Náhod jak naseto

N

a tomto místě jsme si onehdy (Pátek 5. 2. 2016) položili otázku, zda
odpor k přistěhovalcům je projevem strachu z neznáma či naopak ze
známa. Nedávno proběhla médii zpráva, že se podařilo zachytit
rádiové signály z hlubin čtyři miliardy světelných let vzdáleného koutu
vesmíru. To mimochodem znamená, že ten kout už mezitím patrně neexistuje, protože ony pulzy vyslal před časem, jenž je srovnatelný se stářím naší
planety (asi 4,54 mld let) resp. celé sluneční soustavy.
Poznámka, že nejde o relikt zániku nějaké hvězdy, protože se to opakuje a má to tedy rytmus, mi připomněla vracející se motivy kýženosti či hrozby
kontaktu s mimozemskými civilizacemi. Kdesi v nitru chovám pevné přesvědčení, obalené povrchními pochybnostmi, že ve vesmíru nejsme sami. Je-li
vesmír nekonečný, pak je téměř jisté, že v něm je možné všechno. I to, že
jsou někde v nekonečnu nějaké další Lidové noviny s páteční přílohou a
úvahou o mimozemšťanech (ET). A i kdyby byl zakřivený, je pravděpodobnost
života v něm nepochybně vysoká, uvážíme-li, jak zázračně se život okamžitě
uchytí v každé sotva obyvatelné nice arktických hlubin či himalájských výšin. A podobné niky zřejmě nabízí kdejaká exoplaneta. A že jich musí být, jeli vesmír vskutku nekonečný! (Ovšem nekonečný nemůže nebýt, protože co
by pak bylo „za ním“?). Stačí mít přiměřenou gravitaci, trochu uhlíku,
kyslíku a vody a obíhat kolem hvězdy ve vzdálenosti implikující přijatelnou
teplotu a přiměřené roční doby – a je to tady. A takových souher náhod (?) je
v nekonečném vesmíru určitě jak naseto.
Kdykoli jsem však projevil naději, že se kontaktu s mimozemskými
inteligentními bytostmi ještě dožijeme, hned se na mne sesypala snůška nelibosti od xenofobů. Co prý blázním, ET by nás určitě ihned zničili. Ať se
podívám na to, jak dopadli američtí indiáni, když se „konečně dočkali“ kontaktu s dosud neznámou civilizací. ET jsou potenciálně nebezpeční a vlastně
odpudiví. Ani nevíme, jak by vypadali a jak by se chovali. Pryč s nimi! To
dráždivé neznámo však přitahuje i nadále, a tak zpráva o možná inteligentním signálu z hlubin vesmíru rozechvívá naše struny.
Bohužel (xenofobové by řekli zaplaťpánbůh) musíme zchladit hlavy.
Zaprvé, podobné naděje (pulsary) už tu byly a vyhasly. Zadruhé, ty signály
jsou svým zdrojem tak silné, že vznikají patrně nějakým přírodním jevem.
Určitě sem 4 mld světelných let nedofoukne nějaký tamní žižkovský vysílač.
A zatřetí, je to tak strašně daleko, že i sebekratší „dialog“ typu „otázky a odpovědi“ by trval celou věčnost, takže bychom se od ET v žádném případě
nedožili nejen genocidy, ale ani odpovědi na otázku „jak se máte“. Takže naší
morálce, kontaminované černobílým myšlením v tom smyslu, že čemu nerozumím, to považuji za špatné a nebezpečné, zbývají jako první na ráně zase
jen ti imigranti. ET mají protentokrát kliku, že se ještě nestačili předvést
nějakou kolonizací cizího území, znásilňováním, řezáním hlav či teroristickým útokem v základní škole či ve vlaku. Ta trocha do kulata zváleného obilí
zatím prakticky nikoho neděsí.
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