝ ČAS.  Kdo měl dost trpělivosti a zájmu 
sledovat toto vyprávění až k tomuto bodu, dostal se 
ke kolébce lidstva, která je pravděpodobně někde 
v Africe, asi 11 milionů let před součastností.  Co to 
ale je 10 milionů let?  …

…
Pro lepší pochopení potřebujeme čas trochu stla-

čit v naší mysli.  Nepůjdeme při tom zpátky až ke 
vzniku času při velkém třesku, ani ke vzniku naší 
planety.  Půjdeme nazpátek ke vzniku života.  Před-
stavíme si, že život na Zemi vzniknul o půlnoci, a že 
současný okamžik je poledne.  Život tedy zatím měl 
na evoluci přesně 12 hodin.  V tomto stlačeném čase 
pohlavní rozmnožování vzniklo asi v 5:20 ráno.  
Starý Fil stvořil prvního mlže asi v deset hodin.  
První ryba se začla prohánět oceánem asi 20 minut 
před jedenáctou.  Dinosauři začali vládnout světu 
asi ve čtvrt na dvanáct a Archeopteryx – společný 
předek všech ptáků – se objevil asi v půl dvanácté.  
Savci začali nahrazovat uhynulé dinosaury 20 minut 
před polednem.  Několik druhů pozemských lido-
opů a opočlověk se přiblížili ke kolébce lidstva 
přibližně 2 minuty před polednem, a  Homo sapiens
opustil svou kolébku asi jen 20 vteřin před poled-
nem. Průměrný i požehnaný lidský věk je v tomto 
stlačeném čase tak malý zlomek vteřiny, že je úplně 
zbytečné tento zlomek pojmenovat.
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NEHOSTINNÁ KOLÉBKA LIDSTVA.  
…
Čas plyne a některé druhy opočlověka jsou už ty 

tam.  Dva, tři nebo čtyři však urputně zápasí s 
přírodou.  Podobně jako masožravý medvěd se 
v příhodné době učí žrát plodiny, aby přežil chudé 
lovecké časy, tak opočlověk – sběratel plodů – se 
ted´ učí lovit.  Přidává maso ke své dříve velmi 
hojné, ted´ se však rychle ztenčující sběratelské 
potravě.  Není to pro něj lehké.  Oproti sladkému 
ovoci, štavnatým výhonkům a křupavým oříškům 
syrové maso není příliš chutné.  …

…
 Asi po dalším jednom milionu let se v Afrických 
savanách a stepích objevuje další opočlověk.  Mož-
ná, že se vyvinul z Ar. ramiduse, možná z nějakého 
jiného, neznámého opočlověka.  Bude se nazývat 
Australopithekus afarensis, a má ještě menší špičá-
ky, než má Ar. ramidus.  Malé špičáky potvrzují, že 
opočlověk skutečně už nepotřebuje zuby jako zbrań.  
Špičáky se spíše začínají podobat řezákům.

…

VZNIK TECHNOLOGIE.
…
Lov byl umožněn sadou vynálezů, mezi něž patří

přizpůsobování a používání přírodních předmětů 
jako nástrojů.  Stehenní kost antilopy slouží jako kyj, 
kámen s ostrým okrajem jako škrabka či nůž, zuby 
ve spodní čelisti antilopy jako pilka.  Menší kosti se 
mohou trochu přiostřit k dělání dírek do kůží i 
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jiných materiálů.  Kámen se může rozpoltit, aby měl 
ostřejší hranu.  Šikovnými opakovanými údery se 
tato hrana může nadále vylepšovat.  Výroba kamen-
ných nástrojů je snad první seriozní řemeslo, které-
mu se ranný člověk učí.  …

…
 Vývoj výrobních zručností je velmi pomalý.  Zís-
kané dovednosti se předávají novým generacím.  
Mládež se učí pozorováním dospělých.  Vyrobené 
předměty zůstávají stejné po stovky, tisíce, snad i 
desetitisíce let.  Většina vylepšení vzniká naprosto 
náhodně.  Technologické změny patří k sogenům. 
Jak se přemýšlení řemeslníků postupně vylepšuje, 
některá vylepšení začínají být výsledkem cílevědo-
mého uvažování.   …

…

SPOLEČENSKÝ VÝVOJ.
…
Avšak geneticky podmíněné zápasy o dominanci 

mezi jedinci ve skupině, o potravu, pohodlné místo 
k odpočinku, a sexuální partnery stále ještě nezmi-
zely a pravděpodobně nikdy nezmizí.  Tyto třenice 
mohou významně narušovat spolupráci. 

…
Některé slavnosti a rituály usnadńují přechod 

dospívající mládeže z dětství k produktivnímu 
zapojení mezi dospělé.  Rituály párování mladých 
žen a mužů jsou obzvláště důležité a vznikají asi 
velmi brzo v životě člověka.  I jiné návyky a rituály 
usnadńují, řídí a vylepšují život celé skupiny.  … 
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…
V mnohých situacích akce tlupy je na místě 
rozhodnuta vůdcem, či radou starších, kteří se řídí 
svou zkušeností.  Ovšem není ani myslitelné, že 
vůdce či rada starších by si troufla zavést nový ritu-
ál, či zrušit starý návyk svým rozhodnutím.  Ty 
vznikají i zanikají naprosto náhodně, živelně, velmi 
pomalu, zdráhavě. 

…
 V jiných tlupách nové rituální párování dospělé 
mládeže jasně naznačuje, že vedoucí skupiny už 
nevyžaduje výsostní rozplozovací právo.  Bylo to 
vlastně kopulační právo, protože podíl samců na 
tajemném vzniku nového života v lůně samic není 
ještě zdaleka vůbec zjevný ani známý.  Protože 
počet žen a mužů je přibližně stejný, každý samec 
má ted´ pravidelný přístup aspoń k jedné samici.  
Díky biologickým mutacím které prohlubují po-
hlavní vzrušení, je to věc velmi příjemná a žádaná. 

…
Ted´ se však lidé vynořují jako velmi úspěšní lovci a 
všestraní sběratelé plodů země s velmi důmyslnou 
výrobou zbraní, nástrojů, oděvů, ozdobných a 
rituálních předmětů a přenosných přístřešků proti 
nepohodě.  Jejich technologie používají mnoho 
přírodních materiálů od kamene přes dřevo, traviny 
a kůru, vynalézavě kombinovaných s živočišnými 
produkty od kostí přes kůže po šlachy a zuby.  
Několik desítek původních signalizačních zvuků, 
které vznikají v hlasivkách, se v tomto období vyvíjí 
v artikulovanou řeč … 
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… 
Někdy v tomto období pravděpodobně vzniká i 

první, převážně duševní druh práce.  Přemýšlení 
vede ke kritickému pozorování přírody a snaze vy-
světlit si různé přírodní jevy. To je však nemožné 
bez představy nadpřirozených bytostí.  … 

…
 K bohům všichni cítí obzvláště vážný respekt a 
mají obrovský strach před jejich všemocností.  O 
sjednocující, vše vysvětlující podstatě Starého Filipa 
však lidé ještě nemají ani podezíravé ponětí.  … 

…
Vedle tepla a noční ochrany před divokými šelma-
mi, oheń lidem konečně dává možnost vylepšit 
chut´ jejich poměrně nové masité potravy.  Zároveń 
jim umožńuje přidat ke své už velmi pestré stravě 
další rostliny, které jsou stravitelné jen v uvařeném 
stavu.  …

…
Teritoriální pud ovlivńuje vzdálené předky člověka 
už po miliony let.  Nepřátelství až nenávist 
k sousedním tlupám je silně zakořeněna.  …

…
Předposlední hominid, který se bude nazývat 
Neandertálec, mizí z povrchu Země asi 30.000 let 
před současností.  Člověk zůstává na Zemi jako jediný 
živočišný druh s velkým mozkem a plně 
vzpřímeným postojem.  Jeho vynalézavost stále 
nezná meze. 

…
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Zralé klasy emmeru zbylé na svazích přezimovacích 
údolí, se rozpadají a semena – rozprášená větrem –
pomáhají zaručit novou sklizeń v příštím roce. 

Ted´ už to bude trvat jen několik málo tisíců let, 
než nastane nejdalekosáhlejší změna a úplně nová 
epocha v životě člověka. …


