Jan B. Hurych

SEZNAM KAPITOL
• 1. Burbank a jeho projekt
• 2. Objev
• 3. Následky
• 4. Průlom
• 5. První záblesky
• 6. Burbank se vrací
• 7. První plány
• 8. Biorein, Inc.
• 9. První pacientka
• 10. Rozběh
• 11. A ještě jednou Burbank
• 12. Váhání
• 13. První tajemství
• 14. Druhé tajemství
• 15. Richard a Linux
• 16. Zatracená práce
• 17. Jsme u DNA
• 18. Stopami minulých životů
• 19. Konec a začátek

Příběh z nedaleké budoucnosti, který se možná už někdy někde stal. Obrázky jsou též od autora.

Copyright Jan B. Hurych. Kopírování tohoto materiálu není dovoleno. Pro přetisk, publikování nebo jinou
reprodukci, ať už vcelku nebo jen zčásti, je třeba nejdříve získat svolení autora. Všechna jména osob a institucí
jsou fiktivní vyjma tam, kde je vyloženě stanoveno jinak.

POKUD SE VÁM TATO KNIHA LÍBILA, NAVŠTIVTE "KNIHY OFF LINE",
ke stažení zdarma, pro PC i čtečky: http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/

Page 1 of 1

BOL-37-109

Autor : ©Jan Hurych
Název : BIOREIN,INC. (scifi román, Kapitola 1).

BURBANK A JEHO PROJEKT.
Byl to den jako každý jiný, několikrát sprchlo, ale pak se udělalo hezky a tak jsem odešel z práce dříve pod falešnou
záminkou. To se u naší firmy může, protože často děláme navíc dlouho do noci a ještě zadarmo. On totiž
bioelektronický výzkum je taky trochu i velká dávka inspirace a někteří si dokonce myslí, že jde o umění. Mé nejlepší
nápady jsem měl právě většinou v přírodě anebo doma na gauči, když jsem předstíral, že spím u televize.
Ano, některé věci vás musí opravdu napadnout ještě předtím, než je můžete zkoumat a otestovat. To platí pro nás
bioinženýry, stejně jako i pro biovědce. Někdy je těch nápadů dokonce více u nás, i když, pravda, hodně bláznivých.
Jinak ovšem spolupracujeme všichni ruku v ruce, jinak to ani nejde, když nás náš výzkum má uživit svými výsledky. To
víte, to není jako ve státním výzkumu nebo - nedejbože - v nějaké zatuchlé akademii. Máme tu odborníky na medicínu,
bioniku, elektroniku, samozřejmě i na robotiku a ještě softvérové systematiky i programátory.

Jeden z programátorů je Tom, jinak hodný hoch,
i když mé ženě Sue třeba vadí, že je ještě
svobodný. Snažil jsem se jí vysvětlit, že ona už
muže má, takže by jí to mělo být jedno, ale
zřejmě mi unikla ta ženská logika, která tvrdí, že
svobodný muž je ztracená existence.
Ještě nadhodila, že má kamarádku, která by se
ráda vdala, třeba i jen za počítačového maniaka,
že prý by ho to už odnaučila. Musel jsem se
zasmát: kdo jednou propadl digitální chiméře,
ten je sice opravdu jako ztracený, ale žádná
svatba ho už nenapraví. Ta jen navíc udělá dvě
osoby nešťastné: Toma, protože mu přibudou
starosti o rodinu a jeho budoucí ženu, neboť se
bude zcela zbytečně namáhat, aby ho předělala.
Ten den jsem tedy po poledni odešel z práce a
slíbil Tomovi, že se vrátím až k večeru, kdy už
nebude takové horko a naše poddimenzované
klimatizátory budou stačit na svůj úkol. Ještě
jsem řekl Evelyn, naší sekretářce, že kdyby mě
Bob náhodou sháněl, že jsem u zubaře a že to
večer doženu. Bob je totiž náš manažer a ještě
navíc synovec majitele firmy. Sedí tam v
kanceláři jen proto, aby měl starý Burbank - tak
se totiž ten majitel jmenuje, ještě s řadou titulů,
které si už ani nepamatuji - někoho, na koho se
může spolehnout, že mu nic nezatají. Jinak se ovšem Bob různě potuluje po konferencích a nechává nás na pokoji. Nu
a s tím zatajováním je to také všelijaké - Bob přece nebude říkat svému strýci o průšvihách, které někdy máme; řezal
by si sám pod sebou větev.
Vidíte, já se ještě nezmínil, co vlastně u naší firmy zkoumáme. Začalo to tak, že starý Burbank - tehdy teda byl ještě
docela mladý, ale už známý vědec - objevil novou a navíc spolehlivou metodu, jak připojit počítač přímo k té či oné

Page 1 of 4

oblasti mozku a komunikovat s ním pak přímo. Zdálo by se, že to není tak těžké, ale zkuste mluvit přímo k mozku!
Nejen že vás neuslyší, ale ani vy ho neuslyšíte, kdyby něco chtěl povědět zase on vám. A i kdyby jste slyšeli, vůbec si
nebudete rozumět. Jako bio-konektor používal Burbank přímo živou tkáň, teda něco jako placentu s pupeční šnůrou, ta
už se pak sama v dané osobě jaksi zorientovala a vytvořila jakýsi bio-kabel, pevné spojení se vstupní i výstupní
vrstvou neuronů v té či oné oblasti mozku. Zárodek komunikační tkáně se vypěstoval ve zkumavce a pak prostě
přioperoval. Stačilo jen udělat malou trepanačku, tj. odkrojení malého kolečka v lebce a zavedení biosondy, která
obsahovala i pár elektronických čipů. Na vrchol hlavy byl pak voperován obyčejný multikontaktový soket, kam se
zapojil kabel z počítače.

První počátky byly těžké: komunikace se nedařila, obě strany mluvily jaksi různými jazyky, ale nakonec se to povedlo
- zde totiž právě přišel ke slovu počítač a hlavně systém jeho neuronových sítí, které umožnily, že se počítač sám
naučil neznámý komunikační protokol a nosný jazyk.
Burbank na to dostal patent a tudíž i velké peníze od uživatelů. Každý jiný by se s tím spokojil, odejel na Bermudy a
tam léčil svůj smutek vdovce u mladých, ale již značně zkušených blondýnek z pláže. Ale ne Burbank - ten musel
prostě vymýšlet dál: on když se rozjel, tak se nemohl zastavit. Hned další projekt, který vymyslel, už bylo přímo čtení
myšlenek, o což měli obzvláštní zájem nejen policajti, ale hlavně armáda a tak byl celý projekt super-supertajný.
Zde jsme ovšem narazili na daleko větší potíže a projekt ani dnes ještě není blízko vyřešení. Jistě si domyslíte, o jaké
problémy šlo. Tady bych snad vysvětlil jen jednu část, tu, co měla co dělat s dalším projektem, který se přímo dotýká
našeho příběhu; ale to předbíhám. Začtete-li se do filozofický knih, do starých Řeků až po moderní filozofy, většinou
se snaží oddělit materii od myšlení, jak už to udělal Descartes. Ten dokonce vymyslel "ducha v mašině", rozuměj v
těle, zasunutého tam jaksi přímo Bohem. Dnes bychom to prostě označili jen za jakýsi druh softvéru, plus či mínus
něco extra. Nikdo z filozofů vám už ale nevysvětlí, jak vlastně vůbec "myslíme", jak to vše dohromady pracuje.
Ve srovnání s myšlením je naše vidění například značně jednodušší. Obrázek ze sítnice oka je skanován a jeho body
jsou serio-paralelně převedeny do mozku, kde ho jakýsi biopočítač ještě všelijak upraví (například sám "zalátuje"
místo, kde je v oku tzv. slepá skvrna). To, co pak "vidíme", je vlastně už zase celkový obraz, sestavený dohromady.
Pořád sice ještě nevíme, jak to, že to vůbec "vidíme", ale to už není tak podstatné: jsou přece přístroje, které dnes
umožňují slepým vidět a mají prostě připojenu snímací elektronickou kamerku přímo na vstupní neurony mozkového
minipočítače, v tak zvané "optické" oblasti mozku.
Jenže když se zamyslíme nad naším myšlením, pak jakékoliv zjednodušené přirovnání s nějakým hárdvérovým
systémem nutně selhává. Rekněme třeba, že přemýšlíme, jak vyrobit třínohý stůl - nemusíme ho ani zrovna vidět,
každý z nás už něco podobného přece viděl a mohl posoudit, z kolika částí se asi skládá. Stůl je prostě stůl, ale už
zdravý rozum nám řekne, že u třínohéhostolu je asi nejlepší deska tvaru kruhového, šestiúhelníkového nebo podobně
symetrického, hlavně kvůli stabilitě. Ale zkuste třeba zachytit tento myšlenkový proces našeho "rozumu" - který čerpá
z našich zkušenosti i základů logiky - aby dospěl k tomuto závěru. Kde se to vše vůbec děje?
Navíc naše myšlenky jaksi zase hned zmizí a není tu možný žádný dlouhodobý záznam jako u snímací kamery, kde si
můžeme obraz "zmrazit" a nejsme omezeni časem. Tak jsme to chápali původně" že totiž pouze něco málo zůstane a to
ještě v krátkodobé paměti. Ledaže bychom při myšlení přišli na něco zajímavého a chtěli si to uložit do dlouhodobé
paměti, jinak řečeno opravdu si to zapamatovat. Později jsme zjistili, že jsme se značně mýlili, ale to opět předbíhám.
A jak vůbec ty procesy probíhají? Běhá snad elektrický proud od jednoho neuronu k druhému, podporovaný, jak už
víme, i chemickým přenosem, nebo se vše děje pomocí změny eletromagnetického pole či vlnami? Nebo jen změnou
stavových funkcí? A jak vlastně zachytíme tento přenos informace - a hlavně jeho obsah?
Nebojte se, nebudu to dále rozbírat, ale jen se tu zmíním ještě o dalším problému: řekněme, že víme, že komunikace
probíhá od neutronu A1 až k Z17 - co se ale děje přímo v nich, v jednotlivých neuronech této posloupnosti? Víme už
totiž, že neutrony slouží nejen k logickému vyhodnocování kombinace vstupů, ale zároven i jako paměťové buňky,
tedy něco, co nám ani dnešní bionika ještě neuspěla vyrobit, obojí dohromady v jednom elementu; pořád máme
oddělenou paměť od programu. Nemluvě už o tom, že naše počítače postupují jen seriově, krok za krokem, instrukce
za instrukcí, zatímco mozek zpracovává mnoho dat současně, tzv. paralelně.
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Skutečný proces myšlení se ovšem pohynuje v různých doménách, jak dokazuje encefalograf nebo Kirlianova
fotografie. Ale pořád ještě neznáme jeho pravý obsah, lapidárně řečeno to, že zrovna přemýšlíme o nějakém stole.
Pokud se opravdu komunikace šíří od neutronu k neutronu, komplikace je také v tom, že na každý vstup jednoho
mohou přijít desítky nebo i stovky výstupů od jiných neuronů. Poslední výzkumy navíc potvrdily, že se paměť
vyskytuje holograficky, ne jen v jedné oblasti, ale v celém mozku. Podobně jako při rozbití holografické fotografie na
skle nám postačí jediný střep k opětnému sestavení celého obrazu, platí to i pro paměť. Pokusy se dokázalo, že při
odoperování různých částí mozku laboratorních myší si tyto pořád ještě danou, tj. natrénovanou věc, pamatovaly.
Extrasenzorový přenos vnímání (ESP) sice existuje, ale je z vědeckého hlediska zatím pořád ještě fyzicky
nevysvětlitelný - nepočítáme-li to, že někdo celou informaci vysílá druhé straně nějakým, pro nás dosud nezjistitelným
způsobem. ESP je totiž ještě pořád v plenkách a používání známých karet s kolečky a podobně ještě vůbec nedokazuje,
že je opravdu možno "číst myšlenky" či "vidět na dálku či za roh" nebo dokonce "do minulosti či budoucnosti".
Nemůžeme totiž nikdy stoprocentně eliminovat proces náhody, štěstí nebo případně jinou, zatím neznámou metodu
komunikace - jakou by byl například v době Edisonově krátkovlnný radiopřijímač v kapse vizionáře nebo třeba dnes
ultrazvukový přenos s konvertorem na slyšitelný zvuk přímo v uchu eskamotéra. Dnes, kdy se lehce voperovávají
různé čipy do těla, je takový podvod lehce možný.

Situace by se zlepšila, kdybychom se mohli dostat nějak hlouběji do šedé kůry mozkové, monitorovat tam její procesy
a indikovat prahové stavy. Snad takhle právě přemýšlel starý Burbank, když nám zadal zcela jiný úkol: čtení lidské
paměti. Nešlo ovšem o nějaký brainwashing, právě naopak, měla se získávat informace, kterou dotyčná osoba už kdysi
znala a někde ji tedy má schovanou, ale jaksi zapomněla, kde :-). Pokud byla "vymazaná" jen její "adresa", jak bychom
řekli v počítačovém lingu, měla by se tam opravdu někde ta informace najít. Musel by se sice nejprve udělat totální
skan paměti, práce to sice náročná, ale hlavně jen časově a pak už jen najít, co kam patří a celou paměť znova
zmapovat, tedy vymyslet jakýsi "oživovací" proces paměti. Riziko ovšem je veliké - nikdo totiž neví, co vše se tam
může najít . . .
Burbank nám kladl na srdce,, že je to jen jeho osobní projekt a nesmíme o tom nikomu ani špitnout - prý už by nesnesl
další vojenský, supertajný projekt. Důvod byl ale asi jiný. Když jsme se o tom bavili s Tomem, řekl jsem mu tehdy, že
náš starej asi na něco geniálního přišel, ale pak to zapomněl a tak to chce nějak vydolovat z vlastní paměti. Proto ta
tajnost. Oba jsme se tomu dlouho smáli. To jsme ještě nevěděli, že se vlastně smějeme sami sobě . . .
Ať to bylo tak či onak, slíbil nám extra prémie, když na něco přijdeme. Projekt svěřil svému synovci a ten zase nám
dvěma; ostatní ve skupině měli už načaté zase jiné projekty. Navíc to financoval ze své kapsy, bohatý byl na to dost.
Vybral nám jako objekt jednoho opravdu starého dědu, sklerotika a navíc na spadnutí. A tak jsme spěchali, aby nám
snad ještě dřív neumřel. Dat už jsme z něho vytahali kvanta a měli toho haldy printoutů i na discích, ale nedávalo to
žádný smysl. Než jsme to mohli vyluštit, dědeček opravdu odešel tam, kde už nebude žádnou paměť potřebovat. No jo,
ale pro nás to byl průser, protože jsme ho ještě potřebovali! Co teď?
Využili jsem toho, že Bob byl zrovna zase na nějakém semináři a nic jsme mu o tom neřekli. Tom se dřel celou týden s
programem, který měl ta data zpracovat, ale někde to vázlo. Snad proto jsem také odešel ten den dříve z práce, zcela
otráven představou, až se to prosekne. Jako v tom vtipu: "operace se povedla, ale pacient umřel". Vyjel jsem si tedy na
kole z města ven, abych tam získal trochu lepší náladu. Vzduch voněl po dešti, půda se pařila a ze silnice se kouřilo.
Napadlo mě, že musím jít v neděli na houby. A bylo mi najednou docela dobře, dalo mi to zapomenout na mou práci kterou mám sice ještě pořád rád, ale ty průšvihy s ní spojené už zase vůbec ne.
Ten pocit štěstí ale neměl dlouho trvat, zazvonil mi totiž mobil a já si uvědomil, že jsem ho zapomněl vypnout. Volal
Tom, že má dobrou zprávu.
"Copak, už jsi přišel na to, co s těmi daty uděláme?" ptám se.
"To ne," připustil.
"Nebo jsi našel jiného dědu na bioskan?"
"To také ne, ale - "
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Přerušil jsem ho: "Tak proč mi, ty koni, vůbec voláš? Já tady využívám klidu přírody a - "
Tentokrát mě přerušil zase on: "Rychle přijeď, mám novinku!"
Naléhal jsem, ale neřekl mi ani za nic co to je, prý z důvodů utajení, ale já vím, že mě chtěl potýrat kvůli tomu koňovi;
nemá totiž tohle oslovení rád. Nevím proč, koně jsou docela chytrá zvířata, chytřejší i než někteří lidé. Na druhé straně
ale je fakt, že jak ho znám, s nějakou prkotinou by mě neobtěžoval. A tak jsem obrátil kolo a šlapal otráveně zpátky.
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OBJEV.
"Tak co jsi vymyslel, ty Einsteine?" zeptal jsem se, když jsem dorazil
do laboratoře. Nechtěl jsem ho nijak iritovat, takže jsem místo
důvěrného oslovení volil jen mírnou ironii.
"Pamatuješ, jak jsme dělali ten projekt s oživením mrtvoly? Jak
tehdy starej rozhodl, že se projekt zruší, a to ještě včas, než na to
přijdou příbuzní zemřelého?"
"No pamatuju, ale pokus se přece nepovedl. Mělo to oživovat
zmrazené boháče z kryptogeneze a byl by z toho balík peněz. Místo
toho se nám nebožtíci neprobouzeli a jen se začali nějak sesychat,
Měli jsme kliku, že se to ututlalo. Nechceš v tom přece pokračovat
na tom dědovi, ne?"
"No to je právě ono, já už pokračuju a - "
Nenechal jsem ho domluvit: "A kvůli tomu jsi mi volal? Ty chceš,
aby z toho byl zase nějaký průšvih?"
"Jaký průšvih, rodinu nemá a koneckonců potřebujeme jen oživit
mozek."
"A to nám má pomoct? Ty jsi se úplně zbláznil, člověče!"
Na tváři se mu usadil vítězný úsměv. "Ale kdepak, ty jsi ještě neviděl
výsledek. Mě se opravdu podařilo oživit jeho mozek!
Nekomentoval jsem to, prostě jsem mu nevěřil a tak jsem ho jen
vyzval, aby mi to předvedl. Děda tam ležel, jak se říká v pánu a když Tom zapnul všechny zdroje a systémy, ani se
nepohnul. "No příliš impresivní to není," neodpustil jsem si sarkasmus.
Tom to ignoroval a zapnul skaner. Na obrazovce se začala kupit data. "Chtěl jsem jen oživit jeho mozek. A jak vidíš,
to se povedlo. Takže můžeme pokračovat v projektu," dodal vítězoslavně.
Musel jsem uznat, že ta možnost tady jaksi je a nechal jsem si teda vysvětlit, jak to dokázal. "No vytáhl jsem ho z
mrazáku a pak jsem mu do krevního oběhu vstříkl tu esenci, co tehdy vymyslel Burbank. Srdce ovšem nepracovalo,
musel jsem tedy použít srdeční pumpu. Dlouho se nic nedělo, ale pak najednou tohle."
Nechápal jsem: "Jakmile děda dodýchal, byl přece konec - mozek vydrží jen pět minut bez kyslíku a pak umírá. A
děda na kyslíku nebyl, to přece víš. Ani teď není, jak vidím. Ani nedýchá, tak odkud se berou ta data? "
"No ano, vysvětlení pro to nemám, ale data jsou data, všechno ukazuje, že jdou přímo z hlavy, ledaže by to šlo
odjinud," zapochyboval.
"Třeba z duše, ne?" zasmál jsem se. "Už starý Descartes přece tvrdil, že duše sídlí v podvěsku mozkovém. Mělo to
být něco jako třetí oko. Ale moc mu to nevěřili, už ani tehdy ne," zasmál jsem se.
"No já nevím, odkud to jde, ale rozhodně jsou to "živá data". Mozek by ovšem měl už být dávno mrtvý, ale myslím,
že jsme se dostali na hranice současné vědy - nikdo to zatím nezkoušel. Jen nevím, co teď s tím tělem, potřebujeme
vlastně jen ten mozek . . ."
Pochopil jsem: "No jo, rozmrazenýho ho takhle nechat nemůžeme, to by se nám tu děda rozložil, jako ti předtím a
nemůžeme ho naložit do formaldehydu, to by ho určitě zabilo." Zasmál jsem se tomu blbému vtipu, ale situace nebyla
opravdu legrační. "Dobrá, zatím tělo uložíme zase k ledu. Mozek ale musíme udržovat v té kapalině naživu, ne?
Mozek jako mozek, nikdo přece nepozná, komu patřil."
"No to já nevím, ale když to nebude pracovat, tak mu ho prostě vrátíme. Ale představ si, že bychom mohli tenhle
projekt dodělat, když starému na tom tolik záleží. Máme na to ale jen málo času, pak se vrátí z dovolené a musíme
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mu říct pravdu - ale vlastně proč mu říkat pravdu, děda mohl klidně umřít až když byl projekt dokončen a Burbank se
nic ptát nebude."

Tom měl pravdu, za pokus to stálo. Nemohli jsme se s tím ale nikomu svěřit, takže tu operaci s oddělením mozku
jsem nakonec musel provést sám. Naštěstí mám pár semestrů chirurgie - to než jsem přešel na studium
bioelektroniky, která mě bavila víc. Detaily operace jsem rychle nastudoval podle návodu v knihovně a doufal jsem
jen, že mozek definitivně neumřel.
Odoperovaný mozek jsme ponořili do kapaliny a připojili opět celou chobotnici kabelů. S napětím jsme čekali, co
bude. Ze začátku se delší dobu nic nedělo a pak se najednou zase objevila na skaneru data. Oba jsme vykřikli úžasem,
teda já vulgárně zaklel, zatímco Tom řekl něco slušnějšího.
Poplácal jsem ho po zádech. "Ty koni," oslovil jsem ho, protože jsem věděl, že zrovna teď se určitě neurazí, "tys tady
teda objevil něco senzačního."
"No, víš, jak to řekl ten nositele Nobelovy ceny: 'Viděl jsem dále, protože jsem stál na ramenou gigantů'. To bude mít
starej radost," odpověděl celkem naivně.
"Jakej starej? Aby nám to ukradl?" odporoval jsem mu, aniž bych si uvědomil, že si ten objev už trochu přivlastňuju i
já sám. "Starej dostane jen výsledky skanu paměti a to mu musí stačit. Ale tenhle objev, ten je dobrý na založení
vlastního ústavu, chápeš? Dokonce časem jako konkurence Burbankovi, co říkáš?"

Přiznám se, že se mi tu noc spalo docela dobře a oslavy jsme nechali na sobotu, kdy jsme šli na ryby. Zatímco jsme
chytili jen dva malé pstroužky, vrátili jsme se domů s plnou bednou - teda prázdných lahví od piva. Co s tím
nápadem uděláme, to jsme ještě nevěděli, ale bylo nám jasné, že Tom je genius a já že jsem - jak mi v opilosti tvrdil jeho nejlepší přítel. Trochu nám sice vadilo, že složení té kapaliny byl vlastně Burbankův patent, ale co, on nám ho
ještě rád prodá. Jak vidíte, vůbec jsme neviděli hloubku té hrůzy - tady totiž nešlo jen o novou techniku, ale ještě o
něco jiného.
Představte si, že byste dvěma lidem vyměnili hlavy. A hned tu máte tři problémy:
Problém číslo 1: Bude třeba ty dotyčné přejmenovat podle původního nositele hlavy nebo jim zůstane staré jméno?
Problém ovšem čistě teoretický, zatím se to nikomu nepodařilo, ale kdo ví? Jsou tu tedy jen dvě možnosti,
nepočítáme-li i ty, že obě nové osoby se budou jmenovat stejným jménem, což by určitě nešlo. Jak vidíte, je to zcela
jiný problém, než třeba když někomu dáte jen jiné srdce. Mozek se totiž pořád ještě považuje za duševní - rozuměj
rozumovou - doménu dotyčného člověka a tedy hlavní část jeho osoby, lépe řečeno osobnosti.
Problém číslo 2: Řekněme, že by se tělo jmenovalo podle toho, komu patřila ta hlava, teda, právnicky vzato, došlo
by k úplné výměně jména a tedy osobnosti. Jednoduché, ne? Omyl! Komu pak bude patřit manželka? Tomu
druhému? Ale sexuální orgány zůstaly přece jak známo u původního majitele! Jedná se přece o rozluku od těla i od
lože a tedy je třeba uděla ti plnoprávný rozvod. Ale s kým, když bude pořád manželkou osoby stejného jména a stejné
hlavy , ale jiného těla?
Problém číslo 3:Řekněme, že by k rozvodu došlo, ale že připaden někomu jinému. A řekněme, že by si manželka
zaskočila ke svému minulému manželovi - rozuměj k jeho tělu - pro trochu lásky. Je to nevěra nebo není? A komu? A
to nemluvíme ani o přerozdělení majetku . . .
Jak vidíte, morálka dovede zatočit s každým vynálezem vědy - přesněji řečeno, je ovlivňována jeho použitím, ač by
ho naopak právě ona měla ovlivňovat. Jak jsem už řekl, nevěděli jsme, co s naším vynálezem uděláme, a tak nás tyhle
etické otázky zatím nezajímaly. My vědci si totiž často myslíme, že věda má jen jednu povinnost: objevovat a zase
objevovat. Úplně ale přitom zapomínáme, že neexistuje žádná "věda pro vědu", ale že je jen "věda pro lidi". My to
ovšem samozřejmě víme, ale říkáme si, že to už je na nich, na lidech, co s tím udělají. To je ovšem jen ubohý
alibismus, ale vezmeme-li v úvahu, že po uveřejnění objevu už nemáme opravdu moc vliv na to, co se stane dál,
ukazuje to jen na naši ignoranci. Ano, jistě, jsme bezmocní po uveřejnění nálezu, ale předtím se samozřejmě něco
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dělat dá, jako třeba nezveřejňovat ho. Ale pak přijde někdo jiný, objeví to sám a nerozpakuje se to zveřejnit a získat
slávu či peníze.
Někteří výzkumníci si už předem myslí, že jejich vynálezu bude použito je pro dobré účely. Tak například jakýsi
americký doktor Gatling - ano, byl to dokonce lékař - vymyslel roku 1861 první kulomet na principu otáčivých
hlavní. Byl to vlastně takový velký, otáčivý revolver, kde se provádělo nabíjení hlavní uspořádaných do válce
otáčením klikou, a to na etapy, přímo během otáčky. Takové kulomety měly výhodu, že se nezasekávaly ani při
rychlé kadenci. A důvod, proč to udělal? Domníval se naivně, že příští války se budou odehrávat jen mezi malým
počtem vojáků, takže se ušetří lidské životy! Teprve první světová válka - které se už nedočkal, zemřel v roce 1903 by ho svými milióny mrtvých přesvědčila z omylu. "Gatlingy", poháněné elektromotorem, se pak opět "osvědčily" v
třetí světové válce, ale na tu se už jistě pamatujete.

V těch počátcích jsme na morálku věci ještě nepomysleli. Jak už jsem napsal, nevěděli jsme ani pořádně, co s tím.
Data se hromadila a za týden jsme měli oskanováno úplně vše. Ten hlavní problém, jak data zpracovat, ovšem
zůstával. Pořád jsme ještě nevěděli, jak ty bity informace převést na srozumitelná fakta. Tom by mi sepsal program, o
to nic, ale kdo jemu sepíše algoritmus, co s těmi daty udělat? A jak dlouho to potrvá? Naše počítače totiž pořád ještě
pracují na bitovém principu a v sousledném časovém postupu, čili jak se říká, sériově. Když totiž selhaly paralelní
počítače, nic lepšího nám ani nezbývalo; bionické počítače jsou i dnes pořád ještě v začátcích. Jediný opravdu
spolehlivý biopočítač, který se podařilo vyrobit, je mozek, a to ještě pouze tím "starým způsobem" a pomocí
nezkušené pracovní síly, jak říká starý vtip.
Zavolal jsem tedy Burbankovi - jemu nevadí, když mu voláte během dovolené, jde-li o technické problémy - a řekl
jsem mu, že data máme, ale nevíme, co s nimi. To jsem ovšem neměl dělat: navrhl mi, abychom ta data pustili zpětně
do dědečka, abychom viděli, jak bude na to reagovat! Už když to říkal, tak bylo mi jasné, že to asi nebude pracovat a
opravdu, náš, tedy dědečkův, mozek vůbec nereagoval. To jsem mu ovšem říci nemohl, musel bych mu totiž říci
celou pravdu, dokonce i s tím odoperovaným mozkem. Takže jsme měli najednou místo jednoho problému dva.
Jediná naděje byla, že snad Tom přece jen něco vymyslí . . .
Tom mě za to nepochválil, ale na rozdíl ode mne, který jsem zase klesal na mysli, začal znovu vymýšlet. Někteří lidé
jsou ve stresu daleko víc nápadití než v klidu, já ale ne. Dodal mi tím také povzbuzení, i když jsem mohl vědět, že
když Tom něco vymyslí, je to navíc i nebezpečné. Ale vyslechl jsem jeho úvahy s téměř zoufalou nadějí, že nás z
toho dostane.
"Musíme si zodpovědět jednu otázku," začal, "Je ten mozek vlastně mrtvý nebo není?"
"No vždyť jsme ta data dostali z něho, tak musí být na živu, ne?" namítl jsem.
"Nemusí. Podívej, vezmu starý počítač, který už nepracuje, vyndám z něho hárddisk, zamontuju do jiného počítače a
můžu z něho přečíst vše, co tam je. A když ten mozek teď data nepřijímá, tak je podle definice stejně mrtvý, jako ten
osamělý harddisk."
Měl pravdu, ale nechtěl jsem se vzdát: "No dobrá, ale to jen potvrzuje, že nemůžeme použít rady našeho starého.
Takové přemýšlení nám moc nepomůže. Musíš být víc pozitivní. O tom harddisku vlastně můžeš říci, že je mrtvý jen
dočasně, ne? Co kdybychom to zkusili znovu?"
"To je zbytečné a ty to dobře víš, zkoušeli jsme to přece několikrát a nic." řekl nemilosrdně.
"Tak musíme vymyslet něco jiného," navrhl jsem.
Bylo to tak zbytečné prohlášení, že se hned rozesmál: "Na to by jeden nepřišel! Ale vážně, už jsem na to myslel také
a jedno řešení by bylo - nakonec by to mohl potvrdit i tvou teorii, že ten mozek žije. Teda že není mrtvý, ale jen spí,"
opravil se.
Zaradoval jsem se: "Tak sem s tím, Einsteine!"
"Je to ale riskantní!" varoval.
"Nevadí."
"Nebezpečné!"
"Jen to řekni," povzbuzoval jsem ho.
"Museli bychom naoperovat ten mozek někomu živému," řekl tiše, jako by se bál, což by bylo asi poprvé, co ho
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znám.
To teda byla bomba! Přeběhl mi mráz po zádech a chvíli jsem nebyl schopen slova. Pak jsem pochopil, že je to sice
logické, ale bohužel to jde i za meze, přes které se žádný normální - zdůrazňuji normální - výzkumník neodváží.
Nejen že k tomu ještě doba nedorostla, ale riziko, že bychom tou operací mohli někoho zabít, bylo příliš veliké.
"To ale ovšem nejde, to přece víš! Nikdo nám k tomu nedá svolení!" řekl jsem pevně. Pak mi to došlo: "Ledaže by -"
Doplnil mě: "Ano, ledaže by se našel dobrovolník."
"Myslíš někdo z nás dvou?" vyhrkl jsem a mráz na mých zádech se změnil v pot.
"Myslím sebe," řekl tiše a mně se, nevím vlastně proč, nějak ulevilo.
Pak jsem si ale uvědomil, že to nepůjde. "Ale to přece nejde, tebe potřebujeme," vyhrkl jsem, ale pak jsem se zarazil
a honem jsem dodal: "A já - "
Odmlčel jsem se, doufaje, že to odmítne a nebudu muset dokončit větu.
Ale neumožnil mi to. Místo toho řekl: "No, ano, co ty?"
"Já vlastně nevím," řekl jsem, ale nebyla to vůbec pravda.
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NÁSLEDKY.
Tu noc jsem vůbec nespal - rozhodně jsem chtěl
v pokusu pokračovat, ale ne tak, jak si to Tom
představoval. Také jsem nechtěl, aby byl
dobrovolníkem Tom, vždyť já počítačům tolik
nerozumím, programovat neumím a kdyby se
něco stalo, nedejbůh, jak bych z toho Toma
dostal? Ale byla nějaká jiná cesta? Nic mě
nenapadalo a zbývalo jedině pokus zrušit.
Sbohem našemu objevu, no prosím, to je
neštěstí, ale ne tragedie, zatímco průšvih s
Burbankem zůstává nevyřešen a to teda tragedie
je. S tím vědomím jsem konečně k ránu asi na
půl hodiny usnul.
Když jsem moje rozhodnutí sdělil Tomovi,
zatvářil se smutně, ale pak se rozchechtal.
"Co se směješ, to je vážné!" osopil jsem se na
něj.
"Promiň, Johne, tys mi nerozuměl. Myslel jsem
to obrazně. Samozřejmě, že jsem nemyslel, aby sis nechal vyměnit mozek. Ačkoliv bys to někdy potřeboval," dodal
impertinentně a znova se šíleně rozchechtal. To je jedna věc, co se mi na Tomovi nelibí: nejen ta jeho arogance,
perverzní smysl pro humor a případně i jeho počítačový žargon, ale to, že on pořád mění názory. V tomto případě
určitě lhal: nejdříve to jen tak plácl a když si uvědomil, že to nejde, začal hned přemýšlet v jiném směru. Jak jsem
řekl: nelíbí se mi to, ale musím to tolerovat, v tom je právě jeho genialita. Jenže já kvůli tomu celou noc nespal!
Tom zatím seděl, chechtal se a plácal se do kolen - ne proto, že by se mu ten vtip tak líbil, ale proto, že už zase myslel
na něco jiného; takhle se totiž vždy prozradil. "No to je krásný," povídá, "ty sis opravdu myslel - ? Ne, ty si vážně
děláš legraci!"
"Já že si dělám legraci?" rozčílil jsem se. "Ty sis udělal legraci a já kvůli tomu celou noc nespal!". Původně jsem mu
o tom ani nechtěl říct, ale vyklouzlo to ze mě nechtěně. Nedalo mi to, abych se hned nezeptal: "Cožpak je nějaké jiné
řešení?"
"Ale samozřejmě," vysvětloval, "myslel jsem to obrazně, přece bys tu operaci nemohl dělat sám na sobě a
kdybychom požádali někoho jiného, odmítne to s hrůzou."
Pochopil jsem: tak tohle bylo to, co ho včera hned napadlo, když tu věc plácnul a pak změnil názor a na mě
pochopitelně zapomenul. Někdy totiž stačím občas nakouknout do jeho myšlenkových procesů, ale zase ne moc
často. A on zatím pokračoval: "Co jsem myslel, bylo to, že potřebujeme, aby tvůj mozek komunikoval s mozkem
pacienta X. No a to přece už vynalezl Burbank!"
Kecá, řekl jsem si, alespoň v první části, ale ulevilo se mi. Už jsem se cítil, jak ztrácím to nejlepší, co mám a dostanu
za to jen sklerotický mozeček nešťastného dědečka. S rizikem, že ten ani nakonec nebude pracovat.
"No dobře", řekl jsem, "ale to bych si musel naoperovat tu jeho chobotnici, tu pupeční šňůru!" Správně jsem měl říci
bio-axiální spojení s periferálem, ale mluvil ze mě odpor k uvedené metodě. Dělal jsem těch operací celou řadu,
takže sám bych ji rozhodně nechtěl podstoupit - ani odstraňování adaptoru nebyl žádný med.
Potěšil mě: "Jde to i jinak, ale ještě to nemám vyzkoušené. Zatímco ty jsi vždy přioperovával Burbankův monstrózní
biax, vždy jsem si pomyslel, že by to šlo nahradit něčím jemnějším, řekl bych přímo elegantnějším. Já jsem totiž také
celou noc nespal, ale přemýšlel, jak na to. Vřele doporučuji - je to lepší, než nespat jen kvůli obavám," neodpustil si
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narážku a já jsem věděl, že to budu mít na talíři ještě mockrát.
"A na co jsi teda přišel, ty nespavý Einsteine?" zaironizoval jsem si i já.
"Signály z mrtvého mozku bychom mohli konvertovat v počítači na něco, co můžeš přijímat, tvůj mozek by je prostě
zpracovával a ty bys mi dělil svoje pocity, případně i smysl těch signálů."
"A kam teda přijde ta chobotnice?" nechápal jsem.
"Ale žádná chobotnice, ta byla dobrá jen pro konduktivní spojení přes kabely. Divím se, že na tenhle nápad nepřišel
náš starej sám. Asi to taky zkoušel, ale nešlo mu to. On se s neúspěchy nikdy nechlubí."
Pořád jsem ještě nechápal. Zpozoroval to a řekl:"Zkusíme to akusticky, slyšíš přece dobře, ne? Dám ti sluchátka a
budu ti to tam posílat."
"A co když to nebude pracovat?" zeptal jsem se naivně.
"No tak si ty sluchátka zase sundáš," řekl napolo žertovně a napolo otráveně, nemá totiž námitky rád.
To mi muselo stačit. Pořád jsem se ještě pořádně nevzpamatoval po tom šoku a z té úlevy a také už byl čas k obědu.

"A proč myslíš, že by zrovna můj mozek měl těmto signálům rozumět?" zeptal jsem se ho, když jsme s vrátili z
restaurace, kam normálně chodíme na oběd. Tam jsme totiž o tom nemluvili. To už byl takový zvyk, protože naše
projekty byly většinou tajné a koneckonců to ani neprospívá zažívání.
"Když chceš mluvit s cizincem, naučíš se jeho jazyk, nebo si pozveš překladatele. Když chceš mluvit s počítačem,
používáš jeho programovací jazyk. No a když chceš mluvit s mozkem, musíš se nejprve naučit jazyk mozku,"
prohlásil Tom.
"No ale přece s tím Burbankovým komunikátorem to už jde, ne?" namítl jsem opět.
"No jo, komunikovat s mozkem šlo, pokud byl živý. Počítač s neuronovými sítěmi dokázal sám najít způsob, jak
předávat signály přímo nervové soustavě a ta už s postarala o to, aby jim mozek rozuměl. Co nešlo, bylo zpětně
převést signály z mozku - co to říkám, převést je šlo, ale počítač jim už nerozuměl. Byla to jen komunikace jedním
směrem, totiž do těla. Burbank se domníval, že je potřeba číst myšlenky, ty se z těla normálně nedostanou. Jak víš,
tenhle jeho projekt ale shořel. Tak si vymyslel, že myšlenky budou asi uloženy jen uvnitř, možná někde v paměti a
proto tenhle projekt čtení paměti.
"No počítač ji sice čte, ale nerozumí a tím ani my ne," řekl jsem, celkem zbytečně. "To, co jsme předtím oskanovali z
živého mozku, je nám k ničemu, když nevíme, co to vlastně znamená. No a teď sice můžeme skanovat dál, ale
způsob, jak to rozluštit, to tajemství, to nám s tím mozkem asi umřelo taky. Ledaže bychom začali zcela od začátku."
Tom, jako obvykle, už byl zase někde jinde a on nemá rád, když ho někdo vrací k tomu, co už tady bylo. "Cože? Zase
od začátku? Teď, když jsme udělali objev století? Neboj se, říkám ti, že to zvládneme. Převedeme signály na akustiku
a pak už to bude hračka."
Jako obvykle, hodně přeháněl. Zatím ale nelenil a vyhrabal někde starou modemovou krabici a spustil nám jeden
naskanovaný záběr z reproduktoru. Ozývaly se zvuky podobné spíše škrábání na dveře a vrčení. Bylo to tak trapné, že
i on se zarazil a aby to odbyl žertem, prohodil: "Jako by tam byl nějaký pes a chtěl ven, ne? Zkusíme jinou nosnou
frekvenci, no ale nevím." Asi opravdu nevěděl, protože se to nezlepšilo - tehdy se totiž prostě modulovalo modemem
jen binárně, tj. pro logickou nulu byl signál „off“, pro jedničku zas „on“ a to, co jsme slyšeli, byla jen řada
nízkokofrekvenčních pulzů, žádný koncert nebo alespoň melodie.
Pak na to přišel: "Kdepak, to nepůjde, zřejmě jde o signály vysoké frekvence, tam tahle technologie nepomůže. Naše
ucho slyší sice docela dobře až 20 kilohertz a nějaké ty vysoké harmonické, ale to je pořád málo."
To jsem také pochopil a bylo na mě, abych k tomu něco dodal: "Ve dvacátém století si lidé vysvětlovali čtení
myšlenek na dálku tak, že je mozek vysílá do okolí podobně jako vysílač vysílá rádiové vlny a někteří šťastní jedinci
je prostě umějí chytat, teda přijímat a tedy i číst. Postupně se věc víc a víc zamotala - bylo dokázáno, že tělo nevysílá
žádné rádiové vlny, je dokonale stíněno vodivými tkáněmi a pak, přijímat nějaké radiové vlny, na to musíte mít
přijímač, byť i bionický, tedy z organické hmoty. Nic takového ale anatomie nepotvrdila. Přenos myšlenek přesto
existuje dál, tomu to neublížilo. A jak si ty signály vlastně představuješ?"
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"To je nápad," vyskočil, "musíme je vidět! Dáme to na osciloskop!". Jak vidíte, používal pořád ještě stále archaický
název, nějak mu termín videoskan nešel pod fousy.

Sledovali jsme křivky na monitoru, ale nebyl jsem z toho moudrý. "Já to zvdávám, teď je řada na tobě." řekl Tom,
"Ukaž, co umíš."
"Cožpak já jsem elektronik?" zeptal jsem se, i když jsem tušil, že myslel něco jiného.
"No jsi přece bionický inženýr, s důrazem na slovo inženýr, " odpověděl, ale tím mi moc neřekl. Proto hned dodal:
"Potřebujeme vysvětlení, proč to nešlo akustikou a proč by to mělo jít optikou. To snad z těch křivek poznáš, ne? A
hlavně jak, aby to pracovalo. “
Měl pravdu, ale co jsem mu na to měl říci? V teorii bio-signálů se už tradičně odlišovaly různé druhy signálů, jako
například akustické, optické, hmatové, čichové i jiné, hlavně proto, že každý měl jinou fyzickou podstatu. A
pochopitelně i proto, že se odlišovaly nosnou frekvencí a rychlostí odezvy i tvarem křivek. Ty hmatové byly
nejpomalejší, zatímco optické byly nejrychlejší, ovšem jen co do jednotlivých bodů, obrázky samy se střídaly
pomaleji. To ale nevadí, tak například u starých filmů stačilo 30 obrázků za vteřinu k tomu, aby je člověk vnímal jako
souvislý pohyb.
Všechny tyto vstupní signály se ovšem v těle převáděly na signály elektrické a ty už se daly zpracovávat elektronicky
a pak digitálně, počítačem. Ačkoliv se na tom hodně pracovalo, samy křivky signálů vědcům doposud moc neříkaly a
ani napodobit samotný systém v těle se nám také ještě nepodařilo. Tak například u zvuku jsme věděli, který kmitočet
patří prahu bolestivosti a rozpoznali jsme jen, kdy se jedná o hudbu a kdy o slova. Ale například poznat, že jde o
dechovku nebo klasiku, to už chtělo speciální program. Dokonce se dal poznat i autor, teda skladatel.
Ovšem tam to šlo, ale u optických signálů to bylo horší: počítač už uměl sice oskanovat stránku v knize a převést ji
na mluvený text a naopak. Tím to vlastně začalo a bylo to velké dobrodiní pro nevidomé, když jim počítače
předčítaly knihy; tehdy totiž ještě neměli umělý, elektronický zrak, jako máme teď. Podobně jako u Burbankova
biaxu, signály z fotonek se vedly z čipu přímo na zrakové nervy. Ale i ten elektronický zrak vám pomůže jen když
nemáte poškozenou tu část mozku, která umí převádět elektronické signály na obraz.
Jak ale vlastně vidíme, to se doposud pořádně neví: teorie, že máme v mozku něco jako obrazovku, nám nic nevyřeší.
Pořád ještě nevíme, jak vidíme to, co na té „obrazovce“ je. Kdybych teda i vnímal nějaké signály, představující
nějaký předmět, jak mám zaručeno, že ten předmět také uvidím, lépe řečeno, jak to vím, že ten obraz bude
představovat přesně to, co mi signály přinesly?
To vše jsem Tomovi ve zkratce sdělil, ale patrně jsem ho ztratil už při třetí či kolikáté větě a ke konci se normálně
sebral a začal zase štrachat za skříní, kde máme nějaké staré přístroje. Stálo a leželo tam různé harampádí a po kratší
době odtamtud odroloval - mělo to totiž kolečka - něco jako velkou helmu na stojanu.
"Je libo trvalou?" zeptal se a já pochopil, co mi to připomíná: sušák na vlasy.
"Co to je?" zeptal jsem se zvědavě.
"To je takový přístroj, co už patří do muzea. Ani nevím, jak je starý, byl tady už když jsem tu začal pracovat. Sloužil
k uspávání pomocí světelných záblesků; mohl sis nastavit jas i trvání pulzů. No zkusíme to, sedni si tady na židli."
Usedl jsem a on přiroloval tu helmu blíže a nasadil mi ji na hlavu. Byla v ní úplná tma a ač nejsem klaustrofobický,
trochu mě to znervóznilo. "A nezkazí mi to zrak?"zeptal jsem se opatrně.
"Neboj, ani tu trvalou ti to neudělá," zasmál se. Nemám tyhle jeho žerty rád, narušují plynulý chod myšlenek a
nepřispívají nijak k výsledku. Druzí to tak neberou a proto mě mají spíše za suchara. No prosím, pro Toma jsou ty
fórky možná relaxací, ale já jsem prostě jiný. A také mě štvalo, že jsem doposavad hrál vlastně jen něco jako druhé
housle.
Ale to už to Tom zapnul a světelná show začala. Nejprve mi jemné jiskřičky, něco jako svatojánští broučci, začaly
poletovat před očima. Pak se roztančily, vytvářely pravidelné obrazce, snad nějakou mantru a obraz se najednou
rozostřoval . . .
Když jsem se probudil, Tom jen čuměl na monitor počítače a kýval hlavou.
"Tak co, pracuje to?" zeptal jsem se.
"Jo," odpověděl, "uspává to skvěle. Ale to není zrovna to, co chceme, že jo."
"No ale co teď? " řekl jsem rozmrzele.
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"Nech mě na tom pracovat, potřebuji teď klid na přemýšlení," odpověděl Tom a ramenem naznačil směr ke dveřím.
"Hele, nezkoušej mou trpělivost," naštval jsem se. "Zdá se, že mě vyhazuješ a to se mi vůbec nelíbí."
"Jakou trpělivost? Zatím si nám s projektem moc nepomohl," řekl a tím mě opravdu urazil. Asi to na mě zpozoroval,
protože hned dodal: "Ale ne, to byl vtip, tak už se nezlob, všichni tam musíme." To bylo jeho rčení a kdo to neznal,
řekl by si, že mluví jako blázen. To byl celý on: když někoho urazil, hned se omluvil a myslel si, že to tím končí. U
mě mu to ovšem pracovalo a na Bobovi, vedoucím oddělení, to naštěstí nezkoušel.
Zmohl jsem se jen na ubohý vtip: "Nepůjčil bys mi tu mašinu domů?", ale byl jsem překvapen, když řekl: "Klidně si
ji vem, ale nezapomeň ji ráno přinést." Pochopitelně jsem si mašinu domů nevzal, ale zato mou ubohou hlavu, plnou
starostí, co bude dál a že ten průšvih asi nepůjde ututlat.
Zase jeden den ztracený - řekl jsem si – ale to nic, já jsem optimista, mě už nic jiného nezbývá. To je zase takové
moje rčení a věřte mi, ono to pracuje.
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PRŮLOM.
Přišel jsem domů rozladěn a Sue to vycítila. Aby
mě trochu naladila, nabídla mi, abych pozval
Toma na večeři, ale jen s tou podmínkou, že se
nebude mluvit o práci. Tušil jsem, že za tím vězí
víc, ale raději jsem se neptal. Když si má žena
něco umíní, není na světě síla, která by ji
přesvědčila, aby od toho upustila. Bylo mi jasné,
že už má plán, jen mě zajímalo, kterou dívku pro
něj vybrala. Ale to už je věc Toma, jak se
zachová. předem mu asi nic neřeknu, zkazilo by
to veškerou legraci. Ačkoliv Tom už asi bude
vědět, kolik uhodilo, Sue se ho snažila takhle
opárovat už jednou.
Odešel jsem do svého pokoje, já mu říkám
studovna, ale je to spíše takový kumbálek, kde je
vše, od povalujících se knih až po popsané papíry, které, jak jsem kdysi před lety slíbil Sue, dám konečně do
pořádku. Ten budoucí čas pořád platí, i když prozatím nemohu říci, kdy k úklidu dojde. Ale co chcete, mně se v tom
zmatku - teda jen napohled zmatku - nejlépe přemýšlí; spořádané okolí mě příliš rozptyluje. Usedl jsem k počítači,
ale nejprve jsem si dával do pořádku mé pocity a nejbližší úkoly na příští den. Správně bych měl říci "do pořadí",
protože se pak věnuji jen několika bodům s největší důležitostí. O ty zbývající, jako je třeba jídlo, návštěvy a opravy
domu, o to se musí starat manželka, teda hlavně tím, že mi pořád připomíná, co jsem zapomněl udělat. To mě ovšem
nejen rozptyluje, ale často i rozčiluje, protože nedovedu pochopit, že má jiné priority než já. . . .
První bod byl spíše psychologický a tudíž nepříjemný: nejen že máme s Tomem průšvih a nevíme, jak z něho, ale
moje účast byla zatím opravdu minimální, nemluvě už o tom, že jsem udělal tu blbost a vůbec řediteli volal. Tím se
stalo řešení nejen urgentní, ale zároveň i nemožné, alespoň v tom smyslu, jak to mi to v telefonu navrhoval Burbank.
Přešel jsem tedy na bod druhý, akční: nějaké řešení se prostě musí najít. Jak? Moje výhoda je v tom, že jsem hlavně
teoretik, zatímco Tom je převážně praktik. Pravda, jen praktika by napadlo napadnout snímat signály z mrtvého
mozku, i když je to prý teoreticky nemožné, ale najít metodu, jak je rozluštit, to chce prostě teorii. Já to s oblibou
říkám takto: teorie bez experience je jako auto bez kol, zatímco zkušenost bez teorie je jako kola bez auta.
Především se mi zdálo ukvapené, že Top tak lehce odhodil výsledek našeho pokusu s jeho "uspávadlem"; měl jsem
pocit, že v tom přece jen něco bylo, že jsme přece jen něčeho dosáhli. Co to bylo, to nevím, jen nejasný pocit, protože
si ani nepamatuji, že bych měl přitom nějaký sen, natož abych věděl, co se mi zdálo. Byl to ovšem jen pocit, ale jistě
by stálo za to více na tomto pokusu elaborovat; jinak ani nevíme, zda a co se se mnou dělo.

Druhý den jsem si promluvil s Tomem. Zatímco on se snažil vylepšit přenos vysokofrekvenčním filtrem, moje úvahy
ho přece napůl zaujaly. "Také jsem si říkal, že jsem vylili s vaničkou i dítě", řekl, a mínil to víceméně jen alegoricky.
"A nepozoroval jsi na mě nějaké pohyby nebo že si něco pro sebe breptám?" zeptal jsem se celkem laicky.
"No ty si z toho nic nepamatuješ?"
"No právě že ne, nic, nic. Nic.
"Pak ale nemá cenu pokus opakovat, takhle se stejně nic nedovíme." řekl smutně.
"Mám ale nápad, potřebujeme odborného pomocníka, který by to ze mne dostal," potěšil jsem ho. "O jednom, vlastně
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o jedné, bych věděl. Studovala se mnou jedna dívka, Jenny, které pak přešla na psychologii. Má teď praxi ve městě."
"A proč myslíš, že by zrovna ona nám mohla pomoct?"
"No občas jí vídávám a bavíme se o čemkoli. Navíc má praxi i s hypnózou, umí pracovat s encefalografem, dokonce
jistě i nějaký má. Pochopitelně bychom jí neřekli, o co jde. Navíc jsou takové pokusy nebezpečné, dělají-li je laici
jako my a jen ona by nás mohla uchránit před špatnými následky."
"Nu dobrá," řekl Tom, "ale spěchej, starej se za týden vrátí z dovolené, pak už by bylo pozdě."
"Jo a mimochodem, Sue tě zve na večeři," prohodil jsem nenápadně a pak jsem to přece jen nevydržel: "Zase asi
nějaký seznamovací večírek."
Kupodivu hned zareagoval: "Hele, tak ať radši pozve tu tvou Jenny, ať ji poznám a pak ti řeknu, jaký na mě udělala
dojem."

Zde musím trochu odbočit, abych vysvětlil jak jsem se dostal k tomu, že opravdu potřebujeme odbornou pomoc.
Současnou teorii spánku zná nejen každý absolvent bionické fakulty, ale i lékaři a jiní, kterých se to nějak týká
Spánek je totiž nejen druh odpočinku, ale i rekuperace, tj. obnovení, a to nejen fyzické energie. V té době si tělo řeší i
různé psychologické a nervové problémy.
Příroda nám dokonce na to dala hned několik hladin spánku. To hlavní rozdělení je ovšem na REM (rapid eye
movement, tj. rychlé pohyby očí pod víčky) a NREM (opak REMu). NREM zahrnuje asi 80 procent spánku a má
čtyři hladiny, to podle frekvence vln, které se objeví na obrazovce encefalografu. Jsou to:
1) Alfa vlny, které lze pozorovat při bdělém stavu, se změní na vlny theta. Je to jakési "podroušení", přechod ke
spánku, kdy klesá napětí ve svalech, ale jsme si stále ještě vědomi svého okolí. Vlny theta se také například projeví
při hypnotickém stavu.
2) Vlnění se pak ještě zpomalí, přestáváme vnímat okolí a tato fáze zabírá asi 50 procent celého spánku
3) Delta vlny, což je opět jen přechodný stav a zabírá asi 5 procent spánku.
4) Pořád ještě delta vlny, ale už opravdový spánek. Je to asi deset procent celkového spánku a nastává většinou už v
první třetině spánku. Člověk ztrácí kontrolu nad svým tělem, někdy třeba i vyměšování a je to i období, kdy může
dojít k somnambulizmu, tj. náměsíčnictví.
5) Samotné REM, vlastně pátá hladina, ten nejhlubší spánek. Je také spojen se snem, i když ten se může objevit i v
jiných stadiích. Většinou jsou to opět vlny theta, jen někdy se objeví i vyšší frekvence beta. REM zabírá asi jen 20
procent spánku. Spánek se děje v pořadí 1, 2, 3, 4 a pak opět 2, 3, 4, atd. - kde 2 bývá někdy vystřídáno stavem 5.
Jiné frekvence, tj. mezi těmito jmenovanými, se objeví při fyzické nečinnosti, zatímco vyšší frekvence než ty
jmenované, se nazývají gamma a jsou spojeny jen s vyšší, než normální, mozkovou činností.
Aby to bylo ještě komplikovanější, spánek probíhá v asi devadesáti-minutových cyklech REM a NREM. Trochu o
tom vím, sám jsem byl kdysi na spacích testech, trpím totiž apneou. Ne, není to nemoc, je to porucha spánku, kdy
dýchací svaly, zvedající hrudník, nevykonávají plně svou funkci a dýchání se na občas zastaví.
Při testu na vás připojí takovou velkou chobotnici kabelů, podobnou té, co vynalezl Burbank a podle biokřivky pak
zjišťují, v jaké hladině spánku se právě nacházíte. REM rozeznají hlavně podle prudkých pohybů zorniček pod víčky.
Mají na to specielní infrared kameru, protože celý test je pochopitelně ve tmě, abyste mohli nerušeně spát. Mě
například zjistili, že se mi zastavuje dech až desetkrát za hodinu. Nu a pokud bych byl sám a dýchání by se nevrátilo,
odneslo by mě pak, jak se říká, šest mužů pomalým krokem. Jo, vy to rčení neznáte? Asi vám tam chybí ta rakev, ne?
Jak vidíte, nebylo by problémem zjistit, v jakém spánku jsem byl při našem pokusu s Tomem, chtělo by to jen
encefalograf. Chceme-li však vědět více, potřebujeme na to odborníka, který by mě přitom zpovídal.
Ano, sama hladina spánku nám příliš neřekne: drogy, alkohol a spací prášky mohou některá stadia potlačit, takže
dochází i ke ztrátě vědomí, ale správné fyziologické účinky se pak nedostaví. Tak například nedojde k hodnotné
tvorbě enzymů, správnému metabolizmu anebo k procesům, kterými si tělo léčí různé nemoci.
Na druhé straně je také poměrně málo známo o psychologických účincích spánku. Tak například už Freud tvrdil, že
různé horrory v podvědomí se léčí tím, že se ve spánku odehrává opačný jev, který je kompenzuje. Jinak řečeno, čím
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hroznější sen, tím lepší kompenzace. Sem například patří tzv. emigrantské sny, kdy se vám zdá, že jste ve staré vlasti
a nemůžete utéci ven - vyjadřuje to prý naopak podvědomou touhu se vrátit tam, odkud jste přišli.
NREM spánek je obzvláště důležitý pro obnovu energie a orgánů. Navíc také regeneruje mozkové proteiny a obojí
paměť, teda tu prostorovou i procedurální - tam přesouvá data z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Jiní vědci úlohu
spánku na paměť popírají, ale to asi jen ti, co si nepamatují nic před ani po dobrém vyspání :-). Sama délka spánku
není kritická: někteří lidé potřebují víc, jiní méně, ale určité minimum je třeba v zájmu zachování zdraví. To dobře
vědí - a zneužívají - i různí vyšetřovatelé.
Nejzajímavější je asi vlnění theta, které se též objeví při tzv. daydreaming (když se někdo zasní) nebo i těsně před
usnutím či probuzením (hypnagogický stav) na hlavně při hypnóze. Nevěděl jsem ještě, jakým způsobem by měla ze
mne Jenny dostat to, co do mě předtím Tom "naládoval", ale věřil jsem, že už sama bude vědět jak.

Musel jsem uznat, že Tom měl dobrý nápad, teda bychom pozvali Jenny na večeři a ani Sue kupodivu nic nenamítala,
když sjem jí namluvil, že už Tom děvče má a že by jí rád přivedl s sebou.
Zašel jsem tedy hned za Jenny. Moje nabídka ke spolupráci ji sice zajímala, ale ne zase tak moc. Namluvil jsem jí
totiž, že jsem učinil nějaký teoretický objev, ale že si nemohu vzpomenout na výpočet, teda důkaz, který jsem někde
ztratil. Co kdyby mě jen tak náhodou zhypnotizovala a já si vzpomněl? Nebylo by to zadarmo a jistě by to obohatilo i
samotnou psychologii, blábolil jsem uboze.
Asi na mě viděla, že lžu a řekla jen: "Ty máš nějaké problémy doma? Na to já moc nejsem, to bys měl jít do
manželské poradny. No ale co, mohu ti dát jedno sezení u mě a zjistíme, co nám řekne tvoje podvědomí. Pokud ale
nemáš sexuelní problémy, to by zase bylo něco jiného," zasmála se. "
"To jsme si nerozuměli," namítl jsem, "já potřebuju, aby to bylo u nás v ůstavě, abych to mohl hned vyťukat na
počítači a uložit."
"Nesmysl! Uděláme to, jak říkám, já mám v kanceláři také počítač," řekla Jenny a já raději dočasně ustoupil.
"Máš pravdu, koneckonců detaily se dají promyslet až později," přikývl jsem, aniž bych věděl, zda jí pak přece jen
nebudu muset říct pravdu.
Teď už zbývalo jen jí namluvit, že k tomu potřebuji i Toma, že chci, aby se seznámili a pozvat ji na tu večeři. Řekl
jsem jí i o tom, co jsem nabulíkoval Sue a že teda musí dělat, že Toma zná a možná i víc. To nebyl problém: byla
rozvedená a jiného chlapce stejně neměla, takže se toho se smíchem chytila. Dokonce jsem měl dojem, že jí to
zajímalo víc, než ten můj problém.

Večeře dopadla dobře, Jenny a Tom dělali, jako by se dávno dobře znali a až mě udivilo, jak dobře. Když se u dveří
rozcházeli, každý ke svému autu, Tom počkal, až odjela a povídá: "Vybral jsi ji dobře, je hezká."
"To přece není důležité," namítl jsem, ale on dodal: "Ba ne, s nehezkou by se špatně spolupracovalo."
"Ale hezká nás bude rozptylovat," odporoval jsem mu.
"No to je právě dobře," zasmál se a odešel. Už patrně zase myslel na svoje programování nebo co.
Když jsem se vrátil do domu, Sue mě zasypala otázkami. "Jak dlouho se znají? A jak to, že o tom nic nevím?"
"No protože jsi se mě na to neptala. A znají se asi dva měsíce."
"To není možné, mezitím byl u nás na večeři a já pozvala jeho a Nelly, víš, tu z naší kanceláře a vůbec neříkal, že by
měl známost."
"Tak především on o tom předem nevěděl, že pozveš Nelly a u večeře byl zase tak slušný, že nic neřekl, aby tě
nezkompromitoval."
Na to mi ale Sue neskočila: "Jo a proč se tedy k Nelly tak měl?"
Musel jsem si vymýšlet: "No a co kdyby? On se totiž tehdy s Jenny na čas rozešel, ale teď už s ní zase chodí," zalhal
jsem.
Kupodivu to Sue přesvědčilo, ale asi jen napůl; něco jí nehrálo, ale nevěděla co. Asi ženská předtucha, protože oba,
Tom i Jenny to jinak hráli skvěle. Přesto jí asi něco vrtalo v podvědomí, asi jako mě, po tom pokusu s optickým
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přenosem. V obou případech ale měla blízká budoucnost ukázat, co to bylo.

Hned druhý den jsem se svěřil Tomovi, že celá věc nebude tak jednoduchá, že Jenny mě chtěla vidět ve své kanceláři
na klinice a jak ji znám, nepovolí, dokud jí neřeknu úplnou pravdu.
"No a jaký je v tom problém?" zeptal se udiveně.
Viděl jsem, že je zrovna ten den nějak nechápavý: "No že bychom jí museli zasvětit do našeho tajemství a objevu,
který jsme si chtěli nechat jen pro sebe.
"Dívej se na to takhle," řekl a začal analyzovat: "O tom průšvihu ona Burkbankovi jistě neřekne, vždyť ho ani nezná,
no a náš objev? Zatím jsme vlastně nic neobjevili a možná, že ani neobjevíme. Mě Jenny připadá jako chytré děvče a
o psychologii zná víc, než my oba dohromady."
"Jak to víš? U večeře o tom přece nepadlo ani slovo?"
"To se pozná. Mám pocit, že do mě viděla líp než mikroskopem," zasmál se.
"Ale já nevím, jestli také zná tolik o parapsychologii," namítl jsem. Jen mi to tak napadlo, ale při hypnóze můžete
očekávat ledacos.
"Para-co?" zeptal se Tom, a já nevěděl, jestli už zase nepřemýšlí o něčem jiném anebo že svět profesionálního
programátora je vlastně příliš zaplněný na to, aby se tam vešly i jiné věci.
"To nic," řekl jsem a odjel za Jenny. Když jsem jí vysvětlil celou pravdu, nejprve se příliš nenadchla, patrně proto, že
jsem jí předtím lhal. Odvolal jsem se tedy na Toma, že on si s tím sám neví rady. To byla asi ta kouzelná věta,
protože najednou se změnila a dokonce slíbila, že můžeme začít hned druhý den.
Zašel jsem tedy ještě za Tomem, který už zatím nastavil digitální filtry, ale ještě vylaďoval elektronickou část
systému. "Teď to bude OK," řekl, "jen abys ty taky dobře spolupracoval a začal vyprávět. "
Večer jsem strávil opět v pochybách, skoro by se řeklo, že jsem měl jakousi trému. Neměl jsem prostě ten Tomův
optimismus, který asi pramenil z toho, že uměl i ty nejtěžší problémy vyřešil na počítačích. Ovšem jen tím, že jim
pomohl svou vlastní inteligencí. Naše zkušenosti s umělou inteligencí za posledních sto let byly totiž celkem
podprůměrné, alespoň ve srovnání s tím, co jsme si od toho slibovali. Nebyla to vina lidí, prostě jsme sami neměli
zkušenosti s nějakou vyšší než lidskou inteligencí. Postupně vzaly za své expertní systémy, neuronové sítě, fuzzy
logic i metody Monte Carlo. Počítače prostě neměly ten základní algoritmus, který si sám najde problém a sám hledá
odpověď. Na rozdíl od počítače, člověk ten algoritmus má vrozený. Už malé děti si rozšiřují svou databázi
neustálými otázkami "proč". Té své databázi pak stoprocentně věří a proto také nesnášejí žádnou lež, která by jim
celý ten jejich pracně vybudovaný systém rozbila. Naneštěstí - anebo naštěstí? - z toho časem vyrostou.
Počítač nerozlišuje pravdu a lež, ale jen to, co je správné a co ne. A vůbec není zvědavý, proč se co děje a co to
ovlivní. Jen mu dejte problém a má li dostatek dat a potřebných programů, on už to nějak vyřeší. Navic se ho to nijak
emocionálně nedotkne a už vůbec ho nepřekvapí, k jakému závěru došel nebo co by se s tím dalo dělat. Touringův
postulát, jak zjistit inteligenci počítače, se ovšem ukázal klamný. Inteligence přece není v tom, jak dalece někdo umí
něco napodobovat (v tomto případě zase člověka), ale naopak jak rychle se umí samostatně učit.
A tu snahu učit se, ten u člověka vrozený algoritmus, nelze na počítač naroubovat. Teda algoritmus, který ho nutí se
učit, to ano, ale tu snahu, tu motivaci už ne. A na té to vše visí: když počítač dojde k mrtvému bodu, tak to prostě
vzdá. Člověk, pokud není líný, hledá dál. Sebelepší programátor nemůže tedy inteligenci počítači prostě "dodat", ale
ji jen v něm "probudit". K tomu je třeba, aby byla inteligence už předem nainstalována, možná pomocí speciálního
hardvéru. Nu a ten zatím nemáme. Naštěstí, protože kompjútr by byl asi jako oheň: dobrý sluha, ale špatný pán.
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PRVNÍ ZÁBLESKY.
Jenny se dostavila přesně, patrně uměla rozlišovat mezi profesionální
povinností a ženskými rozmary. Byla oblečena prostě, ale slušivě a
když jsem jí nabídl laboratorní plášť, odmítla ho dost rázně. Také jsem
hned zpozoroval, že si Tom všímá najednou více jí než svého počítače,
ale dál jsem se tomu nevěnoval. Proč také, měl jsem plnou hlavu svých
problémů. A pak ještě něčeho, ale to měla zjistit právě Jenny.
Chtěl jsem zase usednout pod lampu, ale prohlásila, že mě nejprve
musí zhypnotizovat a zjistit, co to do mě Tom vlastně naládoval.
Posadila mě do křesla, bylo takové to speciální, pro naše pokusy s
paviány, ale momentálně mi to muselo stačit. Jen ty zajišťovací pásy
jsem odmítl a Jenny uznala, že by to asi bylo zbytečné.
Z kabely vylovila přenosný encefalograf, s obrazovkou a vším
potřebným. Elektrody umístila na různá místa na mé hlavě a pak ke
mně něco mluvila, ale dál už si nic nepamatuji.
Když jsem se probudil, měl jsem podivný pocit, jako bych cítil vůni
syrového dřeva. Hned jsem to také Jenny řekl, načež ona se jen
zasmála a řekla tajemně: "To souhlasí."
"Jak to?" povídám, "To jsem nevěděl, že je to průvodní jev hypnózy."
"Ale není, já jen, že to souvisí s tím, co jsem se od tebe dozvěděla
během hypnózy. Byl jsi totiž dřevorubcem."
"Snad ten děda, ne?"
"No ano, vlastně ten děda byl dřevorubcem."
"A nic víc?" zeptal jsem se zvědavě.
"Ještě hodně detailů, ale pak to skončilo," přiznala.
"No jo, to jak děda umřel," pochopil jsem.
"Ale ne, to mu mohlo být tak dvacet, prožíval ještě svou první lásku."
"Takže jsem asi nestal do sebe všechna data," hádal jsem dál a asi jsem se zatvářil dost smutně, protože honem
dodala: "U hypnózy se napoprvé nikdy moc nedovíme, chce to trpělivost. Ale jinak blahopřeju, odhadl jsi to dobře, v
hypnotickém stavu se to opravdu dá zpřístupnit. "
Obrátil jsem se na Toma: "Máš to všechno nahrané?"
Zatvářil se jako na něj spadla cihla. "Proboha, já jsem pořád sledoval tady Jenny a zapomněl jsem zapnout
magneťák," chytil se za hlavu.

Nemohl jsem se ale na něj zlobit, jen jsem prohodil: "Já jsem ti říkal, že tě Jenny bude rozptylovat" a zasmál jsem se
ironicky.
"To že jsi říkal? " zeptala se Jenny udiveně.
"No jo a on mi řekl, že to je dobře," plácnul jsem ještě.
Obrátila se na Toma, ale ten už se zase jen přiblble usmíval. Rozpačitě se zasmála, asi nevěděla, co si o tom myslet,
ale pak to vzala jako kompliment. Prohlásila, že si to naštěstí vše nahrála na svůj magneťák, který má v kabelce,
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takže se nic neztratilo. A už jsme o tom dál nemluvili, protože Tom takticky prohodil: "To chce oslavu, tady jsem
přitáhl flašku a sklenky." Lhal, protože tu flašku tam má pořád, jen ji často vyměňuje za plnou.
Dlouho jsme popíjeli a pak jsme objevili ještě další flašku v jeho stole a oslava pokračovala. Byl už večer, ale my
pořád seděli a rozbírali, jakého úspěchu jsme vlastně dosáhli. A pak Jenny najednou povídá: "Byl on vlastně ten děda
vůbec dřevorubec?"
"Proč se ptáš? " zeptal jsem se udiveně.
"Protože to mohlo být jen z tvého podvědomí," odtušila klidně Jenny a já jsem zůstal jako zkoprnělý.
Tom najel na seznam našich pokusných subjektů a jejich data. "Ne, nebyl, "povídá najednou, "byl to hudebník a hrál
na housle."
"Cože?" vykřikla teď i Jenny a mě přeběhl mráz po zádech. Byla to tragedie! Co ale dělat? Začal jsem přemýšlet, kde
jsme asi udělali chybu, ale jak už jsem měl dost v hlavě, na nic jsem nepřišel.
"A je po oslavě," zabrečel Tom, teď už pořádně nalitý. Naštěstí byla Jenny ještě napůl střízlivá a hlavně praktická,
protože se ještě zeptala Toma, jakže se ten stařík jmenoval. Pak vyhledala to jméno v seznamu a povídá: "Ale co
blbneš, tady je to, Ken Clancy, dřevorubec. Vidím Tome, že už máš dost, asi nejsi na alkohol moc zvyklý," řekla
ironicky, ale bylo vidět, že je šťastná, že se Tom předtím spletl.
Její poznámka už ale Toma nezasáhla - usnul v křesle a tak jsme ho uložili na gauč, který tam měl pro případ
dlouhých přesčasů.
"Díky, Jenny, " povídám a ona na to: "Ale to já jsem zvyklá, můj bývalý manžel byl velký ochlasta - proč myslíš, že
jsem se rozvedla?"
"Ale ne, já myslel tvou skvělou pomoc s naším problémem, tohle je opravdu průlom. Teď už jen udělat zbytek a
průšvih je zažehnán. Můžeš si udělat dovolenou? Čas totiž utíká a šéf je tu za týden zpět, vlastně ne, už za pět dnů!"
"No představovala jsem si svou dovolenou jinak, ale když mě pozveš na týden k moři, bude to jako odměna i za mou
práci tady."
"Ale to bych musel vzít s sebou i Sue, víš přece, že jsem ženatý, " namítl jsem.
"Chudinko, já úplně zapomněla, že jsi okroužkovaný. To myslíš vážně, nebo se ti to zdá moc za tu mou, jak jsi říkal,
"skvělou" pomoc?"
Bránil jsem se, že ne, že Sue je jenom moc žárlivá, ale zarazila mě: "No tak teda vezmeme i Sue!" A když viděla, že
se tvářím pořád nešťastně, dodala: "A taky Toma, aby nežárlila. Víš, já si vážím věrných manželů. ten můj byl nejen
ožrala, ale i děvkař."
Chtěl jsem ještě něco říci, ale zarazila mě: "To je OK, Tom se mi stejně líbí víc než ty. Ostatně kdybych opravdu
chtěla, stejně bys mi neodolal."
Musel jsem si přiznat, že měla pravdu a pak jsem spokojeně usnul v té opičí židli.

Druhý den jsem řekl Tomovi, že nahrajeme ten "zbytek paměti do mé paměti" - nemohl jsem si odpustit slovní hříčku
- a hned jsem také přivezl na vozejčku ten náš mozek. K našemu údivu nám ale počítač odmítal ještě něco nahrát.
Trvalo chvíli, než jsme si uvědomili hloubku té hrůzy. Teplota kapaliny, ve které jsme ho udržovali, asi klesla pod
normál a dědův mozek zemřel, tentokrát už podruhé a naposled.
Co teď? Jak dokončíme projekt? Svěsil jsem hlavu do dlaní a skoro se mi chtělo brečet. Ksakru, vždycky když
uděláme nějaký pokrok, něco do toho vleze a jsme zase na počátku. Tom zatím něco kutil a pak povídá: "Tady mi to
ještě říká, že už tam víc nového není."
"Jakto že není, přece neumřel ve dvaceti?"
"To ne, ale já ti také napoprvé nepustil vše a zatímco ty jsi teoreticky myslel, já jsem tu noc ještě pořád nahrával. Jak
dlouho to trvalo, to nevím, ale je možné, že se opravdu všechno nahrálo, nechal jsem to běžet celou noc. Jenže jak se
to nahrávalo, zároveň se to v tom mozku asi i mazalo, nevím proč, to je asi tím Burbankovým skanem. Takže mozek
nám možná nezemřel, jen jeho paměť je prázdná. No doufám, že se nahrálo vše. To se uvidí, až jsem přijde Jenny.
Pozval jsi ji přece i na dnešek, ne?"
"No pozval," řekl jsem, opět plný naděje, alespoň do té doby, než ji zase ztratím. "A taky na dovolenou, i tebe, ale
musíš si to sám zaplatit. A neboj, bude tam i Sue, takže si budeš moct v klidu nacvičovat s Jenny, jak spolu chodíte."
Čekal jsem, že se bude divit, ale nic takového se nestalo. U Toma mě už nic nepřekvapuje, beru ho jako počasí. Tam
je také předpověď zcela přesná, ovšem až na místo a čas :-).
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Když přišla Jenny, sdělili jsme jí tu smutnou zprávu, ale i zároveň naději, že se přece jen Tomovi podařilo uložit vše.
Pravila, že to předem zjistit nemůže, že tedy budeme pokračovat až do konce a uvidíme, kam až dojdeme. S tím bylo
nutno souhlasit, protože jinak opravdu nešlo určit, co vše v záznamech je. Ostatně něco už jsme měli, ale Burbankovi
to jistě nebude stačit.
Celé sezení proběhlo klidně, stejně jako to předtím a pokračovalo se opravdu tam, kde se přestalo. Dozvěděli jsme se,
že se náš subjekt, Ken, v jednadvaceti oženil a to nepříliš šťastně. Žena jej brzo opustila s jiným, ale později se oženil
znovu. Vzal si Indiánku, hezké děvče z kmene Cree a byli spolu šťastni. Měli dvě děti, ale později mu zemřela, na
rakovinu. Jenny řekla, že to bylo trochu morbidní, slyšet od někoho, kdo už je také mrtvý, naříkat, že mu odešla, ale
takový že už je život. Bylo tam ještě více detailů a jeden zajímavý poznatek: v celém úseku, který do mě "nahráli", se
naše asistentka mohla pohybovat časově volně, jakoby se to v mé paměti plynule rozložilo. Mohla se se mnou vrátit i
do minulého úseku, do doby mého dětství, teda Kenova dětství a dozvěděla se i řadu historek, například o tom, jak si
zlomil nohu, jak neměl rád školu a podobně.
Doma jsem si sedl do křesla, nalil sí skleničku kalifornského vína a čekal jsem, že se mi také ještě něco vybaví, ale
nic takového se nestalo. Zato jsem měl pocit, jako když jsem právě někde překročil hranici smrti a věřte mi, nebylo to
příjemné. Jistě, všechny detaily byly jen v podvědomí, ale zároveň jsem pocítil nějakou lítost. Ano, bylo mi líto
Kena, proto, že ho první i druhá žena opustily a jak se asi musel cítit sám. Najednou jsem se rozplakal a věřte mi, to
se mi normálně nestává. Mělo mě to varovat, že mě to nějak moc emocionálně polarizuje a že ten, kdo pláče, vlastně
vůbec nejsem já . . .

Rozhodl jsem se, že si teda raději ještě něco nastuduju, něco co jsem kdysi znal, ale později zase zapomněl. Vytáhl
jsem tedy stará skripta, abych si osvěžil to, co nám tehdy přednášeli o hypnóze. Definovali jí tam jakožto "psychický
stav", dokonce jako "jiný stav vědomí". Jak vidno, i když byly ty poznámky poněkud zastaralé, za posledních dvacet
let, co jsem univerzitu opustil, se toho zase tak moc nezměnilo.
O hypnóze věděli už staří Indové, ale teprve v osmnáctém století ji používal Dr. Mesmer a to výhradně ke svým
pokusům a léčení. Dal jí též mylně název "animální magnetismus", patrně analogií s magnety, které ke stejnému
účelu používal již Paracelsus. Už od začátku se hádalo, co vlastně hypnoza je. Tak například Dr. Charcot, u kterého
studoval Freud, se domníval, že je to jen druh hysterie a že hypnotizovat se dají právě jen lidé trpící hysterií. Zatímco
Cagliostro i abbé Faria už třeba používali hypnózu tzv. arabskou, vědecký svět ignoroval jakýkoliv druh hypnózy.
Dlouho trvalo, než lékaři uznali hypnozu jakožto reálnou, dokonce velmi užitečnou techniku. Teprve nové aplikace a
nakonec i digitální skan mozku potvrdily, že se skutečně jedná o zcela konkrétní stav mozku, ne jen o nějaké
vsugerované halucinace a pak konečně vstoupila hypnóza i do medicíny. A v roce 1956 už uznává hypnózu i papež a
světe zboř se, nemá to prý nic společného s ďáblem!
Jenže šlo o víc, než jen o definici či uznání: lidé se v hypnotickém stavu chovali opravdu podivně, mohli jste jim
vsugerovat různé pocity nebo naopak utlumit jiné, jako třeba pocit bolesti. A to až do kataleptického stavu; hypnoanestesie byla použita už v roce 1821 Récamierem. Začínalo být jasné i to, že nešlo dokonce ani o jakési klamání
nervového systému, ale o přímé ovládání vědomí, případně i podvědomí, teda alespoň některých jeho částí. Sluch
naopak pracoval zcela normálně - samotný proces hypnotizování používal hlavně slovní, nikoli jen fyzickou
proceduru a s objektem se během sezení slovně komunikovalo. Šlo tedy o vliv jen na jisté mozkové centrály, které
pak ovládaly ten či onen nervový systém.
Někteří hypnotizovaní mluvili i cizími jazyky, které normálně ani neznali, dokonalí antitalenti malovali krásné
obrazy a lidé se upamatovali si třeba i telefonní čísla, která dávno zapomněli. Četli poznávací značky z tabulek
automobilů, které se jim kdysi jen mihly před očima. A záhada nad záhady, po ukončení hypnózy si nepamatovali
vůbec nic, co se s nimi dělo či co říkali. Hypnotické sugesce ale naopak zase trvaly i nadále po hypnóze, uloženy
kdesi v podvědomí. Toho si všiml už jmenovaný Charcot a používal to k léčení jistých mentálních poruch.
Jedna věc byla jistá: hypnóza byla něco zcela jiného, než spánek a její účinky bylo také možno použít i jinde než v
medicíně. Freud byl s ní nejprve nadšen, teda ještě než objevil svoji psychoanalýzu, pro kterou ji zase opustil.
Hypnóza se stala oblíbenou metodou salonních či tržištních kouzelníků a naši politici patrně ještě dnes sní o tom, jak
nahradit davovou sugesci hypnotickou sugescí davu :-). Zde se také hypnóza lišila od ostatních oborů: zatímco její
projevy už nikdo nepopíral, některé výsledky byly tak bizární, že byly zařazeny do oboru parapsychologie, esoteriky,
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jasnovidectví a podobně. Prostě si to neuměli vysvětlit, přičítali vše náhodě či různým trikům. Dnes už jsme naštěstí
dál : pomocí moderní bioniky a studia mozkových procesů se opět začaly uznávat některá výsledky, předtím zcela
popírané a zavrhované.
Bylo to období na začátku jednadvacátého století, kdy se ukázalo, že čistě elektronické metody sugesce jsou spíše
škodlivé, hlavně pro jejich dlouhodobé následky. Naopak vyloženě slovní sugesce, navíc za pomoci mluvících
počítačů, pracují daleko lépe. Klonování, které umělo udělat "kopírákové", ale bohužel jen fyzické kopie živočichů,
prakticky vyloučilo možnost totální duplikace člověka, tedy člověka i s jeho pamětí. Genetické inženýrství sice
dosáhlo velkých úspěchů, ale jedna věc byla jistá: muselo se začínat od embrya a mozek byl při narození opět zcela
čistý, nezatížený pamětí :-). Naděje o věčný život zaznamenala svou první porážku: nový jedinec si nic nepamatoval
a neměl tedy pocity svého "otce", jinak řečeno, ten starý jedinec zemřel a znovu se narodil jako někdo zcela jiný, i
když ve fyzicky obnoveném těle. To pochopitelně nikomu, kdo chtěl žít věčně, nemohlo stačit.

Zde se nám ale naskýtala nová možnost: bude-li možno přenést na nového jedince i paměť, bude pak i duplikace
člověka dokonalá a ten starý bude opravdu "žít" v tom "novém". To by byl ovšem daleko revolučnější úspěch než
nějaké Burbankovy komunikační chobotnice či vektorové skanování paměti. Představte si toto: v Egyptě by izolovali
DNA mumifikovaného faraóna a udělali jeho bionickou kopii, teda ého jedince. Naklonovaný faraón by nám ale moc
neřekl: nejen že by neuměl mluvit starým jazykem, ale maximálně by i jinak vyrostl jako normální člověk, řekněme
dnešní Egypťan. Představte si ale, že by se předtím podařilo oskanovat jeho paměť a vložit ji do mozku onoho dítěte.
Jaké zajímavé novinky bychom se asi tak dozvěděli z mozku starého faraóna! A my jsme právě teď dokázali, že je to
i prakticky možné, dokonce i bez toho klonování!

Když jsem tohle vše vykládal Tomovi a Jenny, koukali na mě, jako kdybych se zbláznil. Jen Tom prohodil: "To jsi
použil nevhodný příklad: mozek bylo to první, co při mumifikaci vytahovali drátem nosním otvorem z lebky a patrně
to zahodili, zatímco jinak bezcenné orgány jako srdce a podobně uschovávali ve vysokých vázách vedle sarkofágu :). "
Snažil jsem se je oba přesvědčit, že nejde o vědeckou fikci, ale už mě neposlouchali. Přešli jsme tedy radši k dalšímu
"sezení", kde vše opět probíhalo podle plánu. Náš Ken ještě o něco zestárl, děti vyrostly a opustily ho, patrně navždy.
A tak se uchýlí na stará kolena někam na sever Saskatoonu, blízko města Prince Albert, kde dosud u jezera Ajawaan
stojí srub Grey Owla, slavného indiánského náčelníka, jinak též Archie Belaneyho z Anglie. Ano, byl to anglický
chlapec, kterému se uskutečnil jeho sen, žít jako Indián. A to tak dobře, že teprve až po jeho smrti se na ten jeho malý
podfuk přišlo. Archie má ovšem hlavně zásluhu v tom, že zachránil kanadské bobry před vyhubením, byl totiž také
naturalista, spisovatel a tudíž i trochu showman.
To jsem se ovšem nedozvěděl ze sebe, teda vlastně od Kena, ale kdysi jsme tam byli se Sue na výletu a navštívili i
ten srub u Ajawaanu. Zbytek jsem si pamatuji ještě ze školy.
Mezitím Jenny udělala jeden zajímavý objev: její encefalograf zaznamenal něco neobvyklého. Při hypnóze lze totiž
zaznamenat různé druhy vln, například alfa je dobrá pro sugesci, třeba jak přestat kouřit, zhubnout a podobně. Vlny
theta se zase objeví při hypnotické anestési, kde dochází až ke katalepsii, tj. "umrtvení". Frekvence našeho záznamu
byla sice taková, že převládaly vlny theta, ale zároveň na nich byla namodulována extra vysoká frekvence, která byla
dokonce vyšší než gamma, a ta je pozorovaná jen pro extra vysokou mozkovou činnost.
"Vím, že jsi člověk neobyčejně inteligentní," řekla mi Jenny, "ale přesto mi to nedává smysl, ta značně
vysokofrekvenční složka. Co se to vlastně tady děje?"
"To asi ten digitální filtr," přiznal Tom, "on propouští i vysokou frekvenci", řekl Tom.
Jenny to vysvětlila ještě víc: "No dobře, ale odkud se bere? Encefalograf vlastně zaznamenává jen elektrickou
aktivitu mozku, jeho energetické potenciály, které ukazují jen intenzitu mozkové činnosti, ale ne už její obsah. Tak
vysoká frekvence by se tam teoreticky neměla vůbec objevit. "
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Když viděla, že nechápeme, dodala: "Encefalograf je pro vyšetřování mozku asi tak přesný jako když chceme poznat
podle tělesné teploty cvičence také i to, které cviky dělá. Ty vlny jsou vlastně jen jakási obálkou potenciálů, to, že se
aktivita projevuje v jakémsi sinusovém cyklu, asi jako nabíjení a vybíjení baterie, nic víc. Možná, že bychom měli
zkusit MRI (magnetic resonance imagining). Tento skan nám dokáže zjistit, které oblasti mozku jsou aktivní, ale i
odtamtud je pořád ještě daleko k tomu, zjistit, co se vlastně vevnitř mozku děje. Zatím jsem ale žádný takový projev
vyšší frekvence u spících osob ještě neviděla."
"A u hypnotizovaných? " zeptal se zvědavě Tom
"Také ne, tělo má svou vlastní filtraci, která to normálně utlumí nebo vůbec nepropustí."
" No to pro nás zatím není důležité," řekl věcně Tom. Jak dalece se mýlil, to jsme bohužel poznali až později.

Page 5 of 5

Autor : ©Jan Hurych
Název : BIOREIN.INC (scifi román, Kapitola 6).

BURBANK SE VRACÍ.
Naše "sezení" pokračovala úspěšně a po několika dnech bylo
jasné, že už víc z dědy, vlastně ze mne, nedostaneme a začal jsem
tedy zpracovávat zprávu pro Burbanka. Sepisoval jsem to podle
Jenniných poznámek a těšil jsem se, jak mi to krásně jde, když
jsem si uvědomil jednu hroznou věc: Burbank se přece nebude ani
tak moc zajímat o obsah dědečkovy paměti, jako spíše o celou
metodu. A v tom byl kámen úrazu: co mu říct a co mu zapřít?
Vzal jsem si Toma stranou: "Máme průšvih!"
"Už zase, nebo ještě?" zeptal se se smíchem.
"No vážně, ty koni, co mám napsat do reportu? Nemůžu napsat,
že jsme to dostali z mrtvého nebožtíka, starej by se toho chytil a
máme po našem objevu!"
"No tak řekneš, že jsme to dostali z živého, ale pak umřel, trochu
pozměníš data v diáři, no a děda prostě umřel až po pokusu."
"No ty jsi hrozně chytrej," povídám, "ale jak jsme to teda
vyluštili? To byla naše vina, my se o to, ještě když žil, ani
nepokoušeli a pak už bylo pozdě".
"No řekneš, že jsme to do něj pustili, jak nám Burbank po radil a
on nám to vše pěkně vypovídal."
"Jo a co když to nebude u druhých pracovat?"
"No tak nám to pak řekl v hypnóze!"
Rozčílil jsem se: "Jenže pak jsme ale nemuseli žádná měření dělat a jen ho zpovídat v hypnoze, že jo. Tohle ale
Burbank zřejmě nechtěl. "
Tom se zamyslel: "No vidíš, to máš pravdu. Ale ta jeho metoda je taky blbá, když to musíme pouštět zpátky do
člověka. On chtěl, abychom to vyluštili nějak elektronicky, ne? Do řitě, to je průšvih!"
"To je, on zřejmě chtěl něco jako ten jeden diktátor: tajně odposlouchávat mozek a pak si to přečíst někde v klidu.
Hele, nepracuje on pro nějakou armádu nebo tajnou službu?
Rozesmál jsme se: "To by to dělal pěkně tajně, kdyby musel někomu nejdřív naoperovat tu pupeční šňůru na hlavu!"
Tom se urazil: "Ale ne, ta pupeční šňůra jeovšem blbost, ale představ si, že vyslýcháš teroristu a on ti lže. Takhle by
ses dověděl pravdu, tu, která je jen v mozku toho teroristy. Dovedeš si představit tu strategickou výhodu, že všemu
by se dalo zabránit. Takhle nevíš zda ti nelže i při mučení. On je klidně schopný umřít, jen aby nevyzradil žádné
svoje tajemství."
"Na to máme přece detektor lži, ne?" povídám.
"Jo, ten nám akorát řekne, že lže a kdy lže, ale neřekne nám, co je pravda. A co se týká té pupečnice, co my víme,
třeba už nějakým výzkumem našli lepší metodu, jak číst paměť."
"Ty myslíš, že Burbank je ještě někde dál?" zeptal jsem se, protože tohle bylo zajímavé.
"No ať je či není, co mu teda řekneme?"
"Já navrhuju tohle: všecko jsme z dědka sejmuli, ale přeložit to nešlo. Tak jsi Burbankovi volal, on ti poradil znova to
do dědka pustit, tak jsme to do něj pustili zpět a on umřel. Vlastně ne, to by bylo podezřelé. Radši takhle: pustili jsme
to do něj, ale on nic neříkal. A to je pravda," zachechtal se, "byl už po dávno smrti."
Nějak se mě to osobně dotklo, že mu říká 'dědek'. "Nedělej si srandu," povídám, "vždyť on právě promluvil až po
smrti, skrze mne."
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"No dobře, promiň, dědečku, ty to bereš nějak moc osobně, jako bys byl už on sám, zmrtvých vstalý. Tak teda dál:
když nám Burbank nemohl víc poradit, to zdůrazni, zkusili jsme to s hypnozou. Něco jsme z něho dostali a mezitím
umřel, no to víš, byl už starý, to se stává. Hlavně, že nebude Burbank vědět, že jsme část té paměti sejmuli až po
smrti, toho by se chytil jako klíště. Ale co bude moc takhle dělat? Bude mít kvanta výtisků z memory, ať si poradí.
Vsadím se, že je vezme a odnese někam, kde se budou nad tím mořit jiní. Nakonec bude ještě rád, že má k tomu od
nás ty tvoje hypnotické záznamy."
"Jo, a co když se pak pokusem zjistí, že se něco nového stane, když se to do stejného člověka pouští zpátky? Nebo že
se tím ta původní paměť třeba naopak vymaže?"
"Tobě to dneska nějak myslí," urazil se Tom, ale bylo vidět, že také uznává, že by to bylo riskantní. "Dobrá, uděláme
teda ještě pokus se někým živým."

To jsme také provedli. V ústavě bylo víc takových staroušků, na živobytí neměli a tak si tam žili a ústav jim
poskytoval zdarma potřebnou péči a případně i léky. Zjistili jsme, že jakási stařenka, která už měla nainstalovanou tu
pupeční šňůru na hlavě, protože na ní náš kolega Jack Daniels zkoušel fuzzy logiku, by byla k mání. Stálo nás to sice
flašku dobré, stejnojmenné whisky z Tennessee pro Jacka, ale stálo to za to. Sejmuli jsme to z babičky, pustili zpět a
nic zlého se nestalo. A pochopitelně nic sama neřekla, takže naše metoda s hypnózou by byla asi jediná, jak to z ní
dostat. Teď už zbývalo jen aby ji Jenny ještě vyzpovídala . . .
Tom stál vedle mě a povídá: "No tak jí zatelefonuj," a diktoval mi zpaměti číslo.
"Hele, to už jste tak blízko?" napadlo mě a také jsem mu to hned nahlas řekl.
"To je její pracovní telefon," zamumlal a pak ztichl, asi poznal, že se prozradil. Že totiž uhodnu, že zná i její
soukromé číslo. Ale já byl kupodivu docela šťastný, že se to mezi nimi tak dobře vyvíjí.
No jo, ale co když Burbank Jenny vyzpovídá a ona se prokecne?" povídám. "Budeme jí asi muset říct pravdu a to
znamená, že se bude také i plnohodnotně podílet na našem objevu, ne?"
"No samo," řekl Tom, "tu pravdu jsem jí už řekl a to druhé jsem ti chtěl zrovna navrhnout." Neřekl jsem na to nic,
koneckonců se to dalo tušit, když už byli spolu tak blízko. No ale když ho potřebuju, tak co můžu dělat?
Jenny přišla a já jí už řekl, teda jen o tom partnerství. Kupodivu se vůbec nedivila. Přiznala se, že jí to Tom jí ho už
nabídl předem, bez mého vědomí. To už se mi líbilo méně - pokud to udělal, aby získal nějaké osobní výhody. Ale
pak si řekl, že takový není a protože to souhlasilo s tím, co jsem chtěl i já, proč z toho mám dělat problém a
kompromitovat ho před Jenny. Ale budu si na něj asi muset dávat pozor.
Potom Jenny v hypnóze z babičky všechno vytáhla. "Jde to bez problému," řekla, "Jen nevím, zda to bylo z jejího
podvědomí, nebo z toho, co jste jí tam pustili zpátky přes tu světelnou techniku. Vlastně by to mělo být to samé. I tak
je to ale jedno, byla by to stejně blbost, pouštět jí zpátky do hlavy její vlastní paměť, leda tak počkat rok, až hodně
zapomene, pak by se to tím zase osvěžilo."
Řekla to jako by nic a já jí z radosti objal: "Děvče, ty jsi úplné zlato! Vždyť to je úžasné: můžeme takhle lidem
obnovovat paměť!"
"Pokud je kde - když jí zatím Alzheimer nezničí část mozkových buněk, pak se jí to tam všecko nevejde. Něco jiného
je paměť vymazat a něco jiného je ji spálit." Řekla to jen tak, jako by se nic nedělo, ale mě až zamrazilo: nedovedu si
představit, že bych někdy mohl paměť ztratit. Bez ní bych byl úplně nemožný.
"No s tím už se nedá nic dělat, ale představ si lidi, co po úrazu do hlavy ztratí paměť a nemohou si na nic
vzpomenout," upřesnil jsem svoji, vlastně její, aplikaci
"Jako já jednou ztratil brejle," povídá Tom, "a nemohl jsem je za boha najít."
"Ale no tak," řekla Jenny a plácla ho, tak nějak familiárně, jako by se už znali roky. "To není legrace."
Asi ho neměla plácat, protože z něho najednou vypadla hrozná myšlenka: "A co když jde Burbankovi právě o to?"
"O Alzheimera? Jo tak, ty myslíš, že by se na tom dalo vydělávat " pochopil jsem hned napodruhé. "To teda musíme
pospíchat, abychom ho předběhli." S tím jsme ovšem všichni souhlasili a pak jsme se rozešli.
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Šlo to překvapivě dobře: Burbank se vrátil, přečetl si můj report a řekl, že to čekal, aniž řekl, co čekal. Pak sebral
všechny optické disky, printouty a laboratorní deník.
"S tím už si poradíme jinde," řekl a já si spokojeně zapálil doutník, který mi nabídl. "Dobrá práce!" dodal. "Obzváště
ten nápad s hypnózou, to nám pomůže při řešení. Mě samotného by to nenapadlo. Dám to teď informačním
odborníkům, oni si s tím už poradí. Pro tebe a Toma mám teď jiný projekt. . ."
Přerušil jsem ho: "My jsme se dohodli s Tomem, že si konečně vezmeme dovolenou; nemáte nic proti tomu?"
"Samozřejmě že ne, hoši, klidně si odpočiňte, mohu vám o tom všem říct, až se vrátíte. Jedete na jih, ne? A ne abyste
se mi tam spálili na slunci! Manželky berete s sebou, co? "
"Jo," řekl jsem - nebavilo mě vysvětlovat, že ženatý jsem jen já a nechtěl jsem do toho tahat Jenny, když se na ni ani
neptal. Nemusí tušit, jak moc pomocná nám vlastně byla.
Vrátil jsem se do laboratoře, kde jsem vše sdělil Tomovi.
"No neříkal jsem to?" pochválil se. "Teď to někam vezme a bude s tím trápit nějaké odborníky. No hlavně, že jsme z
toho venku. A kam že to pojedeme?
"My někam jedeme?" zeptal jsem se ironicky.
"No na tu dovolenou přece!"
"Jo tak! No přece na Floridu. je tam takový malý ostrůvek Nokomis, blízko městečka Venice. To má stejné jméno
jako ta Venice v Itálii, jenom je menší.
"Takže nemá Campanillu?" zeptal se ještě. "A já myslel, že se plácneš přes kapsu a vezmeš nás do Itálie, Jenny by
tam tak ráda . . ."
"Tys ji naved ty, co?" povídám. "Nic takového jsem neslíbil. No ale jestli tam chceš, můžeš si zaplatit a Jenny si
doplatí rozdíl na letence -"
"No já už mlčím, " řekl Tom, "ty taky žádný srandě nerozumíš."
Asi ne, řekl jsem si. Když jde o peníze, jsem víceméně škudlil. Kromě toho splácíme náš domek a už takhle na tu
Jenny dovolenou patrně padne ten plán se stavbou garáže. Vlastně nepadne, tak zlé to nebude, ale asi to o rok
odložíme. To nevadí, budu mít teď práce dost na tom novém, tentokrát opravdu našem, projektu. A začal jsem si
dělat plány . . .
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PRVNÍ PLÁNY.
Žádná dovolená by nebyla dovolená, kdyby při ní nebyla kromě
odpočívání také nějaká činnost, jako třeba výlety, večírky u ohně,
tancování na pláži a podobně. Mě to vše přestalo bavit už za
týden, zatímco mladí (tím myslím Toma a Jenny) se toho nemohli
nasytit. A tak jsem zatím plánoval, čemu se ta naše výzkumná
skupina bude věnovat. A jak jsem na tom pracoval, asi jsem už od
začátku uvažoval, jako kdybych byl také jejich vedoucí a když
jsem se s "mladými" dal do řeči, Tom mi to hned vyčetl: "Vidím,
že už se cejtíš šéfem, co?"
"Ani mě to nenapadlo," povídám ne zcela po pravdě, "ale někdo
by toho vedoucího dělat měl. Rozhodovat o důležitých věcech
budeme ovšem všichni tři, ale disciplinu a hlavní linii musí
udržovat někdo, kdo má autoritu."
"A ty ji máš, jo?" dráždil mě Tom dál. "No tak dobře, můžeme
hned hlasovat. Kdo je pro to, aby byl tady John vedoucím? Ty se
ovšem musíš zdržet hlasování." Jenny zvedla ruku, Tom taky a
povídá: "Tak je to dva proti nule. Dostáváš to kontumačně, ale jen
protože jsi nejstarší. "
Trochu jsme se bránil, ale pak jsem s tím souhlasil - jak už jsem
řekl, měl jsme svoje plány. A hned jsem začal: "Nejprve si řekneme, co jsme vlastně objevili, za druhé k čemu to
bude a za třetí, jak pokračovat dál."
"A za čtvrté, kde na to vezmeme čas, " přihodila si polínko Jenny, ale bylo vidět, že jen žertuje, že ji to zajímá a že si
určitě nějaký čas najde.
"Dobře," povídám, "tak ten první bod:
a) Objevili jsme, že data lze z mozku snímat i u neživých osob, zatím teda jen, pokud se jejich mozek ještě nějak
udržuje na živu.
b) Data sice ještě neumíme překládat, ale umíme je opticky vložit do jiné, živé osoby, kde se nějakou dobu udrží,
zatím také nevíme, jak dlouho.
c) Pomocí hypnózy můžeme pak ta data z této osoby dostat zpět ve verbální, tj. mluvené formě. Kolik dat a jak
přesně, to také ještě nevíme.
d) To vše asi ještě není vysloveně povoleno zákonem, ale také to není proti němu, pokud budeme dělay pokusy na
mě, dál se uvidí. Kvůli konkurenci ale doporučuji, aby byla naše další práce utajena. Hlavně před Burbankem a
pracovníky ústavu si musíme dávat pozor."
Odmlčel jsem se, abych viděl, zda mě sledují a povídám: "Máte ještě sami něco?"
Jenny se hned ozvala: "Jak si představuješ to všechnu utajit? Lidé brzy poznají, že na něčem pracujeme a nebude
trvat dlouho a budou tušit i na čem."
"Budeme se scházet na porady jen ve tvé kanceláři, ovšem na pokusy budeme potřebovat přistroje z našeho ústavu.
Protože je ale nemůžeme někam přestěhovat a koupit nové, na to nemáme, budeme - do té doby, než zakoupíme naše
- používat ty v ústavu. A pokusy se budou dělat během neplacených přesčasů, kterých máme i tak dost. Ostatně bude
s tím hlavně hodně teoretické práce. Pokusy můžeme zpočátku dělat na mně, takže nebudeme mít problémy s
vyžadováním nějakého svolení. A bude to v pozdních hodinách, když už nikdo není v práci.
"Moment," přerušila mě opět Jenny, "nebude to zneužívání času a přístrojů vašeho podniku?"
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"Času ne, nikdo nás za tu dobu nebude platit a navíc u nás máme jistou akademickou svobodu - nikdo se neptá, co
tam děláš po pracovní době, hlavně když plníš své úkoly. Když firmě nevadí, že jim tam po práci děláme zadarmo říkají tomu neplacené hodiny pro studium - nemělo by jim ani vadit, co tam vlastně studujeme. Co se týká přístrojů,
toho zneužívání, jak ty Jenny říkáš, nebude toho zase tak mnoho, půjde jen o snímání a záznam - hypnózu už
můžeme dělat u tebe. Pochopitelně nemohu žádat o svolení k použití přístrojů pro práci na našem, totálně nefiremním
projektu.
Pokud bychom používali jako zkoušecí objekt jen mě, vymyslím nějaké falešné krycí jméno projektu, kdyby nás
někdo načapal - ale myslím, že to nebude třeba. Budeme tam totiž jen já a Tom, takže nebude nic nápadné, stejně
jsme ve stejné pracovní skupině. Ostatně kdybychom tě tam potřebovali, může Tom říkat, že jsi jeho děvče a že jsi
jen přišla na návštěvu. Tolik snad můžeš Jenny předstírat, ne?" zeptal jsem se záludně, ale zklamala mě. Jen přikývla
a vůbec jí asi nezajímalo, jestli to už vím, nebo ne.
"A mě se nezeptáš?" mrzel se na oko Tom, ale bylo vidět, že ho ta Jennina odpověď značně potěšila.
"Já přece vím, že jsi gentleman," odbyl jsem ho se smíchem.

"A teď ty aplikace," pokračoval jsem. "Myslím, že můžeme začít s tím nápadem od Jenny, že když od někoho data
uschováme a po čase mu je zase vložíme zpátky, můžeme tak obnovovat jeho paměť, která se zatím ztratila, teda
alespoň částečně, že ano."
"To je ono," souhlasil Tom, "v tom budou alespoň peníze na přístroje a můžeme pak dostat i vládní grant, teda
pomoc, na výzkum."
"Ano, to je dobrá věc, představte si člověka, který už nepoznává svou rodinu, ten by jistě rád - nebo spíše ta rodina zaplatili za to, aby je znovu poznával," připojila se Jenny.
"Obzvláště předtím, než napíše svou poslední vůli," neodpustil jsme si zase ironii já. "A budou pak mít z čeho nám
zaplatit, haha. Máte někdo ještě nějaké, jiné použití?"
"No to čtení paměti mrtvých, to je široká oblast," řekl Tom, "například zjistit, kdo zavinil nějakou nehodu, když na
místě jsou už jen mrtví. "
"Ale to by se musel mozek poi smrti rychle uložit do toho inkubátoru, nebo jak tomu říkáte," přidala se Jenny.
"No říkáme tomu LISUS, Life Support System, ale to ještě domyslíme. Je sice pravda, že mozek bez kyslíku po pěti
minutách začímá umírat, ale to ještě neznamená, že se paměť vymaže, může to být něco jak říkal Tom - počítač už
nepracuje, ale disk se dá vyndat a někde jinde přečíst. To si musíme zjistit. Jednu dobu se dokonce tvrdilo, že se v
oku oběti udrží poslední obraz, teda obrázek vraha. Ti pak svým obětem raději ještě propichovali oči. Pak se zjistilo,
že je to nesmysl, takže na takové věci nelze spoléhat, dokud nezjistíme, jak to je. Pokud to bude třeba, pracovnici z
ambulence mohou cestou nebožtílpvi prohánět okysličenou krev do mozku hlavníma žílama, krkavicema. Teda do té
doby, než ho dovezou k nám na LISUS," vysvětloval jsem.
"Nebo ji, ne?" řekla Jenny. "Proč by to nemohla být žena?"
"Ženy to nepotřebujou, ty si všechno pamatují, dokonce ještě po smrti," zažertoval Tom, ale bylo vidět, že se jí to
moc nelíbilo."
"Zato chlapi si pamatují málo, i když ještě žijí," odpálila ho.
No to už jsou hodně daleko, řekl jsem si, už se i hádají. Chtěl jsem tomu zabránit a tak jsem přesunul debatu jinam:
"Škoda, že nevíme, jak dlouho to zůstane po smrti v mozku uloženo, jinak by se opravdu daly číst i poslední
myšlenky nějakého faraona a podobně. Bylo by to výborné pro archeologii, " plácl jsme to jen tak, protože mě zrovna
žádná jiná aplikace nenapadla. "
"No zkusit to můžeme" řekl Tom, "ale asi zbytečně. To už by bylo lepší naklonovat nějaké to nové malé faraóně a
dostat to z jeho mozku, kdyby to teda šlo."
"Jenže tyhle věci se do DNA nedostanou, nečetl jsi hochu Darwina?" povídám. "Nebo jsi snad dokonce lamarckista?"
"La Marx-co?" zeptal se Tom a já už toho radši nechal.
"Tak a teď ten třetí bod: "Jak pokračovat dál? Myslím, že bychom opravdu měli začít s tím, co navrhla Jenny: má to
praktickou aplikaci, byly by v tom peníze na přístroje a něco už jsme v tom udělali. Souhlas?"
Souhlasili, co jim zbývalo. Tom ještě připomněl, že bychom měli nejprve ještě zpracovat ta kvanta dat, co u něj ještě
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zbyla.
"Jak zbyla?" povídám.
"No přece jsme došli ke smrtí toho dědy, ale já tu mám ještě plno disků, rozumíš?" vysvětloval.
"Já vím, nezapomněl jsem na to," povídám. "Ale vždyť si je Burbank všechny odnesl, ne?
"Jo, odnesl, ale já jsem si pro sichr od všech ještě udělal kopie!" zasvítil zubama.
"Báječný nápad," pochválil jsem ho, až se vděčně zavrtěl na židli, "Ale myslíš, že tam bude něco důležitého?
Maximálně jen něco, co si pamatoval z mládí, ze školy nebo nějaké ty básničky či co. Byl to přece člověk prostý, bez
velkého vzdělání."
Když nikdo nic nenamítal, zeptla jsem se: "Ještě někdo něco máte?"Jelikož mlčeli, tak jsem tu první schůzku našeho
nového týmu konečně rozpustil. Zbytek dovolené si už nechtěli kazit a tak jsem musel počkat až do návratu z
dovolené.

Hned první večer v práci do mě zase Tom naládoval další disk. Vše proběhlo normálně. Doma mě sice moje Sue při
večeři nadhodila, že jsem nějaký divný, ale že to asi bude přepracovaností. Nevím, sám jsme se cítil odpočatý, ta
dovolená mi udělala dobře.
Hned druhý den jsem zašel s Tomem k Jenny a ta si mě vzala "do práce". A pak jsem se "probudil" a zase jsem
pochopitelně nevěděl, co se se mnou dělo. První, co jsem spatřil, bylo, jak se na mě oba, Tom i Jenny, dívali poněkud
starostlivě a hlavně udiveně.
"Jsi v pořádku?" zeptal se Tom. "Nějak se to nepovedlo - podle toho, co jsi vykládal, byl děda v nějaké válce a
bojoval tam proti nějakému landvéru či co. Ale to je nesmysl, už jsme tady žádnou válku neměli nejmíň sto let."
"Landvér?" povídám, "Ale to je přece německá domobrana, patrně v první či druhé světové válce. A v kterém roce to
bylo, to vám neřekl?"
"Ne," povídá Jenny, "ale také ještě mluvil o nějkém liprusu či co.
"No tak to je Yprés, ve Francii, Němci tam tehdy vypustili na nepřítele jedovatý plyn. To bylo v roce 1915, v první
světové válce, četl jsem o tom kdesi. "
"Ale to by musel být tak dvěstě let starý, když teď umřel, ne?" zeptal Tom.
"A proč ne?" zasmál jsem se. Zatvářil se uraženě, tak jsem honem dodal: "No dobře, ty nevěřící Tomáši. Tak mu to
asi vyprávěl jeho dědeček či kdo."
"Prdlajs dědeček," rozčílil se Tomáš. "No řekni, Jenny, že je to blbost, aby žil dvěstě let?"
"Máš pravdu, tak dlouho se tehdy ještě nežilo. Navíc si nevzpomínám, že by, alespoň v mé lékařské praxi, lidé
vykládali v hypnoze také o tom, co by sami neprožili," řekla Jenny zamyšleně.
"No vidíš, že je to nesmysl!" řekl mi vítězoslavně Tom. "Prosím tě, dvěstě let, já se z tebe zblázním!"
"Tak to asi někde viděl ve filmu a moc to prožíval - to by také šlo, ne, Jenny?"
Seděla tam tiše, nic neříkala. Nedal jsem jí pokoj: "Jak jinak by to mohl vědět, když to neprožil, ne?"
Jenny se na mě otočila a řekla tichým hlasem: "Ale co když to opravdu prožil?"
"A jak? " zeptal se už i Tom, kterému to nešlo na mozek. "Jak?"
"Co když to prožil v minulém životě?" překvapila nás svou odpovědí.
"V jakém minulém životě," zeptal jsem se, ale hned jsem si uvědomil, že už jsem o takových věcech slyšel.
"No přece v minulém životě; neříká ti nic slovo reinkarnace?" divila se na oplátku Jenny. "Já sama to ještě nezažila,
ptám se mých pacientů jen na jejich současné problémy, ale jiní říkají, že to existuje, ten půřesun v hypnóze do
minulých životů."
"Ale to přece je jen výmysl, ne?" musel jsme odporovat.
Tom se přidal na její stranu: "Jenny má pravdu, jak jinak to teda chceš vysvětlít?"
"To já nevím, ale reinkarnace? Nenechte se vysmát!"
"Ty se nenech vysmát," Tom se už vážně rozčílil, "Kdyby ses viděl, jak jsi to tady vše vesele blábolil a teď popíráš
sebe sama!"
"Jak to, sebe sama? To říkal ten děda, já ne, já za nic nemůžu. Bůhví, co jste slyšeli, možná, že si se mě děláte jen
legraci! A vůbec, dejte mi pokoj, jdu se z toho vyspat!"
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Podívali se na sebe, jako že prostě nechci uznat, že jsem prohrál, ale nechali mě odejít. Opravdu jsem si to potřeboval
doma nějak přetřást. Nikdy jsem na nic takového nevěřil, ale tohle vypadalo jako opravdový důkaz, to jsem si musel
přiznat. Co když to je pravda? Co pak?
Také mě mrzelo, že jsem si z toho nic, ale vůbec nic nepamatoval. Vypůjčil jsem si tedy, ještě než jsem odešel, od
Jenny pásku se záznamem.
Tom se ušklíbl a řekl jí: "Nedávej mu to, určitě to vymaže, já ho znám!"
"Nesmysl, povídám, jestli je to tak, jak říkáte, pak jsme na stopě ještě většího objevu, než jsme udělali předtím.
Konečně opravdová reinkanace," řekl jsem ironicky. "Tohle by byl důkaz nad důkazy!"
"Anebo průser nad průsery," dodal Tom a to ani netušil, jakou měl pravdu.
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Domů jsme dojel dost rozrušený, motalo se mi to v hlavě sem a tam,
nevěděl jsem, na co se soutředit nejdřív. Po večeři, kterou jsem jen tak
shltl, jsem se začetl do encyklopedie, protože moje znalosti o reinkarnaci
byly, slušně řečeno, mizerné.
Tak tedy reinkarnce, neboli metempsychosis , jinak též transmigrace, je
víra, že lidská duše neumírá, ale po smrti se přestěhuje do jiného těla. No
prosím, o duši nás učil katecheta, ale že by nám někdy někdo nějakou
ukázal, to už se nepamatuji. Ovšem na rozdíl od jiných náboženství,
křesťanská duše sice také s tělem neumírá, ale přestěhuje se do nebe nebo
do pekla, pochopitelně podle toho, jak byla tady na zemi poslušná. Jiné
víry ovšem věří na převtělování duše, nejen z člověka do člověka, ale
případně i do zvířat. Každý si prostě tu nesmrtelnost představuje jinak, jen
materialisté na duši nevěří, prý neexistuje, ale ani ti jsi nejsou jisti, jistě by
se i jim hodilo, kdyby věděli, že tady budou věčně.

Začalo to v Egyptě. Staří Egypťané - a patrně i ti mladší - věřili, že po
smrti duše cestuje po všech možných formách života: ve vodě, ve vzduchu
i na zemi, aby se pak vrátila opět do stejného původního těla. Egyptská
Kniha mrtvých ovšem mluví jen o tom cestování, ale už ne o návratu. Ten návrat ale potvrzuje například i
mumifikace, ovšem pochybuji, že by někoho bavilo, aby po návartu vypadal jako vysušená treska. Samotná perioda
přeměn není zrovna nejpříjemnější, většinou se jedná o trest za to, jak se člověk za živa špatně choval. U normálního
člověka prý trvá cyklus deset tisíc let, u filozofa jen tři (tisíce, pochopitelně :-).
V Řecku tuto filozofii učil už Orfeus, po něm Pythagoras, který tvrdil, že duše je věčná a po něm Plato, který už
mluvil i o onom "očištění" duše postupnou metamorfózou. Neoplatonisté navíc věřili, že moudří si mohou dokonce
vybrat, čím v budoucím životě chtějí být. Inu, pokrok.
Indické Védy ještě o reinkarnaci nemluví, ale později se toto dogma objevuje už v Upanišádách. Věří na to nejen
brahmáni - u nich si ale vybrat příští život sám nemůžeš, buď hodný a dobře se ti povede nebo zlob a budeš potrestán,
tečka. Za některé hříchy můžeš být potrestán i víckrát, brrr!
Budhisté naopak věří, že reinkarnací se duše zdokonaluje. Pardon, není to duše, ale karma, jakási kontinuta,
zahrnující lidské činy, dobré i zlé. Je to jako ve škole: je-li karma kladná, postoupíš do vyšší třídy, je-li špatná, tak si
to prostě zopakuješ, ale už s jinými spolužáky :-). Jen jsem se nedočetl, kdo vlastně dává to vysvědčení.
Reinkarnace duší je i částí židovské kabaly. Má dvojí formu: buď žiješ věčně (jako například Ahaswer, prostě místo i
smrti se ti duše renovuje, asi jako když si koupíš nové pneumatiky, je pořád v jenom těle, anebo se přesouvá z těla do
těla, ale bez smrti a znovu-narození.
Také prvotní křesťanské sekty hlásaly reinkarnaci, například Gnostici, Hermetici, Albigiensové a Katarové. V roce
533 rozhodl konstantinopolský koncil, že reinkarnace je kacířství, jinak řečeno herese. V moderní době věřili na
reinkarnci například Fourier, Leibnitz, dokonce i generál Patton a Alister Crowley, který dokonce tvrdil, že je
převtělený alchymista Edwars Kelley. Dnes se toho ujaly i různé sektyspiritualisté, jako třeba theosofie Heleny
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Blavatské, která tím okouzlila Conana Doyla, autora jinak zcela logického Sherloka Holmesa. Edgar Cayce dokonce
tvrdí, že se duše může i vyvíjet, je to teda i jakýsi druh evolucionismu, pochopitelně ne darwinovského.

Napadlo mě, že ač dnešní křesťanství nabízí jen resurekci, tj. jedno jediné zmrtvýchvstání, přesto vlastně také uznává
nesmrtelnou duši, jen jí nedovolí cestovat: musí chudinka po smrti čekat až na Soudný den - jaká to nuda! Na rozdíl
od mumifikace, katolící pohřbívají do země a kremaci nedovolují, patrně aby se nebožtící mohli pak vůbec ukázat, i
když patrněuž jen jako kostlivci. Samotná duše ovšem pak do kostry asi nevleze, to by mezi žebry jaksi vyprchala.
Nebyl jsem z toho čtení nijak moudrý - nikde tam nestálo, co to vlastně ta nesmrtelná duše je a odkud vlastně
původně přišla. Jistě, chápu že tělo umírá, duše prý přežívá. Ale že je i nesmrtelná? Moje hodinky mě patrně také
půřežijí, ale sotva bych tvrdil, že jsou nesmrtelné. Jak vidíte, jsem v těchto věcech hodně skeptický, věřím jen tomu,
co vidím v naší laboratoři. Jenže to s emi právě stalo, takže se nedivte, že mě to hodně zmátlo.
Tu noc se mi zdál hrozný sen, hrozný, protože byl, jak se říká, živý. Byl jsem vojákem na západní frontě, zalezlý v
zákopech ve Francii, zubožený tou válkou, která se pohybovala pár desítek metrů sem a tam. Všemi těmi nesmylnými
útoky, kdy se za ty metry také platilo stovkami, ba tisíci životů. Zrovna jsme dostal za úkol pozorovat, co se děje u
nepřítele, když jsem to spatřil: plížilo se to jako mlha, pomalu, ale jistě. Žlutý mrak, který nesl smrt. To už jsme
věděli, že je to chlor, ale neměli jsme ještě masky. Seržant nám poručil, abychom pomočili kapasníky a dýchali přes
ně. Ne všichni to stačili stihnout, a kolem mě zatím padali kamarádi, ubíjeni dusivým kašlem, který jim trhal plíce . . .
S výkřikem jsem se probudil, ale nemohl jsem se sebe setřást tu hrůzu. Sue mě uklidňovala, utírala mi pot z čela a já
jí zatím řekl po pravdě vše, co se v laboratoři událo. Nemělo smyslu něco tajit, ještě by si myslela, že jsem jí někde
nevěrný. Zlobila se a chtěla, abych jí slíbil, že už dále v tom výzkumu rozhodně nepůjdeme. Raději jsem to ale
zamluvil, nezáleželo to přece jen na mě.

Naše první schůzka jakožto firmy byla celkem jen pracovní, i když v pozadí jako by stále stál ten objev reinkarnace.
Prohlásil jsem, že je to ještě přliš nezralé, abychom na tom stavěli nějaké plány - o tom, že si to přála Sue, ani o mém
snu, jsem se pochopitelně nezmínil.
Všichni spouhlasili a pokračovlai jsme v návrzích. Byli plni nápadů, co a jak máme udělat, ale musil jsem je krotit.
Především šlo o peníze. Uvolil jsem si vzít na dům druhou hypotéku, Jenny zase prohlásila, že do toho dá své úspory
a Tom, který nikdy moc peněz neměl, se nabídl, že si vezme navíc nějaký programovací job, kde by si vydělal něco
extra a to pak dával do společné pokladny. "A budu pro naší firmu dělat zadarmo do té doby, dokud nebudeme mít
výdělek," řekl.
"Ale to přece budeme dělat všichni, ne?" zasmála se Jenny a já přikývl.
"Zůstává otázka, kolik budem věnovat výzkumu a kolik biznysu, teda abychom udělali naši firmu profitovou,
finančně soběstačnou," nadhodil jsem, abychom tento důležitý bod zase jen tak nepřešli.
"Nejlepší by bylo, kdybychom mohli na někom dělat výzkum, ale aby nám ještě za to platil," žertoval Tom, ale Jenny
se toho chytila.
"Výborný nápad," řekla,"už sjem o tom přemýšlela. Mám jednu pacientku, která trpí Parkinsonem, ztrácí už paměť
dost rychle a její rodina je z toho zoufalá. Zkouším to hypnózou, ale moc to nepracuje. Jde o to, najít tu část paměti,
která je ještě neporušená a naládovat jí tam alepoň pár potřebných poznatků."
Zapochyboval jsem: "Především nevíme, která část paměti je ještě zdravá, za druhé nevíme, jak to adresovat, aby to
tam došlo a za třetí bychom to museli naoperovat Burbanksovu chobotnici, což nám asi její rodina nedovolí."
"Udělala jsem jí MRI, teda rezonanční tomografii mozku a už vím, kde je mozek narušen. Jak se dostat zrovna do
těch zdravých oblastí, to teda nevím a jak tam dodat data, to už vůbec ne," přiznala se Jenny.
Překvapil mě Tom: "To třetí nechte na mě. Na co potřebujeme kabel? Ten je přece potřeba jen na snímání z mozku a
Page 2 of 3

o, co chceme, to už tam babička stejně nemá. Prostě jí to tam dodáme opticky!"
"No jo," zasmál jsem se, "ale kam?"
Tom se urazil: "Pokud vím, tak jsme u tebe také žádné adresování nedělali, kam to dáme. Ono si to tu cestu našlo
kupodivu samo."
Měl pravdu, to jsem mu musle uznat. Jak to, že mě to předtím nenapadlo? Ale nedal jsem se: "No dobře, ale čím teda
nahradíme ta data z optických disků? Jinak řečeno, z čeho ty disky nahrajeme?"
Přiznal, že to zase neví on. Obrátil se na Jenny: "Myslíš, že ta data na discích byla nahrána jen halabala, nebo že tam
byl nějaký pořádek, teda organizace? My je to z toho dědy brali také bez nějaké předběžné struktury či adresování. "
"To nevím," řekla Jenny, "to je vaše věc." I ona měla pravdu, pomyslil jsem si. Pak se na mě obrátila a dodala: "A co
když ta data nahrajem z tebe?"
"Jak ze mne?" nechápal jsem.
"Noty budeš ustavičně myslet jen na ta data a my je budeme z tebe snímat, ne?" řekla s prostotou naivní studentky a
Tom vykřikl: "No jo, ženská logika!"
Okřikl jsem ho: "Náhodou má pravdu, ostatně, co můžemne ztratit? Ty to pak opticky naláduješ do té babičky a
uvidíme."
"Ale jak to budeme z Tebe snímat? " otázal se ještě a Jenny ho uzemnila: "To je přece tvůj problém, jak jsi před
chvílí řekl, už bys takey asi potřeboval osvěžovat paměť! "

Na tom také zůstalo. Zbývalo už jen jedno: vymyslet pro naši firmu jméno, musíme se přece zaregistrovat. Nemohli
jsme se ale dohodnout, přiliš to vše naznačovalo, na čem vlastně pracujeme a to jsem nechtěl - Burbank by to mohl
vyčenichat a případně okopírovat. Pak to zachránil Tom: "Tak třeba Bioreinco, ne? To nikoho nenapadne, že je to
bionická reinkarnace, ne?" Znělo to dobře, ale ani tu reinkarnaci jsme tam nectěli tak přímo inzerovat. Nakonec to
vyřešila Jenny: "Stačí přece BIOREIN, to nikoho nenapadne nic."
A tak jsme se teda pojmenovali BIOREIN Incorporated, zkráceně INC. Když na to dnes pomyslím, nebyla to vůbec
ani náhoda a budoucnost nás o tom měla krutě přesvědčit.
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PRVNÍ PACIENTKA.
Jenny dostála slovu a hned na druhý týden přivedla, vlastně přivezla v
pojízdném křesle, naši první pacientku. Stará dáma, baronka Gertruda
von Pfiltz, měla sice téměř vygumovanou paměť, ale zato byla natolik
bohatá, abychom ji mohli léčit dostatečně dlouho, než se staneme
finančně solventní. Hned si Jenny zamilovala, i když se jí pokaždé ptala,
kdo že je a jak se jmenuje. Podle toho byste mohli posoudit, že jsme asi
velký pokrok neudělali, ale Jenny nám vysvětlila, že u staršího člověka
nejčastěji trpí právě tahle krátkodobá paměť. A že jsem ji ostatně
neučili, aby si pamatovala zrovna ji.
Horší bylo, že jsme zatím neměli žádnou náhradu na Burbankovu
chobotnici. Nakonec nám opravdu vypomohl zase Tom. Prý že předtím
několikrát snímal data a na konci si všiml, že konektor chobotnice byl
během skenování rozpojen. A přesto byla data správně nahrána.
Nevšímal si toho tehdy moc, ale teď dostal nápad: patrně ta chobotnice
nesloužila jakožto vícežilový kabel, ale jen jako prostá anténa! A
chudák Burbank ani netušil, že vlastně nic nevynalezl!
Zdálo se mi to neuvěřitelné a hlavně nepochopitelné štěstí pro nás:
nebudeme tedy chobotnici vůbec potřebovat! Nedal jsem ale svou radost
najevo a jen jsem zamumlal něco, že si to musíme nejprve vyzkoušet, než uděláme chybný krok. S tím všichni
souhlasili a stálo nás to další láhev whisky pro Danielse. Půjčili jsme si tedy jeho babičku, rozpojili jí kabel a začali
skenovat. A měl jsem bohužel pravdu: nepracovalo to. Už už jsem chtěl Tomovi vynadat, když mě překvapil: vytáhl z
krabice, kterou s sebou přinesl, kulatou čepičku - něco židovskou jarmulku - a nasadil ji babičce na hlavu.
"Ty se budeš modlit, protože je šábes nebo co?" zasmál jsem se jízlivě, ale Tom jen začal skenovat a hle, ono to
najednou začalo pracovat jako blázen.
"Připravil jsem se na tebe," zazubil se, "a předem jsem si to vyzkoušel na sobě."
"Ještě řekni, že ses dal i obřezat," prohodil jsem, protože nemám rád, když mě někdo doběhne. " A co je v té
čepičce?"
"No přece její hlava," dělal Tom hloupého.
Nechtěl jsem se doprošovat, ale naštěstí začal sám: "Napadlo mě, že ta anténa asi snímá nějaké vysokofrekvenční
mozkové vlny nebo indukované proudy, ale normální nízkofrekvenční vlnění, co vidíme na encefalografu, to asi asi
nebude. Tak jsem tam dal detektory vysoké frekvence a hle, něco mi to ukazovalo. Vyzkoušel jsem si to a chodilo to.
Ten čepeček mám ještě z doby, kdy jsem byl malým skautíkem. No a ty detektory jsem rozložil po povrchu hlavy v
jakési matrici, kterou elektronicky přepínám.
"Teď jde jen o to, co jsme to vlastně naskanovali," povídám a hned jsem si uvědoimil, že jsem si zase nabral do bot na kom jiném se to bude zkoušet, než zase na mě? Ale nebudu vás napínat, Jenny mě vyzpovídala a dopadlo to dobře,
babička zřejmě zrovna přemýšlela o večeři a tak jsme se dozvěděli, co měla včera a co budou mít dnes a vůbec, jak ji
špatně krmí.

Další noc se mi zase zdál divoký sen -, ne nebylo to o večeři, dokonce ani ne o válce. Šel jsem lesem, když na mě
vyrazil grizzzly. Asi jsem šel na nějaký lov či co; kulovnice se mi zasekla a tak jsem honem vylezl na nejbližší strom.
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Grizly se mě snažil setřepat, což by se mu asi podařilo, kdyby na poslední moment nezazněla rána z pušky a medvěd
se skácel. Kdosi mě zachránil, ale nevím už, kdo to byl. Vlastně ano, byla to Sue, která mnou třásla, až mě probudila.
A ta rána, to bylo jak jsem přitom narazil hlavou o pelest, jak mi vysvětlila.
Byla z toho už celá nesvá: "Slíbil jsi mi přece, že už s těmi hloupými pokusy přestanete! Nikdy jsi takhle v noci
neřádil."
"To víš," udělal jsem blbý vtip, "ke stáří jsem prostě vášnivější."
"Tohle není legrace!" rozčilila se. "Kdyby ses viděl, co děláš a jak řveš! Nejen že nemůžu spát, ale mám o tebe,
Johnn, opravdu strach. I ve dne jsi takovej divnej, nikdy jsi takový nebýval. Mumláš si něco pro sebe, ptáš se a hned
si na to i opovídáš... Já tě pozoruju třeba i když něco studuješ, nemysli si. A nezapomeň: já jsme si vzala zdravého
chapa a ne schizofrenika!"
To mě dožralo: "Schizofrenika, jo? Já mám starosti s tou naší novou firmou a ty mi neumíš jinak pomoct, než říkat,
že jsem schizofrenik? To ti teda děkuju!"
"Co má to tvoje řádění v noci co dělat s firmou? To jsou ty tvoje pokusy, jak jsi mi o nich říkal, už to máš v
podvědomí, blázne."
Viděl jsem, že musím zacouvat. "Tak se nezlob, všichni tam musíme, pamatuješ? " použil jsem moje staré rčení, které
ji vždy tak rozesmálo. A smát se uměla opravdu nádherně.
Tentokrát to nezabralo: "Já vím, když jsem se tě poprvé zeptala, kam že to musíme, řekl jsi, že do blíázince a jak
vidím, už jsi hodně vepředu."
"Ale prťulko, přece bys nebyla tak zlá na duševně nemocného," začal jsem se mazlit, ale zřejmě jsem si vybral
špatnou dobu.
"Hned zítra půjdeš k Jenny a řekneš jí to. Co já vím, co se s tebou stalo, možná, že už opravdu potřebuješ lékařskou
pomoc".

Pochopitelně jsem Jenny nic neřekl. Ne že bych nechtěl - to také - ale prostě jsem na to zapomněl. Přivezla totiž zase
na vozíku braronku von Pfiltz, která se už těšila na další seánci. Tom jí totiž namluvil, že je to sušák na vlasy a jí se to
"sušení" docela líbilo.
Ještě ale musím popsat, jak jsme to vůbec nahráli. Nejprve mi teda na hlavu nasadil Tom jeho snímací čepeček a
Jenny mě dirigovala, na co jako mám myslet - a dokonce to i říkat nahlas - a Tom zatím skenoval mé mozkové vlny.
Bylo to celkem jednoduché, jen jsem pořád opakoval barončino jméno a datum narození. Zkoušet jsme to ovšem
mohli až na baronce a opravdu, ona si to pamatovala už po třetí seanci. Zdálo se mi to trochu zdlouhavé, ale hlavně,
že to fungovalo. Tom se sice obával - doufám, že jen žertem - že baronka začne také mluvit mužským hlasem, ale to
se naštěstí nestalo.
Protože jsme potřebovali další peníze, předvedli jsme baronku hned po tom i její rodině. Byl to velký úspěch, vždyť
ona už rok nevěděla, kdo je. Svou rodinu sice ještě nepoznávala, ale to se nám zdálo už jen otázkou času. Za peníze,
co jsme inkasovali, jsme nakoupili počítač, různou elektroniku a nechali si vyrobit nový, lepší dóm na hlavu, neboli
"optický inhalátor", jak tomu žertem říkal Tom. Zástupci rodiny ani nepochopili, že si dělá legraci, cizí slova u laiků
vždy působí dojmem vrcholné odbornosti.
"A co můj čepeček?" otázal jsem se Toma, "nemáš něco trochu reprezentačnějšího?"
"Mám tady schemátko, co jsem zatím vysmolil, něco daleko lepšího, ale nejprve udělám prototyp, než to zadám
nějaké firmě, aby to vyrobila. Nezapomeň, že to budou používat i jiní, bude to potřeba periodicky i dezinfikovat."
"No to snad stačí posprejovat, ne?" divil jsem se.
"Myslím elektronicky - každý pokus totiž nechává reziduum v bufferu, takže by tento zbytek mohl znečistit nová
data. "
Nevěděl jsme, zda si dělá zase legraci, ale nechtěl jsem vypadat hloupě a tak jsem se dál neptal.

Bylo třeba pokračovat v plánech. První úspěch nás opravdu nastartoval. Teď, když už jsme měli i nějaké naše vlastní
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přístroje a počítač, tak jsme už nemuseli dělat pokusy u naší staré firmy a přestěhovali jsme se k Jenny - pronajali
jsme si kancelář hned vedle její, s několika místnosti a "ordinační pokoj" pro zákazníky, vlastně pacienty. Jenny se
sice smála tomu názvu, ale zřejmě byla ráda, že se s Tomem uvidí častěji. Tom totiž zatím i kvitnul v práci, zatímco
mě to Sue vůbec nedoporučovala. Jenže mě to víc a víc časově zatěžovalo, rozhodl jsme se tedy, že si vezmu půlroční
studijní sabbatical, teda volno, ale tak, aby mi alespoň něco platili.
Když jsem to Burnbankovi ohlásil, ani se moc nedivil, "Zrovna nemáme žádné kontrakty a když už tady není Tom,
stejně bys neměl žádného technika. Nového brát nebudeme, nejsou peníze.n Také tobě nemůže bohužel ten sabbatical
platit. "
"A co ten projekt s pamětí, mohl bych na tom dělat doma, ne? " otázal jsem se, asi poněkud nápadně, protože na mě
podezíravě pohlédl a řekl:
"Ten jsme předali Pentagonu. Jo a mimochodem, udělali jste hoši dobrou práci. Tak dobrou, že si tam s tím nevědí
rady," uchechtl se. "Jistě ale chápeš, proč tě nebudeme moc platit."
"Chápu, ale z čeho budu žít?"
"To už je tvoje věc, " řekl Burbank tvrdě. "Můžeš ovšem dát výppověď, ale jestli si tu chceš udržet místo, tak to
nedělej."
To mě naštvalo. Ještě mi bude radit, dědek pitomej! "No jak vidím, na to, jak jsem se tu nadřel, jsi zapomněl. Asi
bude lepší, abych tu rezignaci podal hned teď. Dávám teda firmě obvyklou třítýdenní lhůtu a pak mizím."
Vůbec mě nepřemlouval, jen se usmál: "Jak uznáš za vhodné. Pochopitelně ti nebudeme bránit jít jinam. A můžu se
zeptat, kam půjdeš?"
"Zeptat se můžeš, ale odpovědět ti nemusím," odsekl jsem a prásknul dveřma.

Chtěl jsem jít za Tomem; domů se mi totiž jít nechtělo, po tom, co jsem zrovna provedl. Bylo mi do breku. Jenže kde
si může muž lépe zabrečet než na ňadrech milované ženy?
To jsem si dal. Žádná ňadra, místo toho jsem dostal krásně vynadáno, že jsem jako malý kluk a že jsem neměl dávat
výpověď, a co že teď budeme dělat?
Snažil jsme se Sue vysvětlit, jak k tomu došlo a jak mě starej naštval. Seděl jsem tam pak jako zařezaný, hlavu v
dlaních a najednou mě to vzalo a začal jsem nadávat a křičet na ni. V jednom okamžiku jsem na Sue dokonce vztáhl
ruku, ale dopadnout jsem ji už nenechal, zastavil mě strach, který jsem viděl v jejích očích.
Nechal jsem ruku zase klesnout a zhroutil jsem se do židle. Začal jsem brečet a tím se mi ulevilo. A Sue, to se jí musí
přiznat, si ke mně sedla, hladila mě po hlavě a uklidňovala mě: "No neplač, já vím, žes to nebyl ty, ale ten druhý v
tobě. No nějak to přečkáme. Půjdu dělat, než se uzdravíš - "
To slovo mě vrátilo do reality. "Ale já nejsem nemocnej, já jsem jen hrozně blbej, " zaštkal jsem.
"To máš pravdu," řekla nemilosrdně a zasmála se. "Chtěl jsi ho ošulit, aby ti platil za nic a on ti na to přišel, tka to
vidíš." A najednou jsem se musel smát i já. Když jsme se dost vysmáli, řekl jsem pokorně: " Zajdu za Burbankem,
omluvím se mu a řeknu mu, ať mi vrátí můj job."
"Nikam nepůjdeš, nebudeš se přece ponižovat. Tolik let tam pracuješ a on tě ani nepřemlouvá, když chceš jít pryč? A
vůbec, jak ty víš, že tě nechtěl vyhodit sám, třeba jen čekal, jak tě vyprovokovat? "
"Ale proč by to dělal?"
"No přece ten váš projekt, ne? Sám jsi říkal, že s tím v Pentagonu nemůžou pohnout. Třeba nechce, abys věděl, jak je
ten projekt důležitý a vyřešil jsi to sám, prostě mu tam překážíš. Tom odešel, tak už zbývalo zbavit se jen tebe. Asi
chce shrábnout veškerou slávu sám. Místo toho teď půjdeš za Jenny."
Chtěl jsem něco namítat, ale pak jsem si to rozmyslel. Vůbec se mi totiž nechtělo jít k Burbankovi a doprošovat se.
Co se týká toho druhého, potřetí už mi Sue nevěřila. Sebrala mě a jela se mnou k Jenny sama.

Když se Jenny dozvěděla, co se se mnou děje, vyhubovala mě také. Proč prý jsem jí to dříve neřekl, že bychom s tím
dávno přestali a vůbec, že takové pokusy jsou velmi nebezpečné, že nás oba s Tomem varovala, a tak dále.
Chtěl jsem jí říci, že si na to varování nepamatuju, ale raději jsem mlčel. Odporovat dvěma ženám najednou je
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prakticky nemožné, proto je asi na světě tak málo bigamistů :-). Namítl jsem jen, že teď už přece jen namlouvám do
skaneru, že už nic do sebe nepřijímám.
"Už to, co jsi přijal, je třeba rychle vymazat," řekl Jenny autoritativně a bylo vidět, že nesnese odpor. Sue jí v tom
pochopitelně podporovala a aby ještě přidala hřebíček do rakvičky, vykládala jí, jak jsem v práci kvitnul a že bude
muset jít teď dělat ona.
"Ale to se hodí," řekla Jenny, "zrovna mi odešla sekretářka na mateřskou, můžeš jí zastoupit."
"Ale vždyť já to neumím," bránila se Sue.
"Však si poradíš. Když jsi si poradila s tímhle prezentem," ukázala na mě, "dělat sektretářku pro tebe bude úplně
lehké. A budeš ho mít pořád na očích," dodala, "rozjedem to teď na plnou páru. Souhlasíte, pane vedoucí?" obrátila
se na mě.
"Ale copak já jsem za vedoucího?" zeptal jsem se umělě plačtivým hlasem, doufaje že mě bude někdo odporovat. Ani
děvčata, ani Tom, který zrovna přišel, se k tomu ale neměli, tak jsem už dál nezkoušel své štěstí.
Jenny se zasmála, bodře mě plácla do zad a napodobujích Tomův hluboký hlas, řekla : "Vždyť já si jen dělala
srandu!" A všichni se, pitomci, smáli.
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ROZBĚH.
Skoro zázračné oživení paměti staré baronky mělo
nedozírné následky. Pacienti se k nám hrnuli - pokud jde
o hrnutí u tak starých osob vůbec mluvit. Začali jsme
být i solventní, nakoupili další ekvipment a dokonce si
začali vyplácet platy. Investice, které jsme do firmy dali,
ze začaly splácet a vše vypadalo docela slibně.
Také hypnotické seance, na kterých mě Jenny zbavovala
naindukované paměti sejmuté z našeho prvního dědy všimněte si, že už říkám našeho, on k nám vlatně také
tak nějak patřil - tak ta sezení opravdu pracovala. Už
jsem neměl divoké sny a dokonce jsem si většinu toho
ani nepamatoval. teda ve své vědomé paměti, co vlastně
zbylo v podvědomí, to nevím. Dokonce jsem se
připravoval, že sepíšu vědeckou zprávu o našem objevu,
než ho někdo také objeví nebo si ho dokonce přivlastní
sám.
Když jsem o tom promluvil s Tomem, byl pro sepsání
téze, ale Jenny váhala. Svěřila se mi, že vlastně neví,
zda ta nová, naindukovaná paměť je jen díky její
hypnotické sugesci či hlavně díky naší optické indukci. Namítal jsem, že přece ona sama nic pacientům nesugeruje,
ne? Přiznala se, že aby z nich dostala danou informaci, musí se na ni přímo ptát a když zjistí, že ta tam opravdu v
podvědomí je, pak teprve ji musí sugescí přesunout i do paměti normální, té "vědomé" a navíc ji tam zakotvit a
upevnit. Rozhodli jsme se, že tedy uděláme vědecký pokus. U jednoho zbrusu nového pacienta použijeme jen Jenny a
její sugesci, bez optické indukce.
Museli jsme čekat na celkové výsledky, abychom si byli jisti. Po měsíci každodenní sugesce se ukázalo, že si sice
pacient pamatuje určitá data, ale bez jakéhokoliv spojení. Bylo například lehké naučit ho jeho jméno, ale nebylo tak
snadné mu vsugerovat, že je to právě jeho jméno. Opakoval to chudák jako nějaké zaklínadlo, mechanicky a aniž by
chápal důsledky. Navíc se zdálo, že jakmile jsme mu vsugerovali něco dalšího, jako třeba datum jeho narození, tak tu
první sugesci zase po nějaké době rychle ztrácel.
Chytil jsme se těch výsledků, chtěl jsem použít právě tato data pro mou vědeckou tézi. Vlastně naši tézy, jako autory
jsem totiž uvedl všechny nás tři. Udělali jsme podobný pokus s jiným pacientem, ale tam jsme už používali optickou
indukci a výsledky byly skvělé. Rychlost zapamatování byla až pětkrát větší a pacient neměl problém identifikovat
své jméno jakožto jeho jméno, zcela jasně věděl, že jde o něj. A co víc, nová paměť se neztrácela, ale zdálo se
dokonce, že se mu vrací i nějaké jiná, starší, a to i bez indukce, jen tak. Trvalo delší dobu, než jsem přišel na
vysvětlení: naše informace si sama našla cestu do ještě nepoškozené paměti, bylo to tedy opravdu jako kdyby si
mozek sám našel a případně opravil spoje s tou částí staré paměti, která nebyla poškozena.
Jak už jsem asi řekl, při pamatovacím procesu nám doslova rostou spojovaci dráhy mezi nervovými buňkami, tzv.
neurity, a to nejen vstupní (dendrity), ale i výstupní (axony). Jeden neuron může mít na vstupu či výstupu až stovky
takových vstupů neuritů. Přesáhne-li určitá kombinace signálů na vstupech určitou hladinu, neuron "zapálí" a na jeho
výstupu se objeví signál, který jde jeho axonem do dendritu dalšího neuronu a celý proces se opakuje v jakési
kaskádě.U lidí s amnesií, dočasnou ztrátou paměti, například při nějakém úrazu, se tato může časem vrátit, tedy něco
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se obnoví a něco se člověk znovu naučí, ale v jiné části paměti. Jde tedy o dvojí druh ztráty: ztrátu dočasnou a ztrátu
trvalou, například úmrtím buněk, kterou lze nahradit jen vybudováním nové paměti.
To budování nové paměti trvá normálně značně dlouho, podobně jako když si přeříznete nerv na ruce. I když vám ho
při operaci včas sešijí, všechny nervy připojené na poškozenou nervovou větev od sešitého místa až ke konci ruky
musí znova narůst, rychlostí asi 1 centimetr za měsíc (a některé axony jsou až metr dlouhé!). U mozku se navíc jedná
o složitější systém, který ale na druhé straně je řízen daleko rafinovanějšími procesy a dokáže řešit jisté komunikační
problémy sám.
Není třeba podotýkat, že i my jsme naše metody vyvíjeli a našli ještě celou řadu vylepšení, takže materiálu na naší
tezi bylo dost. Byl jsem tedy pověřen, abych to sepsal a přihlásil na bionickou konferenci, která se měla konat už na
podzim, na univerzitě v Kingstonu.

Dalo by se tedy říci, že jsme byli všichni šťastni, včetně Sue, která se hlavně těšila z toho, že se nesplnily její obavy a
neskončil jsem v mentálním sanatoriu, tentokrát ne jako výzkumník, ale jako pacient. Náš domácí život se sice
mnoho nevylepšil, dělali jsme teď oba jako otroci a většina našich dialogů se odehrávala přímo v práci. Ale už to, že
šlo o dialogy a ne o dva monology, byl to značný pokrok. Sue také poznala, jak je naše práce zajímavá a jestli jsem
někdy měl - to ještě dříve, jako asistent na univerzitě - hodně nadšených posluchačů, ona je teď svým nadšením
strčila všechny do kapsy. Je totiž velkou touhou muže, aby žena jeho práci sledovala s obdivem nejen ženským, ale
přímo náboženským. Práce na tézi mi tedy vesele ubíhala, naše firma si začala dávat inzeráty do místních novina a
sem tam se objevilo i poděkování od vděčných pacientů, hlavně ovšem od jejich rodin.
Ovšem místo aby mi úspěch stoupl do hlavy, vybujela mi tam celá řada obav a problémů. Kdysi, to ještě ve dvacátém
století, dělal totiž jistý doktor Cameron v montrealském sanatoriu ne zcela nepodobné pokusy na pacientech. Projekt
by financován americkou CIA, která se snažila najít spolehlivou metodu brainwashingu, neboť se báli, že Rusové už
něco podobného mají. Doktor Cameron přišel na to, že když bude svým pacientum hrát celý den do sluchátek
nekonečnou pásku s nějakým poselstvím, dostane se tak přímo do jejich podvědomí a tím tam i zasadí zárodek jejich
vyléčení.
Američanům ovšem nešlo o léčení, ale o mentální programování. A doktorovi, který neměl na výzkum, šlo zase jak
získat peníze pro jeho projekt. A tak když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří, jak se kdysi zpívalo v jedné hymně.
Nuže nepodařilo se. Po překonání počátečních potíží, kdy si po nějaké době pacienti sluchátka prostě strhávali, je
začal náš dobrý doktor napájet drogami. Větším problémem ale navíc bylo, že pacientům po tom programovaní
zůstaly v paměti iluze obě: ta jejich první, schizofrenická, i ta nová, získaná. Ale v té době se už používaly počítače a
tak s jejich zřejmou analogií dostal doktor nápad, že pacientům musí nejdříve to starou paměť vymazat. A mazal
pořádně! Několikrát denně jim dával elektrické šoky o stovkách voltů, trvajících několik vteřin - a to přímo do
mozku!
Kdo maže, ten jede a opravdu, pacienti byli po tom všem jako vygumovaní, lépe si nové sugesce osvojovali, rychle se
léčili a brzo by měl sanatorium prázdné - kdyby se mu ovšem zase dál neplnilo, protože jak známo, počet bláznů na
světě zůstává zhruba konstantní. A dokonce mu už sanatorium praskalo ve švech, protože se mu začali vracet navíc i
ti "vyléčení" pacienti. Ty pak radši posílal jinam, protože byli v horším stavu, než když k němu přišli poprvé. Až po
letech zažádaly oběti jeho "léčení" Američany o odškodné a americký soud jim ho také přiklepnul.
Jak to všechno vím? Ale ovšem, z univerzitních přednášek. Náš profesor už to pochopitelně nezažil, i on se o tom jen
dočetl, ale záznamy o tom existovaly a existují. Profesor nás varoval, abychom nedělali nezodpovědné pokusy,
protože se může stát něco jako zpětný zápal a vymstí se nám to. Ten profesor se totiž jmenoval Burbank . . . My už
tehdy ovšem byli daleko dál, naše elektronika uměla ledacos, i když pořád pro nás zůstávalo podvědomí tam, kde mu
určil místo sám dnes už zapomenutý Freud, totiž až někde "pod vědomím".

Page 2 of 4

Vzpomněl jsem si na to varování, protože naše neuvěřitelné úspěchy se mi nějak nezdály. Místo abych se radoval,
zůstával jsme skeptický. Říkal jsem si: "Co když?" a napadaly mě různé hororové historky. Nevytváříme tady nějaké
Frankensteiny? Přeje si vůbec lidé, aby se někdo dostával do jeho podvědomí?
Šel jsem se o tom poradit s Jenny, tohle byl víc její obor, než můj. Náš úspěch ji ale tak dalece nadchnul, že o tom
nechtěla ani slyšet. S radostí mi vykládala, že už ví, proč je naše metoda tak úspěšná: ty světelné záblesky, co
pacientům posíláme, jsou vlastně něco jako když hypnotizér nechá svůj objekt hledět do blýskavého krystalu či
něčeho lesklého. A. je to silnější, než akustická stimulace či mantra jogínů. Záblesky udržovali pacienty spolehlivě v
hypnóze nejen během světelné indukce, tedy doby, kdy jsme jim ty záblesky posílali, ale zároveň hned přímo
komunikovaly informaci do podvědomí. A to daleko účinněji než mohla Jenny, se svou poměrně pomalou akustickou
hypnózou, která navíc nepůsobila na každého stejně. Některé pacienty totiž z počátku ani nemohla dostat do hypnózy
- ne, že by to vadilo, ukázalo se, že si stejně pamatují, co jsme jim během naprogramovali.
Vidíte, pořád jsem se to bál vyslovit, až to teď řekla Jenny otevřeně. Zarazila se, ale pak si uvědomila, že to nemá
cenu tajit. Vždyť my jsme vlastně ty lidi opravdu programovali, když ne přímo je, pak tedy určitě jejich paměť!
Najednou jsme seděli tiše, pod tíhou toho poznání nikdo nepromluvil . Jenže jak dalece o tom mohu mluvit na
konferenci? To by mohlo celý náš projekt zabít! Zavolal jsme Toma a řešili jsme všichni tři, co s tímhle novým
problémem. Tom se zamyslel a pak se praštil do hlavy: "Tak tohleto vlasně Burbank chtěl! Programovat lidi! A my
jsme mu to málem dodali!"
"To máš pravdu," přitakal jsem. "Ještě, že jsem trval na tom, abychom vše utajili. Víš, co by takový vynález mohl
způsobit v nezodpovědných rukách?"
"Ale hoši," řekla Jenny, "vždyť my toho zase tak moc neumíme. Je sice pravda, že paměť je důležitou částí myšlení,
ale k programování lidí, to je rozhodovat za ně, co mají dělat a co ne, na to stačí demagogie politiků."
"No nevím, politik by mě asi nepřesvědčil, abych šel někoho zabít, " namítl jsem, ale Tom se dal na její stranu: "A co
války, to není programování lidí, aby šli zabíjet? Někoho, koho ani neznají?"
"Asi ne, už jsme sto let žádnou válku neměli," nedal jsem se odbýt."
"Ale ne proto, že by nebyl dostatek demagogie," zachechtal se Tom. "To je jen proto, že lidé jsou už hrozně líní, aby
šli ještě někam bojovat. Vše se řeší u mezinárodního soudu."
Nakonec nás ale opět uklidnila Jenny: "Mně jde o to, že vlastně ta moje hypnotická sugesce vlastně není už tak nutná.
Naše metody se zřejmě zdokonalily natolik, že naindukovaná informace se sama dostává přes podvědomí nějak
přímo do normální,"vědomé" části mozku. A zkoušet, co si pamatují, nu to se dá i bez hypnózy."
"Takže ty tady kvitáš, nebo co?" zeptal jsem se naivně.
"Pochopitelně ne," řekla rychle, "ale chtěla bych si také dělat vlastní výzkum. Vždyť existuje tolik duševních poruch,
kde by se naše metoda dala uplatnit!"
"Dobrá," řekl jsem, "zatím pojedeme jako dřív, ty jen omezíš počet sezení s hypnózou a uvidíme, zda je to OK."
S tím jsme se i rozešli, protože už byl stejně večer a poslední pacient dávno odešel.

Jak už jsem řekl, biznys se nám dařil, tézi už jsem měl téměř hotovou a blížilo se léto. Už jsme se ani tolikrát na
mítinkách dohromady nescházeli, neměli jsme čas. Každý měl svoje vyměřené úkoly a zbytek času trávil osobním
výzkumem, který jsme jim ovšem nekoordinoval. To, co jsme dělal s pacienty, zatím pro svůj účel zcela stačilo a také
jejich "nová paměť" se neztrácela nijak rychle. Důvody, proč tomu tak bylo, byly asi dva: u normální ztráty paměti
stářím pokračuje degenerace mozkových buněk pomalu a protože normální člověk používá asi jen desetinu
mozkového objemu a většinou ještě méně, takové ztráty paměti se daly lehce nahradit, už proto, že starý člověk si
stejně nepotřebuje pamatovat tolik, jako za mlada.
Horší by to bylo u lidí, co trpí Alzheimerovou nemocí: tam je degenerace rychlá a neúprosná. Naštěstí lékařská věda
dnes už ví, jak spolehlivě i tento proces zpomalit. Jendou možná ho bude moci i zastavit - i když ale ne reverzovat.
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Zatím existují léky, které zpomalí degeneraci skoro na rychlost té normální, degeneraci stářím. Když jsem to tak
promyslel, dalo se očekávat, že si naši pacienti budou pamatovat hromadu věcí až do smrti, která u některých byla
skoro tak říkajíc "za rohem". A to, co zapomenou během té doby, nebude zase tak velká ztráta. Hlavně, aby se jim
nějak nezhoršoval celkový mentální stav; nevěděli jsme, zda neexistuje něco jako druhořadé účinky. Ale uplynulo půl
roku a nic takového jsme nezpozorovali.
Byli jsme tedy na nejlepší cestě k úspěchu. Naše životy začínaly mít jakýsi druhý, vyšší smysl, nejen že jsme
objevovali nový svět, ale navíc to i pomáhalo lidem. Co víc si vlastně člověk může přát? Už zbývalo jen usnout na
vavřínech . . .

Osud nám to nedopřál. Jedno odpoledne, kdy jsem už psal poslední kapitolu mé teze, ke mně do kanceláře vrazil
Tom. "Průser na kvadrát, " vykřikl a udýchaně klesl do křesla. Ještě nikdy jsem ho neviděl tak vzrušeného, vlastně co
to říkám, přímo vylekaného.
" V ček-, v ček-, " začal koktat, to se mu někdy stává. "V čekárně, v čekárně," opakoval a chytal dech.
"No co je v čekárně," zeptal jsem se, když jsme mu dal čas se pořádně nadechnout.
"V čekárně sedí starej Burbank!"
To vyrazilo dech i mně: "A co proboha chce?"
"No on chce tebe," vyrazil zděšeně.
"Ne koho, ale co? Co proboha chce?" Byl jsem už netrpělivý.
"To já nevím, ale chce s tebou mluvit!"
"Ale o čem, proboha, to já musím vědět, abych se mohl na něj připravit, než ho sem pustím, ty koni. To ses ho
nemohl zeptat?
"Já a zeptat?" povídá Tom, teď už klidněji. "Ty jsi přece náš vedoucí a mluvčí. A taky ti to rychleji myslí, " dodal,
aby mě uklidnil.
Měl pravdu, ale uklidnit mě se mu nepodařilo. Cítil jsem, jak se mi najednou třesou kolena. Co od nás Burbank ještě
může chtít? Ledaže by mě chtěl zpátky, ale to by asi jen zavolal. Třeba se bál, že odmítnu, koneckonců se ke mně
zachoval špatně. Anebo chce zjistit, co děláme a případně něco okouknout? Ovšem, ale mohlo to být horší: mohl by
nás třeba soudit. Nevím zrovna proč, ale v naší pracovní smlouvě bylo mnoho věcí, které se vždycky daly překroutit
do nějakého paragrafu. Soud, proboha jen ne soud! To je drahé, to by nás mohlo zničit, už jen těmi velkými výdaji za
právníka.
Tom měl pravdu, byl to určitě nějaký průser. No oťukám Burbanka, co chce - budu asi muset blafovat, ale tohle ještě
není konec světa, jak říkával Kolumbus, uklidňoval jsem se.
"Tak ho sem přiveď," řekl jsem Tomovi, "a pak radši zmiz, nevím ještě s jakou taktikou na něj půjdu a nerad bych,
abys to zkazil." Bylo to ostré, ale Tom jen radostně přikývl, zavřel za sebou a nechal mě tam s mými neveselými
úvahami samotného.
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A JEŠTĚ JEDNOU BURBANK.
Usedl jsem tedy ke svému pracovním u stolu, aby
nebylo vidět, jak se mi pořád ještě rozčilením třásla
kolena. Ne, že by mě překvapilo, že se o nás už i
Burbank dozvěděl - koneckonců jsme inzerovali v
novinách, s plným uvedením našich jmen i titulů - ale že
by za námi přímo zašel, to jsem prostě nečekal.
Rozhodně to nevěstilo nic dobrého. Kombinace všech
možných příčin mi kmitaly hlavou, ale zůstávala jen
jedna, totiž že jsme ho oklamali a že na to přišel. A že
jsme mu podstrčili paměť z mrtvého a někdo na to
přišel, třeba ti hoši od tajné služby. Že jsem používali
jeho přístroje, abychom se mohli rozběhnout. A navíc že
se asi bojí, že bychom si přivlastnili nějaký jeho objev,
ač - pokud vím - za posledních pět let toho moc
neobjevil.
Dokonce jsem se bál, že snad ví, že jsme dělali seance,
kdy do mě pouštěli data z "jeho" dědy a i když to neví,
že mi to třeba leccos přečte z tváře. Už už jsem skoro
zpanikařil, když se otevřely dveře a já se ovládl. V nich
stál Burbank, nějak víc nahrbený, než jak jsem ho znal
dříve, trochu víc zestárlý a usmíval se. Už to nevěstilo nic dobrého . . .
Napadlo mě, že bych mohl hned zaútočit a říci mu, že jeho nabídku, abych se vrátil, nepříjímám. Než jsem si to
pořádně rozmyslel, promluvil sám a zároveň mi i odpověděl na mou nevyřčenou otázku. "Neboj se, Johne," řekl,
"nebudu tě přemlouvat, aby ses vrátil. Jak jsem slyšel, daří se vám dobře a máš přece právo rozběhnout se za svým
cílem."
"To jsem rád," řekl jsem, "opravdu jsme se pěkně rozjeli. Vidíš, kdybych od tebe dostal to studijní volno, musel bych
se teď vrátit a tenhle úspěch tady by mi utekl. Vlastně bych ti měl poděkovat," neodpustil jsem si ironickou
poznámku.
Vzal to vážně. "Máš pravdu, ale proto tady nejsem. Chtěl jsem se ti omluvit, že jsem s tebou nejednal zrovna nejlépe.
Můžeš mi to prominout?"
A jeje, řekl jsem si, teď leze ke křížku. Co ale proboha může na mě chtít? Nahlas jsem ale řekl: "Vše odpuštěno, ani
já jsem se nechoval moc důstojně, ztratil jsem prostě nervy. Nebylo to snadné: nevěděl jsem tehdy, zda seženu práci "
Přerušil mě: "Ale věděl jsi, vždyť už jsi měl plány a já ti vlastně jen pomohl je uskutečnit,"
Tím mě zase naštval a tak jsem to hned odpálkoval: "No být tebou, s tím bych si zásluhy nedělal. Po tolika letech a ty
jsi mě klidně vyhodil -"
Opět mě přerušil: "Pokud vím, nevyhodil jsem tě, to ty jsi kvitnul. Jí ti jen nechtěl zaplatit tu tvou studijní
dovolenou."
"To ano, "řekl jsem rozpačitě, "ale vlastně jsi mě zavedl k tomu, abych ti musel dát výpověď sám a to bylo kruté."
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"Nepřišel jsem se sem hádat, Johne, řekněme, že jsme oba pochybili, já možná víc. Právě proto jsem tady."
Zarazil jsem ho: "Už jsem řekl, že vše je prominuto a pokud jsi přišel jen pro tohle, tvoje návštěva už splnila svůj
úkol." Tím jsem mu dost neurvale naznačil, že zase může jít; měl jsem na něj pořád ještě vztek. Navíc, teď když bylo
vidět, že nás soudit nebude, jsem už ani nebyl zvědav, co vlastně skutečně chce. A že něco chtěl, to bylo jasné, takže
jsem se hned cítil jako na koni.
"Přišel jsem kvůli něčemu jinému, Johne, přišel jsem tě požádat o laskavost," pronesl tiše, skoro nesměle.
Tím mě úplně dorazil. Takhle poníženého Burbanka jsem ještě neznal. Tím ovšem vzbudil mou pozornost. "Proč by
ti já měl udělat laskavost, když ty jsi mi žádnou nikdy neudělal?"
Začal mi vysvětlovat: "Podívej, mohl bych tě přitlačit - část práce jste dělali pro sebe na mých přístrojích, používali
jste bez povolení můj komunikátor a jistě ho ještě používáte. Kromě několika porušení patentních a autorských práv
by se jistě našly i značné finanční škody, co jste mi tím způsobili, ale - "
Teď jsem ho zase přerušil já: "Tak nevím, prosíš mě nebo mě vydíráš?" řekl jsem rozčileně, ale ta kolena se mi zase
začala klepat. Naštěstí to nebylo vidět.
"Nech mě prosím domluvit," řekl téměř lítostivě. "Už jsem řekl, že potřebuju od tebe pomoc a ty věci jsme uvedl jen
proto, že jsi říkal, že jsem ti žádnou laskavost neudělal. To je ta laskavost, když už ti na tom tolik záleží."
To znělo logicky a také jsem mu to řekl: potěšilo mě totiž, že se tím uzavře jeden odstavec strachu a já těch strachů
měl plnou kapitolu. "Dobře, řekl jsem, vyslechnu tě, ale nic ti neslibuju. Moje prostředky i možnosti jsou omezené,"
řekl jsem odmítavě, ale v podstatě to byla pravda.
"Jdu za tebou pro tvé schopnosti odborníka," řekl a znělo to docela upřímně.
Chtěl jsem se bránit, i když mi to lichotilo: "Podívej, kdysi jsi byl můj učitel a osobní příklad. Říkal jsi, že jsem tvůj
nejlepší student, jednu dobu jsem si dokonce myslel, že se mnou jednáš jako rovný s rovným. Jako boss jsi byl ale
nemožný, prostě nemožný, to uznej."
Zasmál se a opět se z toho snažil naskórovat body: "Ale kdybych nebyl, byl bys dnes tam, kde jsi?"
"A kde jsem?" zasmál jsem se uštěpačně. "Na barák jsem si musel vzít druhou půjčku, manželka musela jít dělat,
zatímco u tebe jsme si mohl spokojeně hnít a vydělávat slušné prachy. "
"To je právě ono: prachy nejsou všechno. Tvůj odborný růst by začal stagnovat. Jistě víš, že už teď jsi považován za
průkopníka v neuro-bionice a odborník v oblasti bio-paměti. A to jsi ještě ani nezveřejnil tézi, na které pracuješ."
"Takže ty mě necháváš špehovat?" zarazil jsem ho.
"Co bych nechával, " zasmál se, "dělám to sám, z osobních důvodů. Potřeboval jsme vědět, jak jsi dobrý. A kolegové
z oboru se občas rádi vyjádří, ani ty neumíš moc skrývat svůj entuziasmus, když s někým mluvíš."
Asi to byla pravda, ale o tézi nikdo nevěděl, to je hádal. "Nu jestli chceš tu tézi číst, než ji zveřejním, tak na to
zapomeň. Vím, jak si umíš přivlastňovat cizí úspěchy."
"Jó, kdybych to uměl, zvláště teď! Ale ne, já nechci tu tézi, já chci víc."
"Tím mě úplně dobil. "Víc,? Co víc ještě můžeš chtít?"
"Mohu mluvit upřímně? Ale musí to zůstat mezi námi," řekl tajnůstkářsky.
"Pokud tím neohrozím náš výzkum a kolegy, tak ano, na to máš moje slovo." Věděl jsem totiž, že se jinak od něj nic
nedozvím.
"Jde o mě samotného." Zarazil se: "Ale přísahej, že to nikomu neřekneš!"
"Nač ty tajnosti?" divil jsem se.
"Nejdřív přísahej!"
"No prosím, přísahám, když už musíme hrát tu dětinskou hru."
Nadýchl se, jako když se ještě rozmýšlí a pak řekl: "Jde o můj vědecký status, skoro bych řekl existenci."
"Ale, ale," zasmál jsem se. "Tak zlé to zas nebude, ne?"
Zatvářil se smutně a zdálo se, že to opravdu na mě nehraje. "Johne, ztrácím rapidně paměť. "
"Ale to my všichni.z toho si nic nedělej. Denně umírají milióny našich mozkových buněk. Většina se jich obnoví, i s
jejich pamětí, takže vlastně moc neztrácíme. A tam, kde se paměť sama neobnoví, zase se brzy nové buňky naučí to,
co potřebují znát, ze souvislostí nebo tréninkem. Pokud se ovšem buňky samotné neobnoví, je ta ztráta trvalá."
"To vím, i to, že zbývající buňky mohou někdy převzít úlohu těch ztracených buněk. Na tom vlastně pracujete vy,
ne?"
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Nepopíral jsem to. Zase hádal, ale byl natolik inteligentní, že hádal dobře. V tom byla i jeho genialita. Přešel jsem
raději k věci: "Ty máš Alzheimera? " zeptal jsem se a ani jsem si neuvědomil, jak neurvale.
"Ne, je to něco horšího, a tady nejde o roky, ale o měsíce. Existuje asi třicet degenerativních nemocí nervů a tahle je
snad ta nejhorší. Snažil jsem se najít léčbu sám, ale už si prostě na to dost nepamatuju z mé zkušenosti anebo na to
nejsem dost dobrý. A k druhým odborníkům jsem se bál jít - určitě by se to rozneslo. V tvém případě vím, že umíš
držet slovo. A navíc víš, jak na to, oni ne."
"S tím slovem se na mě můžeš spolehnout - pokud to ovšem není trik a chceš takhle jen získat naše tajemství. Pak
bych tě nemilosrdně odhalil. Jestli tomu rozumím, chceš nějak nahradit zastavit ztrátu paměti. Musím se ale o tom
poradit s kolegy, ale já sám jsem celkem proti."
Z jeho pohledu jsem usoudil, že jsem ho ranil. Začal jsem tedy vysvětlovat: "Bylo by to totiž velké riziko. U našich
penzistů není co ztratit, ale ty jsi ještě produktivní vědec, mohl bys víc ztratit, než získat. A jak máme vědět, co ti
naindukovat, když si to vlastně nepamatuješ?"
"Naopak, riziko by bylo, kdybych s tím nic neudělal - já ne abys jen někam uložil to, co si ještě pamatuju a až to
zapomenu, zase mi to do paměti vložil. Tohle už umíte, to vím. Já ale potřebuju ještě víc: potřebuju si vybavit to, co
si už už teď nepamatuju, to je právě ta tragedie. Můj nejdůležitější projekt, nebudu ho zatím ani jmenovat, bylo hledat
jisté bionické řešení pro jeden problém. Já už to řešení měl, jenže jsem si ho nezapsal a pak jsem ho zapomněl. Já jen
vím, že to bylo jediné možné řešení, ne výsledek mé dlouholeté práce, ta byla k ničemu, dokud mě tohle jednou večer
nenapadlo. Bylo tot ak neobvyklé, že jsem si to nechal uležet v hlavě a za týden to bylo pryč. Nic, vůbec nic z toho
jsem si nepalmatoval. Potřeboval bych teda, abys mi to nějak vybavil."
"A to je právě to, co neumíme, doslova "oživovat" mrtvou paměť," řekl jsem s úlevou, že pochopí a že to nebudeme
muset dělat.
"Ale ne, Johne, vždyť víš, že ztráta paměti je dvojího druhu: trvalá, úmrtím buněk a přechodná, například po úrazu,
kdy se jen dočasně vymaže obsah paměti, ale časem se vrátí, tam by to mělo jít."
"No to je právě to, to první nahradíme indukováním fakt do zbylké části mozku, ale to druhé ještě neumíme a tam je
to riziko, můžeš ztratit víc, než získat. Například věci, které jsi zapomněl a už si je ani vybavit nechceš. Pamatuješ?
Tys nás přece vždycky učil, že do paměti se vejde jen určité kvantum informace a to ještě jen za určitý čas". Anebo:
pracujeme-li v oblasti přes limit, nemůžeme za výsledky ručit, a těch negativních může být víc než pozitivních."
"To všechno vím, to je právě to, proč jsem přišel. Já teď to riziko podstoupit musím, chápeš? Já už nemám co ztratit a
něco získat, to mohu jen s rizikem. To je bohužel celá pravda. Ty jsi Johne moje jediná spása," zaprosil.
Trochu jsem byl zviklán, ale řekl jsem jen: "Jak už jsem řekl, povím to mým partnerům a uvidíme. "
"Víc ani nechci," odpověděl, ale bylo vidět, že i když možná čekal něco horšího, v duchu doufal, že si mě získá, že
mu hned řeknu 'ano'.

Svolal jsem velkou radu - málem jsme řekl rodinnou, byla tam i Sue - a doufal jsem, že to všichni odmítnou. Nestalo
se. Když jsme hlasovali, tak zatímco Sue se zdržela, protože tomu prý nerozumí, ti oba druzí , Jenny i Tom, mě
přehlasovali. Tvrdili, že už z důvodů humanitních to nemůžeme odmítnout. Protože jsem ale trval na svém, začali mě
přemlouvat a kupodivu nejvíc Sue. Takovou jsem ji dříve nepoznal: nezdržovala se nějkými humanitbní důvody, ale
konstatovala, že by to mohlo znamenat další úspěch, když se to povede. Tím mi vrazila dýku do zad: ona, kvůli které
jsem musel přestat dělat pokusy s reinkarnací! Jen jsem nevěděl, jestli se opravdu tak zapálila pro naši věc nebo
rafinovaně uhodla, kde je moje slabina. Po nějaké době jsem to vzdal: když jsou na vás tři, je to přesilovka. Vlastně
byli čtyři: aniž jsem to věděl, moje druhé já, to podvědomé, jim pomáhalo :-).
Když jsem to oznámil Burbankovi, byl celý šťastný, dlouho mi tiskl ruku pak prohlásil ono kouzelné slovo:
"Zaplatím pochopitelně tolik, kolik budete chtít." To mě konečně přesvědčilo: ne, že bychom byli v tísni, ale extra
peníze se hodí vždy a my s ním asi budeme muset strávit hromadu drahého času.
Ano, čas, to bylo to, čeho se nám teď nejvíc nedostávalo. Museli jsme najmout novou sekretářku, protože Sue začala
asistovat Jenny při jejích seancích a také Tom potřeboval technika. Trápila mě otázka, jak to vše před novým
personálem utajit. Svolal jsem teda další generální mítimk, kde jsem poukázal na to, že větší část naší práce musí
Page 3 of 5

nutně zůstat tajná, už proto, že jsme pořád ještě moc Burbankovi nevěřil jeho historku s tím, že ono řešení znal a
zapomněl. Patrně už na to nestačil a chce nás zneužít.
Dohodli jsme se tedy, že osobní záznamy pacientů bude mít na starosti jen Sue, zatímco sekretářku bude dělat jen
věci organizační, jako třeba běžnou agenturu a rezervace pacientů. Co se týkalo technika, Tom se rozhodl proces
zautimatizovat, takže technik jen obsluhoval počítač s disky a opravoval malé poruchy, ale o tom, co to vše vlastně
dělá, neměl vůbec žádný pojem. Nu a ta data, jak už jsme řekl, jsme vlastně neuměli číst ani my. Elektronika
magnetického snímače signálu a i induktivní optiky na deskách s tištěnými spoji bude zalita pryskyřicí, aby nešla
zpětně inženýrovat. Všechny výkresy své elektroniky pak bude mít jen Tom a to ještě doma a jen v trezoru. Já zase
všechnu svou dokumentaci elektronicky zakóduju, aby ji nebylo možno přečíst. A všichni jsme se zavázali, že
budeme Burbanka sledovat a jakákoliv podezření hned podávat mě. To jsem si na nich vynutil za můj konečný
souhlas s tím, abychom ho tedy vzali jako pacienta.

Po schůzi jsem si ještě promluvil s Jenny. "Nechápu, jak jsi mohla hlasovat pro, když přece víš, že to ještě neumíme,"
řekl jsem nechápavě.
"Nu neumíme, ale už máme jisté náznaky, že to půjde. Ty jsi asi moc nesledoval naše nedávné výsledky," odpálila
mě nepříliš jemně.
"Jaké výsledky?" zeptal jsem se, přehlížeje její kritiku,
"Začala jsem totiž pozorovat, že si pacienti začínají vybavovat i věci, které jsme jim nenaindukovali. Patrně se jim v
mozku vytvářejí spojení se zdravou pamětí, tam, kde byla kontinuita přerušena díky těm mrtvým buňkám. Nová
spojení prostě tyhle úseky přemostí a objeví se stará, dříve jakoby zasutá, informace. Naše data, která se dostávají
zrakovými buňkami do optického počítače v mozku, si patrně našla cestu přimo k centrálnímu procesoru, který pokud ovšem vůbec pacientovi pracuje jeho pamatovaci a vybavovací proces - pomáhá vyhledávat nepoškozené části
paměti a napojujese na informaci v nich. "
"Například?"
"Naše baronka von Pfiltz: vyjevila se jí totiž její milostná aféra z doby dávné, kdy klamala manžela s nějakým
oficírem. Vidíš, na to jsem se tě chtěla zeptat: máme tyhle věci podporovat, nebo je utlumit - pokud to vůbec půjde?"
Aha, řekl jsem si, problémy se zase sbíhají, jakoby nám nestačil Burbank. Co teď? Řekl jsem po pravdě: "Odpověď
neznám, v tom jsi ty odbornice."
"To není tak jednoduché: z odborného hlediska je vše, co se vybaví, nejen zajímavé, ale může to i urychlit další
procesy. Ze společenského hlediska je to ale nebezpečné, hlavně pro pacienty. Ona se už teď hrabe doma ve starých
almarách a hledá jeho fotku."
"A co je na tom tak nebezpečného? On už přece nežije, ne?"
"No nežije, ale ona to popírá a chce ho dát do své poslední vůle. To pochopitelně štve její rodinu a hrozí mi, že když
to u ní nepotlačím, že přeruší její léčbu."
Rozčílil jsem se: "Banda jedna nevděčná, měli by být rádi, že je zase poznává. Ale máš pravdu, ještě by nás mohli
soudit!"
"Těžko, my jí to tam přece nenasadili a zákon by jistě usoudil, že si vzpomněla sama. Pokud by na tom ovšem trvala,
nezbývalo by rodině než ji nechat uznat mentálně nezodpovědnou, tj. její poslední vůle by byla neplatná. Ale to oni
nechtějí: vědí, že by se pak pohádali mezi sebou. Jde mi o to, zda se to nebude u některých pacientů projevovat, ale
ještě s horšími následky.
"S jakými, proboha?" zeptal jsem se pochybovačně.
"No už jsi chtěl třeba někoho zabít? Představ si, že by se ti to časem vyjevilo, ale tak, že ho musíš zabít, ale nevíš
proč ho chceš zabít. Jak tě ale zastavit?"
To mě dorazilo: "Prosím tě, nech toho sýčkování, ještě tam nejsme. A ty její vzpomínky na její bionevěru - bůhví,
jestli se to vůbec stalo - ty jí rychle vymaž!"
"Jako žena jsem proti tomu, aby se to vymazalo - co když to byla jediná pravá láska jejího života?" namítla Jenny.
"A jako vědec?" zeptal jsem se.
"Nu, jako vědec si myslím, že máš pravdu. Ale počkáme, zda tu fotku najde," dodala.
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Zasmál jsem se zlomyslně: "Jako žena bys ale mohla vědět, že pak už bude pozdě."
"Jenže jako vědec musím nejdřív vědět, zda je to u ní fikce či historický fakt, abych věděla, jak to vymazat," odbyla
mě a já podlehl. Jako člověk. Jako vedoucí jsem ovšem měl vědět, že jsem udělal velikou chybu. Nevím proč, ale
takové věci se vedoucí doví vždycky až když je pozdě.

Page 5 of 5

Autor : ©Jan Hurych
Název : BIOREIN.INC (scifi román, Kapitola 12).

VÁHÁNÍ.
Protože jsme měl můj článek pro konferenci hotov a
poslán, mohl jsem se rozmýšlet, co dál. A ani ne dlouho:
objednávka, se kterou přišel Burbank, byla lákavá a už
na první pohled dost těžká, nejen tím, že to bylo něco, s
čím se zatím nikdo nezabýval, ale také proto, že
abychom mohli vůbec začít, museli jsme vědět, co
vlastně hledáme. A to nám nechtěl říct. A to ještě
nemluvím o tom, že jsme se snažili utajit naše metody,
dokud nebudou veřejně uznány jako naše. Burbank byl
přliš dobrý biznysmen, aby si nechal ujít tuto příležitost.
Jedno řešení mohlo být vzít ho prostě do party - a on
nás. Bylo mi ovšem jasné, že to by nepracovalo, asi jako
když dáte dva dravce do jedné klece: naše zájny byly
antagonistické: úspěch jedné strany vylučoval úspěch
druhé. A nakonec byli jsme to právě my, kdo tím mohl
ztratit víc.
Svolal jsem teda poradu, abychom vymysleli, co s tím.
Začal jsme prohlášením, že oni všichni mě svým hlasováním dostali do pěkné kaše. Tomu se bránila Sue, že ona
přece nehlasovala. "Ne, ty jsem jen ostatní naváděla, "řekl jsem ironicky, což mi u ní žádné body nepřidalo.
"A co na nás vlastně chceš?" zeptal se Tom.
"Vidím, že jsi posledních čtrnáct dní jen spal," řekl jsem naštvaně - nějak jsem z toho ztrácel nervy.
Situaci zachránila Jenny, která se ujala úkolu, jak mu vysvětlit naše problémy. A pak dodala, to už k nám všem:
"Myslím, že by to šlo udělat asi takle: Burbank bude prakticky pod hypnózou, tam si můžeme dělat co chceme. To
mu ovšem neřekneme. Já z něho dostanu, o co jde a podle toho pak uděláme plán.
Překvapilo mě, jak byla rafinovaná, ale nevím vlastně proč: všechny ženy jsou přece rafinované, už od přírody. Nneí
divu, že darwinisté podezřele mlčí, když jde o druhou Darwinovu knihu, která se týká ne toho přirozeného, ale
sexuálního výběru, který on považoval za stejně důležitý, jako ten první, jinak by asi o tom nepsal, že ano. Také mi
vadilo, že na to přišla zrovna ona.
"No jo," namítl jsem, "ale jak mu to budeme prezentovat, on zase není tak hloupý, aby nás nepodezíral?"
"To není," řekla Jenny, "ale co mu zbývá? Jestli mluví pravdu a opravdu si to nepamatuje, my jsm jeho jediná spása.
prostě mu nic neříkej, dáme ho na mašinu a je to. Jen mu vysvětli, že máme svoje tajné postupy, a že nám musí slíbit,
že nebude po nich dále pátrat. Uvidíš, že bude souhlasit"
To dávalo smysl a tak jsem se vypravil za Burbankem.

Potěšen, že se ho ujmeme, začal se hned vyptávat; tak jsem ho zarazil, že tady jsme jako vedoucí my a že už máme
plán.
"Já vím, Johnny, ty se mi mstíš, že jsem ti byl špatným vedoucím a já to chápu, ale chápej zase ty, že já potřebuju
vědět, co budete dělat. Jistě budete v tom potřebovat mou pomoc!"
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"Obávám se, že takhle to nepůjde," řekl jsem odmítavě. "Sám jsi řekl, že ve své paměti už řešení nenajdeš a jistě jsi
zkoušel vše možné. Dva vedoucí tu nepotřebujeme, to by nás jen brzdilo. A navíc, ty naše metody neznáš a my ani
nemáme zájem, abys je znal."
"Ale já přece musím vědět, co se mnou budete dělat!" vykřikl nervózně.
"Jestli ti jde o to, že bychom mohli řešení najít, utajit ho a sami ho někomu prodat, o to se neboj. Sepíšeme tady v
tomhle smyslu kontrakt a ten necháme stvrdit právníkem. Ty dostaneš - za dohodnutou cenu - to svoje řešení, a uznáš
naše prvenství v restarurování paměti a naše patentované metody."
"Vy už to máte patentované?" zeptal se překvapeně.
"Už je to na patenťáku, uznamé to bude co nevidět."
"Ach tak," řekl jakoby pro sebe, "takže vy jste to ještě nepodali." Bylo vidět, že mou lež prohlídl.
"Tady poznávám starého Burbanka," zachechtal jsme se, abych zakryl rozpaky, "ale tobě to může přece být jedno,
ne? Řekni to ale rovnou: jestli jdeš po našem tajemství, můžeme to skončit hned tady."
"A jestli ty jdeš zase po mém, tak také. Ale vážně, musíme si důvěřovat."
"To jistě, ale my máme výhodu: ty jsi řešení našel a zase jsi ho ztratil, my bychom ho ještě mohli objevit sami taky
jako ztratit," hrál jsem to na něj. "Naše tajemství jsou ale převážně tehcnologická a na to ty jsi, promiň mi, nikdy moc
nebyl."
"To máš pravdu, takže té diskuze radši necháme," snažil se odbočit.
"Máš teda nějaký plán, jak na to jít?" zeptal jsem se věcně. My totiž umíme zatím vrátit do paměti jen to, co někdo
zapomněl, ale my známe co."
"Můžeme začít tím," přitakal. "Abych pravdu řekl, žádný opravdový plán nemám. Vše ostatní jsem již zkusil."
Dohodli jsme se teda na prvním sezení, jen jsem jako příklad chtěl vědět, co už zapomněl. Navrhl jsem mu historii,
nějaké známé letopočty. Abych jeho a hlavně sebe přesvědčil, že to skutečně neví, zeptal jsem se ho na pár dat a
zdálo se, že ať se namáhal jak chtěl, vzpomenout si nemohl.

Doma jsem o tom přemýšlel, zda si nebereme příliš velké sousto. Ta ztráta paměti mi nešla z hlavy - sám osobně jsme
také leccos zapomněl, ale později si to vybavil. Ovšem, já jsem pořád ještě mladý, ve srovnání s ním, a byly to jen
maličkosti, ale zapomenout řešení? To znělo jako v nějaké druhořadé sci-fi, kde stařičký vědec zapomene někde
laserový minifokátor, místo už stereotypního deštníku.
Také to, jak ztratil paměť, se mi nezdálo: nemoc, no prosím, ale proč mi nechtěl říci, která to je? Asi mě nechtěl
odradit a kromě toho, konec mohl být katastrofálně rychlý a nemuseli bychom to stačit. Pak mě napadla jiná varianta:
mohla to být nějaká droga. Tak například v roce 2005 vypukla aféra kolem léku Luxitor, byl to téměř zázračný lék,
který měl snižovat obsah škodlivého cholesterolu LDL v krvi a tím i znížovat vysoký krevní tlak. Tím Luxitor
pomáhal i snižovat počet srdečních záchvatů a mozkových mrtvic.
Jeho škodlivé účinky naopak byly, že měl údajně způsobovat neuromuskulární degeneraci centrálního nervového
systému, později i svalovou dystrofii, čili ubývání svalů. Někteří doktoři reportovali i Parkionsonovu chorobu a ALS
- Lou Gehrigovu nemoc. Zastavení dávek Luxitoru jen degeneraci zpomalilo, ale nezastavilo, nbeoť docházelo k
cerebrální ataxii, nemoci, způsobující degeneraci spodní část mozku, sloužící jako centrum motorických funkcí.
Jak to bylo možné? Inu cholesterol je také důležitá látka pro stavbu vnější membrány nervové buňky a náš nervový
systém jej potřebuje ke své neustálé opravě - jak je známo, buňky v lidském těle periodicky zanikají a jsou
nahrazovány novými. A bez ochranné membrány nemůže nová buňka existovat.
Ovšem místo Luxitoru bylo možno brát denně až 3000 miligramů vitamínu C, který pomáhá nadbytečný cholesterol
recyklovat přirozenou cestou a vedlejší produkty dostat z těla. Dnes máme dokonce nové léky, získaná pomocí DNA
výroby, které jsou schopny udržovat hladinu cholesteru v těle automaticky na bezpečné hladině, tj. dostatečně nízké
pro zdravý krevní tlak a zároveň dostatečně vysoké pro tvorbu nových buněk. Není divu, že se dnes víc a víc lidí
dožívá přes sto let. Pravda, naše biologické a fyzické stáří se zvýšilo i jinými lékařskými výzkumy, ale výše
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jmenovaný výzkum zkrotil právě toho nevětšího zabíječe:, kardiovaskulární nemoce. V té době bylo na Luxitoru
kolem 20 miliónu lidí jen ve Spojených státech, tak si asi dobře představíte, že i malé procento postižených cerebrální
ataxií znamenalo několik tisíc obětí a způsobilo veliký poplach.
Pochopitelně asi musel Burbank trpět něším jiným, a to vedlejšími účinky nějaké jiné drogy, která zasahovala přímo
paměťoou část mozku. Ale to bylo celkem nepodstatné: hlavně musíme počítat s tím, že je to katastrofální degenerace
a že nemáme moc času. A i když nevíme pořádně, jak pokračovat dál, víme alespoň kdy: už včera, pokud už tehdy
nebylo pozdě.

Jenny si ho vzala do parády, zatím mu dala jen jednoduchou hypnózu, kde mu ta historická data vsugerovala. Když
ho "vzkřísila", opravdu si je pamatoval. Považoval to za velký úspěch, hlavně proto, že mu ještě paměť na něco
pracuje normálně, jak řekl. Tak mu navrhla, že ho příští sezení z toho vyzkouší a pak že se uvidí. Nadšeně souhlasil.
Já se ještě ten den sešel s Jenny, která mi vyjevila, co z něho v hypnóze dostala. Tak především měl ty tajné projekty
dva: jeden od nějakého soukromníka a druhý od nějaké tajné služby. Jaké, to ještě nevěděla a já ji nepodezíral, že by
snad něco tajila. Jen jsem se jí zeptal, jestli si on někdy nevyjeví, na co se ho ptala.
Neboj se," řekla, "já mu to v hypnoze vymazala a to pracuje perfektně. Ale teď k tomu problému: není někde nějaký
zápis či teorie, jak se někomu může vybavit paměť sama od sebe?"
"Teorie je prostá" jedině tam, kde není paměť seriózně poškozena. Případů je hodně, ale většinou je nešlo dobře
studovat: někdy se paměť vrátila příliš rychle a na nějaký neznámý popud, jinde se sice vracela postupně, ale problém
je, že v takových případech se nedělají riskantní pokusy, aby se jimi nenarušil proces, takže máme jen útržkové
záznamy, které nikdo pořádně neanalyzoval. Většinou se jedná právě o návrat paměti, ztracené při úrazu, šoku,
případně i částečné mrtvici. jinak řečeno, 'v paměti to je', ale člověk si to tam neumí najít. Důvod je vštšinou je
přerušený řetězec neuronů, který časem doroste, jenže nevíme kdy ano a kdy ne, protože případů, kdy se už paměť
nevrátila, je pochopitelně daleko víc."
"A ty si myslíš, že Burbank nepatří do této kategorie?" zeptala se Jenny.
"Je těžké tomu říkat nějaká kategorie, snad podle příčiny ztráty, ale rozhodně ne podle návratu paměti. která s emu
ještě nevrátila. Pokud vím, o úrazu či šoku Burbank nemluvil, ani o mrtvici - zato o nějaké nemoci, kterou ale dále
nevysvětlil. Ptal jsem se ho na to, ale odmítá to říct. O Parkinsonově nemoci řekl, že ji nemá, ale prý něco horšího a o
šoku nemluvil, ani o nějakém úrazu".
"Hm," řekla Jenny, "patrně ani sám neví, co to je. jen prostě ztrácí pamět. Ale vsadím se, že přirozenou cestou se mu
nic nevrátilo a ani nevrátí. Také už není mladík, což je přitěžující okolnost," řekla, zasmála se a já si uvědomil, jak
jsou někdy ženy kruté.
Navázal jsem na to: "Je možné, že ztrácí paměť díky nějaké droze, kterou užívá. Pátrat po tom, která droga by to byla
nebo vůbec po takové příčině, nás ale daleko nedostane a jeho už vůbec ne: škody nejsou reversibilní, nejde to vrátit
zpět."
"No ale stačilo by to třeba vývoj zastavit nebo alespoň zpomalit, ne? Teď mi napadá: je-li ten proces navíc i
nezastavitelný, k čemu mu ta nově získaná paměť bude, když ji časem opět ztratí?"
"Nu paměť mu nebude k ničenmu, ale kdybychom našli tu odpověď, jistě bychom mu ulehčili jeho situaci. Počítám,
že se na ten projekt zadlužil nebo už dostal moc zaplaceno, takže s řešením přijít musí. Jen doufám, že to není něco
pro Mafii, ty tyhle prohřešky berou 'smrtelně' vážně, " zasmál jsem se mému morbidnímu vtipu. "Nakonec jde i o
rodinu - budou-li vymáhat od něho peníze zpět, může je to úplně ožebračit."

Jenny měla ještě jednu otázku: "A co takhle nějakým elektrickou či jinou terapií by to nešlo?"
Viděl jsem, že také začíná váhat, co jsme si to vzali na krk. "Musím tě zklamat, v roce 2004 na tom pracovali
Japonci, hlavně na té dlouhodobé paměti a zjistili zajímavou věc, analogií z magnetických disků počítače. Psaní do
diskové paměti a čtení z ní je dvojměrný proces podobný přenosu mezi temporálním a periferálním kortexem, tedy
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mozkovými vrstvami. Podobně jako u magnetooptického procesu psaní a mazání paměti, závisí tvrvalost mozkové
paměti na několika faktorech. Diatermií a podobně by bylo možno nejen paměť mazat, alesnad i renovovat. Od té
doby se ale od nich nic neobjevilo, buď to nepracovalo anebo to utajili."
"Takže vidím," řekla, "že musíme na to jít tou naší cestou. Pokud se mi podaří zjisti, na čem vlastně pracoval, máme
nějakou šanci. Pokud ne, je jen otázkou, jak dlouho ho budeš chtít tahat za nos."
"Věřím, že na to přijdeš," ujistil jsem ji, jinak bych to ukončil už dnes. Má víra mě sice nezklamala, ale kdybych
věděl tehdy, co vím dnes, rozhodně bych to tehdy ukončil, i když z jiných důvodů . . .
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PRVNÍ TAJEMSTVÍ.
S baronkou to Pfilzovou to naštěstí dopadlo dobře: Jenny se
přece jen podařilo vybavit v ní vzpomínky na smrt jejího
milence, snad proto, že jí podle fotografie popsala ten nádherný
pohřeb: co měl, jak byl kdo oblečen, dámské róby a podobné
detaily. Tím došlo k jakémusi převratu, který způsobil i její
další rychlý pokrok: začala si najednou pamatovat skoro vše.
Byl to teda vlastně náš první úspěch a zároveň neúspěch: už nás
vlastně dál nepotřebovala. To ale byla pro nás i malá katastrofa
- příliš jsme záviseli na příjmu od její rodiny, teda přiliš na to,
abychom ztrátu nahradili jen jedním či dvěma novými pacienty.
Stejně se mi to ale nezdálo, to "zázračné" uzdravení, něco tu
prostě nehrálo. Zatelefonoval jsem Jenny, protože jsem začal
pochybovat, zda se vůbec jednalo o úspěch naší metody. Šlo
také o to, zda to mám dát do své téze na konferenci a případně
to použít k inzerci jako náš první velký úspěch.
Jenny se mnou souhlasila. Osobně se domnívala, žeke ztrátě
paměti u baronky došlo ne stářím, ale z šoku. Byla to asi právě
smrt jejího milence, tedy ten otřes z ní, který jí zablokoval
paměť. Nu a stačilo jen málo a paměť byla odblokována.
Rodina von Pfilzů byla nadšená: všude nás chválili, ale mě to jen dalo další problém - kde sehnat zase někoho tak
bohatého, aby naše příjmy neutrpěly?
Jenny mě sice ujistila, že těch pár dalších pacientů také není k zahození, ale já věděl, že naším hlavním finančním
zdrojem se musí stát Burbank. Řekl jsem mu to také po pravdě, že prostě na něj spoléháme a on mě honem ujistil, že
se nemáme čeho bát, že dostává peníze za různé patenty.
Vtip byl ovšem v tom, že nám zatím ještě nic nezaplatil. Žertoval, že si nic o tom nepamatuje, a že mu musíme
nejprve obnovit paměť právě o tom placení. Řekl jsem mu tedy otráveně, že končíme a on se rozesmál a vytáhl z
náprsní tašky slušný baliček bankovek. Byli jsme tedy na čas zachráněni a já blázen ho ujistil, že už je to vše na dobré
cestě, že víme jak na to, jen ať se nebojí. Celý vděčný mi děkoval a já si pomyslel, že ta jeho nemoc je asi opravdu
jenom senilita.

Na druhý den jsem měl zase schůzku s Jenny, zavolala mi totiž, že má pro mě něco důležitého. "Musím ti něco říci,
ale je to zatím jen mezi náma," řekla tajemně a skoro s obavami, takže jsem si ani neudělal obvyklou legraci, jako že
mezi náma přece nic není a podobně.
"Jsem samé uši," povzbudil jsem jí a opravdu mě nezklamala.
"Už vím, co je ten jeden Burbankův projekt, Johne," řekla, "a je mi z toho na nic. Představ si, že se jedná o klonování
lidí."
Překvapilo mě to, ale něco takového se dalo čekat. "Ale na tom už se přece sto let dělá, sice tajně, ale je to veřejné
tajemství, hlavně proto, že se to moc nevede. Armáda by chtěla výrobu vojáčků jako na běžícím pásu a diktátoři zase
místo svých změkčilých potomků by chtěli, aby jim někdo udělal "sebe sama."
"No jo, ale tahle firma už lidi spolehlivě klonuje," vyrazila ze sebe.
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"Zachoval jsem klid Angličana: "No a co, takže už Burbank nemá už žádný problém."
"Ale právě že má. Ti dvojníci jsou totiž jen tělo, ale mysl, duch, ten je jiný, ten nelze od originálu naklonovat.
Nejedná se tedy o nějaké pokračování, ale jen o jakousi stejnou obálku s jiným obsahem. A je to jen proto, že to, co
by měli mít v paměti, tam nemají a místo toho si vytvářejí jen tu svou vlastní. jjeich mozek začíná jako mozek dítěte,
je úplně čistý."
"Ale to se ovšem dalo čekat, životní zkušenosti a podobně se do DNA přece nepřenesou. Já chápu, takoví kloni se
diktátorům asi líbit nebudou, ale co s tím má co dělat Burbank?"
"No chápej," vysvětlovala Jenny, "on má právě za úkol jim dát tu samou personalitu, jako má jejich originál!"
Pochopil jsem: "No to je teda průser!"
A Jenny, jinak docela slušné děvče, jen řekla:" To teda je!"
"A kdo mu ten úkol dal?" zeptal jsem se zvědavě. "Nějaký diktátor?"
"Patrně ano, ale jméno neznám, patrně to jméno nezná ani on, takové věci jdou jen přes advokáta. Ale na jméno
nesejde - problém je, že Burbank už z něho musel vytahat milióny a nic nedodal. No ale řekni, jak z něho teď
dostaneme to zapomenuté řešení?"
Začal jsem přemýšlet, teda přímo hlavou: "Ale to přece je blbost! My se tady trápíme, abychom babičky naučili
poznávat jejich příbuzné a on má v hlavě řešení na takovýhle problém a on ho blb zapomene!" Najednou jsem zase
dostal na Burbanka vztek.
Jenny se toho hned chytila, patrně o tom také dlouho přemýšlela: "No jistě, takové řešení by vydalo na celou knihu. A
právě to se mi nezdá: takový vědec a on si nic nenapíše, vůbec nic? Koneckonců musel přece předtím dělat nějaký
výzkum, pokusy a nic z toho si nezapsal? Já myslím, že žádné řešení neměl a jen to na nás hraje, protože ví, že by to
sám nedokázal!"
Přitakal jsem: "No právě a dobře mu tak, neměl mě nechat jít, mohl jsem mu to najít jako jeho zaměstnanec!"
"Už zase začínáš?" zasmála se Jenny. "Jak bys to dokázal sám bez nás?"
Měla pravdu. "No ale on mohl mít nápad, jak na to, zcela jiný, než kam směřoval jeho výzkum. Měl nějakou skvělou
okamžikovou ideu a hned ji zapomněl."
"Prdlajs," řekla Jenny, "neměl nic. To by si ani nepamatoval, že něco měl. To nám jen tady nascénoval celou tu
historku, aby nevypadal úplně neschopný. A i ten problém zatajoval, ale zbytečně: přece musel vědět, že to bez
znalosti, o co vlastně jde, nikdy nedokážeme - stejně jako věděl, že to z něho v hypnóze dostanu."
"Jestli máš pravdu, tak s tím podvodníkem vyrazím dveře," rozzlobil jsem se, teď už docela. Takhle nás tahat za nos!
Rozhodl jsem se to zjistit, a to hned, než ještě něco začneme.

Než jsem se ale za ním vypravil, v duchu jsem si vzpomínal, co vlastně všechno o klonování vím. Pravda, je to už
přes sto let, když ve dvacátém století naklonovali malou ovečku Dolly a byl to světový jásot a úspěch genetického
výzkumu. Ten se ovšem zpočátku rozbíhal velice pomalu, od té doby, kdy se podařilo odizolovat nukleus buňky v
roce 1868 Švýcarem Miescherem. Teprve v roce 1953 zjistili tři Angličané strukturu. DNA - její dvojitou spirálu - a
dostali za to v roce 1962 i Nobelovu cenu.
V roce 1993 pak následovala další cena, to už pro DNA chemii, pro Dr. Mullise z Kalifornie a profesora Smitha z
Kanady. A tak začal genetický inženýring. Vzpomínalo se i na zapomenutého mnicha z Brna, Gregora Mendela a
jeho pokusy s hrachem, jež mu pomohly formulovat matematické zákonitosti při křížení. Jeho pokusy také potvrdily,
že to jseu geny v semenech, které přenášejí genetickou (ta zajímavá shoda jmen, co :-) informaci z generace na
generaci.
Klonování ale vůbec nebyla nějaká kombinace DNA dvou jedinců, jako při normální kopulaci, ale prostě šlo o
kopírování celého jednoho DNA - a to matky - a navíc bezpohlavně. Noviny sice tehdy prokovaly, že muži v
budoucnu vymřou, protože nebudou potřeba, ale naštěstí k tomu nedošlo: přirozená kopulace měla pořád ještě svoje
rozkoše. Navíc se dalo čekat, že po několika klonovacích generacích dojde k "vyšisování" originálního DNA
blueprintu, asi jako při degeneraci šlechty po jejím vzájemném křížení příliš blízkých příbuzných. Ovečka Dolly také
nakonec zemřela, patrně jí chyběly některé charakteristiky, které mohla dostat jen od otce, například určitou imunitu.
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To ale nikdo tehdy moc nerozbíral, každý se honem klohnil za klonováním. Předvídal se s tím velký biznys, zajímala
se o to armáda i vláda, soukromníci i státná firmy. Klonovaná pšenice se lépe rodila, nově naklonovaní závodní koně
lépe běhali. Začala se vyrábět různá léčivá séra, umělé orgány z klonů a podobně. Desítky lidí zahynuly, když je
primitivní výzkumníci krmili různými naklonovanými tkáněmi, aby u nich vyléčili dědičné nemoci či rakovinu. A
diktátoři dál toužili 'žít věčně'. Například jeden jihoamerický diktátor měl doma deset naklonovaných dopplegangerů,
tedy dvojníků, ale žádný z nich ho nepřežil: ty dva zbývající, co ještě žili, když umíral, nechala prostě uškrtitit nová
vojenská junta.

Ale to už jsem byl u Burbanka. "Mám pro tebe hned dvě překvapení," řekl jsem mu, "a mohls sobě i nám ušetřit čas,
kdybys nám vše řekl hned a netahal nás za noc. To první jsme se dozvěděli, když jsi byl v hypnóze. Už totiž víme, o
jaký projekt jde. Jak jsi se jen mohl zamotat do takového průšvihu? Vždyť už je přes sto let klonování lidí zakázáno.
A vůbec, vždyť to není tvůj obor!"
Bránil se: "Však tu nejde o klonování fyzické, jen o to mentální a na to zatím zákony nejsou. A to je také to tvoje
druhé tajemství, ne?" dělal chytrého.
"Mýlíš se: to druhé tajemství je, že jsme zjistili, že jsi nám sprostě lhal," řekl jsem, i když jsem si tím vlastně nebyl
tak zcela jist. "Ty máš totiž docela dobrou paměť a nešlo ti vůbec o nějakou její obnovu ani o nějaké zázračné řešení.
To řešení, které jsi údajně zapomněl, tam někde v té tvé mozkovici prostě není. Prostě ji z nás dělal hlupáky a
přiznám se, že jsme ti na to naletěli, ale jak vidíš, ne na dlouho. Tím se ovšem situace zcela změnila: už ti nemůžeme
důvěřovat! To teda ruší i naši smlouvu! "
Burbank se kroutil jako přišlápnutý had, ale to, co mi nakonec řekl, mělo smysl: na řešení opravdu nikdy nepřišel, ale
paměť přece jen ztrácí, už také není nejmladší. A ještě víc nějak ztrácí inspiraci a nemůže se ani moc dlouho
soustřeďovat. Když se dozvěděl, že umíme vracet paměť, vymyslel si tuhle pohádku. Ví, že sám na nic nepřijde, ale
potřebuje, aby bylo řešení 'jako od něho', jinak je na tom špatně.
"Tak proč to nedáš pracovníkům tvého ústavu?" zeptal jsem se ironicky.
"Brzo by se provalilo, co dělám a kromě toho, nikdo tam na to není tak dobrý, jako ty," řekl a nebylo to proto, aby mi
zalichotil. Při vší skromnosti musím uznat, že měl pravdu.
"Jenže na tom jsme se nedohodli, příteli," dovolil jsem si familiárnost, "tohle je daleko těžší, než ti jen něco
vytáhnout z paměti. Tohle my opravdu neumíme."
Zatvářil se nešťastně, tak jsem mu slíbil, že se znovu poradím s kolegy. "Jen nechápu," dodal jsem otráveně, "jak jsi
to chtěl udělat, když jsme to měli pořád hledat jen v té tvé poměrně nezaplněné paměti."
"No já věřil," řekl rozpačitě, "že ti časem řeknu pravdu, ale detaily jsem ještě nepromyslel a nechtěl jsem tě hne dod
začátku odradit."
"A ještě něco," vzpomněl jsem si, "pokud do toho přece jen půjdeme, bude to daleko dražší, to jistě chápeš!"
Opět se nějak kroutil, teď už i viditelně, fyzicky. "Jistě, jistě. A co kdybychom udělali společnou firmu, ty a já a ty
bys mi byl partnerem?"
¨ "A co moji kolegové?"
"No co kolegové, dostanou dobře zaplaceno, ale přece nebudeš chtít, aby byli také partneři?" přemlouval mě.
To mě urazilo: "Tak to takhle nepůjde! Moji spolupracovníci mají pro mě velikou cenu a v té naší firmě máme
všichni stejná práva. Radši jim ten tvůj návrh společné firmy ani nenabídnu, bylo by to pod mou důstojnost. A navíc
jaký partner? To bych musel být hlavní partner já! Já jsem ten, co musí najít řešení, zatímco ty jsi vlastně přinesl jen
ten problém!"
"A peníze, Johnny, nezapomeň, a peníze!" zasmál se a měl zatraceně pravdu.

Kolegové byli kupodivu pro, zatímco já jediný jsem byl zase proti. Když jsem jim zdůraznil celkové riziko, navrhli,
že si teda dáme jako podmínku, že mu nezaručujeme, že to řešení najdeme a že tedy dáváme přednost placení
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měsíčních výdajů a prémii, slušnou to sumu, nám vyplatí až mu dodáme to řešení.
Burbank kupodivu souhlasil, patrně si myslel, že nás potom zase oklame. Žoviálně přiznal, že tušil, že to z něho v
hypnóze dostaneme - totiž že v to přímo doufal, protože jinak bychom nestáli za to, aby nám nějaký problém vůbec
dával.
"Jak vidím, tak si pořád libuješ ve lhaní," řekl jsem, "ale to už se asi neodnaučíš a také na tom nezáleží. Budu si na
tebe dávat bacha a když budeš švindlovat, ublížíš tím jen sobě. Ale teď k věci: počítám, že s tebou ještě uděláme pár
sezení, abychom se dozvěděli, co jsi už udělal a co ti nešlo.
"Ale to ti přece mohu říci i bez hypnózy, " namítal.
"Ale s hypnózou je to jednodužší, tam nám totiž nebudeš lhát nebo něco zatajovat, já už ti totiž vůbec nevěřím. A
kromě toho vidím, že asi opravdu ztrácíš paměť: to už jsi zapomněl, že si nic nepamatuješ? Co bys nám teda řekl?"
zachechtal jsem se. Zasmál se i on a tak abych ho trochu uzemnil, řekl jsem mu, že už ho pak nebudeme potřebovat,
dál že budeme raději pracovat sami.
To ho opravu dobilo, byl v něm přece jen příliš výzkumnické krve, aby se smířil s takovou porážkou, ba přímo
ponížením. Byl jsem ale neoblomý a měl jsem pro to dobré důvody.
"Budeš mě ale pravidelně sdělovat výsledky, ano?" zeptal se tiše a znělo to téměř jako žebronění.
Uvědomil jsem si, že jsem asi dost velký padouch, když mi, jako vědci, dělá radost ho takhle ponižovat. "Poslyš,"
změnil jsem téma, "asi jsi v pěkné kaši, co? Proč se mi nesvěříš, třeba se dá ještě něco dělat."
"Nedá a navíc asi tušíš, že budík už tiká. Zákazník je netrpělivý, taky už má skoro na kahánku, a ty nevíš, jakou on
má moc - prezident státu je proti němu hadr."
Nechtěl jsem tomu věřit: "Pokud si myslí, že ty jsi jediný který to dokáže, pak se nemusíš bát, že by ti nějak ublížil na
těle."
"Jenže on mi může ublížit jinak, finančně. Já jsem mu totiž musel dát jako záruku většinu svého majetku," lezlo z
něho dost neochotně.
"Na takovejhle výzkum? A proč proboha?"
"Ale ne, měl jsem u něj dluh, z kasina, víš?"
"Jo ty jsi ještě navíc hazardní hráč? A on vlastní to kasino?"
Zasmál se, ale trpce. "Ale ne, on ten dluh od kasina schválně odkoupil. A já mu mám ten dluh splatit tím, že vyřeším
ten problém s klonováním. Tu záruku si jen vzal, aby mě mohl případně zmáčknout. A když mu to vyřeším, bude to
mít pro něj cenu daleko větší než ty peníze, pochopitelně."
"No, chytrej biznysmen. Ale počkej, on nemá děti?"
"To víš že ne, asi je impotentní, možná už od narození. Klonování je prý jeho jedinou spásou."
"A co když bude ten klon také impotentní?" zasmál jsem se. "Vlastně to nevadí, i klon se přece dá dál naklonovat,
alepsoň myslím."
"No vidíš, ani bych ti tohle vše neměl říkat, ale co. On nechce klona coby potomka, on chce žít věčně. Na rozdíl od
alchymistů ale ví, že to chemicky nejde, takže jeho jediná naděje je klon, ale pochopitelně jen s jeho mozkem. Ani
mozek ale nejde udržovat věčně, takže on potřebuje klona, který by sice měl vlastní mozek, ale v paměti měl vše, co
je potřeba. On věří, že by tím jen jakoby "přestoupil" do těla toho klona a pak by to bylo, jako by žil věčně."
Zasmál jsem se: "Takže problém je jen s tím přestupem, co? No ale to měl raději zkusit s nějakou církví, ti na to
pořád ještě věří."
"Jenže on je neznaboh a realista. Podle něj je duch vlastně jen jakýsi softvér a tělo zase jen hárdvér. Asi jak to říkal
slavný Descartes: duch v mašině."
"Ale podle Dekarta byl přece duch nehmotný. Počkej, vlastně máš pravdu, paměťové čipy jsou sice také materiál,
hmota, ale program, co je v nich zapsaný, je vlastně jakoby nehmotný."
Tím jsme to ukončili. Mohli jsme se o tom sice bavit ještě hodiny, ale já spěchal - musel jsem ten den ještě hodně
věcí stihnout. . .

Page 4 of 5

Jednou z nich byla schůzka naší skupiny. Na to, že jsem se dostali z bláta do louže, byli všichni až naivně
optimističtí, obzvláště Tom. Chápal jsme ho: už si snil, jak utrácí za novou digitální elektroniku a teď by se měl
probudit? Jinak řečeno, byl to u nich tzv. naivní optimizmus. Ne jako můj přítel, který je optimista ze zkušenosti.
"Víš," řekl mi jednou, "já jsem optimista - mě už nic jiného nezbývá." Ovšem nám patrně už tehdy také nic jiného
nezbývalo . . .
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Název : BIOREIN.INC (scifi román, Kapitola 14).

DRUHÉ TAJEMSTVÍ.
Opět jsem musel začít studovat literaturu, ale teď už hodně detailně.
Úkol, který před námi stál, nebyl patrně nikdy ani předvídán, natož aby
se ho někdo předtím i ujal. Důvod byly jedoduchý - alepsoň myslím:
nebyly peníze a za druhé, a to je důležitrější, nebyli ještě kloni. Nebylo
totiž potřeba vyrábět klony; příroda nám umožnila vyrábět potomky
jednoduchým a vcelku příjemným způsobem. Ovšem nápad, vyrábět
roboty, zde byl už dříve, například v řeckém bájesloví, v legendě o
Golemovi a v neposlední řadě i ve filmu "The Boys from Brazil".
Tam se ovšem převážně jednalo o roboty nemyslící, spíše mašiny, a když
řízené, tak jen na dálku. Teprve počítače přinesly nápad, že by robot
mohl mít svůj vlastní řídící systém a své, celkem primitivní, rozhodovací
algoritmy. Pak se skočilo hodně daleko a začala se studovat i t.zv. umělá
inteligence. Dokonce se na to dělal i vtip: "Inteligence může být i umělá,
ale blbost jen a jen přirozená". A tím se vlastně dostáváme k dědičnosti.
U robotů by totiž stačilo okopírovat a naládovat softvér, jenže
mechaničtí roboti selhali na plné čáře. Potřebovali jsme tedy klony jako no třeba jako pes drbání.
Proč, to už není důležité. Víme jen to, že předpokládané scifi scnário,
kde roboti převezmou svět, se sice - na neštěstí - už dávno splnilo tím, že
svět ovládli byrokratičtí politici, ale idea, že je bude možno vytvořit elektronického robota, neřkuli přímo otroka, a to
uměle, ta zašla, tak jak přišla. Nu a pak došlo ke klonování a s ním i ten hlavní, tedy teď už i náš, problém: ovládání
klonů. Hlavní podíl na výzkumu měla ovšem armáda - naklonovat si třeba celý pluk by jistě nebylo k zahození, ale
mělo to dvě nevýhody. První byl, že i kloni dospívali pomalu, stejně pomalu jako lidé a museli navíc procházet
poměrně drahým vojenským výcvikem, kterýv nich, poměrně primitivně, naprogramoval hlavně disciplinu. Jako u
normálních vojáků bylo u nich nejprvě třeba zlomit sebevědomí a pak jim ho vyměnit za debilní poslušnost neméně
debilních rozkazů. A to někdy v bitvě nepracovalo, podobně jako u lidí.
Zkoušely se tedy metody jiné, nejen levnější, ale hlavně spolehlivější. Zde už se ovšem jen dohaduji, protože celý
výzkum bylo vojeské tajemství a teprve když se jednou někde v džungli našla postřílená jednotka klonů, patrně
výsledek likvidace nějakého nepodařeného pokusu, rozneslo se to po světě, ale zase jen formou šeptandy. Novináři,
jako obvykle, sloužili těm, kdo jim víc zaplatili a tudíž mlčeli "dobrovolně", zatímco, zbytek, který se snažil psát
pravdu, byl umlčen jinak a navždy. Jak se poznalo, že to v té džungli byli kloni? Ale jděte, vy byste to nepoznali,
když vypadali všichni úplně stejně?
Jenže právě o těch nových metodách řízení jsem se už nic nedozvěděl a tak jsem zavolal Burbankovi. Nejprve
zapíral, ale pak mi dal nějaký dossier, kde byly kopie přísně tajných vojenských materiálů. Bylo to zajímavé čtení, i
když ne plně uspokojující mou vědeckou zvědavost. Byly to nejen metody staré: psychologie, brainwashing,
normální i subliminální sugesce, ale i nové, ale stejně neúspěšné: elektro-stimulace, transcuteální stimulace,
vysokofrekvenční magnetická pole s rotujícími versory a v neposlední řadě i nebezpečné ozařování mozku, buď
měkkými rentgenovými paprsky či dokonce nukleárním zářením alfa. A dost, víc tam už nebylo.
Tohle mi ovšem řeklo jen to, co nikdy nešlo, nejde a nepůjde. Ptal jsem se Burbankse, zda je ten dossier úplný.
Přikývl a tu mě osvítila inspirace.
"Nemá to náhodou něco společného s tvám druhým problémem?" zeptal jsem se.
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Podíval se na mě překvapeně: "Jak to víš?"
"Inu, vím a nevím. Nevím totiž jen to, co na tobě přesně chtějí," blafoval jsem.
"Tak já ti to teda řeknu, nemá to už cenu zapírat. Jde o vojáky. Oni se nějak dozvěděli, že já pracuju na tom problému
"oživení", lépe řečeno samořízených klonů a tak dostali nápad, že to ode mě koupí."
"No vidíš, tak to máš vlastně jen jeden problém."
Zasmál se, ale jen ironicky: "Právě že ne. Oni to nejen zakoupí, oni chtějí, abych tu metodu mému zákazníkovi klidně
dodal. Oni totiž tuší, že to asi nechce pro sebe, ale pro stejný účel jako oni a tak si chtějí si vybudovat proti tomu
spolehlivou obranu. Prostě britský způsob myšlení, chápeš? A protože nejlepší obrana je útok, oni chtějí, jak by
mohli ty nepřátelské vojáky také ovládat oni sami, pro své účely. Dovedeš si představit tu hrůzu, když se uprostřed
bitvy část armády obrátí proti svým vlastním?"
Vyrazilo mi to dech, byla to rafinovanost jako od Machiavelliho. Už jsem tomu všemu začal rozumět. "A to na nás
také chceš?" zeptal jsem se naivně.
"Ale ne, to už dokážu sám, stačí mi znát princip, abych ho mohl obrátit," řekl s ironickým úsměvem.
"Duchů, jež jsem vyvolal, nemohu se zbýti," řekl jsem.
"Cože?" otázal se nechápavě.
"Hamlet," vysvětlil jsem mu, "vlastně William Shalespeare starší. Teď teprve chápu, v jaké jsi kaši. A my poneseme
to riziko s tebou, co?"
"Ale ne,"ujišťoval mě, "o vás nikdo neví a ani vědět nebude. Už proto ne, že to musím přece jako vyřešit sám a
nechci si zničit reputaci."
"Nu dobrá, " řekl jsem s přehnanou sebejistotou, "dej mi další zálohu a zbytek nech na nás."

Ta sebejistota byla opravdu přehnaná - začínalo mi být jasné, že jsme si ukousli víc, než můžeme spolknout. Svolal
jsem teda mítink a vše jsem jim tam po pravdě vyjevil. Myslel jsem, že se začneme hádat, případně vymýšlet, jak z
toho ven, ale ti moji nevyléčitelní optimisti se z toho ještě radovali.
"Začíná to být zajímavé," řekl Tom a i moje žena Sue se k němu přidala, zatímco Jenny se jen záhadně usmívala.
"Dobře," řekl jsem, "uděláme si brainstorming. Vy budete říkat, co vác napadne, já to tu na tabuli napíšu a pak to
budeme diskutovat. No tak, co tě napadá, Tome?
"Že už bude brzo oběd," řekl unaveně a já blbec to málem na tu tabuli napsal. Mrsknul jsem vzteky křídou na zem,
tak mě to jeho tajtrlíkování dožralo.
Pochopil, že mám nervy na cucky. "No nerozčiluj se, to nebylo do dizkuze. Ale vážně, já jsem jen technik a
programátor, jak já mám vědět něco o mozku a o klonech?"
"Já vím, o mozku toho moc nevíš, máš na to přece jen ten svůj, malej, ale srandu si tady z toho nedělej. Víš dobře, že
ty peníze potřebujeme a když to nechceme zrušit, tak musíme sakra něco udělat."
"Mám to brát tak, že ty sám už žádné další nápady nemáš? Ty, ten nejchytřejší z nás?" zasmál se jízlivě a já bych po
něm býval skočil, kdyby mě Sue neazdržela. A Jenny takticky řekla:"Schůze se rozpouští, jdeme zase dělat."

Požádal jsem ji, aby ještě se mnou chvíli zůstala a když všichni odešli, řekl jsem: "Ty jsi se celou tu dobu nějak divně
usmívala. Máš snad nějaký nápad?"
Znělo to spíše jako prosba než otázka, ale Jenny toho nezneužila. "Podívej, snad bude nejlepší si zopakovat, co
vlastně chceme: dostat do mozku nějakého klona něco z nějakého jiného mozku, ne? Jinak řečeno, z paměti do
paměti."
"Nebo i jinam, že ano, " řekl jsem otráveně, "ale s tímhle můžeme začít - když to půjde, jiné cesty už zkoušet
nemusíme.
"Právě. Ale z pohledu na paměť z hlediska fyziologického, uložení dat vyžaduje čas, aby se dobře zapamatovala.
Nová data se v mozku během prvních třiceti hodin utužují a stabilizují, aby nabyla maximální "trvanlivost" a pak už
jen pomalu s časem "vyprchávají". Také vybavování dat je nejrychlejší během první hodiny a prudce klesá už po
jednom dnu, proto se musí utužovat. Během prvních 24 hodin je ještě možno opravit určité "chyby", tedy něco, co se
sice zapamatovalo dobře, je to chybné. Později to totiž už to jde hůře vymazat, jako by se to tam časem víc a víc
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"přilepilo".
Poslouchal jsem ji, ale pořád jsem vlastně nevěděl, kma míří. Naštěstí pokračovala:
"Vědci zjistili, že se při zapamatování dat také tvoří nové neuronové spoje v mozku, není to tedy jen proces
myšlenkový, ale opravdu i biologický. A jak známo mozkové buňky se sice pravidelně obnovují (a to i s
"obsahem") , ale na druhé straně mozek celkem nerad vymazává něco z paměti, aby to nahradil něčím jiným. A to
obzvlášť, když už to má zafixováno - proto je vždy nejlepší dát mu hned napoprvé jen správná data!"
"Promiň, řekl jsem, ale pořád nechápu -"
" - co tím chci říct? Jen to, že ta moje metoda hypnozy a sugesce je na to vše hrozně pomalá. Trvalo nám dva týdny,
než se baronka naučila opět svoje jméno. To je první bod. Za druhé, je třeba nejprve vymazat z mozku vše, co se tam
už nějak dostalo, co jaksi "znečistilo" jeho obsah. A za třetí, je třeba hned napoprvé dát do paměti správná data, žáné
hádání. A za čtvrté je třeba paměť pořád procvičovat, aby se to tam "zapálilo" a udrželo. A to vše chce
kompjuterizovaný přístup k věci."
"A co to naroubovat přímo na DNA? Jenže my ani nevíme, co se přes DNA přenáší a co ne, že?"
"Ano," souhlasila, "zdá se, že co se skrze DNA přenáší je čistě bilogický úpřenos. U novorozeněte je jeho paměť čistá
jako nepopsaný papír. A u klona zřejmě také. U dospělého se ovšem objeví plno charakteristik, získaných během
jehoi života, které se sice podle Lamarcka také přenáší přes DNA, ale zatím nevíme vůbec kolik a jak."
"Takže nezbude, než to vše potřebné někde sejmout a naládovat přímo do mozku. S tím souhlasím. Otázka je, jak a
co."
"Ano, co je potřebné a jak to naládovat," zasmála se. "jen tyhle dva malé problémy."
Došlo mi to: "Takže to 'co' budeš hledat ty a já zase to 'jak', že?"
"Někdy jsi na muže nějak příliš inteligentní," řekla a já se snažil pochopit, kde je v tom nějaký humor.

Asi bych se daleko nedostal, kdyby mi i s tím 'jak' také trochu nepomohla. Jak už prozradila, bylo možno dostat
subjekt do hypnotického stavu a pak mu opticky indukovat potřebnou informaci přes počítač. Zatím jsme si ještě
nedovedli vysvětlit, jak je možná, že si mozek sám najde to správné místo, kam si tu informaci uloží, ale to nám
nevadilo, příroda je vždy ještě o něco chytřejší než člověk.
Začali jsme tedy další pokusy, kde jsme se pokoušeli předávat informaci přímo, bez Jenniny asistence; pomáhala nám
jen v tom, že zjišťovala, zda se skutečně tam ta inoformace udržela. Prní problém byl ovšem v tom, kde sebrat
vhodný subjekt, v tomto případě člověka, protože zde už nešlo o nějaké senilní dědečky a babičky, ale spíš o někoho,
jehož mozek je pořád ještě víceméně prázdný a jehož volné mozkové buňky jsou všechny schopné pracovat
normálně.
Hledali jsme nejprve mezi sebou a byla to Sue, které se sama nabídla. Měl jem z toho trochu strach: co když se mi z
ní stane někdo, kdo už nebude ta moje dobrá, něžná Zuzanka. Co pak? Ale ujistila mě, abych se nebál, ostatně půjde
přece zatím jen o nějaké víceméně odborné, znalosti na zkoušku. To aby se to nepletlo s tím, co už v paměti měla.
První výsledky dopadly dobře, dokonce lépe než dobře. Podobně jako ve škole, zkoušeli jsme ji hned druhý den, pak
za týden a nakonec i za měsíc, a to ze všeho, co se zatím naučila, podobně jako se to dělá va škole. Vypadalo to, jako
bychom nalezli onen norimberský tryctýř, kde se vědomosti jen nalévají do hlavy. I to by se dalo zpeněžit, obzvláště
u bohatých a nepříliš nadaných studentů.
Pak už nás to ale spíše zdržovalo a když jsme zjistili, že její míra vnímání i chápání je poměrně vysoká, napsal nám
na to zkoušení Tom takový malý prográmek, který ji pak i zkoušel automaticky sám. Byli jsme tedy na dobré cestě.
Vlastně ještě ne - bylo třeba zjistit, co potřebuje takový klon vědět a co ne. Tady zatím Jenny neuspěla, bylo třeba
najít prvky, které by dali klonovi určitý charakter, povahu, zvyky a způsob myšlení. Na to vše už se Sue nehodila,
měla charakter už hotový a já jí ho rozhodně nechtěl změnit. Také jsme museli najít nějaký vzor, rozuměj osobu,
podle které bychom klona naprogramovali.
Nu vidíte, zase to slovo "naprogramovali", ale už jsme se ho nebáli. A protože nám úkol zadal právě Burbank, kdo by
mohl být lepší předlohou než on? Jenny se na něj vrhla s dotazníkem, která měl určit jeho základní povahové rysy,
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podle kterých by pak udělala seznam dvojic, tedy otázka-odpověď, jež bychom použili a pak naučili i náš objekt.

Horší to bylo s tím "objektem". Nejpeší by bylo pochopitelně dítě, ale to si z nás nikdo nechtěl vzít na svědomí.
Musel jsem se tedy poradit s Jenny, kterou momentálně také nic nenapadalo.
"Ale dítě rozhodně ne," řekla. "Nejlepší by byl ten klon, ale abych pravdu řekla, i to už by mohlo být proti zákonu."
"Jak, proti zákonu?" zeptal jsem se. "Oficiálně žádní kloni přece neexistují".
"To by státu vůbec nevadilo v tom, aby nás každého na pár let zavřeli. A kromě toho, když i sama armáda přiznává,
že už klonovací výzkum dělá - i když ještě ne, že klony už dokonce má - tak bychom byli být velmi nevítanými
samostatnými výzkumníky, kteří toho vědí zatraceně mnoho. Vojenská tajemství, chápeš?"
"Ale Burbank mi slíbil, že to nikomu neřekne."
Zasmála se: "Vidím, že moc nečteš thrillery, teda ty napínavé romány. Kolem nás se to hemží špiony a nemysli, že
Burbanka jich zrovna teď třeba párek špiónů nesleduje."
Musel jsem uznat, že má pravdu. a pak jsem dostal nápad: "A co takhle někdo, kdo nedávno ztratil peměť při úrazu?"
Jenny se ušklíbla: " - a kterému by bylo jedno, kdyby se mu nevrátila ta jeho stará a místo ní dostal jinou? Nenech se
vysmát. Ale poptám se . . ."
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RICHARD A LINUX.
Jenny se opravdu poptala a kupodivu našla i dobrovolníka, Richarda P.,
který byl ochoten si vytvořit novou "paměť". Měl jsem sice obavy, aby
se z něho nestal druhý Burbank, ale ona mě ujistila, že půjde jen o
některé povahové rysy, ty lepší a navíc, že už pracuje na tom, jak ho to
pak zase odnaučit. Takže, když si to přečteme mezi řádky, tak zřejmě
nevěděla, co to s Richardem udělá a už vůbec ne to, jak ho to zase
odnaučit. Psychiatr sice nejsem, ale zato už z řeči poznám, co je pravda
a co je jen zbožné přání.
Pak mi ale řekla, že celou minulost Richarda zná od jeho přátel - to jen
on si ne a ne vzpomenout vzpomenout. Zjistila si to prý pro jistotu,
kdyby si snad začal časem vzpomínat na nějaké detaily z jeho pravé
minulosti, že by to pak musela pokus ukončit, protože by to zkreslovalo
výsledky. Tím mi i předem odpověděla na otázku, kterou jsem měl pro
ni předtím připravenou.
Ztráta paměti, neboli amnésie, je totiž dvojího druhu: organická, např.
způsobená úrazem, traumatem nebo drogami, zatímco ta druhá, funkční,
je způsobena psychologickými faktory, například. tzv. hysterická. Nu a
pak je ještě tzv. tranzientní, trvající méně než dvacet čtyři hodiny, která
se vyskytuje u starších lidí, většinou mužů, ale o tu nám nešlo.
Nadhodil jsem jí, že zrovna takovou má jeden můj známý, který se třeba ztratí z domova a přijde až třetí den, přičemž
si vůbec nic nepamatuje.
"No vidíš, to je ta tranzientní," chytla se Jenny.
"No jo, ale lidé ho viděli s nějakou dívkou a přitom je ženatý s jinou," zachechtal jsem se. "A pak, už zase doma, si
vůbec si nepamatuje, kde byl. Jeho paní ho dvakrát dala shánět policíí, ale později se na to vykašlala a už se s tím
smířila."
"Ale on to opravdu nemusí hrát," řekla vářně Jenny, "To je něco jako náměsíčnictví."
"Výborně," řekl jsem, "to si zapamatuju, to se mi může hodit. Jen to neříkej mojí Sue."
Jenny se ale nezasmála a vážně pokračovala: "Ta Richardova amnésie je ovšem jenom retorgradní, nepamatuje si jen
to, co bylo předtím, ale nové věci si pamatuje dobře. Nejedná se u něj také o nějaký úraz, pak by se mu totiž mohla
paměť vrátit i sama a to nechceme. Ale už to má asi tři roky a naděje žádná. Má totiž tzv. psychogenickou amnésii,
něco jako je post-hypnotická ztráta paměti, ta. co někomu vsugerujeme během hypnózy."
"A co naopak?" zeptal jsem se. "Ty mu nemůžeš pomocí hypnózy tu paměť vrátit?"
"Zatím ne, pokud nezjistím, jak a kde je zablokovaná. Už se ho snažím vyléčit dva roky, ale nejde to. Nějaká událost
mu prostě blokuje vybavování dat a já nemohu objevit, která to je. Už to prostě vzdal a proto mu nebude vadit, když
teď poslouží vědě.
"To jsi mu namluvila? " zasmál jsem se.
Urazila se: "A co bys mu řekl ty? Něco jsem mu říct musela a přidala jsem, ž emu to možná pomůže vrátit i tu ejho
starou. Jen teď nevím, jak hned najet na tu změnu některých povahových činitelů. Co je vlastěn na Burbanovi tak
dobrého, aby to stálo za to reprodukovat?"
Zamyslel jsem se. Pak jsem to začal vyjmenovávat a nebylo toho málo: pracovitost, vědecká umíněnost, přesnost,
dochvilnost, logika, většinou teda ty věci, které by ho samy bohatým neučinily.
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Jenny to stačilo. "Dobře. Předpokládám,, že když mu budeme například sugerovat, že musí být přesný a uvedeme mu
příklady, že to v něm nějak zůstane. Pokud ne, bude se to muset zařídit pomocí sugestivních rozkazů."
"To bych nerad," řekl jsem, "Jak dalece jsou vlastně takové sugesce trvalé?"
"Nu do té doby, než mu někdo dá zase jiné, ovšem zase v hypnóze."
"No jo, ale i kdyby to pracovalo, co s tím druhým Burbankovým problémem? Nejprve zhypnotizovat celou
nepořátelskou armádu klonů a pak jim dát opačnou sugesci?"
Zasmála se. "Ale ne, to se dělá tak, že to vážeš na nějaké klíčové heslo. Ty se opravdu nedívaš ani na špionážové
filmy? Spustíš na něj nějaké heslo a on začne dělat něco, na co byl dlouhou dobu naprogramovaný."
"A pracuje to?" zeptal jsem se ironicky.
"Já nevím," přiznala, "já to nikdy nezkoušela. "Leda když kuřákům vsugeruju, že uvidí-li cigaretu, udělá se jim
špatně od žaludku."
"Škoda," povídám, "já přestal kouřit už před lety. Mohli jsme to zkusit se mnou."
"Vidíš," vykřikla, "to je nápad. Richard totiž kouří. Hned vyzkouším, jak je susceptibilní na mou sugesci."

Ten den mě také napadlo, abych se podíval, jak pokračují naše ostatní práce. Počet pacientů se nám nezvětšil, spíše
klesl, protože jsme jich zase pár vyléčili a jak se říká, celkový počet bláznů na světě je konstantní, tedy jen v období
mezi válkami, že ano. Ale vážně: naše projekty byly naším hlavním zdrojem příjmů, naštěstí měl Burbank peněz dost.
Horší bylo, že chtěl i výsledky, protože ho jeho zákazníci už hodně tlačili, a ten, co chtěl svého klona, měl dokonce
spojení s Mafií.
Jenny sice Richarda odnaučila kouřit, ale to by jistě n ašeho "kloního tátu" neuspokojilo. Bohužel navic zjistila, že
školastická metoda otázek a odpovědí Richardovu povahu nezměnila a i když měl toho v paměti pak daleko víc, zcela
zřetelně rozlišoval to nové od toho zbývajícího, co si pamatoval. To se ostatně dalo čekat, přešli jsme tedy na
normální sugesci. A tam se začaly dít věci. . .
Teda nemilé věci. Richardovo podvědomí se začalo kupodivu té sugesci bránit. Nejprve jen tak, ze si věci
nepamatoval, později tak, že si je pamatoval opačně, než měl. Jenny přiznala, že to ještě nikdy nezažila, ale
pokračovala dál a když jsem jí radil, aby toho teda nechala, prohlásila, že je to naopak dobré znamení, že to má asi
dělat něco společného se zablokováním jeho staré paměti. Snažila se vyzvědět, proč se to vše děje a po nějaké době
zjistila příčinu. V tom byla právě ta katastrofa: Richard byl zřejmě někdy v minulosti nějak naprogramován, aby vše
zapomněl. Co to bylo, to už jsme se nedozvěděli.
Dostal jsem celkem naivní nápad, že bychom se vměli poradit s Tomem, byl to přece náš programátor. Vysmál se
nám a řekl, že to je jiný druh programování.
To jsem uznal, ale Jenny ho jen tak lehce nepustila: "No dobře, je to jiné, ale mě zajímá něco jiného: můžeš ty
napříkald napsat program, který by přinutil počítač něco zapomenout? "
"Klidně," řekl Tom, "buď mu poručím, aby si to sám vymazal z memory, nebo aby tu část memory alespoň
zablokoval, to znamená nedovolil k ní přístup, ani sobě. Většinou se to udělá tak, že ji pak počítač ani "nevidí".
"No dobře, a teď obráceně, " zeptala se. "Pokud se to smaže, je to navždy ztraceno, ale co u toho blokingu_ Je možno
pak nějak tu paměť zase odblokovat?"
"Zajisté, pokud víš, kde to je a znáš algoritmus, podle kterého se to zablokovalo. jako třeba když zapomeneš heslo a
pak si na něj vzpomeneš. Někdy to stačí udělat časově omezené a pak zákaz prostě určitého dne vyprchá. jindy zase
to heslo vyprchá a podobně, metod je mnoho. Hakeři například umí přemostit i nejtěžší překážky a dostat se tam, kam
chtějí a paměť si přečíst."
"Takže to vůbec nemusí číst ten počítač sám, ale nějaký jiný."
"Samosebou, ale nechápu -" divil se Tom.
Zarazila ho: "To nemusíš chápat, chci jen říci, že pokud to není smazáno, někde to tam musí být a nepotřebujeme ke
čtení ten samý počítač, jen vědět jak se dostat do jeho paměti. A to právě už udělám já."
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Jak vidíte, opravdu bychom se bez Jenny neobešli. Richarda zhypnotizovala a snažila se z jeho podvědomí zjistit, co
a hlavně jak to má zablokováno. Po nějaké době to objevila a sdělila mi to přísně důvěrně a tajnůstkářsky: Richard
byl naprogramován, aby zapoměl, co bylo předtím. A nejen to, patrně je naprogramován na nějaký úkol v
budoucnosti! "
Zdálo se mi , že to trochu přehání a proto jsem odbočil: "Nu dobrá, ale to by nám pomohlo spíše pro náš druhý úkol,
že bychom ho přeprogramovali, ale teď jde o to první, naindukovat mu nějaké charakteristiky Burbanka."
"Tak to asi nepůjde," řekla, "jak je vidět, jedna část jeho paměti je prostě zablokována a v jiné zase sedí ten jeho úkol,
to jeho tajemství. Pokusím se - " Zarazila se a podívala se na mě, co tomu říkám a rychle dodala: "až budu mít čas,
aby si vzpoměl. Nemohu riskovat, že bychom ho třeba i na něj ztratili vliv a něco provedl. Kromě toho, jak vidíš,
zatím přeprogramovat stejně nejde. Jinak řečeno, musíme začít znova a s někým jiným. Jeho budu prostě jen léčit
dál."
Jenže kolikrát budeme takhle začínat? pomyslel jsem si. Šlo o to, sehnat nový objekt, někoho, kdo by neměl nějaké
tajemství z minula, toho, jak se říká, kostlivce ve skříni. Jenže koho? Pak mi to došlo: bez klona to prostě nepůjde!
Navrhla to Jenny, ale já na to přišel téměř současně s ní. Kde ho ale naklohnit? Musel jsem teda znovu za
Burbankem. Kroutil se jako přišlápnutý had, že neví, že to nejde, že nemůže a nakonec už jen - že nesmí.
Až mi ty jeho výmluvy lezly krkem: "Já vím, ten tvůj mecenáš asi ještě klona nemá, ale co ta tvoje armáda? Musí
přece dělat nějaké pokusy, ne? Nebo je bude dělat až v bitvě, případně až po ní?"
Tentokrát mou ironii pochopil a že prý se opatrně zeptá.
¨"No jistě," povídám, "opatrně či neopatrně, my musíme mít klona!"
"A už máte nějaké výsledky?" zeptal se zvědavě.
"Jo," zalhal jsem, "my právě teď potřebujeme někoho, kdo ještě není příliš oblivněn výchovou, řekněme tak tříletého
klona, co říkáš?"
V duchu jsme si ale připadal jako blb, až jsem se musel smát: ještě před měsícem jsme byli všichni normální a teď tu
žijeme jako uporostřed nějaké laciné scifi a sháníme klona!

Burbank nám klona opravdu sehnal. Armáda zřejmě už jich měla větší zásobu. Řekl, že je to ale přísně tajné, že ten
kluk jinak vůbec neexistuje. Rodiče také vlastně nemá, prostě něco jako Oliver Twist, jen ten sirotčinec jsme měli
dělat my.
Sue si ho pak přišla vyzvednout, ale předem jsem ji upozornil, aby k němu neprojevovala žádná mateřské, dokonce
ani ne ty obyčejné lidské city, protože by nám zkazila pokus. Hlavně ho nesměla nijak poučovat, jen se starat, aby
měl co jíst, aby neonemocněl a vůbec. Musel být asi chudák předtím někde schovaný ve vojenských laboratořích či
skladištích. Moc slov neznal, a rozuměl hlavně rozkazům, prostě byl na inteligenční úrovni nějakého nižšího
důstojníka, Brzo jsem poznal, že se u Sue k němu vyvíjejí přece jen nějaké hlubší city a tak jsme ho raději přifařili k
Tomovi, který ho učil hry na počítači, což bylo to nejosobnější, co jsme mu dovolili. Koneckonců Burbank byl také
tak trochu hráčem, i kdyžsázel jen na koně. I Sue tam docházela: přinášela jim oběma z restaurace jídlo, bavila se s
klukem o počasí a bylo to asi tak málo zábavné jako polední zprávy v televizi. Ze začátku mu Sue TV také pouštěla,
ale on se jí na všecko moc ptal a nechtěli jsme ho učit nadávat, haha.
Hned druhý den si mě vzala Sue stranou a povídá: "Jak se ten kluk vlastně jmenuje?"
"No nijak," povídám, "Burbank mi řekl, že má jen číslo.".
"A to se nestydíte, vždyť je to přece člověk!" rozčilila se.
"Jakej člověk," povídám, "je to jenom klon. Člověka z něho teprve uděláme!" a zasmál jsem se svému blbému vtipu.
Ale Sue nedala a hned se kluka ptala, jak že se chce jmenovat.
"Linux," povídá kluk-klon a ani se nezasměje. Hned mi napadlo, že ho asi už od začátku tak nazýval Tom. Nu ale Sue
se to zalíbilo a tak jsme mu to nechali.
Bylo třeba začít s pokusy. Paměť to mělo výbornou - myslím teda Linuxe, já jsem ho ze začátku v duchu pořád
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oslovoval jako TO, snad abych se citově neangažoval. Jenže jak mu nainstalovat ty emoce? Pravda, každý nějaké
máme od narození, já například hrozně rád hrachovou polávku, ale hádám, že tohle zrovna neměl Burbank na mysli,
když mluvil o naprogramování.

Řekl jsem si tedy, že o tom musí vědět víc psychiatři, v načem případě psychiatryně, hlavně ta jedna, Jenny. Sešli
jsme se a já na ni hned uhodil: "Říkala jsi, že už máš něco vymyšleno a zatím jsme ztratili skoro dva týdny tím, že
jsme kluka učili číst a psát, což mimochodem umí každá škola. Co bude dál?
Usmála se: "S tím prvním konstatováním máš ovšem pravdu, to opravdu umí každá škola, To druhé je ale otázka,
která si vyžádá delší odpověď."
"Ale nevymlouvej se a povídej; potřebujeme tuhle etapu pořádně naplánovat, čas nám utíká."
"Nevymlouván se a jestli máš čas, ráda ti vše řeknu."
A povídala. Emocionální stránka je v mozku převážně zakódována už geny, jen se během života ještě vyvíjí. Reakce
na nová prostředí, problémy či osoby nemohou být naprogramovány už v DNA. "
"Ale ty se přece podle Darwina nedědí!" namítl jsem.
"No právě, dědí se jen základní instinkty, schopnosti, inteligence, schopnost učit se a podobně. Předpokládejme, že
by tyhle zděděné emoce už ten klon měl a ty získané mu prostě naindukujeme my."
"Moment," přerušil jsem ji: "jak to? Zatím znám jen jak se klonují samice. Jak je to u samců, jak oni vlastně
naklonují samce, teda míním toho multimilionáře?
"Ale t je přece jedno: u mateřského vajčíka se nahradí jádro darcovým DNA a to je vše. Vajíčko se pak stimuluje, aby
se rozdělovalo, podobně jako to dělají oplodněná vajíčka. Není to ovšem úplný duplikát. Některé genetické materiály
přicházejí z mitochondria cytoplasmy původního vajíčka. Ale to je zatím nepodstatné, normální děcko má dokonce
jednu polovičku chromosomů od matky a jednu od otce. Nám jde teď hlavně o to, jak mu naindukovat ty emoce,
které získal jeho kloní otec během života. Kon si prostě musí myslet a jednat jako jeho kloní otec."
"A jaké to jsou emoce?" zeptal jsem se nechápavě.
Zasmála se: "Třeba zrovna ten jeho citový vztah k tobě, jak víš, zrovna moc tě nemiluje."
"No počkej, proč by mě měl ten milionář milovat? "
"Ale ne, já už mluvím o našem pokusu, o Linuxovi a Burbankovi, jehož pocity do něj naidukujeme."
Zarazil jsem ji: "Počkej, počkej, to jsme si nedomluvili. U Ricahrda, naindukuj mu Burbankse, ale tady mluvíme o
nevinném dítěti!!"
"Ještě nedávno jsi říkal, že je to jenon klon," zasmála se. " A čí pocity bys mu teda chtěl naindukovat - moje nebo
snad dokonce tvoje?"
Měla pravdu. "Nu alespoň se dovíme, co si vlastně Burbank myslí, ne?" nadhodil jsem.
Líbezně se usmála: "Vidíš, kdybychom mu naindukovali tebe, byl by pak Linuxpříliš moc chytrý."
Přešel jsem její zřejmou ironii: "Dobrá, jak vidím, myslíš na vše. Ale jak ty pocity dostaneme z Burbanka?"
"Pozveme ho, zhypnotizuju ho, dostanu se mu do povědomí, do nějaké určité oblasti a pak už jen budeme skenovat,
co tam vše má."
Polekal jsem se: "Ale přece mu hned neřekneš, jak to budeš dělat, to snad ne?"
"To víš, že ne. Ostatně proč? Stejně mu to samotnému jednou dojde, ale to už bude pozdě. Řekni mu, že potřebujeme
udělat srovnávací studii, snad to zbaští. Třeba že zjišťujeme, jestli už v sobě něco Linux nemá, co by nám bránilo
pokračovat. To zní dost tajemně, ale zároveň i rozumně. Kdyby mu to nestačilo, pošli ho za mnou, já už ho zvládnu."
Pocítil jsem v tom narážku, jako kdybych to já sám nedokázal zvládnout, ale pak jsem si řekl, že psychiatři jsou už
prostě takoví snobi a nechal jsem to plavat. Brzy na to odplula i Jenny, prý má moc práce.
Konečně se tedy bude něco dít - řekl jsem si - to musím být při tom. Ano, dělo se, dělo, ale vůbec ne tak, jak jsem
čekal . . .
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ZATRACENÁ PRÁCE.
Jenny to nezvládla. Vlastně já jsem to nezvládl: prořekl jsem se před
Burbankem, že chceme na Linovi - začali jsme klukovi říkat Lin, jednak
že to bylo kratší a pak, abychom někdy neměli problémy pro to jméno teda že chceme Linovi naindukovat nějaké ty jeho, Burbankovy,
vlastnosti. Kupodivu ho to ani nepřekvapilo, řekl jen, že nám to zrovna
chtěl nabídnout, protože tím se lépe naše pokusy utají, po tom, jak nám
selhal Richard. Prodebatovali jsme ještě nějaké detaily a já to šel ještě za
tepla oznámit Jenny.
Pochopitelně si neodpustila poznámku, že je dobře, že jsme Linovi
nechtěli naindukovat moje charakteristiky, protože by byl pak asi hodně
naivní.
"Ten chlap má něco za lubem," řekla, "musíme si na něj dát pozor. Mně
se to nelíbí."
"No dobrá," řekl jsem, "mně se to taky nelíbí; dáme si na něj pozor. Ale
co teď s Linem?"
Odpověděla docela věcně, jakoby to všechno bylo tak lehké: "Vytáhnu z
Burbanka nějaké ty charakteristiky a jedeme."
A jeli jsme. Burbank se s ní sice málem pohádal, protože chtěl to a ono.
Tvrdil například, že je pracovitý - to byl, že je dobrý počtář - to také byl,
ale když řekl "pravdomluvný", Jenny se ušklíbla a pak byl oheň na střeše. Nechala ho teda při tom, ale hned po první
seanci mu řekla, že žádnou pravdomluvnost v jeho podvědomí nenašla, takže to teda buď někdo vymazal nebo že už
dlouho asi pravdomluvný nebyl. Řekla to s taktem, ale Burbank to bral jako nemístnou kritiku. Urazil se, prásknul
dveřmi a odešel. Ještě byl na chodbě, když jsem ho dostihl a připomenul mu, že ten týden ještě neplatil.
"A taky nebudu," zařval. "Ta tvoje Ginny nebo jak se jmenuje, je drzá jako opice!"
Zasmál jsem se: "Nu proč ne, ona dokonce pochází z opic, stejně jako ty a já, ne? A stejně jako ty a já má i doktorát,
takže pro tebe je to jen Dr. Jenny, rozumíš?"
Omluvil se mi, teda opět něco, co jsem u něho už dlouho nezažil. Vlastně když na to teď pomyslím, co jsem u něj
předtím nikdy nezažil. Asi už za sebou slyšel mafiácké auto, jak brzdí, ale jen málo, aby se to pak dalo kvalifikovat
jako nešťastná náhoda.
Zeptal jsem se ho, co se vlastně stalo a poradil jsem mu, ať s tou pravdivostí a poctivostí - tu jsem si pro legraci přidal
- raději počká. A že já osobně věřím, že naučit někoho matematiku je lehčí než ho naučit poctivosti. Dál jsem to
nerozváděl, aby i mě snad ještě nenazval opičákem, i když jsem měl pro něj připravenou odpověď, tuším něco o
chameleonovi.
Poznal jsem teda opět jeho jednu charakteristiku: při všem tom jeho lhaní si ještě navíc myslel, že je pravdomluvný.
Co asi teda bylo podle něho lhaní? Jak velkou lež by asi musel vymyslet?

Jenny začala Linovi vsugerovávat ty jeho určité povahové rysy, nejprve teda tu pracovitost. Ukázalo se, že to nebylo
tak těžké a testy to nakonec potvrdily: dávali jsme mu různé pracovní úkoly, které on vykonával, sice s malou mírou
nadšení, ale včas a dobře. Větší nadšení jsme ani nečekali, to je koneckonců rozdíl i mezi profesionálem a amatérem.
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Amatér je vlastně jen ochotník a když se mu práce nedaří, může ztratit elán a je konec. Profesionál nemůže žádný
elán ztratit, on ho prostě nemá. Jeho motivace je jinde, buď v jeho platu nebo v jeho profesionální cti. Vzhledem k
tomu, že Linovi nebyly tři, ale pět let, jak jsem se později dozvěděl od Burbanka, byl skutečně nezatížený žádnými
zlozvyky. Tak například lenost bývá většinou už vrozená, ale dá se pochopitelně i časem naučit, má-li k tomu člověk
talent.
Co nás ale překvapilo bylo to, že už uměl číst i psát, někdo ho to teda musel naučit. O své minulosti nám ale nikdy
nic neřekl, možná, že ji měl z paměti vymazanou. Dál jsme ani nepátrali, nebyl čas. Lin byl celkem velice
inteligentní, ale protože měl jen malou slovní zásobu, museli jsme mu ji nějak doplnit. To si vzal na starost Tom,
který se s Linem skamarádil, dokonce spolu chodili na ryby. Osobně jsem si myslel, že ta trocha, co Tom znal z
ostatních oborů, nemůže sice Linovi jeho slovní zásobu příliš rozšířit, ale že jinak nemůže Lina ani nějak moc zkazit.
Sue ho zase učila historii a zeměpis a to mu šlo obzvláště dobře. Bohužel to dostával ve zkrácené verzi, na detaily
nebylo čas. Tak například věděl, kdy byl Lincoln zastřelen, ale ne už kdo vlastně Lincoln byl a co udělal. To mu
způsobovalo určitá nedorozumění, která si ale sám postupně vysvětloval nebo opravoval. Jako i jiné děti v jeho věku,
pořád se na něco ptal a jeho otázky "proč?" nám všem brzo šly na nervy.
Já zase, jakožto malíř-amatér, jsem si všiml, že uměl docela dobře kreslit. Byl to takový ten dar, jak říkají prostí lidé,
"od Boha". Také si rád četl, čímž získal víc, než jsme mu my kdy mohli dát. Ve volné chvíli se ale bavil kreslením.
Měl pozorovací talent a jeho obrázky Toma nebo Jenny se opravdu dost podobaly originálům. Jenny byla spokojena a
domnívala se, že by mohla přejít k dalšímu úkolu: jak udělat z Lina dobrého počtáře. Zdálo se, že při jeho inteligenci
to nebude takový problém, i když, pravda, Burbank byl neobyčejně skvělý matematik.
Problém ale byl, že kluk neuměl vůbec počítat, vše dělal jen na prstech. V tom případě teda bylo třeba ho nejprve
naučit malou násobilku a podobné věci, které dospělí dělají už zcela automaticky. Toho se ujal Tom, ale protože
nebyl žádný pedagog, výsledky se nedostavily. Zkusil jsem teda sám, zda bych neuspěl, ale marně, Lin prostě pro to
neměl buňky. Pokračovalo se teda v učení dál, ale zdálo se, že to nikam nevede. Slyšeli jsem z laboratoře často křik,
jednou dokonce i rámus, jako když se něco rozbíjí. Vešel jsem tam a vidím, jak Lin rozhazuje Tomovi počmárané
papíry po místnosti a křičí: "Zatracená práce! Do prdele! Zatracená práce!" To mě překvapilo, Lin jinak moc emocí
neukazoval, až teď.

Bylo mi ale brzo jasné, že nejde o emoce, že prostě jen napodoboval Toma, jak to u něj viděl. Lin projevoval zcela
zřetelně odpor k učení, teda jen matematiky. Patrně mu moc nešla logika, bez které se matematika neobejde. Svolal
jsem teda mítink nás všech, pochopitelně mimo Burbankse, abychom se dohodli, co dál. Navrhoval jsem, abychom
teda tu matiku vynechali, ale opět byli všichni kupodivu proti mně.
"Já si myslím, že bez matematiky by Lin neměl v životě velké šance a tohle jsou přece jen elementární počty,"
prohlásila Sue, ač jsem se zrovna jí na nic neptal. Tak to vidíte - i moje žena si myslí, že se chudák Lin musí učit
matiku, chtě-nechtě. Napadlo mě, že kloni vůbec nemají na tomhle světě příliš velkou šanci. Jsou to sirotci bez
rodičů, bez jejich lásky a vyráběni jsou asi hlavně pro vojsko nebo na náhradní součástky. Tak hluboko jsme klesli.
Nahlas jsem to ale neřekl, jen jsem se zeptal Jenny: "A co ty si myslíš?"
Odpověděla zcela politicky: "Já myslím, že před námi stojí velká úloha, teda problém, který musíme překonat,
abychom dokázali, že můžeme opravdu měnit povahy a disposice klonů. Když to dokážeme, to ostatní už půjde lehce.
Když to vzdáme, nebudeme nikdy vědět, jak daleko dokážeme jít."
"A co ty, Tome?"
"Já souhlasím se Sue," řekl pomalu, asi aby taky někdy souhlasil s někým jiným než s Jenny. "Bez matiky nebude
nikdy dobrým programátorem." Chtěl jsem jim všem říci, ať mi vlezou na záda, když jsou pořád proti mně, ale řekl
jsem jen uraženě: "No uvidíme. Odpovědnost ale padá na vaše hlavy."
Nakonec jsme udělali závěr, žeJenny se prostě bude snažit Linovi nějak vsugerovat lásku k počtům. Jak, to jsem teda
nechal na ní, když je tak chytrá. Vcelku mi bylo malého Lina líto, asi jako mého kamaráda, který propadal ve škole
právě z počtů a rodiče jej nutili, aby se učil. Výsledek byl ovšem nevalný, kamarád utíkal ze školy a nakonec i z
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domova. Uchytil se někde na západě a díky svému přirozenému nadání tam založil malou dílnu na kola, ze které se
později stala fabrika a on milionářem.
Potkal jsem ho po letech a zeptal jsem se ho, kde že se naučil ty počty. "Jaké počty? " zasmál se. "Na to mám tři
účetní. A kdybych chtěl, mohu si koupit celou katedru matematiky. Matiku umí každej pitomec, ale dělat dobrý kola,
k tomu je třeba mít nadání!" V podstatě měl pravdu - kam mě vlastně zavedly moje znalosti a univerzitní diplom? A
já nemám ani na jednoho účetního, i daňová přiznání si dělám sám. Ale vážně, takových jako já jsou opravdu tisíce.
My, otroci moderní lidské společnosti, kteří svoje nadání každodenně obětujeme jako dar na oltář civilizace, my, kteří
stavíme mosty, vynalézáme modernější stroje, objevujeme nové energetické zdroje, to vše jen proto, aby se lidé měli
líp. My, kteří nespíme, aby ti druzí mohli klidně spát. My, o kterých nikdo nikdy nenapíše v novinách, protože by mu
pak nezbylo místo pro filmové hvězdy s bohatou porno-minulostí, pro ukecané politiky a hlavně pro masové vrahy.
To vše pro pobavení veřejnosti, která po tom údajně prahne. Pokud ano, pak si teda ani víc nezaslouží.

Jenny zatím Linovi vsugerovávala lásku k počtům a už po několika seancích byl vidět jistý pokrok. Kluk se na další
lekce těšil, ochotně vzal tužku a papír a počítal a počítal. Bohužel, byl tady jistý zádrhel: výsledky byly stále špatné.
Tom se rozčiloval ještě víc a když už to nemohl vydržet, tak za mnou zašel.
"Nedá se nic dělat," zaúpěl, "ten kluk je úplně blbej!"
"Jak to blbej," divil jsem se, "vždyť jsi říkal, jak je dobrý na historii a zeměpis a jak si vše krásně pamatuje! Jak může
být úplně blbej?"
"To jo, na to je dobrej, ale matika mu nejde. On prostě nechápe, jak se sčítají zlomky, že se sčítají jen čitatelé a ne i
jmenovatelé - "
"Počkej," povídám, "nejprve přece musíš převést oba na společného jmenovatele, ne?
"No jistě, ale to mu taky nejde - rozšíření zlomku nechápe vůbec. A když mu řeknu, co je větší, jestli 1/2 nebo 3/6,
řekne tři šestiny, protože tam je prej největší číslo ze všech, šestka."
Zasmál jsem se: "No jo, když ty na něj uděláš takovouhle past . . ."
"Jakou past, proboha, vždyť když se ho zeptám, kolik je 1 a 2/5, řekne 3/5! Já se z toho zblázním. Z kterého blba ho
asi proboha naklonovali?"
"Podívej," řekl jsem mu, "to je otázka talentu, rozumíš, nadání. Můj otec byl učitel zpěvu, ale já se nikdy nenaučil ani
číst noty."
Odpálil mě: "Asi nemáš hudební sluch - nebo jak se to řekne, když je někdo hudební analfabet?
Chtěl jsem mu říct něco peprného, ale místo toho jsem se zeptal: "Ale říkáš, že se snaží, ne?"
"To jo, asi jako když se topíš v rašeliništi a hrabeš rychleji a rychleji."
"Dobře," řekl jsem, "promluvím o tom s Jenny."

Než jsem k ní ale zašel, zopakoval jsem si ještě něco o inteligenci. Dočetl jsem se už dávno, že je to věc převážně
vrozená a že její míra je čistě subjektivní - koeficient IQ má být sice objektivní, ale také není, protože zahrnuje jen
některé obory. A že inteligence se definuje různě, podle toho, jak ji kdo chápe. Není to jen "schopnost chápat" nebo
"schopnost přizpůsobit se okolí", ale že jde též o "schopnost se učit" a "schopnost uvažovat". A pak už zbylo jen to,
že už Mark Twain řekl, že existuje jen jediné nejinteligentnější dítě na světě a každá matka ho má :-). Ano, moc toho
nebylo.
Jinak řečeno, každý máme jiné měřítko na sebe a jiné na ty druhé. My jsme vždy ti inteligentní, zatímco ti druzí už
tolik ne. Proto jsme si asi dali jméno "Homo sapiens" neboli Člověk moudrý. Neboť nic moudřejšího nás nenapadlo asi proto, že jsme si předtím pořádně neprobrali historii. Tam bychom viděli, kam až sahá lidská hloupost: božská
práva královských dynastií, postupná zdegenerovanost šlechty, zkorumpovanost vládnoucích tříd nebo stádové
instinkty prostého lidu. A inteligence jako Popelka pláče někde v koutku a nikdo jí nepřinese tři oříšky, aby také ona
mohla jít na bál. A její nevlastními sestry, Arogance a Ignorance, jí jen ubližují.
Studiu inteligence se už věnovalo hodně času, ale marně. Chytrým se totiž člověk může narodit, ale moudrým se
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teprve musí stát. A tady je i kořen věci: hádáme pořád, čeho potřebujeme víc: talentu nebo studia? A zcela
zapomínáme, že to druhé předpokládá to prvé. A ani ty vědomosti nejsou na nic, nejsou-li podpořeny experiencí, teda
zkušeností.
Náš problém s Linem byl ale ještě jinde. Jako každý člověk, byl zřejmě inteligentní jen na něco a na něco zase ne.
Jenomže právě tohle jsme chtěli změnit. Půjde to, nepůjde to?
Jenny ovšemže uznala, že vsugerovat chuť k učení je něco jiného, než dát člověku nadání, které nemá. Dokonce
uznala, že se spletla a že neví, jak mu to nadání přišroubovat. Bylo sice hezké, že to konečně přiznala, ale co teď?
Navrhla, že může zkusit naindukovat Linovi jiné vlastnosti a uvidí se, co je možno změnit a co ne. Dál že se asi jít
nedá.
Nepustil jsme jí tak lehko z pasti. Vždyť jí to muselo být předem jasné, že to takhle nepůjde. Na to mi řekla, že někdy
stačí zájem, aby se člověk chytil, že to pravé nadání je potřeba jen na věci důležité nebo dokonce geniální. A že jsou
lidé, co mají nadání a nevědí o tom, ty je potřeba v nich probudit. Řekl jsem, že většinou se u lidí nadání probudí
samo, že to právě u nich naopak vzbudí pravý zájem. Přiznala i to a řekla: "Zkusit jsme to musili, už za ten pokus to
stálo. Prostě to nevyšlo."
Taková byla vždy. Nic si z prohry moc nedělala, zatímco já jsme si to dokázal vyčítat i delší dobu. Chtěl jsem se
hádat, ale pak jsme si to rozmyslel. Jsme lidé různí, ale ona je na tom líp. Slíbil jsem, že o tom promluvím s
Burbankem. Jistě uzná, co je možné a co ne.

Neuznal. Když se dověděl, že kluk nemá buňky na matiku, začal na mě křičet, že to musíme dokázat, že toje to hlavní
a že je mu jedno, jestli Lin bude nebo nebude mít rád třeba jízdu na koni - sám byl výborný jezdec - ale tu matiku že
prostě naindukovat Linovi musíme.
Když jsem se ho otázal jak to máme udělat, tak mlčel.
Trval jsem na svém: "Je mi to líto, ale s tou matikou to nepůjde. Jsme prostě na limitě našich schopností," ujistil jsem
ho, podle mého názoru docela po pravdě.
"Ale vy musíte, rozumíš, musíte! Vždyť jsem vám zaplatil," křičel jako nepříčetný.
"Něco se prostě koupit nedá," odbyl jsem ho.
Změnil taktiku: "Prosím tě, Johne, pro všecko na světě, udělej mi to jako laskavost."
Nechápal jsem: "Co ti na tom proboha záleží, aby klon nějakého milionáře uměl matiku?"
Podíval se mi do očí a řekl: "Ty to opravdu nechápeš. Lin není klon nějakého milionáře - on je můj syn!"
No prosím, to byla rána, jsem nečekal: "Cože, tvůj syn?"
"No naklonovaný, ale má moje DNA! On je to jediné, co tu po mě na světě zbude. Doktor mi včera řekl, že už mám
jen měsíc života a moje dílo by zapadlo, chápej to!"
"Takže to vše předtím byla jen lež?" vyštěkl jsem rozzlobeně.
"Ale ne úplná. Ta mafie i vojáci, to je pravda, ale já už se jich bát nemusím, stejně umřu dřív, než by mi mohli ublížit.
Ale moje dílo, rozuměj, moje dílo by zaniklo!"
Jaké dílo - pomyslel jsem si. A i kdyby, patentů a cen měl řady, znali ho po celém světě, proč mu na tom záleží? On
už je asi senilní, napadlo mě. Přesto mi ho bylo líto, jak tam seděl a slzy se mu koulely po tváři. Tak nějak asi vypadá
zrazená sebeláska. Trapná věc, tahle sebelítost. Ano, bylo mi ho trochu líto, nejen jako Burbanka-člověka, ale i jako
Burbanka-vědce. A doufal jsem, že takhle neskončím někdy třeba i já sám . . .
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JSME U DNA.
Přednesl jsem tu novinku mým spolupracovníkům, kteří se mi zdáli už
teď spíše jako proti-pracovníci, protože kterýkoliv můj názor ignorovali.
V duchu jsem se sice těšil, že konečně uznají, že jsem měl pravdu a že si
za všechno mohou sami. Asi jsem ale nedával ve škole při výuce
psychologie příliš pozor, protože to dopadlo úplně opačně. Zvláště
ženské: obě se předháněly, že teď teprve musíme Linovi pomoct, že to
nejde ho takhle chudinku nechat. Prostě když jde o děti, ženy mají více
citu než logiky. Tom jako obvykle čekal, až co řekne Jenny - byl už asi
opravdu zralý pro manželství.
Řekl jsem jim na rovinu, že podle mě to není žádná katastrofa, když kluk
nebude znát matiku, že takových je hodně a všichni se nějak uživí. A že
si myslím, že mnoho přirozených rodičů má děti, které se jim nepotatily
či nepomamily, že je to prostě osud nebo, chcete li, vrtoch přírody. A že
tady vůbec nejde o nějaké klonění, ale zasahování do pravomoci matky
přírody. ta říká jen jedno: nemáš talent, není to moje vina.
Jak jste asi uhodli, nebylo to nic platné - bylo mi jen řečeno, že jsem
necita. Já se na to ale dívám ze své zkušenosti: místo aby se u dětí
podporovaly jejich přirozené talenty, posílají je rodiče povinně hrát na
klavír, jejich macaté dcerky zase do baletu a pak musí třeba jít studovat
práva, zatímco je baví radiotechnika.
Ovšem moje tajná snaha zlomit jednotu jejích týmu byla spíše patetická nežli úspěšná. Pochopitelně, rád bych byl
také rád viděl, jak to klukovi najednou v mozku klikne a bude z něho druhý Einstein nebo alespoň Zweistein. Ovšem
jsem ale také stoik a věřím, že se máme věnovat jen tomu, co můžeme změnit a nedělat to, na co nestačíme. A hlavně
být dostatečně moudří, abychom poznali rozdíl mezi těma dvěma případy.
Měl jsme hned dva dobré důvody, abychom s tím indukováním talentu už přestali: za prvé jsme vůbec nevěděli jak na
to a za druhé jsem měl tušení, že i kdybychom věděli jak na to, že to nedokážeme. Byla tu i otázka prospěšnosti
takového výzkumu: když už si my pitomci chceme dělat klony - a nedělejme si iluze, žádné humanitařské důvody pro
to nejsou - musíme si uvědomit, že krása je právě v tom, že jsme každý jiný. Kopie z kopie a kopie z kopie z kopie co z toho může vzniknout? Patrně jen něco dokonale zdegenerovaného.
Výhody, které klonování snad má, nám nevyváží problémy, které klonováním nastanou. Už teď se obchoduje s
lidskými orgány a to většinou jen od lidí, ne od klonů. Že to pomůže nemocným? Ale jděte, a to jako všem? Nebo jen
těm bohatým či těm, co mají protekci? Tím jen docházíme k tomu, že život jednoho člověka má větší cenu než život
někoho jiného. A kdo o tom bude rozhodovat? Zase jen byrokrati? Příroda je krutá: někdo prostě žije déle, jiný zase
ne. Jistě, tohle mé prohlášení je obzvláště kruté. Ale o co krutší je člověka nechat trpět nevyléčitelnou bolestí a
nenechat ho umřít! Ano, samaritánství je jistě jeden z lidských kladů, ale nesmí se nám změnit v biznys a to už se
bohužel stalo. Kdo na to má, ten bude žít, kdo nemá, ten ne, tak je to. A to není kruté?

Zatím co jsem takhle vduchu uvažoval, moji zbylí tři apoštolové se předháněli v nápadech, jak Burbankovi pomoci.
Nakonec jsme se dohodli, že prostě budeme muset vypátrat, kde v člověku sídlí inteligence. Už Descartes sice tvrdil,
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že lidská duše sídlí v podvěsku mozkovém, ale zřejmě se mýlil. I jiná místa se odhadovala, ale protože duše z těla
odchází v okamžiku smrti a navíc je neviditelná, nikdo nikdy neviděl, jak odchází a teda ani ne přesně odkud. Při
dnešní analogii s počítači je to asi jako kdyby vám někdo vymazal exekuční program z paměti. Počítač se zasekne,
možná jen signálka ještě bliká, aby i ta zhasla, když se vybije baterie. Jenže u počítače se dá program znovu
naládovat . . .
Z teorie umělé inteligence víme, že lze sestavit programy, které se samy učí. No prosím, ale kdo sestavuje ty
programy u člověka? Velký Programátor, tam nahoře v nebi? A proč tedy dá někomu větší inteligenci a jinému zase
skoro žádnou?
Biologie nás zase učí, že vše je předem zakódováno v DNA. Ano, v genomu, což je vlastně dědičná informace,
potřebná k růstu a vývoji jedince. DNA je tedy vlastně jakýsi výkres, blueprint. Představte si na té jeho dvojité
šroubovici příčky, kterých je na jednom chromosomu až 200 miliónů. Jinak jsou teda jen čtvero typu, A, C, G, T. ale
různé sekvence kombinací těch čtyř pak vytvářejí jakousi morzeovku, která má určovat, jak se budou buňky dále v
těle plodu vyvíjet.
Není divu, že pořád nevíme, jak tu morzeovku číst. Pomáháme si srovnáním, ať už při sledování zločinců či
stydlivých otců nevinných robátek. Podobně i ve vědeckém výzkumu: například pro určitou chorobu sledujeme
statistiku postižených, tj. které segmenty DNA mají stejné a ty pak přiřazujeme k "příčinám" choroby. Ovšem DNA
samo vyrobit neumíme, stavební moduly si půjčujeme od matky přírody, ale už umíme DNAmodifikovat - z toho má
prospěch například zemědělství, chovatelství, medicina i bioinformatika.
Ano, bioinformatika: zjistilo se totiž, že DNA může pracovat jako počítač, tj. nejen udržet data v paměti, ale i
zpracovat informaci. A to velice rychle, protože na rozdíl od dnešních počítačů nepracuje seriově, krok za krokem,
ale paralelně. Přesto se dosud nepodařilo vyrobit počítač na bázi DNA. Proč? DNA "provazce" sice mohou pracovat
až tisíckrát rychleji než dnešní silikonové počítače, ale získat z nich informaci je naopak velmi pomalý proces.
Při oplodnění se ovšem chromosomy rodičů rozdělí, takže potomkovo DNA je tvořeno zčásti otcovými, z části
matčinými geny. Již zde vidíme neplatnost lidového rčení "je celý tatínek či a maminka". Ne, není a nebude, ledaže
by to byl mono-chromosomní klon. Ale ani ten mono-chromosomní klon, i když má celé DNA svého tvůrce, se mu
nakonec nemusí přesně podobat. Už ve svém vývoji v děloze či ve zkumavce nabírá různé modifikace. Jeho buňky se
sice vytvářejí podle blueprintu v DNA, ale už zde se vytvářejí variace dané prostředím. Tak například matka zde
působí vlastně jen jako inkubátor (ale to radši matkám neříkejte) a embryo si začíná svůj vývoj velmi brzo řídit svým
vlastním, i když primitivním nervovým způsobem. Ovšem matčina krev, přinášející mu potravu, do něj může zanést i
různé škodlivé látky, například drogy.
Řekl jsem, že můžeme DNA i modifikovat, ale tam už zase začíná genetické inženýrství, obor neurobioniky jako
takové. Nové počítačové techniky pomohly bionice a naopak: hledání řetězců v DNA zase vylepšilo různé početní
algoritmy. Podobně jako u klonování, pořád jsme ale ještě v počátcích. Zeptejte se mě, proč zrovna ten který řetězec
dělá to a ono a já musím přiznat, že to vlastně nevíme. A to nemluvím o složitějších procesech, například jak jsou
zakódovány instinkty u zvířat. Jako třeba ten, že pes zvedá přední nohu, když spatří nepřítele. Je vůbec možné, že to
vše se přenáší pomocí DNA? Nebo jak vysvětlíme u zvířat mimikry, tj, změnu barvy a povrchu těla tak, že napodobí
k nerozeznání své okolí?

Náš úkol byl ovšem ještě obtížnější: nejen zjistit, kde to v mozku najít, ale jak to tam správně naindukovat. Ovšemže
nešlo o modifikaci DNA, na to bylo pozdě, ale spíše o změnu podvědomé paměti, případně exekutivního programu
centrálního procesoru, mozku. Nešlo tedy o hardvér, ale softvér, jak by řekl Tom. Vtip je v tom, že ještě ani dnes
přesně nevíme, jak mozek pracuje. I když různé oblasti mozku jsou dedikovány pro funkce zrakové, motorické či
jiné, paměť jako taková je spíše holografická, rozložená po celém mozku. To se zjistilo při pokusech na krysách,
které odborníci je něco naučili a pak jim od-amputovávali mozek kus po kuse. Nakonec, i při tom nepatrném zbytku
mozečku, si to ty krysy pořád ještě pamatovaly.
Nešlo nám ani o nějaký norimberský trychtýř, kterým se podle fámy měly nalévat do hlav žáků vědomosti, šlo o to,
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aby se instrukce dostaly na správné místo, aby se tam udržely a pomáhaly chlapci správně uvažovat. Nešlo tedy o
vědomosti, ale spíše o schopnosti a jak se říká, komu není s hůry dáno, v apatyce nekoupí. A my jsme si teď chtěli
takovou apatyku zařídit.
Jedinou výhodou bylo - jak už jsem řekl - že se informace indukované naším optickým snímačem zaváděly do mozku
přímo tam, kam patřily, a to jaksi samy. Jenže tam jsme přesto na něco narazili: matematické informace, které jsme
Linovi indukovali, se buď neměly kam dostat, nebo tam nenacházely spřátelené prostředí, podobně jako u Richarda.
U toho nám ale bylo jasné, proč, alespoň jak tvrdila Jenny. Byl totiž někdy nějak k tomu naprogramován. U Lina to
bylo jiné, ten určitě naprogramován nebyl, o tom mě nakonec ujistil sám Burbank. Dokonce když ho prý chtěl
naprogramovat, nešlo to, asi měl jako některé děti k matematice jakýsi "vrozený" odpor.
Hovořil jsem o tom s Jenny a dumali jsme, až se nám z mozků kouřilo. Byl to ale jen takový "studený oheň", samý
plamen a žádné horko. A pak z ní najednou prvně vylezlo to, o čem už prý dávno přemýšlela: jestli totiž tyhle
schopnosti a neschopnosti nejsou částí podvědomí. Pan Freud se sice s ním už dávno oháněl, ale nějak nám zapomněl
říci, kde se to podvědomí nalézá - ne nebyl to podvěsek mozkový, jak by snad název napovídal. Také nám přesně
neřekl, proč se k podvědomí tak těžko dostáváme, většinou jen hypnózou anebo psychoanalýzou. a sem tam se objeví
nějaké to nekontrolované přeřeknutí anebo divoké sny.
Psychoanalýza se stala na čas módou, ale po určité době prosperity přišlo zklamání, obzvláště když Freud začal
přidávat do každé podvědomé činnosti i sexuální důvody, asi jako koření do omáčky. Obzvláště prý je podvědomí
ovlivňováno u dětí a jeho charakteristiky jsou pak uloženy v nás, takže se při nějaké vhodné příležitosti projeví jako
psychóza. Stačí si pak, většinou jen pomocí analytika, uvědomit, co je to, co nás " k jezeru vždy zas pohání", jak by
řekl básník, a jsme vyléčeni. Dnes z toho všeho zbylo jen to, že podvědomí skutečně existuje a hraje pořád velkou,
pro nás pochopitelně jen podvědomou, roli.

Podle Freuda existují totiž tři druhy vědomí: předvědomí, vědomé vědomí a podvědomí. Zatímco podvědomí jsou
potlačené vášně či vzpomínky, které pracují většinou i jako určitá cenzura, předvědomí je sice také "nevědomí", ale
je ho možno vyvolat silou vůle. Jsou to většinou procesy, které děláme automaticky, aniž si je uvědomujeme.
Dlouho jsme s Jenny debatovali, kde asi sídlí podvědomí a předvědomí, když pronesla onu větu, která ve mně už také
dřímala, ale nemohl jsem ji jaksi probudit. "Patrně je to zděděná část paměti po předcích," pravila, jako by se
nechumelilo a já ani nestačil říct Eureka!, když pokračovala: "Pamatuješ na toho dědu a jeho minulé životy? Vsadila
bych se, že to má nějaký vliv!"
Najednou vše dostávalo smysl. Souhlasil jsem: "Aha, ty myslíš ty poslední seance, kde jste do mě indukovali z těch
zbývajícíh disků to, co se ukázalo být něco jako dědičné zkušenosti předků. Vlastně ani nevím, byl ten voják jeho
předek či co? Děda sám v té válce nemohl být, muselo by mu bát hodně přes sto let. Ale jak mohl mít ten děda geny
nějakého vojáka ze zákopů v Belgii, který tam navíc zemřel? A když byl počat ještě předtím, jak si mohl pamatovat
okamžiky, jak na něj šel ten jedovatý plyn?"
"No vidíš. Proto jsem si myslela, že jde spíše o reinkarnaci, víš? V roce 1978 napsal profesor Dr. Ian Currie knihu,
které je dnes, po stu letech, téměř klasickou. Jmenuje se "Ty nemůžeš zemřít" (You cannot die) a popisuje jeho
zkušenosti při regresích, tj. hypnotických seáncích, při kterých psychoterapista postupuje v podvědomí dané osoby do
oblasti minulých a ještě minulejších životů. Nejde o nějaké předky, duše prý se stěhují, tj. reinkarnují, předem
neznámo kam. Tyto informace jsou asi v tom novém člověku pak nějak zakódované a lze je v seanci vyvolat."
A pokračovala: "Ještě před ním napsal Dr. Ian Stevenson své poznatky z výzkumu případů, kdy děti vyprávěly
detaily ze svých minulých životů, které byly později ověřeny, že jsou pravdivé. Jsou na to nejen svědci, ale i nálezy
různých předmětů, které děti identifikovaly. Dokonce se našly i staré dokumenty, které výzkumníkům potvrdily nejen
to, že děti nelhaly, ale i to, že to v současné době nemohl nikdo vědět. Později se zjistilo, že podobné informace se
dají získat úmyslnou regresí do minulých životů, ovšem za vedení odborníka, jakým byl právě Dr. Currie. Těch
případů je hodně, a je fakt, že výsledky takových regresí jsou neuvěřitelné a přesto se dají ověřit. Myslím si, že
bychom to měli zkusit."
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Souhlasil jsem: "Vlastně máš pravdu, nic jiného snad už ani nezbývá. Jenže to nejsou předci, já bych chtěl nejprve
zjistit, kam se ztratila genová informace Burbanka, protože Lin ji, jak je vidět, celou nemá."
Uznala, že mám asi pravdu a že u reinkarnace zřemě nepůjde o genetický, rozuměj DNA přenos. "Sám Dr.Stevenson
přiznal, že neví o žádném procesu, kterým by lidská osobnost, tedy její personalita, přežila smrt té osoby a přenesla se
do jiného jendotlivce. Dokonce i skeptický Carl Sagan přiznal, že tyto případy existují a jediným vysvětlením by
byla právě reinkarnace. Josu ovšem ještě jiná vysvětlení, např. něco jako 'informační banka', ze které si může ten či
onen člověk nevědomky načepuje informace z minula. Carl Jung tomu říkal 'kolektivní podvědomí".
"Anebo že jejich duch se nepřevtělil, nereinkarnoval, ale že se přenesla jen nějaká informace z jejich mozku," řekl
jsem.
"Ale jak, prosím tě? A po stu letech?" zeptala se nechápavě.
"No jak, , tak například radiovými vlnami, jako se to přenáší antenou při našem indukování, kde převádíme vysokou
frekvenci na světelné impulzy, " vzpomínal jsem na Tomovu čepičku, která nahrazovala Burbankův vynález, onen
kabel s konektorem. "Ale s těma sty lety, co teda opravdu nevím."
"Ale kdo by to dělal a proč?" chtěla ještě vědět.
"Moc se děvče, moc se ptáš," odbyl jsem ji, protože už mě opravdu nic nenapadalo. "Ale to pro nás není důležité, jd
eo nás. My bychom to snímali z Burbanka a indukovali opticky Linovi, rozhodně ne mně. Já už s tím nic nechci nic
společného. Začalo to na mě moc silně působit, pamatuješ?"
"No jistě, řekla, ale nejprve musíme zjistit, co to vlastně snímáme, abychom pak neindukovali Linovi něco špatného."
"No z té vědomé časti mozku Burbanka jsme nic, co by nám pomohlo, už nedostali, tak doufám, že z té podvědomé
se něco dovíme. Buď něco o jeho předcích nebo o jeho minulých životech. A jak zjistíme, co to vlastně snímáme?"
zeptal jsem se naivně.
Byla už zase ve svém živlu: "No přece Lin nám o tom poví v hypnóze, ne?" "A co když tam nic nenajdeme nebo nám
nepoví?" odporoval jsem.
"Pak je samozřejmě konec, ledaže bychom se všichni dali na spiritismus," zasmála se.
"Každopádně bude zajímavé zjistit, jaké měl Burbank ty minulé životy. A jak to uděláš?"
Měla na vše odpověď: "Dám ho optickými impulzy do hypnózy a budu se probojovávat jeho minulými životy, prostě
regresí, jak jinak?"
"A ty to umíš?"
"Mám někde knihu, kde je na to návod."
"A myslíš, že bude Burbank souhlasit,?" zeptal jsem se ještě, hodně pochybovačně.
"Pokud mluví pravdu, pak ano. Pokud ne, nic se nestalo, skončíme náš pokus a je to. Na tomhle kroku nemůžeme nic
ztratit."
"Jen to, že pozná celý náš výzkum a objevy," zaprotestoval jsem.
Zasmála se: "Ale jdi! Ty pořád ještě věříš, že nás podvádí?"
"Proč ne, jak vidíš pořád nám jen lhal, teda až na toho syna." Nemohl jsem se najednou přimět, abych o něm mluvil
jako o klonovi, prostě to nešlo, znal jsem Lina už nějak moc dlouho.
"No to máš pravdu, ale jak jsi říkal, nic jiného nám nezbývá," usmála se.
Ten její úsměv mi byl najednou dost protivný, tak jsem řekl: "Kdybyste pořád nehlasovali proti mně, tak k tomuhle
nemuselo dojít a mohli jsme už z toho být venku."
"Ale jdi! Proč si nepřiznáš, že jsi vduchu chtěl také to, co my?"
Měla ovšem pravdu, konec konců byla přece psychiatr, že ano.
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STOPAMI MINULÝCH ŽIVOTŮ
Řekl jsem o našem novém postupu Burbankovi, nemělo smysl to nějak
zatajovat, naopak, podle názoru Jenny bylo docela možné, že se tomu
pak jeho podvědomí nebude pak bránit. Řekl jsem mu také, že nevíme,
co objevíme, a že já sám jsem byl kdysi subjekt daného pokusu a dost
silně to na mě působilo, teda i na můj normální život.
Souhlasil se vším, prý se nemám obávat, má prý už svoje dny stejně
spočítané. Vypadal už také nějak hůře, bylo vidět, že se jeho konec asi
opravdu blíží. Ptal jsem se, jestli chce vědět detaily o svých minulých
životech, že bychom mu je sdělili. Projevil zájem, svou vědeckou
zvídavost zřejmě nemocí ještě neztratil. Jenny nabídla, že mu může dělat
regresi přímo bez našeho zařízení, protože by to celý postup urychlilo a
času stejně nebylo nazbyt.

Už první seance byla zajímavá: dozvěděli jsme se, že v minulém životě
pracoval jako úředník někde v Tichomoří, vlastně na Havaji, kde měl na
starost školství. Muselo to zároveň být v období, kdy na Velkém ostrově
vybuchla opět sopka Mauna Lea, i když on byl zaměstnán na ostrově
Oahu, ve velkém královském paláci v Honolulu. Našel jsem si v
encyklopédii, že poslední výbuchy této sopky byly v letech 2084, 2075,
2050, 2042, 2033, 2026 a 2008. Sopka Kilauea je dosud také aktivní
zhruba každých deset let a např. v roce 1983 pokryla láva přes 100 km
čteverčních. To nám ovšem nepomohlo určit přesně rok erupce, kterou Burbank tehdy zažil - vlastně on ještě ne,
tehdy se jmenoval Jim a byl někdo úplně jiný. Napadlo mě, že ani nevím, jak se jmenuje křestním jménem teď, vždy
to byl pro mě jen "pan Burbank" nebo ještě častěji jen "starej", to když jsme se o něm bavili s kolegy. Nahlédl jsem
na Netu na stránku jeho ústavu a tam to bylo. Jmenoval se Victor, Victor Theodor Burbank. Victor jako vítěz, i když
teď už nevyhrával.
Bylo nám jasné, že toho takhle moc nedovíme, že to bude třeba vše zaznamenávat pro budoucí, detailní analýzu.
Jenny sice dále při regresi asistovala, ale Tom také hned nasadil Burbankovi jeho snímací čepeček a vesele náhrával.
Pořád jsme sice ještě nevěděli, co to vlastně nahráváme, ale bylo toho dost - podvědomí opravdu pracovalo rychleji,
než se Jenny stačila ptát.
, V dalším životě - míněno ovšem zpětně - byl Burbank návrhářem počítačů. To bylo něco, co zajímalo Toma a tak
hned dal Jenny do zásoby i nějaké otázky, aby mu je také položila. Pořád totiž věřil, že Burbank něco objevil a že to
pak zapomněl. OvšemTom si myslel, že to bylo právě ještě někdy v těch minulých životech. Výsledek ho sice
zklamal, moc se nedozvěděl a tajemství už dokonce žádné. Prý se dozvěděl jen o o už dávno zastaralých jazycích,
jako byl Perl, Pascal a podobně. Přesto se nevzdával: "Počkej," řekl mi, "až já si to sám proanalyzuju, já určitě přijdu
na to, co nám ten dobrák zatajil." Nechal jsem ho při tom, nemohli jsme se totiž zdržovat. Bůhví, jak dlouhou cestu
do minulosti ještě máme před sebou, říkal jsem si.
Před designérem softvéru se nám představil jakýsi Léon, novinář. To odpovídalo: byl poměrně dost ukecaný, ale moc
toho neřekl. Myslím konkrétního. Dokonce ho Jenny přistihla při dvou lžích a proto jsme ho raději nahrávali dvakrát,
abycho si srovnali dva různé záznamy. Žil někde v Evropě, ale protože hodně cestoval, nevěděli jsme, odkud vlastně
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pochází. Zato doba byla přesnější: muselo to být někdy po založení Evropského společenství, tedy po roce 1957, ale
zmiňoval se i o oslavě jeho čtyřicátého výročí, zatímco o jeho zániku (r. 2013) ještě nevěděl. Pro jaké noviny
pracoval, to také nevíme, ale na tom nezáleželo - už tehdy sloužily jen k manipulování obyvatelstva, tu pro tu, tu zase
pro onu stranu.
Předtím to byl zase voják kavalerista, ve válce Severu proti Jihu, tedy Jižan, George, co padl u Gettysburku. Byl asi
ještě příliš mlád na to, aby si něco pamatoval. Zdálo se, že ty Burbankovy životy stále přibývají, jako by nebylo
konce.

Pak jednoho dne Burbank nepřišel, ale zato nám zavolali z nemocnice, že tam byl hopitalizován. Co teď? To nám
setsakramensky narušilo naše plány. Svolal jsem tedy zase jako obvykle mítink, abych jim to oznámil a abychom se
rozhodli, co budeme dělat. Navrhl jsem, abychom to konečně vzdali, že už to nemá cenu. A opět se ti tři králové pardon, dvě královny a jeden troubadúr - spikli proti mě. Měl jsem totiž tušení, že to špatně dopadne a opravdu by se
mi ulevilo, kdybychom s tím přestali. A pak, také jsem se donmníval, že doba na tyhle pokusy ještě není zralá.
Jenny prohlásila, že přece můžeme klidně převést do nmeocnice naše zařízení, símač a laptop a pokračovat dál.
Namítl jsem, že nám to třeba nepovolí.
"Co by nám nepovolili," ozval se Tom, "když si to bude Burbank vysloveně přát, tak to musí povolit."
"To si asi bude přát," řekl jsem otráveně, "on je totiž takový blázen, jako vy."
"No a co," přidala se k nim Sue, "je to jeho tělo a mozek, s tím si může dělat, co chce, ne?"
"Vidím, že jsi i ty chytila tu výzkumnou horečku," řekl jsem ironicky, "to jsi ještě nikdy neslyšela, že má manželka
podporovat svého muže?"
"To bejvalo," řekla vzdorně, a já viděl, že jsem to opět prohrál. Znovu jsem jim teda zdůraznil, že zodpovědnost je na
nich, což nebyla úplně pravda, byli jsme v tom všichni až po uši. A nevěděl jsem už vůbec, co se ještě smí a co se
nesmí . . .
Přitáhli jsme tedy naši výzbroj do nemocnice, když nám to primář laskavě dovolil a slíbili jsme mu, že nebudeme
Burbanka přetěžovat. S námi tam byl také Tom a Sue, která ovšem nemohla chybět a aby to nějak zdůvodnila, utírala
pacientovi pot s čela. Vše pokračovalo celkem normálně, ovšem Burbank se brzo unavil a my se báli, aby mu to
nepřitížilo. Nic na to nedbal a ještě nás popoháněl, ovšem jen když byl mimo hypnózu.
Doma jsme pak vyhodnocovali to, co jsme přes den zaznamenali, zatím pořád jen z toho, co Jenny nahrála na svůj
magnetofon. Série postav z minulosti pokračovala dál, byly tam dokonce i dvě ženy. To mě zarazilo, ale Jenny mě
uklidnila, že prý to je při reinkarnaci normální.
Abych se ještě něco dozvěděl, hledal jsem zatím v knihách všechno možné o regresi. Už tříleté děti přicházejí často s
tvrzením, že jsou někdo jiný, osoba, jejíž život si ještě dobře pamatují, a to i s jistými detaily. Je zajímavé, že tyto
vzpomínky zase trácejí, když jim je kolem sedmi let. Ovšem ne úplně, odstěhují se jen jaksi hluboko do podvědomí a
jejich vybavování je možné jen regresí, ale to už ne tak dokonale. Na druhé straně je ale možno regresovat kohokoliv,
na to prostě nejsme nikdo imunní. Jen nemsíme zapomínat, že vzpomínky jsou pak neúplné, takže je můžeme těžko
potvrdit nebo zase vyvrátit. Hlavně proto, že často nemáme detailní popis událostí, které se staly před několika sty
lety. Na druhé straně si ale někteří lidé při regresí přesně pamatují i svoje původní jména i jména jiných osob.

Mně ovšem šlo hlavně o vysvětlení samotného jevu, jak je to vůbec možné. Skeptici prohlašují, že jde o falešnou
paměť, kde si dotyčná osoba, která zná okolnosti jen zhruba, třeba z knih, vymýšlí detaily a opravdu jim věří. Jak ale
vysvětlit případy, kdy byly záznamy potvrzeny právě v těchto v detailech, na to už skeptici nestačí. Nebo si vezměte
xenoglossii, kdy například člověk v hypnóze začne mluvit cizím jazykem, který nikdy nestudoval? A přitom
perfektně!
Jiná námitka je tak zvané selektivní myšlení - kdy v hypnoze subjekt odpovídá na vybrané otázky, přičemž je
náchylný i k sugesci. Opět, tím se nevysvětlí fakta, která by normálně subjektům měla být neznámá Dokonce jsou
případy, že tvrzení z hypnózy byla potvrzena až velmi detailním studiem fakt. Tak například u ztroskotaných lodí,
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kde teprve potápěči některá fakta potvrdili.
Silnou námitkou není ani konfabulace, kde si osoby pletou své představy s vlastní pamětí. Tato oblast ještě není moc
probádána, ale dnes už například víme, že schizofrenikůům se jejich vizuální iluze či zvuky, co slyší, opravdu
"nezdají". Ne, oni je opravdu vidí a slyší, ale jak je to možné, to se zatím neví.
Cryptomnésie je naopak zjev, kdy se dotyčné osobě vybaví něco, co předtím četla, slyšela či viděla, třeba v kině, ale
na mou duši zapomněla. Pak se stane, že to považuje za svoje vlastní vzpomínky. U autorů to vede k osočení z
plagiátorství, ale jedná se opravdu o případ, kdy dotyčný skutečně věří, že ten příběh nebo ta skladba jsou skutečně
jeho. Ale jak je to s případy, kdy dotyčná osoba nemohla danou informaci získat během života - rozuměj jen svého
života?
Prosím, jsou některé případy, kdy tvrzení při regresi viditelně neodpovídají faktům, ale co tam, kde opravdu ta fakta
sedí? Tam je vysvětlení daleko obtížnější: existence duše, převtělování, chanelling, tj. inspirace dodávaná duchy,
různá zjevení, vize, paranornální jevy - můžete si vybrat. Příčiny ovšem dokázat tak lehce nelze, chce to hlavně víru.
Odborníci na regresi například tvrdí, že výletem do minula mohou vyléčit zdravotní problémy některých lidí,
problémy, které mají svůj původ právě v některém z minulých životů. teda rozhodně ne skrze DNA a dědičnost. Bývá
to prý nějaká silná příhoda - případně násilná smrt - která ovlivní budoucí život člověka. Roger Woolger, odborník na
transpersonální psychologii a pokračovatel jungiánské therapie, tak kdysi v jednadvacátém století léčil pacienty
pomcí tzv. dreamwork, řízených snů.
Ovšem to je něco zcela jiného než léčení různých psychiatrických stavů pomocí obnovení paměti nebo dokonce
freudovskou psychoanalýzou. Je zajímavé, že regrese je i dnes popírána daleko víc než samotná reinkarnace. Patrně
to má co dělat s náboženstvím: i když církev uznává existenci duše, rozhodně nechce, aby se jim někdo ponmocí
regrese, tj. cestování po éteru, míchal do jejich biznysu.
Na druhé straně už bylo pokusně dokázáno, že mozek lze uměle stimulovat počítačem, aby "viděl" a "slyšel" zcela
neskutečné, vsugerované vjemy. Koneckonců tzv. virtuální realita je známa už skoro dvěstě let . . .
To se ovšem v uvedených případech regrese nedělo, ale co když místo počítače ovlivňuje náš mozek nějaké jiné
fenomenum, jiný "počítač"? Již staří filozofové tvrdili, že vlastně žijeme jen ve světě představ, dnes bychom řekli
elektrických signálů, které nám přenášejí "realitu" do našeho mozku. A to, co vidíme či slyšíme, nemusí vůbec
existovat tak, jak to vidíme či slyšíme, dokonce to může existovat jen v našich představách . . .Dál už jsem raději
nepřemýšlel - to, co jsem přečetl, mi nijak nepomohlo s mým problémem a na to ostatní jsme neměl čas.

Moc jsem se toho tehdy nedověděl a začal jsem tušit, že i když zřejmě regrese existuje, asi nám neumožní "vylovit"
právě ony vlastnosti, které jsme pro Lina potřebovali. Promliuvil jsem o tom s Jenny a ta uznala, že v tomhle jsme asi
oba střelili vedle. "Nicméně," řekla, "jak říká Hamlet: Duchů, jež jsem vyvolal, nemohu se zbýti. "
"Co tím chceš říci?" zeptal jsem se nechápavě.
"Nu nemámn na mysli zrovna duchy, chci jen říct, že teď už nemůžeme přestat. Nic jiného nám nezbývá, než dojet až
na konec řady, možná, že to je tam. Jinak by už pro Lina zbývalo jen genetické inženýrství," zasmála se.
"To rozhodně nechci," zamítl jsem ten nápad, "už takhle nevíme, kolik jsme třeba způsobili škody."
"Škody? A komu? Burbankovi? Vždyť si to přál!" řekla s přesvědčením.
"Ale ne, mám na mysli, co už jsme udělali a nebylo to striktně legální. Anebo to, že za určitou mez by neměl žádný
vědecký výzkum chodit. Neměli bychom teď masové zbraně, klony, ani - "
"Ani co?"
"Ale nic, prostě některé věci mají zůstat mimo náš dosah. Nikdy nevíme, - "
Přerušil mě telefon. Z nemocnice mi oznámili, že Burbank právě zemřel.
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KONEC A ZAČÁTEK
Musím se přiznat, že jsem v prvním okamžiku vůbec nepomyslel na
nešťastného Burbanka, ale na to, co bude s tím naším, vlastně jeho,
projektem. Ale takový je už život výzkumníka - hledáte třeba neznámý
virus a nemyslíte vůbec na to, kolik lidí tím zachráníte. Nebo kolik jich
virus zabije, když ho neobjevíte včas. Myslíte jen na ty odborné
problémy, na ostatní není čas. Na druhé straně se musím pochválit,
protože mě vůbec nenapadlo, že tím vlastně přicházíme i o hlavní zdroj
našich příjmů - teda napadlo, ale až daleko později.
Vlastně bych se býval měl radovat, že tím náš projekt končí a moje
reakce mě samotného překvapila. Asi to bylo tím, že nemám rád, když
se něco ukončí naráz, nedodělané, jsem prostě příliš profesionální, než
aby mi to bylo jedno. Sešli jsme se tedy znova a tentokrát jsem to byl já,
který navrhl, abychom projekt přece jen dokončili. Nikdo nebyl proti,
takže šlo jen o to, jak to udělat. To už ale problém nebyl: udělali jsme to
tak, jako předtím s tím mrtvým dědou. Tom prohlásil primářovi, že je
blízký příbuzný a že jejich - teda jeho a Burbankovo - náboženství jim
nařizuje, aby celou noc strávili posmrtnou vigiílii u nebožtíka. Jako
každá blbost, zabralo to perfektně.
A tak Tom zamknul pokoj zevnitř, nasadil nebohému Burbankovi svou
snámací čepičku, zapojil ho přes interface do laptopu a nahrával a
nahrával. Jenny už jsme nepotřebovali - mrtví se už zhypnotizovat nedají - ale doufali jsme, že podobně jako u toho
dědy, zbude v jeho paměti jen to podvědomí, tedy ty stopy po minulých životech. Po půlnoci došly Tomovi disky, tak
mě probudil a já jako blázen přitáhl další stovku a zašpital za zavřenými dveřmi heslo, které mi řekl do telefonu, to
aby mě pustil dovnitř. Už jsem tam pak zůstal až do konce a v šest ráno jsme se ospalí vypotáceli ven.
Když jsme usedali do mého auta, vzpomněl si náhle Tom, že zapomněl Burbankovi sundat tu čepičku. Vyběhl nahoru
a přiběhl celý zničený, že už ji Burbank nemá a že ji asi někdo ukradl.
"No a co, " povídám, "stejně nikdo neví, na co to je. Maximálně ji dají nějakému nemluvněti na hlavu . . .
Tom šílel: "Ty nevíš, co to znamená? Já ji ještě nemám patentovanou!"
"No ono už ti ji nějaké to nemluvně potento, " zachechtal jsem se, ale když jsem viděl, jak ho to ničí, vytáhl jsme ji z
kapsy a povídám: "Vezmi si třeba tuhle."
Myslel jsem, že mě probodne očima, ale pak se uklidnil a dokonce se izasmál.
"No tak je to lepší," zasmál jsem se i já, "to víš, některé moje zaměstance musím ještě vodit za ručičku."
"Máš to u mě schované," řekl, ale už skoro smířlivě.
"Ale ne," povídám, "rádo se stalo. To máš za to, že jsi snižoval mou autoritu šéfa. A teď se jdi vyspat, udělal jsi kus
dobré práce."

Hned druhý den jsme začali opticky indukovat nahraná data, ale pro jistotu jen Richardovi, ne Linovi. Ukázalo se, že
ta opravdu navazovala na data, která jsme nahráli předtím a za pomoci Jenny jsme pokračovali u Richarda v
regresích, tentokrát ale Burbankových. Dokazovalo to i to, že tato data z minulých životů opravdu v mozku přežívají i
po smrti - teda jen krátkou dobu po smrti, než se paměť biologicky rozloží - ale jak se dostanou do jiné, znovuPage 1 of 5

narozené bytosti, to jsme ovšem nezjistili. Teda za předpokladu, že někdo neviditelný nemá náš světelný induktor a
Tomovu čepičku.
O to nám koneckonců ani nešlo. Svůj hlavní úkol stejně pokusy nesplnily: talent, který Burbank měl - a bylo jich víc
- přitom zmizel.
Zavolal jsem k sobě Jenny a velice rychle uznala, že to takto nepůjde. "Ale nějak ten talent Linovi dlužíme,
ne?"zeptala se.
"My mu nic nedlužíme, Burbank prostě chtěl nemožnou věc."
"To sice nevím, ale nejsem si jistá, zda to skutečně v sobě Lin nemá a my to jen neumíme načepovat," namítala.
"A jak to chceš prosím tě načepovat? Pípou?" zeptal jsem se ironicky.
"No nemyslím načepovat, ale něco jako probudit; neber mě za slovo," urazila se. "A abys věděl, metoda na to
existuje. Říká se jí meditace a člověk se tak může dostat až hluboko do svých schopností."
"A není to nebezpečné?" zeptal jsem se opatrně, protože poslední dobou se mi tak mnohé její nápady jevily.
"Ale není, výzkum v tohle směru je už dost daleko. Pravda, výsledky ještě nejsou ideální, ale je to až překvapivě
účinné."
"Tak proč jsi to nenavrhla dříve?" zeptal jsem se kriticky.
"Všechno má svůj čas a tehdy jsme ještě měli Burbanka, " řekla zcela logicky, "museli jsme nejprve využít jeho,
jakožto zdroje. Ostatně on sám jinou cestu neviděl, tak bylo nutno mu dokázat, že to nejde."
Zasmál jsem se": "Ještě včera bys tvrdila, že to jde. To si tak rychle zmoudřela?"
Přešla to a místo toho se zeptala zcela prakticky: "Co ale uděláme s naším sirotkem? S Linem?"
"Musíme ho nějak zaregistrovat, nemůžeme tady mít někoho ilegálně," souhlasil jsem. "Co kdybychom ho nahlásili
jako Burbankova syna, třeba nám to projde?"
"Dobrý nápad," řekla a já se vydal na cesty po úřadech.

Když jsem ohlásil, že hledám Burbankovy pozůstalé, aby se mohli postarat o jeho syna, nikdo na úřadě se nedivil.
Zato jsem se divil já: pozůstalí žádní nebyly, jen jeho syn. Burbank totiž Lina nahlásil jako svého vlastního syna,
dokonce mu dal křestní jméno Albert, asi po Eiunsteinovi. Zeptal jsem se, jestli žije alepsoň jeho matka, ale v kopii
rodného listu mi našli jen ¨'matka mrtva', bez uvedení jména. Naštěstí tam bylo jméno doktora Johnsona, který ho
rodil a podepsal to jako svěděk.
Vypravil jsem se tedy za ním. Bylo mi jasné, že on asi má v tom klonování prsty, ale aˇY už úpracoval pro armádu
nmeo ne, bylo nebezpečné mu říci pravdu. . Začal jsem tedy opatrně, dotazem na matku. Vytáhl z kartotéky tlustý
fascikl, zalistoval a řekl "Jméno tu není, jen nějaká ohmataná fotka, jestli vám to něco říká, ale nenamáhejte se ji
hledat, ona se svého práva vzdala a navíc je už mrtvá. Surogát-matka, chápete? Dr. Burnank dodal jen své sémě - "
Přerušil jsem ho: "Jste si tím jistý?"
"Zajisté," řekl, "vždyť já ji oplodňoval. Teda jeho spermem, rozumíte," opravil se.
:A jste si jistý, že to opravdu bylo sperma? " zeptal jsme se podezřívavě.
Zasmál se: "Pane, ničím jiným přece oplodnit nejde. A nebylo to in vitro, ve zkumavce, ale přírozeně, insercí do
matky."
Zasmál jsem se též a opatrně, jako vtip, jsem najel na ožehavou otázku: "Pan Burbank nám totiž tvrdil, že to je jeho
klon."
To už se Dr. Johnson řechtal na celé kolo: "Klon, jo? Ale ten se přece dělá jinak," zubil se.
"To vím, " povídám, "ale možné to je, ne? On dělal kdysi výzkum na klonech, " hádal jsem na slepo.
"Nesmysl, pane, ten vzorek vyrobil ručně tady, v mé ordinaci a zcela přirozenou cestou, to mi věřte. Já jsem jej pak
použil k umělému oplodnění matky-dárkyně."
"Takže Lin - totiž Albert - je jeho pravý syn? " zeptal jsem se nevěřícně.
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"Za to vám ručím svou lékařskou ctí," ujistil mě doktor. "Bohužel nemá příbuzné, bude teda muset do sirotčince. A
co vy se o to tak zajímáte, jste snad vzdálený příbuzný?"
Zalhal jsem, že jsem byl dobrým přítelem Burbanka a že se postarám o sirotkovo umístění do dobré rodiny, že to je
asi jediné, co ještě mohu pro nebohého Burnaka ještě udělat. Což bylo ostatně pravda. Doktor se podivil: "Ale je
zajímávé, že vám Dr. Burbank neřekl pravdu, když jste byl jeho dobrý přítel..."
"Nu on se asi chtěl chlubit, že přece jen umí klonovat, tak mi zalhal," odbyl jsem to vtipem, ale dobrý doktor se už
dál o to naštěstídál stejně nezajímal.

Spěchal jsem zpátky do mé kanceláře, abych tu novnku všem sdělil. Ženy to přijali zcela normálně, zatímco Tom
tomu zpočátku nevěřil a já - ano, co vlastně já? Nu já nic, Sue mě přesvědčila, abychom Lina adoptovali a mně vadilo
jen to, že jsem s tím nepřišel já první, tolik jsme si an něj zvykli. Bylo nám najednou jasné, proč nám Burnak lhal:
nejprve se snažil syna vychovávat tak, aby z něho byl druhý Burbank. A když to nešlo, zkoušel to přes nás. A asi se
styděl, že jeho výchovu tak zanedbal, patrně mu dal jen němou vychovatelku, nebo co, sám si na něj čas neudělal.
Přitom zapomněl, že dítě potřebuje především lásku a tu mu může dát jen vlastní matka. Vědci jsou v tomhle zcela
neschopní. Tak to řekla Sue a já byl pyšný, jak mám tak chytrou ženu.
Jenny se ochotně nabídla, že bude s Linem dělat meditace, aby objevila - vlastně probudila - jeho talenty. Hned také
zdůraznila, že kdyby to pracovalo, může tím záskat pacienty a bude to dobrým příjmem pro naši firmu.
Toho se hned chytl Tom a vykřikoval: "Ano, všichni blbci se k nám budou jen hrnout. Ještě jsem nepoznal žádného
pitomce, který by si nemyslel, že je vlastně zakuklený inteligent!"
Abych ho trochu zchladil, řekl jsem mu, že už teda může ty disky zahodit, projekt je u konce.
Bránil se: "Ale počkej, ještě nejsme hotový, Richard nám ještě musí popsat ty úplně první životy Burbanka." Povolil
jsem mu to, i když jsem už na to nebyl zvědavý.
Zavolal mi až za dva dny. "Tak jsme u konce, člověče, já nevím čím to je, ještě jsme měli pár životů a dál už to
nejde."
"Jak nejde, to asi bude Richardem, ne?
"Ba ne," ujistil mě," Jenny z něho ještě dostala asi pět životů a konec. Tak jsem se podíval, jestli není chyba u mě a
představ si, že další disky už byly úplně prázdné."
"Tak jsi měl chyby v nahrávání," hádal jsem.
"To také ne, nějaký šum tam nahraný je a také jsem si přezkoušel tu čepičku a ta pracuje dobře."
"No tak jsme u konce, zaplať pánbůh," nenechal jsem se vyrušit z klidu. Tom zaklel a položil sluchátko.
Zavolal jsem si Jenny, abych ji pozval na oběd, na oslavu nečekaného, ale skutečně konečného konce našeho
projektu. Neuměla si to také vysvětlit, aleani ji to příliš nevzrušilo. Zato Tomovi to asi sedělo v hlavě.protože mi
hned druhý den zavolal.
"Představ si, já jsem si projel ty záznamy dataskanem a zjistil jsem zajímavou věc, které jsme si předtím nevšimli.
"Zajímavou, jo? No jak pro koho, " řekl jsem, abych ho odradil. Tušil sjem, že se bude chtít vypovídat, ale nedal se
zastavit.
"Každý ten život má v zápise na začátku dvě skupiny dat. Ta první je stejná a opakuje se u každého nového života, ta
druhá je pokaždé jiná," řekl a hlas mu zněl vzrušeně.
"No a co, asi je to identifikace," nereagoval jsem
"No jo, ale čeho?" zeptal se naléhavě.
"To já nevím a ani mě to nezajímá," odbyl jsem ho.
"Jenže já přišel na to, co to je: to první je číslo modelu a to druhé je seriové číslo, jako třeba první v řadě, druhý v
řadě, a tak dál.
Pořád jsem ještě nechápal: "Takže?"
"Cožpak to nechápeš? Burbank byl robot!"
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"No někdy se mi tak jevil," zažertoval jsem.
"Ale to není vše, " řekl Tom, ale teď už tichým hlasem spiklence. "Já to zkoušel u dat toho našeho prvního dědy a to
samé!"
"Ale jdi, ten samý model?" smál jsem se.
To už se rozlobil: "Ne ten samý model, ale on byl také robot!"
To už jsme se musel chechtat. Zarazil mě: "Jen se nesměj, však se smát přestaneš! Já projel i tvoje záznamy a zase to
samé. My všichni jsme jen roboti!"
"Ale jdi," řekl jsem, "přece víš, že každý fajl má svou identifikaci a datum, tohle bude právě ono."
"Myslíš?" zeptal se a čekal na souhlas.
"No občas, " povídám," teďka například zrovna jo." Zasmál se a bylo slyšet, že se mu ulevilo.
Teprve doma mě to chytlo a už mě to nepustilo. Mám pravdu já nebo Tom? Co když my, lidé, pyšní na to, že jsme
lidé, jsme vlastně jen konglomeráty uhlovadanů, vyrobené bůhví proč a bůhví kým, ovládáni ne naším vědomím, ale
jen programem, napsaným bůhví kým. A i když občas používáme náš rozum, nikdy nevíme, kolik z těch myšlenek je
originálních, teda opravdu našich, neovliněných základním programem našeho robotího mozku.
A proč se třeba lehce necháváme ovlivňovat stupidní propagandu? To by například vysvětlovalo davové šílentství,
kdy se logické procesy v hlavách davu kolektivně ,jakoby zásahem zvenku, naladí na pochybnou vlnu, zahodí logiku
a už to jede. Nebo čistě náboženskou snahu najít vlastně svého stvořitele, podobně jako když otrok hledá svého pána.
Vždyť i Bible mluví o tom, že Bůh stvořil člověka "podle svého obrazu"! Ano, napadlo mě, v překladu stojí - mylně a
hodně arogantně - "ke svému obrazu", jako bychom snad byli v něčem Bohu podobni, Bohu rovni. A zatím on nás jen
vytvořil jen "podle svého obrazu", rozuměj výkresu, blueprintu!. Až jsem se zatřásl hrůzou z toho poznání!
Drželo mě to apk několik dní, ale Sue jsem se ale se svými dohady nesvěřil: je silně věřící, jistě by se urazila. Jenže
když jsem pak celý týden nemohl spát a v polospánu jsem vyblekotal pár nemsyslných vět, nedala mi pokoj, dokud
jsem jí vše neřekl, A pak, jakoby nic, mi řekla: "No ano, všechny nás stvořil Bůh a ne Darwin, to ti přece řekne každý
věřící!"
"Ale ty to nechápeš, vždyť my jako roboti nemáme žádnou vlastní svobodnou vůli; jsme jen loutky, chápej ten
horror," vysvětloval jsem.
"Jistě, bez jeho vůle nespadne ani vlas s hlavy," snažila se mě uklidnit.
"Jenže pak nemá žádnou cenu se o cokoliv snažit, například být hodný," namítl jsem.
"Jakto že nemá, musíme přece poslouchat Desatero a podobně," namítala.
"Ale proč, když hřešíme, tak jen proto, že si to Bůh přeje, že nám to vlastně dovolí. A kdo jsme my, abychom se
protivili jeho vůli?" řekl jsem ironicky.
"Podívej se, to bylo boží přání, abyste dělali ten výzkum," pravila přesvědčeně.
"A abychom selhali, to bylo také jeho přání? "
"Samozřejmě, on si to přál. On prostě nechtěl, abyste našli to, co je jen jeho tajemství."
"Tomu nerozumím," přiznal jsem se.
"Ani nemusíš. Spokoj s tím, že to tak prostě je. Já vím, že tě v duchu trápí, že jste neobjevili. Ale o to nejde. "
Nerozuměl jsem jí, přiznám se totiž,, že nejsem v metafyzice zběhlý. Věděl jsem jen jedno: lidé se to musí dozvědět.
To, že jsme všichni jen roboti. Třeba budou jiní, roboti přece nemají důvod, aby se spolu prali, lhali si a podváděli se
navzájem. Nebo aby hrabali majetek, který si do svého dalšího života stejně nevezmou. A ač to je poznání
nebezpečné, někdo to lidem konečně vyzradit musí.
Nakonec jsem to řekl Sue a ač se mnou nesouhlasila, poradila mi: "Když s tím přijdeš jen tak, polovina lidí ti nebude
veřit a druhá polovina tě ukamenuje. Ale mohl bys to třeba napsat jako science fiction . . ."
Výborný nápad, mám opravdu chytrou ženu. A tak jsem usedl k laptopu a začal jsem:
"Byl to den jako každý jiný, několikrát sprchlo, ale pak se udělalo hezky a tak jsem odešel z práce dříve, pod falešnou
záminkou . . ."
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(konec)
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