15. února 2010. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/

Vážení přátelé,
toto je už druhé číslo časopisu SF-inga, která navazuje na pětiletou Enigmu - to pro ty, kteří nás už
znáte. A vy, co ješte ne, se doufám začtete a poznáte, o co nám tu jde. SF-inga je časopis záhad a
scifi: sfinga byla vždy symbolem pro záhadu a "SF" je zkratka pro science-fiction. A také jsme vlastně stále ještě - jediné periodikum v Čechách, pojednávající o záhadném Vojničově rukopise,
ale to vše už najdete uvnitř.
Je zde pochopitelně i naše knihovna KNIHY 0FF-LINE (vlevo), kde už je téměř 125 knih (od
našich, tj. enigmatických autorů). Knihy jsou zdarma k přímému stažení; nezapomeňte se tam
podívat. Vycházíme jako obvykle v polovině každého měsíce a přihlášeným čtenářům zasíláme
předem oznamovací Bulletin.
Dostali jsme pár gratulačních dopisů, některé z nich uvádíme v sekci "Jiné" a dokonce Jansan sem
z jedné fotografie (sfingy, jak jinak?) udělal šoupací puzzle, které si můžete zahrát přímo na
Netu,zde.
Seriál Teslovy deníky skončil, ale je už ke stažení jako celá kniha zde. Komu se tento seriál líbil,
bude mít možnost sledovat jeho pokračování zde ve SFinze a to v sérii článků nazvané Teslovy
záhady - v tomto čísle už je druhé pokračování. Scifi seriál o Rogeru Taylorovi má zatím tři
kapitoly, pokud si ho chcete okopírovat, klidně počkejte, plánujeme z něho také udělat knihu ke
stažení, zdarma, jak jinak?

NOVÉ ČLÁNKY:
ZÁHADY:
* TESLOVY ZÁHADY (Díl 2, ZDROJE) - v té době navštívili nějací Rusové bývalého asistenta
Tesly
* SKRYTÉ INFORMACE A DEZINFORMACE - jedna z metod utajení informace je
dezinformace, tj. falešná informace
* PŘÍPAD ZTRACENÉHO RUKOPISU - jedním z klíčů k záhadě ztraceného rukopisu a podivné
smrti autora . . .

VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:
* ZÁHADNÉ MERLONY VE VM - bariéry, za které se mohli schovávat střelci z luků nebo kuší
* JAKUB KRČÍN Z JELČAN A SEDLČAN - na jednu stranu skvělý stavitel a organizátor . . .
* JAK ČÍST VM - uvedl jsem na mezinárodní netové konferenci mou originální metodu na čtení
VM
* BAREŠOVY ZÁPISKY - neobsahovaly jen jeden nebo dva listy, ale celý samostatný svazek
* FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY PÍSMEN VE VM - použil jsem vzorek středověké latiny
SCIENCE FICTION:
* ROGER TAYLOR - PART I. PŘEKVAPENÍ PRO ROGERA
* ROGER TAYLOR - PART II. - PLÁČ PRO ROGERA
* ROGER TAYLOR- PART III, EDEN XII.
* DELFÍN - v noci pochopitelně přišel ten samý sen
JINÉ ČLÁNKY A POVÍDKY:
* DOPISY ČTENÁŘŮ - a link na šoupací puzzle
* MALÁ ŠKOLA FILOZOFIE - 8. Staré Řecko znalo všecko
* DVA SOUPEŘI - Technika versus kultura
POSLEDNÍ KNIHY KE STAŽENÍ:
NIKOLA TESLA a jeho deníky J.Hurych BOL-37124, asi 500kb, stáhni zde
ENIGMA 2008 J.Hurych BOL-37- 123, asi1500kb, stáhni zde
NEJEN STONEHENGE K.Šlajsna BOL-56-122, 2 meg, stáhni zde
ENIGMA 2009 J.Hurych BOL-37- 121, asi1500kb, stáhni zde
PERUÁNSKÝ DENÍK K.Šlajsna BOL-56-120, asi 1500kb, stáhni zde
LEPORELO 2009 J.Hurych BOL-37-119, asi 1 meg, stáhni zde
HURONTARIA - máme zde konečně všechny Hurontarie, české i anglické, v sekci LINKY. Celé
ročníky lze též stáhnout ze sekce KNIHY OFF-LINE nebo z NOVINEK. Obsah českých sešitů je
jiný než těch v anglické části.
Pokud vám nejdou knihy stáhnout přímo z pošty, stáhněte je ve Sfinze ze sekce NOVINKY. Po
stáhnutí si soubor odzipněte do extra složky (direktory), bude tam totiž hodně článků a obrázků.
Soubor index.htm ve složce si pak otevřete - to už mimo Net - v kterémkoliv prohlížeči, např.
Internet Exploreru, Firefoxu či Opeře.
Úplně celá naše knihovna je ve SFinze v sekci KNIHY OFF-LINE - knihy ke stažení jsou tam
seřazeny abecedně. Návod ke stahování najdete vlevo v INSTRUKCÍCH.

RŮZNÉ:
• Anglické stránky CVM, tj. Vojničova rukopisu od Jansana, mají většinu zdejších VM článků v
angličtině (vycházejí totiž v originále nejdříve v Journal of Voynich Studies). Najdete je na
http://hurontaria.baf.cz/CVM/ a jsou tam i všechny z minulosti a navíc diskuze. Nedávno tam
vyšel od Jansana článek PHONETISATION OF THE VM , jehož český překlad, JAK ČÍST VM,
je v tomto čísle SF-ingy.
A ještě náš citát: Nevíš, jak bych to měl u Waterloo udělat, abych vyhrál? (Napoleon u sfingy).
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen)

Náš e-mail: janhurych zavináč yahoo.com

Autor : ©Jan Hurych
Název : SKRYTÉ INFORMACE A DEZINFORMACE

Poznámka: Uvedený článek je z knihy UMÍME SAMOSTATNĚ MYSLET - pokud o ni máte zájem, napište si
nám o ni, pošleme vám link ke stažení zdarma.

Už od té doby, kdy se lidé naučili psát, přemýšleli o tom, jak to, co napsali, také utajit před
všetečnýma očima někoho, kdo umí také číst. Informaci lze nejlépe utajit tak, že ji nikam
nepřenášíme ani nesdělujeme. To ale není vždy absolutně možné - někdy potřebujeme, aby i naši
spolupracovníci věděli některé důležité detaily. Pak je ovšem sdělujeme jen těm, pro jejichž oči a
uši je určena (James Bond měl vždy na fasciklu razítko "For your eyes only"). Elektronický
komunikační přenos je ovšem možno zakódovat či zašifrovat a počítače nám v tom mohou velmi
dobře pomoci. Jindy je potřeba sdělit informaci jinak, například slovně či na papíře. Pak ovšem
musíme být opatrní, co vyjevíme a co ne.

Jedna z metod utajení informace je dezinformace, jinak čečeno nesprávná, smyšlená či
úřekropucená informace. Správně bychom tam měli zahrnout i obyčejné, primitivní lhaní, ale to
necháme politikům, zde se raději věnujme jen metodám inteligentním. Dezinformace je vůbec
široký pojem a mělo by tam víceméně patřit toto:
a) utajení informace
b) zkreslení informace
c) opominutí informace
d) negování správné informace, tj. tvrzení opaku
e) popření informace či její pravdivosti
f) vymyšlená informace ( která ani nemusí být celá nepravdivá, jen to nejdůležitější)
g) posun významu informace či zamaskování její důležitosti
h) prohlášení nejasná, vícevýznamová, neúplná, neutrální či pletoucí
i) prohlášení pravdivých fakt takovým způsobem, aby jim nikdo nevěřil
j) zesměšnění dané informace
k) falešné citáty, reference či odkazy
l) podvrhy a jiné podvody
m) úmyslná reference na osobu, které nikdo nevěří
n) falešné přísahy či sliby
o) zatajení právě jen té nejdůležitější části informace
p) a ještě jiné metody, ale vy už si jistě zbytek domyslíte sami.
Dezinformace se nepoužívá jne ve válce či ve špúionážní službě. I v některých nevojenských
případech případech by vyzrazení informace byla přímo katastrofa - například děláte-li práci na
patentu, který jste ještě ani nepodali. A nejde zde příliš o to, jak byla informace vyzrazena, zda
byla vytištěna, uvedena slovně či jinak, zda byla v otevřené řeči či kódu, neúplná nebo vcelku - jde
hlavně o to, že ji dostal někdo, kdo ji může zneužít. Zmýlená prostě neplatí - jak řekl král katovi,

když popravil omylem někoho jiného - tvoje hlava za jeho hlavu :-). Ale vážně: dezinformace tu
byla už odedávna. Učí nás to už sám život. Když malé dítě zjistí, že je lepší lhát, než být potrestán,
zdá se mu to pak zcela přirozené. Také manželská nevěra se udržuje na živu hlavně dezinformací
( např. známé tvrzení "byla jsem u přítelkyně", :-).
V případě dezinformace není důležité ani rozdělení, co je vyložená lež a co je jen neplánovaný
omyl nebo nepřesnost - následky jsou často podobné. Otázka "pravdy" je zde stejně spíše jen
otázka filozofická: pravda nemá ve slovníku dezinformace své místo, tam jde jen o správnou
anebo zkreslenou informaci :-). Řeknu-li, že moje košile je modrá, můžete se se mnou klidně
hádat, že není vůbec modrá - že jen odráží modré světlo, takže ji naše oči vidí jako modrou.
Dezinformace naopak je, kdybych říkal, že je ta košile žlutá.
Ale nechme filozofie. Z praktické stránky je, abyc se opakoval, utajení informace často nejen
dobré, ale přímo životně důležité a dezinformace je jeden z prostředků, jak toho docílit.
Nafukovací gumové tanky používané dezinformačními anglickými jednotkami v poušti za druhé
světové války jim nakonec pomohly ochránit ty tanky pravé - které byly schovány jinde. A skočil
jim na to i lišák Rommel. Ale i v míru platí, že zbytečně nešíříme dál informaci, která má pro nás
cenu jen tehdy, když ji druhý nemá. Nemůžeme spoléhat na to, že naše informace, bude-li šířena
dál, bude vždy sloužit jen k našemu prospěchu a že nám přinejmenším alespoň neuškodí. Proto
jdou někteří jsou často i dál: prostě vymýšlejí a rozšiřují jen zprávy zkreslené: jedni pro
preventivní ochranu a druzí jen proto, aby z toho těžili.
Kdo zná firemní politiku, ví že se podniky nejen chrání proti zcizení informace technické, finanční
a jiné, například svých plánů do budoucna - ale že často používají dezinformaci i proti vlastním
zaměstnancům . Ano, tak například nevyhlašují předem zda a kdy budou propouštět. Právě
naopak: slyšíte-li, že se za žádnou cenu propouštět nebude, je skoro jisté, že k něčemu takovému
brzo dojde. Účel je jasný: uveřejnění správné informace by snížilo morálku a navíc by toho mohla
využít konkurence. Morálně to je hanebné, ale to je už i samotné propuštění zaměstnanců, kteří pro
firmu obětovali kus svého života.

Pro naše účely je ale často daleko důležitější vědět, jak se dezinformaci ubránit než jak ji sami
vymýšlet či rozšiřovat. jak vlastně poznáme dezinformaci?
Dezinformace se k nám dostává často cestou běžnou a celkem nenápadnou. Tak například emailem. Proto je potřeba vše kontrolovat, zkoušet a prověřovat (například ii to,abychom nedostali
virus). Často bývá dezinformace jen chatrně maskována, asi tak jako vlk za Karkulku, jindy je
ovšem daleko víc rafinovaná. Často se také hřeší na to, že většinu věcí bereme prostě za dané,
například : "řekl to přece pan Tenaten", "psali o tom v novinách", "František přece nikdy nelže"
nebo "venku pršelo, hele jak je Karel zmáčený". Jenže pan Tenaten to nikdy neřekl, noviny si
často vymýšlejí, i František si občas zalže a Karla venku jenom polil kropicí vůz :-).
To neznamená, že bychom museli absolutně všechno kontrolovat, ale jisté je, že tam, kde jde o
mnoho, si nemůžeme dovolit jen tak všemu věřit. Pokud o předmětu sami moc nevíme,
zkontrolujeme si to ještě raději z jiných zdrojů. Pravda, často je to pak ještě víc zmatené, to
když ty zdroje jsou všechny jen neinformované nebo naopak přímo nepravdivé. Tomu se můžeme
vyhnout jen tak, že si děláme záznam spolehlivosti toho či onoho zdroje informace a podle toho ji

pak posuzujeme. Omyl bývá totiž často velmi drahý.
Protože by ale dezinformace mohla splést i ty, kteří jsou na "naší straně", přenášíme raději
důležitou informaci utajeně, ale o tom si řekneme víc příště . . .
Ulož tuto stránku Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan Hurych
Název : 1. TESLOVY ZÁHADY (Díl 2, Zdroje)

Jak jsme viděli v knize "Nikola Tesla a jeho deníky", tak jsme se z oficiální literatury, včetně
Teslovy knihy, o jeho denících celkem moc nedozvěděli. Náš cíl ovšem nebyly jeho deníky, ale
pátrání po tom, zda jeho ideje, které se během jehio života neuskutečnily, ať už z nezájmu nebo
proto, že technologie nebyla ještě tak daleko, nejsou přece jen někde detailně popsány. Snad proto
se i vynořily různé další spekulace po jeho smrti, hlavně o jeho tajných denících a abychom se v
tom všem alespoň trochu vyznali, pokračuje zde v hledání tímto druhým seriálem . . .
Upozornění: "Nikola Tesla a jeho deníky" , první díl našeho pátrání po Teslovi, vyšly u nás v
lednu jako samostatná kniha a ano, je tu ke stažení zdarma, viz Novinky vlevo.

2. ZDROJE.
Teslův životopis nám poví o jeho práci opravdu
velmi málo. Byl samotář, nikdy se neoženil a
po jeho smrti zůstal delší dobu jaksi
zapomenut. Také jeho deník z Kolorada, zatím
jediný, který se oficiálně nalezl a byl
publikovaný, je spíše čtením pro vědce nebo
inženýry a ani ti často neví, co tím vším Tesla
sledoval. On sám se vyjadřoval opatrně, což je
pochopitelné, vezmeme-li v úvahu, že své
aplikace zároveň hned i patentoval.
Vzpomínám, jak jsem si podával svůj první
patent, ještě v Praze. Referent patentového
úřadu, velice inteligentní člověk, který tehdy
jako první napsal českou knihu o
tranzistorových aplikacích (pro nás
elektronické vášnivce to bylo něco jako bible),
mně vysvětlil, že theorie sama se nedá
patentovat. Jednak by to poskytovalo někomu
příliš velký monopol, jednak by to brzdilo
vývoj a pokrok. Můžete patentovat přístroj,
stroj či konkrétní aplikaci, ale to je vše.Ovšem i ten přístroj nesmíte popsat nijak moc detailně, ale
ponechat si určitá tajemství pro sebe, jinak vám někdo patent obejde, česky řečeno ukradne. V
Teslově době se ještě patenty ctily, dnes už se jimi vynálezci ani moc nezdržují - hlavní je začít
vyrábět a chytit první vlnu zájmu. Jen tak mimochodem, k patentování mého nápadu nedošlo ruské tanky tehdy dělaly na ulicích moc velký rámus a tak jsem se radši přestěhoval až za moře,

abych měl větší klid :-). Asi po pěti letech se objevil v amerických Transactions of IEEE, vědecký
článek, to jak "moji" ideu rozpracovali a použili inženýři v Asii. Prostě už na to byla doba zralá, to
už tak bývá . . .
Když jsem certifikoval počítače pro Kanadu, bylo zajímavé, jak se zájmy výrobců lišily: zatímco
severoameričané hleděli hlavně na to, aby certifikace byla levná, Japonci penězi nešetřili, jim šlo
jen a jen o čas. A protože byli daleko, zvali si nás pravidelně i do Japonska, kde jsme jejich nové
výrobky testovali a certifikovali přímo u zdroje. Konkurence, která pak jejich výrobky tajně někde
koupila a re-inženýrovala (tj. rozebrala a okopírovala), jim už nemohla stačit: od certifikace k
výrobě to trvá Japoncům jen asi týden, mají ji už totiž dávno připravenou. A pak rychle zaplaví
světový trh takovými kvanty výrobků, že si zajistí první odbyt hned na celý první rok, tj. dobu, než
to konkurence stačí okopírovat a vyrobit. A po roce pak už zase měli Japonci nové, lepší modely,
zatímco konkurence třeba ještě pořád pátrala, proč mají japonské printery tak velkou přesnost a
kvalitu . . .
Tohle vše ovšem za Tesly ještě nebylo a musel s výrobci doslova bojovat o to, aby jeho vynálezy
koupili a začali vyrábět, hlavně proto, že zisky ještě byly nejisté a trh ve velkém jaksi neexistoval.
Například Morgan jich pár zakoupil jen proto, aby je neměla konkurence, ale nikdy je nepoužil. To
ovšem znamená, že mu ani nemusel platit royalty, tj. procento z prodeje výrobků. Hromada
patentů proto Teslovi nevynesla skoro nic a ty druhé, které by z něho udělali milionáře, buď zase
investoval do výzkumu nebo se jich vzdal a věnoval je bez náhrady Jiřímu Westinghousovi. Není
divu, že si musel hledat další příjmy pomocí nových objevů a chránit svůj výzkum, aby se
konkurence nic nedozvěděla. Jeho deníky - pokud jich je více než jen ten jeden z Kolorada a to asi
bude - budou asi plné výpočtů a nákresů, ale přidružené nápady, které přitom dostával, tam
pochopitelně nenajdeme - vymýšlel z nich už právě nový patent . . .

Kde teda máme hledat další informace? Tesla zaměstnával postupně několik sekretářek, které měly
přehled o jeho korespondenci a finanční činnosti. Naštěstí se jejich jména vyskytují na Netu,
některá i ve FBI fajlu. Jistě bychom našli hodně i ve špionážních fajlech různých národů, ale ty
bohužel nejsou přístupné :-). Navíc špionů-odborníků bylo tehdy tak málo jako dnes a jejich
zprávy asi byly dost nepřesné a zavádějící. Tesla také postupně zaměstnával několik pomocníků,
tj. asistentů a jejich seznam by nám také pomohl k tomu, abychom vyhledali na netu vše co mohli
k Teslově práci říci. A zajímavé by to jistě bylo, ale to probereme až později . . .
Vzpomínám na to, jak v sedmdesátých letech minulého století dostala kanadská pošta (tehdy měla
oddělení které regulovalo amatérské vysílačky a jejich komunikace) zprávu od jednoho amatéra o
jakémsi podivném vysílání. Studená válka byla ještě v plném proudu a tak se snažili zjisit, o jaký
vysílač jde. Ukázalo se, že vysílání pochází ze Sovětského svazu, někde od města Rigy, kde za
války postavili Němci jednu továrnu firmy Telefunken. Stanice se prozradila tím, že měnila
nosnou frekvenci, ale nějak divně, jakoby ručně. Protože ale na sobě neměla namodulovanou
žádnou audiofrekvenci, tedy zvuk, víc se o to nikdo nezajímal.
To bylo v době, kdy Rusové zkoušeli své nové grandiózní plány, tak např. se pokoušeli o
zavlažování půdy kolem Uralu a to tak, že na severu posypávali zasněžené hory sazemi a popelem,
aby tam sníh rychleji tál. Tehdy také veřejně publikovali svůj pokus o přenos užitkové elektřiny
bezdrátově - něco, co prohlašoval Tesla, že umí s 95 procentní účinností, tj. jen s 5 procenty ztrát.

Rusové prý přenos uskutečnili, ale jen s 85 procenty ztrát, tj. do cíle "dorazilo" jen 15 procent
výkonu. Bylo to tedy prakticky možné, ale jinak cenově jen velké fiasko. Víc jsem o tom neslyšel mělo to pochopitelně i jiné problémy, třeba jak nasměrovat takovou energii a případně zabránit
rozptylu či nedovolenému odběru elektřiny.
K tomu se přidala fáma, že v té době navštívili nějací Rusové bývalého asistenta Tesly, který v té
době údajně žil v Montrealu. Nu a zde nám nastává problém: pokud ho opravdu navštívili, je
možné - ale jen možné - že se ho ptali právě na to, jak to Tesla s tím přenosem myslel vůbec
udělat. Pak bychom zde měli spojení přímo na Teslovy ideje, které ovšem nebyly ještě
patentovány. Také je jisté, že si Rusové jistě přečetli jeho dokumety ve spřáteleném Bělehradě,
navíc prolezlém ruskými špiony. Hlavně Teslův deník z Kolorada, který tma je kde se o tom Tesla
zmiňuje, ale detaily neuvádí.
Kolik jim z toho na jejich pokusy poradil ten bývalý Teslův asistentv Montrealu, to už se asi
nedovíme. Asi moc ne, jinak už by napájeli svá města na dálku, bezdrátově . . .
(pokračování)
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan Hurych
Název : DVACET PODIVNÝCH PRAVIDEL PRO PSANÍ DETEKTIVEK

Přiznám se bez mučení, že jsem si název částečně vypůjčil z knihy - defakto článku - "Twenty rules
for writing detective stories" (1928), od pana S.S. Van Dine, vlastním jménem Willard Huntington
Wrighta. Proč ale podivných? Nu protože sis ním zde dovoluji polemizovat :-).

Autor říká toto: "... pro psaní detektivních
příběhů jsou velmi vyhraněné zákony - nepsané,
možná, ale přesto závazné, a každý slušný a
seberespektující spisovatel se jich drží."
Dovolte, abych se zasmál - kdyby se jich autoři
drželi, čtenáři by pak uhodli vraha hned na
začátku, kniha by byl nudná a autoři by přišli na
mizinu. Ještě jsem nečetl detektivku, kde by se
autor držel alespoň poloviny těchto pravidel. Asi
nebyli slušní nebo se vůbec neseberespektovali
(uch, to je ale slovo!). Ale proberme si ta jeho
pravidla detailně.
1) Čtenář musí mít stejnou příležitost jako detektiv, aby záhadu rozluštil ( rozuměj stejnou
příležitost jako tam se vyskytující detektiv). Všechny stopy musí být zřetelně uvedeny a popsány.
Uvedu příklad, kde se nejvíc hřeší. Třeba zrovna tajemství zamknutého pokoje. Autor vám řekne,
že místnost s obětí byla zamčena zevniř, také okna uzavřena, žádná díra za obrazem nebo ve stropě.
Na konci knihy vám prozradí, že vrah přišel a odešel propadlem pod postelí. Férové to není, ale jak
už jsem řekl, kniha, která by řekla vše předem, by se určitě neprodávala . . .
2) Žádné úmyslné triky a podvody nesmí být zahrány na čtenáře než jen ty, které zahrál na detektiva
sám kriminálník.
Zde bychom klidně mohli připsat ". . . nebo autor". Detektiv zprvu skutečně přes ty triky nevidí, ale
ani autor, který je vymyslel, je nezdůrazňuje - ani nesmí, jinak by čtenář mohl předběhnout
samotného detektiva a pak knihu znechuceně odložit. Jde o to, jak dalece chytrého kriminálníka a
zároveň hloupého detektiva si autor vymyslí. Čím je zločinec chytřejší, tím déle vodí za nos čtenáře
i detektiva, ale samozřejmě ne autora - ten je předem zná :-). Nu a čím je kniha tlustší, tím je
dražší . . .
3) Nesmí existovat žádný milostný element. Účelem je přivést zločince do kriminálu, ne zamilovaný
pár k oltáři.
To určitě pan Wright myslel ironicky - nejlepší detektivky jsou o vraždách ze žárlivosti či tam, kde
vystupuje zamilovaný detektiv, který pro lásku nevidí. To jen Chandlerův detektiv ženy prokoukl a
pár jich i poslal za mříže.

4) Detektiv sám - nebo jeden z hlavních vyšetřovatelů - by nikdy neměl být pachatelem. To je pak
sprostý podvod, srovnatelný s nabídkou jednoho penny za pět dolarů.
Nesmysl! Kolem nás je tolik policajtů a detektivů-podvodníků, že trochu reality by neškodilo.
Nemluvě už ani o tom, že i když je zločinec dopaden, nějak se z toho u soudu vždy dostane. To už
bývalo za otce Browna, jenže to už nám detektivky nepopisují.
5) Viník musí být odhalen jen logickou dedukcí - ne náhodou nebo zpovědí samotného zločince.
Proti tomuto pravidlu se hřeší nejvíc a právem. Doba, kdy si Agatha Christie zavolala všech deset
podezřelých a pak jim trpělivě vysvětlila, kdo to udělal, ta je ta tam. To dávalo detektivce předem
prefabrikovaný postup, který pak sváděl čtenáře číst jen pár posledních stránek. Pravda, řešení by
mělo být vždy až na konci knihy, ale metoda, jak to čtenáři předvést, by měla být nápaditá, už
proto, aby kniha nebyla stereotypní a nudná jako formula na chemickou sloučeninu. Co se týká
zpovědi, vždy mě rozveselilo, jak se po té logické přednášce detektiva nakonec zločinec vždy
ochotně přizná, ještě než dojde k soudnímu procesu. Je to typická urážka inteligence nejen čtenáře,
ale i zločince, který často ani neví, co logika je :-). Navíc to není nutné, to přiznáání - pokud ta
logika opravdu sedí. Jindy se zase vrah prozradí tím, že začne střílet nebo utíkat - což svědčí jen o
tom, vrahovi selhaly nervy a autorovi právě ta jeho logika. Proč by se někdo přiznával na téměř
rodinném čajovém dýchánku u paní Agáty jen proto, aby potěšil čtenáře coby zastánce logiky?
6) Detektivní román musí mít detektiva, který zase musí hledat viníka. Jeho úkolem je shromaždovat
fakta, která nakonec vedou k usvědčení. Když detektiv nedosáhne tohoto závěru prostřednictvím
analýzy jen z oněch stop, pak problém nevyřešil.
No prosím, tento bod se zdá tak jasný, že je až zbytečný. I tady se ale hřeší vesele: když detektivovi
logika nepomůže, musí chytit vraha nějakým trikem. A tam je právě ta krása inspirace. Jak je to
krásně překvapivé (ale i pitomé), když se vrah prozradí tím, že třeba manželce starosty řekne
neprozřetelně "maminko"!
7) V detektivce musí být přinejmenším alespoň jedna mrtvola a čím mrtvější, tím lépe. Tři sta
stránek nelze proplýtvat na nějaký menší zločin.
S tím lze vcelku souhlasit, až na tu délku detektivky: už po stu stránkách si čtenář často musí
pomyslet, že zabít by zasloužil ne ten zavražděný, ale autor sám. Prosím, někteří detektivové jsou
hodně pomalí, ale tak veliký počet stránek svědčí buď o enormně složitém případu nebo o zcela
neschopném detektivovi, případně o obojím.
8) Problém se musí vyřešit čistě přirozenými prostředky, ne nějakou vídža deskou (neznáte? Má na
sobě nápis OUIJA) či duchovní seancí, případně metafyzickými silami.
Jistě, jde o to, aby řešení věřili všichni čtenáři. Celkové prostředí ale může obsahovat i duchy,
případně i jinou havěť, jako třeba náboženské či ekologické fanatiky.
9) Detektivka musí mít jen jednoho detektiva, pokud jich má více, musí být jasné, kdo je
protagonista, jinak by to čtenáře pletlo.
Uvážíme-li, že správný autor musí čtenáře plést, je toto pravidlo asi špatně sestaveno. Mnoho
detektivek má navíc detektivy-amatéry, kteří přicházejí s různými - rozuměj zdánlivě, ale jen
zdánlivě - dobrými názory a dělají celé hledání zajímavější. Často jsou v knize dva detektivové:
jeden chytrý a druhý blb. Nebo jeden blb a druhý ještě větší blb. O to ale nejde, naopak důležitější
je, že čtenář musí mít už od začátku někoho na mysli jakožto vraha. Pak se mu teprve předhazují i
jiné teorie, takže se může víc a víc zamotávat, až ke konci neví, na čem je nebo ani dokonce na
které stránce je. Jen pak bude mít dobrý pocit, že četl něco opravdu chytrého.

10) Viník musí být osoba, která hraje více či méně významnou úlohu v příběhu. Čtenář ji musí
dobře poznat.
Souhlas, ale opět: vrah by zase neměl být o nic víc znám než ti ostatní. Někdy autoři řeší na to, že
čím méně o vrahovi napíšou, tím bude méně podezřelý - no prosím, ale jen pro nějakého naivního
čtenáře. Tak např. u filmových detektivek je vrahem většinou ten nejlepší herec či herečka (ne kvůli
divákovi, ale herci se přímo těší na role vrahounů :-). A významou roli hraje stejně: nám stačí, když
je vrah - významější role přece v knize jistě není :-).
11) Sluha by neměl být vrahem, to je příliš snadné uhodnout. Musí to být někdo, na koho nepadá
podezření. Promiňte, ale co když jsou tam všichni jen sluhové? Ale vážně, upřesněme to: vrahem
by neměl být někdo, kdo měl hromadu příležitostí zločin udělat. Způsob, jak je vražda provedena,
by měl být dostatečně rafinovaný, přinejmenším takový, aby čtenáře hned nenapadlo, jak to bylo
přesně uděláno.
12) Musí být jen jeden viník, bez ohledu na to, kolik vražd bylo provedeno. To aby se čtenář mohl
soustředit jen na jednu osobu.
To je důležitý bod, i když ne všichni čtenáři mají jne tak úzký poloměr soustředění. Dva vrazi
dávají větší variace: to, že pomocník byl vlastně vrah a vrah byl jen pomocník má i jistou pikantní
příchuť.
13) Tajné společnosti, mafie a jiné dobrovolné organizace nemají místo v detektivce. Vrah nesmí
být jen kolečkem nějaké mašinérie.
Zajisté, i když to značně odporuje skutečnosti. Čtenáře ovšem nepotěší žádná kolektivní
zopovědnost, on chce znát toho, čí ruka, noha či hlava zabila slečnu Betty. Mafiáci si tudíž mohou
vraždit jak chtějí, sympatie veřejnosti si tím nezískají :-).
14) Způsob vraždy a práce detektiva musí být racionální a vědecká. Supernaturální a jiné efekty se
nesmí používat.
Pak by ovšem nemohly být scifi detektivkami a naopak. Problém je, že stará kategorie detektivky
nám už dávno přerostla za hranice jiných literárních forem a zavírat před tím oči je naivní slepota.
15) Jádro problému musí být vždy zřejmé - za předpokladu, že čtenář je dost chytrý, aby ho viděl.
Čtenář by si pak měl přečíst knihu ještě jednou, aby viděl, že všechny narážky a fakta vedou k
vrahovi. Chytrý čtenář by dokonce mohl najít řešení ještě před přečtením celé knihy.
Chraň bůh! Zde tedy rozhodně nesouhlasím. Nejen s tím, že dobrý čtenář najde řešení ještě před
koncem knihy - to by si autoři sami kopali hrob, ale ani s tím nesmyslem o čtení knihy ještě jednou
- málokterá za to opravdu stojí. Detektivka je jako fotbalový zápas - málokdo ho chce vidět ještě
jednou celý. Čtenář totiž většinou nechce být profesionálním detektivem, který se musí vždy, všude
a ve všem poučovat a vylepšovat. Navic učednice profesionální detekce se dělají jinak a daleko lépe
než detektivky - profesionální detektiv se tím totiž musí uživit. Pan Wright patrně myslel, že v
knize má být vidět perfektní postup, jak hledat vraha. Zatím jsem ale ještě nečetl ani jednu
detektivku, která by tomu odpovídala. Teda naštěstí ne, to by z ní byl jen soudní spis!
16) Detektivní román by neměl obsahovat žádné dlouhé popisné pasáže, žádné literární koketování
s vedlejšími problémy, ani ne detailně propracované posudky charakteru a podobně. Účelem
detektivky je postavit problém, udělat analýzu a dospět k závěru.

Jinými slovy, pan Wright si nepřeje, aby se detektivky podobaly dílům krásné literatury, ale spíše
policejnímu reportu. Musím ho zklamat: právě ty nejlepší detektivky jsou zároveň krásná literatura.
Posláním detektivky totiž není chytit vraha, to nechme detektivovi. Účelem detektivky je pobavit a
poučit čtenáře, a navíc nenásilně, zábavně a hlavně elegantně.
17) Vrahem nesmí být předem známý kriminálník, ani vykradač domů a podobně. Fascinující zločin
je ten, co je provedený váženým knězem či starou pannou, známou pro svou charitativní práci.
Nevím, proč by zrovna tito amatéři by měli dělat fascinující zločiny, ale nešť. Pro mě je daleko
fascinující, když má vrah dokonalou techniku kamufláže než nějakou skrytou perverzi. Všichni
jsme nakonec jen lidi, ale ne všichni jsme profíci.
18) Zločin nesmí být nakonec vyřešen jako nešťastná náhoda nebo sebevražda. To by bylo klamání
čtenáře.
Dovolte, abych se zasmál: kolik dobrých, ale nevyřešených případů kolem nás takto nakonec přece
jen končí? Vždyť při inteligenci dnešních policistů - a díky nátlaku čtenářů - se musí najít viník v
každém případě. Je to něco jako hledání manžela pro těhotnou dívku: každý kandidát je lepší než
veřejná ostuda :-). A kolik vražd bylo nakonec uzavřeno razítkem "sebevražda"?
19) Motivy pro všechny zločiny v detektivkách by měly být jen osobní. Mezinárodní zločiny, válka a
politika patříí do jiné kategorie beletrie. Příběh vraždy musí být "gemütlich", musí odrážet
každodenní zkušenosti čtenáře a dát volné pole jeho potlačovaným touhám a emocím.
S první větou lze souhlasit, druhá je totální nesmyl: kdo proboha čte detektivky, aby si tím ukájel
svoje emoce (teda kromě zvědavosti)? Na to dnes stačí televize. Detektivka má větší poslání:
logiku, dobrodružství, záhadu a překvapení.
20) Pan Wright přidává do tohoto seznamu pár rekvizit, které by neměl žádný seberespektující
autor používat (v závorce je náš komentář). Jejich použití je prý přiznání autorovy hlouposti a
nedostatek originality.
(a) zjištění pachatele pomocí značky cigarety, jejíž nedopalek zanechal na místě činu. (Pokud se
nepletu, ani Sherlock Holmes se tomu nevyhýbal :-).
(b) falešná spiritická seance, která poplaší zločince, aby se přiznal (souhlas, ale to je tak blbé, že to
snad ještě žádný autor radši nezkusil).
(c) Falešné otisky prstů (proč ne, našel jsem je použity i v dobrých detektivkách).
(d) falešné alibi od nasazené osoby (Ale mafie to používá pořád. To je jako tvrdit, že v detektivce
nesmí zločinci lhát :-).
(e) pes, který neštěká a tak prozradí, že zločince zná (Souhlasů ještě bych přidal ženu, která na
podezřelého štěká a tím prozradí, že je její manžel :-).
(f) závěrečné odhalení vraha jakožto dvojčete zločince nebo někoho podobného (souhlas, zavřete je
všechny tři - oba zločince i autora :-).
(g) injekční stříkačka s uspávací drogou (nevím, Sherlock si píchal kokain, ale je pravda, že on jaksi
nebyl zločinec)
(h) spáchání vraždy v uzamčené místnosti hned poté, co policie pokoj zapečetila (souhlas, to je
prostě jen urážka policie - oni naopak zapečeťují velice dobře :-).
(i) slovní test na asociace (freudovský) ke zjištění viníka (Pravda, pendrek je působivější).
(j) Šifa nebo kódovaný dopis, který detektiv nakonec vyřeší (paní Agatha Christie se klidně
dopustila tohoto přestupku,Edgar Alan Poe také a celá řada dalších, výborných autorů detektivek,
kteří zřejmě nečetli tyto nesmyslné regule. Ovšem ještě horší přečin by byl, kdyby nakonec detektiv
tu šifru nevyřešil - to se ale může stát jen ve skutečném životě . . .

Ulož tuto stránku Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : PŘÍPAD ZTRACENÉHO RUKOPISU

Neobvyklé skutečnosti vyžadují neobvyklá vysvětlení. Max Telling.
Dr. Ludvík Souček - spisovatel a sběratel záhad. Vypadal jako Nero Wolfe, věděl o tom, a líbilo se
mu to. A stejně jako tento podivínský detektiv i on řešil záhady od stolu. Čtenáře sci-fi nadchl už
svou první knihou Cesta slepých ptáků, ale z jeho děl je znát, že je psal hlavně proto, aby do nich
mohl zabudovat některou ze záhad, a aby mohl čtenáře seznámit se svou teorií o ní a předat mu
spoustu informací.

Přeložil a poznámkami doplnil první knihu E. v Dänikena,
která se po vydání stala nejčtenější knihou u nás, ale hlavně
svým Tušením stínu v roce 1974 a Tušením souvislostí v roce
1978 uvedl mnoho lidí do světa velkých otazníků. Třetí
slíbené pokračování sice dokončil, ale rukopis se ztratil. O
nalezení tehdy nebyl velký zájem, ba dá se říci, že naopak.
Najednou se začaly objevovat na pultech knihkupectví
knížky, které se snažily dokázat omyly Däni kena a tím i L.
Součka. Případ ztraceného rukopisu přestal existovat.
Teprve po roce 1992 vychází knížka Po stopách bludiček, kde
se F. Novotný pokouší nalézt možného pachatele, jeho motiv
a přetiskuje jedinou kapitolu, která se z Tušení světla
zachovala, díky tomu, že byla napsána již dříve.
Jedním z klíčů k záhadě ztraceného rukopisu a podivné smrti
autora by mohla být jeho cesta na Kypr v roce 1977.
Tehdy už těžce nemocný Ludvík Souček, který jen málo a
nerad ces toval, si doslova vydupal povolení k cestě, aby tam pak čtrnáct dní zahálel v hotelu,
kromě jednoho výletu k hrobce jakéhosi krále. Nikdo se zatím nepokusil toto místo navštívit a
hrobku najít. Pevně věřím, že by to stálo zato.
Stejně tak je zajímavé, že se nikdo nepokusil rekonstruovat obsah jeho poslední knihy. Je totiž
nepochybné, že právě ona byla důvodem proč L. Souček musel zemřít předčasně. Výmluva, že to
je po tolika letech zbytečné, nemůže obstát. Stálo- li to za námahu těm, kteří to celé zinscenovali,
muselo to být něco důležitého a L. Souček to věděl.
Bál se o svůj rukopis a v žádném případě se od něj neodlučoval. Vzpomněl jsem si na tzv. „muže v

černém“. Na rozdíl od komedie, která nedávno běžela v kinech, s nimi není vůbec žádná legrace.
Navštěvují svědky, kteří pozorovali UFO, tvrdí, že jsou federální agenti, legitimují se falešnými
doklady, vyhrožují a vymáhají pořízené fotografie. Jejich auta jsou modely z padesátých let, ale
svítí novotou, jakoby právě vyjely z bran továrny. Muži se chovají křečovitě, napodobují „drsné
chlapíky“ ze starých gangsterek. Co je však důležitější, objevují se i u UFOlogů a nutí je zanechat
výzkumů a předat jim jejich výsledky. Často se po jejich odchodu některé materiály ztratí a je
zaznamenáno i několik podivných úmrtí.
Jeden případ za všechny: dr. Jessup byl velký nadšenec, který sbíral i ty nejmenší zmínky o UFO.
Zajímal se i o tzv. filadelfský experiment. Několika přátelům se zmínil o tom, že se mu podařilo
získat nové materiály o této akci a nalézt i souvislosti s UFO. Brzy potom údajně spáchal prapodivnou sebevraždu prý jako následek depresí, kterými prokazatelně netrpěl. Naopak měl spoustu
elánu, chuti do práce a byl nadšen ze zisku nových důkazů. Není snad ani třeba dodávat, že taška
ve které měly být tyto dokumenty i další materiály zmizela. No nepřipadá vám to povědomé!
V jednom rozhovoru p. Součková o poslední noci svého manžela vyprávěla:
Probudilo nás podivné bušení a kroky, jakoby se nám někdo procházel po bytě. Manžel vešel do
pokoje a volal: „Vemte si všechno, ale mojí paní nechte být, nic neví!“ Na otázku, na koho to volá,
odpověděl, že je to žert a začal se smát. (Rozhovor s p. D. Součkovou v občasníku AAA)
Dovolím si ještě jednou připomenout názvy jednotlivých kapitol: Bludičky, Mars, Vltavíny,
Záhadné otisky, Lochness, Záhadná zmizení. Zdá se vám to poněkud nesourodé? Určitě si stejně
jako já říkáte jakou můžou mít jednotlivé kapitoly spojitost. O čem se píše v Bludičkách už víme.
Druhá kapitola je o Marsu. Dr Ludvík Souček ve své předešlé knize i na besedách, vyslovil
domněnku, že Mars byl kdysi obyvatelný, měl svou atmosféru, flóru i faunu. Za jeho nynější
podobu může ekologická katastrofa, kterou má na svědomí mimozemská entita. Zkrátka nesdílel
jásavý optimismus E. v Dänikena a věřil spíš tomu, že se k nám mimozemšťani v dávnověku
nechovali vždy vlídně, spíš naopak, jednali z pozice síly a neváhali svou vůli prosazoval velmi
drastickými způsoby.
Záhadné otisky lidských stop se podařilo nalézt v zemských vrstvách takového stáří, že podle
dnešní teorie o vývoji lidstva, by tam neměly být. Ještě nepříjemnější je skutečnost, že se tyto
stopy objevují vedle dinosauřích a mnohdy se s nimi i překrývají. Aby to bylo ještě více zapeklité,
našli se i otisky bot. Obdobně bylo nalezeno mnoho prapodivných předmětů evidentně do své
doby nepatřících: část zapalovací svíčky, hřeby, kovový hranol (L. Souček o něm píše v
pravděpodobně dokončeném díle Železo přichází z hvězd. Ani se nedivím, že se však našla jen
část.), nějaké trubice, matice atd. Je zajímavé, že mnoho z těchto předmětů zmizelo za podivných
okolností stejně jako některá Součkova díla... Co dodat?
Záhadu Lochness vyřešil tým A. Clarka prostě tím, že fotografie označil za podvrhy a svědky za
senzacechtivé podvodníky. Skoro mi to připadá tak, že se tento slavný spisovatel propůjčil
projektu, který má tato záhady zprovodit ze světa. Je třeba dodat, že se snaží seč může. Jenže
záhada Lochness, yettiho a dalších podivných tvorů existuje. Hlavní argument pro jejich
neexistenci byl ten, že v případě Nessy není na tak malém prostoru dostatek místa pro skupinu dost
velkou na to, aby byla zajištěna reprodukce. I. Meckerle se domnívá, že Nessy a jiné tvory do
našeho světa vypouštejí mimozemšťani, aby zjistili reakce náhodou vybraného vzorku
obyvatelstva, nebo se k nám dostávají z nějakého paralelního vesmíru.

A už jsem u záhadných zmizení. Psal jsem o tom, že mnohé z „nepatřičných“ předmětů se ztratilo.
Odnikud se objevují podivné bytosti i muži v černém a zase někam zmizí. Kamsi mizí i mnoho dokumentů týkajících se UFO. Možná, že si řeknete, že krádež Součkových rukopisů a jeho
„neutralizace“ byla zbytečná, když dnes už o podobném tématu píší mnozí, ale tehdy by to byla
nesporně bomba a i zdržení o patnáct let bylo důležité a nesmírně cenné. Ano, dr. Ludvík Souček
zemřel předčasně, byl zabit tak, že mu byl úlekem způsoben infarkt a viníky lze tušit, jen důkazy
chybí.
Když jsem četl knihu Z. Patrika : Silnější než Däniken, zkoušel jsem zákrytnou šifru sám.
Výsledky mě moc neuspokojovaly a stával jsem se stále více skeptickým. Pak jsem náhodně zkusil
text: Ludvík Souček Tušení světla. Vyšel nesmysl. Už jsem chtěl zkusit něco jiného, když jsem si
všiml, že všechna slova jsou šestipísmenná a tak jsem sestavil následující diagram a dosadil
zákrytný význam jednotlivých písmen. Je to jako když se díváte na známé 3 D obrázky. Na první
pohled je zdánlivá „mazanice“, ale díváte- li se déle, rozostří se vám zrak a vidíte něco zcela
jiného- jiný obrázek, jiný svět.
Netvrdím, že je to jediný správný přístup k zákrytnému šifrování, ani to, že by
bylo universálním prostředkem, ale díváte- li se na diagram, zcela jasně
můžete v posledním řádku číst slovo klima. V řádce nad tím je anagram slova
změny a ještě výš zkomolené slovo nebo výčet (nebo vyčetl). Stejně jako
ostatní příklady to není absolutně přesvědčivé a já jsem si toho vědom.
Nicméně, vzpomenu -li si na Součkovu teorii o Marsu je tu možné vytušit
K L K L I M A T souvislosti, které se hromadí. Na jejich konci je možná i ono světlo poznání
pravdy.
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Pokud bych měl na závěr říci, zda uvedeným možnostem věřím, musím upřímně odpovědět, že
nevím. Souvislosti, které jsem zde naznačil jsou velmi podnětné, velezajímavé, ale možná existuje
i nějaké jiné vysvětlení.
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku
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Název : FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY PÍSMEN VE VM.

Frekvencí (četností) výskytu slov různé délky,
viz obr vlevo, se zabývala řada výzkumníků
(například Jorge Stolfi ). Z nich se například
dovíme, že delší slova se ve VM prakticky
nevyskytují - na křivce je vidět jasný pokles
výskytu slov delších než 6 písmen. Latina i jiné
jazyky mají naopak i delší slova.
Celkem má VM asi 8 tisíc různých slov, což je
až příliš vydatný slovník pro knihu, která má
jen kolem 250 stránek. Navíc statistický
výzkum VM zjistil, že rukopis má na přirozený
jazyk velice kompaktní strukturu, jinak řečeno,
přenese daleko víc informace pro stejnou
dálku textu. Ovšem to vše je jen statistika, víc nevíme.
Četnosti výskytu jednotlivých znaků ve VM se už taková pozornost. nevěnovala. A přece vlevo
uvedený graf naznačuje, že spíše než o přirozený jazyk se jedná o zašifrovaný text a frekvenční
charakterika písmen to vůbec první, co se vždy v kryptologii dělá . . .

Abychom ale mohli tabulku sestavit, musíme nejdříve vybrat text, v našem případě hned tři:
1) přepis (transkript) samotného VM (použil jsem starší trankript podle Stolfiho)
2) vzorek středověké latiny (kapitola z díla sv. Augustina (Confessions, Book 1,
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/latinconf/
3) vzorek ve starší angličtině, dílo Francise Bacona , The advancement of learning , uvedené na:
http://darkwing.uoregon.edu/~rbear/adv1.htm
Proč latinu? Hlavně kvůli starší době a Rogeru Baconovi, ten totiž psal latinsky. U Augustina jde o
poměrně dlouhý text, takže srovnání je dost přesné. A proč angličtinu? To zase kvůli Johnovi Dee,
teda pokud by se jednalo o mladšího autora (vybral jsem tedy pozdějšího Bacona, Francise). Jiné
jazyky jsem nezkoušel, šlo mi spíše o rozdíly, než o podobnosti. Výsledek je tabulka uvedená níže.
Červené je pořadí četnosti a každý dokument má vlevo také sloupec písmen podle četnosti, jak jsem
je našel na Netu (p ochopitelně se pro každý jazyk liší).

Srovnáme-li tabulky frekvencí, latina a VM jsou si skutečně velmi blízko, i percentuelně, viz fig.3
níže. Výsledek je téměř neuvěřitelný: i ty jisté "schody" odpovídají až překvapivě přesně a jsou ve
stejných místech. Jen v jednom místě (čtvrté písmeno v pořadí) je frekvence poněkud více rozdílná,
ale to může bát dáno výběrem vzorku. Ovšem od 15 místa v pořadí už nepřesnost převažuje, hlavně
díky nízkým procentům - ale to platí pro všechny frekvenční tabulky. Křivka latiny (žlutá) sleduje
modrou (VM) docela dobře, nejen velikostí, ale i tvarem a typickými zlomy. .

Přiznám se, že mě podobnost překvapila a pro jistotu jsem si ještě vykreslil srovnání VM s
angličtinou, fig.4, abych se přesvědčil, zda je tam také taková podobnost. Nu podobnost je;
angličtina i latina jsou přirozené jazyky, takže hustota písmen u obou klesá exponenciálně. Tam ale
také podobnost končí: velký rozdíl u angličtiny je ale v tom, že její křivka (fialová) celkem
nepravidelně protíná VM křivku (modrou) a navíc nemá výrazné a podobné stupně (schody). To by
ukazovalo na zcela odlišný jazyk - Latina VM - a i její zlomy - navíc poměrně blízko sleduje, je
možné, že u obou byl použit stejný jazyk (anebo velmi podobný, jako třeba novější latina. To, že se
u obou liší frekvence u písmen velmi nízkého procenta, je ovšem dáno malým výskytem těchto
písmen. Křivka je v této oblasti plochá, rozdíly jsou malé a proto se tato část křivky vůli těmto
nevýhodám nepoužívá k řešení.

Výsledky jsem si srovnal ještě s jinými spolupracovníky, zda není někde chyba. Ve všech případech
se použily stejné vzorky, jako jsem měl já. Přesnost byla velmi dobrá, zvláště při tak dlouhém textu
a třech různých statistických programech.. Důležité je, že nám jde o relativní a ne absolutní hodnotu
frekvence - ta se bude měnit podle délky textu - ani o sklon či gradienty. Důležitý je pro nás hlavně
průběh křivek, který charakterizuje samotný jazyk a jeho způsob zápisu.
Výsledek naznačuje, že by se mohlo jednalo o latinu, ne jako plaintext (tj. přímý, nezakódovaný
text), ale zašifrovaný: buď monoalfabetickou substituční šifrou nebo jednoduchou transposiční
šifrou (ta také nemění četnost písmen). Zde ale náš výzkum ještě není zdaleka ukončen a výsledky
přineseme později.
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V minulém článku "FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY PÍSMEN VE VM" jsme si ukázali křivky
četnosti jednotlivých písmen ve VM. Použili jsme ke srovnání vzorky středověké latiny a angličtiny.
Zjistili jsme též, že na rozdíl od angličtiny, latina má velmi podobnou křivku, teda něco co jsme
neočekávali - i když bychom vlastně měli, protože latina byl v té době nejen jazykem mezinárodním,
ale i jazykem vědy a teda ten nejvážnější kandidát na jazyk VM.

Výpočet jsem opakoval ještě pro celou knihu sv. Augustina, abych měl větší vzorek a tím i
přesnost. Na grafu níže vidíte křivku pro jednu kapitolu (LAT1) a pro celou knihu (LATINTOT).
Očekával jsem, že výsledek se bude lišit - ano lišil se, ale tak, že se ještě více přiblížil VM!

Jak už jsem napsal, nejen že je křivka latiny blízká VM - až neuvěřitelně, ale důležité jsou hlavně
ony "skoky" ve stejném místě a směru a také jakési souhlasné "seskupení" tam, kde je spíše
"plateau", tj. pro část se stejným počtem "sousedních" písmen. Je pravda, že hodně autorů už
navrhovalo latinu jakožto jazyk VM, vede nás k tomu už sama historie, ale neměli ještě důkaz.

Navíc jsme v posledním článku ukázali, že angličtina je jazyku VM vzdálena.
Pro jistotu jsm vyzkoušel jiného důležitého "kandidáta", češtinu. Grafy ale ukazují, že podobně jako
angličtina, čeština se od VM liší daleko více, než latina. Použil jsem pro vzorek text knihy
"Labyrint světa" od Komenského, také ze 17ho století, ze stránky zde
Udělal jsem dvojí výpočet:
1) bez diakritiky, označený "CZASCI", a
2) s diakritikou, označený"CZDIA" , kde rozlišuji například mezi "s" and "š".
Naštěstí má VM dost různých symbolů písmen na to, aby se pokryla i písmenka s diakritikou
jakožto zvláštní písmena.

Spojil jsem prvních deset kapitol "Labyrintu", abych dostal vzorek asi stejné délky, jako má VM.
Ovšem uvedený text je napsán dnešní diakritikou, v oné době ještě neustálenou (např. někde se
psalo cz místo "č", viz Hoczicky a podobně) a chtělo by to přesný rozbor. Zajímavé je, že
Komenský psal nespojitě, ne kurzivou, ač ta byla známa už asi dvěstě let. Ovšem čeština má,
podobně jako angličtina, dostatek dlouhých slov, něco, co VM chybí, ale to zde nehrálo roli,
statistika se týká jen samotných písmen. Výsledek je ale celkem jasný: VM nebyl napsán v prosté,
nezakódované češtině. Je možné, že byl napsán v zakódované češtině, ale to by šlo určit přesně po
odkódovánía my zatím nevíme, jak to udělat.
Zkoušel jsem i jiné jazyky, např. litevský, ale bohužel jen současný, ne středověký. I tak se zdá
latina být tím nejpravděpodobnějším jazykem, už proto, pokud VM napsal nějaký vzdělanec někde
mezi rokem 1200 a 1670.
Sestavil jsem také na základě statistiky konverzní tabulku "VM-LATIN" , viz níže. Neuvažoval
jsem ovšem ta písmena, kde je už v definici nejistota. Tak například abeceda EVA používá v

přepisu kombinace dvou či tří písmen (ch, ans, sh, cth, ckh, atd.) pro jednoduchá, samostatná
písmena VM, na rozdíl od Friedmana, který má pro to zcela jiné - ale vždy jen jednoduché - znaky
(třeba číslice, ale rozhodně ne komnibace více písmen). EVA byla prostě vedena grafickou
podobností a autoři nepřemýšleli, jak si s tím poradí počítač :-). Pokud se tato otázka nevysvětlí,
nemá cenu zatím výpočet komplikovat a musíme se potýkat s jistou nepřesností či
mnohovýznamostí. Navíc byly některé znaky ve VM nečitelné, díky poškození rukopisu či
nepřesnému psaní. Naštěstí se to netáká znaků, které se vyskytují nejčastěji, takže je tabulka v
tomto smyslu jednoznačná.
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Pro rozlišení jsem použil pro VM malá písmena EVY, pro mou "latinskou" konverzi pak písmena
veliká. Pochopitleně jsem se hned snažil i "přeložit" VM do latinské nomeklatury. Výsledek je zde
(vykřičníky a jiná znaménka nepředstavují čitelný text, můžete je tedy zanedbat).
VM <folio fi1r>, originání zápis v abecedě EVA:
kchsy.chadaiin.ol-!!!!!!!oltchey.char.cfhar.am- yteeay.char.or.ochy-!!!!!!!
dcho.lkody.okodar.chody- dao.ckhy.ckho.ckhy.shy-!!!!!!!dksheey.cthy.kotchody.daldol.chokeo.dair.dam-!!!!!!!sochey.chokody= potoy.shol.dair.cphoal-!!!!!!!
dar.chey.tody.otoaiin.shoshy- choky.chol.cthol.shol.okal-!!!!!!!dolchey.chodo.lol.chy.cthyqo.ol.cho*es.cheol.dol.cthey-!!!!!!!ykol.dol.dolo.ykol.do!l!ch!!ody- okol.shol.kol.kechy.chol.ky!!!!!!!chol.cthol.chody.chol.daiin- shor.okol.chol.dol.ky.dar-!!!!!!!shol.dchor.otcho.dar.shodytaor.chotchey.dal.chody-!!!!!!!schody.pol.chodar=
Konverze (substitucí do latinské abecedy):
RSTLA.STUNUMMN.EO-!!!!!!!EODSTIA.STUC.SFTUC.UM- ADIIUA.STUC.EC.ESTA!!!!!!!NSTE.ORENA.ERENUC.STENA- NUE.SRTA.SRTE.SRTA.LTA-!!!!!!!
NRLTIIA.SDTA.REDSTENA.NUO- NEO.STERIE.NUMC.NUM-!!!!!!!LESTIA.STERENA=
PEDEA.LTEO.NUMC.SPTEUO-!!!!!!!NUC.STIA.DENA.EDEUMMN.LTELTASTERA.STEO.SDTEO.LTEO.ERUO-!!!!!!!NEOSTIA.STENE.OEO.STA.SDTAPE.EO.STE*IL.STIEO.NEO.SDTIA-!!!!!!!AREO.NEO.NEOE.AREO.NE!O!ST!!ENAEREO.LTEO.REO.RISTA.STEO.RA-!!!!!!!STEO.SDTEO.STENA.STEO.NUMMNLTEC.EREO.STEO.NEO.RA.NUC-!!!!!!!LTEO.NSTEC.EDSTE.NUC.LTENADUEC.STEDSTIA.NUO.STENA-!!!!!!!LSTENA.PEO.STENUC=
A opravdu, v tomto textu najdeme zlomky slov či zkomolená slova latiny, dokonce více, než by se
pro náhodný text očekávalo. Tak např. NEO-, -EDEA-, -STENA, -NUM-, - OSTIA -, -EDEU-, ERUO-, -AREO-, -REO-, -NUC-, a pod. Ovšem musíme být opatrní, mnoho výzkumníků už
ztroskotalo právě na zdánlivé podobnosti. Neočekával jsem pochopitelně hned přímé řešení nakonec transkript v abecedě EVA i naše tabulka jsou jen první přiblížení, ale tolik zlomků slov z
latiny je i pro mě dost překvapivé. Dále zatím nepůjdeme - víme, že někde za tím vším může být
latina, ale jak už jsem řekl, může jít ještě i o nějakou jinou kombinaci s další šifrou nebo možná
kódem. Pro ty, co to zajímá, uvádím ještě "překlad ".dvou dalších folií.

VM folio <fi1v>
kydainy.ypchol.daiin.otchal-!!!!!!!ypchaiin.ckholsy- dorchory-!!!!!!!chkar.s-!!!!!!!shor.cthy.cth!qotaiin-!!!!!!!cthey.y-!!!!!!!chor.chy.ydy-!!!!!!!chaiin- *haiidy-!!!!!!!chtod.dy-!!!!!!!cphy.dal!s!!!!!!!chokaiin.d- otochor.al-!!!!!!!shodaiin-!!!!!!!chol.!dan-!!!!!!!ytchaiin.dan- saiin.daind-!!!!!!!
d!kol.sor-!!!!!!!ytoldy-!!!!!!!dchol.dchy.cthy- shor.ckhy.daiiny-!!!!!!!chol.dan=
kydain.shaiin.qoy.s.shol.fodan-!!!!!!!yksh.olsheey.daiildy- dlssho.kol.sheey.qokey.ykody.so!!!!!!!chol.yky.dain.daiirol- qoky.cholaiin.shol.sheky.daiin-!!!!!!!cthey.keol.s!aiin.saiinychain.dal.chy.dalor.shan.dan-!!!!!!!olsaiin.sheey.ckhor- okol.chy.chor.cthor.yor.an.chan-!!!!!!!
saiin.chety.chyky.sal- sho.ykeey.chey.daiin.chcthy= ytoain=
Konverze:
RANUMNA.APSTEO.NUMMN.EDSTUO-!!!!!!!APSTUMMN.SRTEOLA- NECSTECA!!!!!!!STRUC.L-!!!!!!!LTEC.SDTA.SDT!- PEDUMMN-!!!!!!!SDTIA.A-!!!!!!!
STEC.STA.ANA-!!!!!!!STUMMN- *TUMMNA-!!!!!!!STDEN.NA-!!!!!!!SPTA.NUO!L-!!!!!!!
STERUMMN.N- EDESTEC.UO-!!!!!!!LTENUMMN-!!!!!!!STEO.!NUN-!!!!!!!
ADSTUMMN.NUN- LUMMN.NUMNN-!!!!!!!N!REO.LEC-!!!!!!!ADEONA-!!!!!!!
NSTEO.NSTA.SDTA- LTEC.SRTA.NUMMNA-!!!!!!!STEO.NUN=
RANUMN.LTUMMN.PEA.L.LTEO.FENUN-!!!!!!!ARLT.EOLTIIA.NUMMONANOLLTE.REO.LTIIA.PERIA.ARENA.LE-!!!!!!!STEO.ARA.NUMN.NUMMCEOPERA.STEOUMMN.LTEO.LTIRA.NUMMN-!!!!!!!SDTIA.RIEO.L!UMMN.LUMMNASTUMN.NUO.STA.NUOEC.LTUN.NUN-!!!!!!!EOLUMMN.LTIIA.SRTECEREO.STA.STEC.SDTEC.AEC.UN.STUN-!!!!!!!LUMMN.STIDA.STARA.LUOLTE.ARIIA.STIA.NUMMN.STSDTA= ADEUMN=
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Znáte-li latinu, možná, že vás napadne něco zajímavého. Koneckonců i jazykovědce by mohla tato
konverze zajímat: vždyť každý jazyk má vlastně svým způsobem nejen jistou kódovací knihu
(slovník) ale i algoritmy (gramatiku) - podle kterých použitá slova modifikujeme a sestavujeme do
vět. Jazykozpytci mi snad prominou toto "bagatelizování", zmiňuji se zde o tom jen proto, že to pro

naše účely dává perfektní smysl. Jiný algoritmus pak ovšem ještě přináší samo zašifrování . . .

Autor : ©Jan B. Hurych
Název : ZÁHADNÉ MERLONY VE VM

Někdo si jich už na VM Listu všimnul před 4 roky a rozvinula se tehdy velká diskuze. Teď s tím
přišel jako s novinkou ORF ve svém filmu, přičemž "zapomněli" říci, že nebyli první, co to
zpozorovali. No budiž. Zajímavé je na merlonech totiž ještě něco . . .

Co to vlastně jsou ty merlony? Počítám, že
pro to české slovo ani nemáme - jsou to ty
zuby na hradbách středověkých hradů a ano,
ve VM je jedno folio - rosetta, to největší,
složené na 6 kusů - a to má v jedné kresbě
namalovaný hrad s merlony. Přesněji řečeno,
má na hradbách crenelace, tj. "ozubení" a ty
zuby - zvané merlony - mají něco
specifického. Jméno merlon vzniklo asi z
latinkésho mergae (vidle), ve zmenšenině
moerulus, anebo z murusči moerus (zeď),
případně z italského merlo, merlone (bašta).
Původně byly ty zuby (též zvané embrasury) rovné, ale ty naše mají nahoře tvar jako "swallowtail"
neboli vlašťovčí ocásek. Merlony totiž sloužily jako bariéry, za které se mohli schovávat střelci,
nejprve ti z luků, nebo kuší, později i z arkebuz (předchůdkyní mušket). Z arkebuz střílel už sochař
Benvenuto Cellini, když hájil Andělský hrad v Římě, tehdejší papežský hrad, proti nepřátelům, jka
to popisuje ve svém životopise.
Ty zuby ovšem byly i problém: nešlo za nimi střílet směrem dolů, aniž by střelec vystavoval horní
půli jeho torza - ne na podiv ale ke zranění - nepřátelským střelám. Proto měly merlony uprostřed
zářez, hluboký pro luky, mělčí pro kuše, které se na rozdíl od luků držely na konci pažby a byly
těžké, potřebovaly tedy oporu. A tehdy se přišlo na to, že daleko lepší by byl nahoře výřez ve tvaru
V, ozdobně provedený a tak vznikl i jeho "vlaštovčí" tvar, který vyhovoval lukům i kuším a
nakonec i arkebuzám a později i mušketám.
Nu dobrá, ale co je na tom tak zvláštního? Je,
a hodně. Tyhle tvary merlonů se totiž poprvé
začaly používat katolickou ligou Ghibellinů,
strany, která podporovala papeže proti
římskému císaři, na jehož straně stáli zase
Guelphové. Boj se odehrával hlavně v severní
Itálii a to během 12tého a 13tého století, tedy
dobře se shodujícím s datem VM (mezi 1404
a 1438). Pravda, zdá se to trochu brzo na VM,

ale ono postavit hrad také chvíli trvá. Ostatně i
arkebuzy se začaly používat až v 15 století. Výzkumníci si původně - a mylně - mysleli, že ty
"vlašťovky" stavěli jen v severní Italii, ale italští architekti je začali stavět i jinde - jak se toulali
Evropu - také ve střední Evropě a dokonce i v Polsku. Jen tak mimochodem, kdybyste nějaký ten
vlaštovčí merlon našli v Čechách (Petr Kazil ve VM Listu potvrdil už v roce 2003, že pražský
Hrad je má, ale v archivu fotka není), nechte nám prosím vědět. Proč? Inu protože ta severní Itálie
není vůbec jistá jako původ VM.. Tak například italští stavitelé také postavili kolem roku 1470
kremelskou zeď a dali tam i ty vlašťovčí merlony. Až do doby Petra Velikého to také byly jediné
"vlašťovky západní civilizace".
Jde toptiž i o tom, že v severoitalských univerzitách už ve 13 století studovalo plno cizinců a ti pak
tam ty hrady mohli vidět a omalovat do VM. A ano, byli tam i Češi, například sám Jan
Nepomucký. Jeho ovšem ze psaní VM nepodezíráme, ten měl jiné problémy, například neuměl
plavat :-). Ovšem v Italii studoval jak víme i Mnišovský, Bareš, Kryštof Harant z Polžic a
Bezdružic a mnohio jiných Čechů. Jiná možnost je třeba i ta, že Italové se začali stěhovat do Čech
už za Karla IV a v Praze žil v předrudolfinské době i alchymista a felčar Antonín z Florencie, u
nějž se učil i první český alchymista, Jan z Lázu (o kterém jsme tu už psali).
První univerzity
v Evropě
vznikaly už na
přelomu prvního
tisíciletí:
Bologna (1088),
Oxford (1096),
Paris (1150),
Modena (1175),
Palencia (1208),
Vicenza (1204),
Cambridge
(1209),
Salamanca
(1218),
Montpellier
(1220), Padua
(1222),
Toulouse
(1229), Orleans
(1235) a Siena
(1246). Jak
vidíme, severní
italie byla mezi prvními a pak přišly další, také tam (viz obr) a po nich hned ta naše, Karlova
(1348). Byla tou nejstarší ve střední Evropě - císař Karel už předtím založil italskou univerzitu v
Perugii (1355), tak s tím měl zkušenosti. Nedá se teda vyloučit, že VM napsal některý studentcizinec, už proto, že jiné vyloženě italské prvky ve VM už nenajdeme. Také střelec s kuší je
symbolem na foliu s horoskopy, ale jeho národnost tam jaksi není zřejmá :-).
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Název : JAK ČÍST VM - FONETIZACE

Nedávno jsem uvedl na mezinárodní netové konferenci VM mou novou, originální metodu na čtení
VM - nejlépe to asi vysvětlí překlad korespondence z VML sajtu do češtiny:
========================================
Od: Berj N. Ensanian KI3U
Do: Journal of Voynich Studies
Poslal: 1-19-2010 9:29:21 PM EST
VS J.: Voyničův manuskript do syntetické řeči
Vážení kolegové,
Jak si vzpomínáte, před pár lety náš kolega Jan Hurych začal pokusy s fonetizací VM textu pomocí
syntézy řeči, tj. konverzi textu na lidský hlas, podle převodní tabulky a digitální čtečky textu.
Včera jsem slyšel některé jeho záznamy fonetizace textu. Rovněž i poslední výsledky a byl jsem
velmi nadšen. Přesvědčil jsem ho, aby nám ukázal alespoň jeden vzorek jeho experimentální práce
a sice z folia fv2. Najdete ho na zde (soubor voice1.wav)
========================================
Od: Jan Hurych
Do: Journal of Voynich Studies
Odesláno: 01-27-2010 10:59:26
J. VS: FONETIZACE VM - první výsledky.
Výběr jazyka a konverzní přepis VM je rozhodující pro fonetizaci. Vedle latiny a češtiny,
angličtina bude asi dalším kandidátem. Zdá se, že naše konverze přepisu VM do latiny by mohla
rozluštit tajemství VM. Je to vlastně jen dekódování n8hodn2 zvolen0 abecedy EVY do latiny
podle frekvenční tabulky středověké latiny a za použití celkového transkriptu VM do EVY. Chtěl
bych pokračovat v hledání středověkých frekvenčních tabulek - jak mi bylo řečeno, bylo jich v té
době pár vyrobeno. To by mohlo pracovat, pokud VM není ještě navíc zakódováno nebo pokud
není použita monolfabetická (tj. překódování jinou abecedou či transpoziční šifrou (tj. písmena
zpřeházena). Není to tak překvapivá možnost - až na to, že konverze podle tabulky by nám měla v
prvním případě dávat skutečná písmena textu a v druhém případě ovšem jen nesmyslný text (což
se stalo). To je také důvod, proč jsem dostal nápad na fonetizaci textu.
Zkusil jsem to i pro jiné jazyky, např. češtinu, ale ozvučení je podobné tomu latinskému,
pravděpodobně hlavně proto, že zároveň vyjadřuje strukturu VM Můžeme zkusit ostatní jazyky
později, ale prozatím máme nejlepší zdroje a výsledky v latině. Celkový dojem zfonetizovaného

textu na mě zapůsobil tak, jakoby opravdu někdo chtěl ke čtenáři promlouvat, nejsou to tedy
náhodná, tj. mišmaš písmena,
Výslovnost středověké latiny je zcela podobná mezinárodní fonetické tabulce, zatímco anglická
výslovnost latiny je zcela jiná - to, co potřebujeme, je správný fonetický způsob výslovnosti.
Příklad: písmeno "a" může být v angličtině vysloveno několika způsoby, v závislosti na slabice,
souhláskách před a za, případně i na pozici !a! ve slabice. V latině existuje jen jeden způsob
výslovnosti "a", totiž jako anglické "ah" (české "a"). Anglická výslovnost středověké latiny
pramení z faktu, že Angličané původně vokalizovali jen psané slovo a neobtěžovali se hledat
pravou latinskou výslovnost. Takže někdy to úplně k nepoznání zkresluje výslovnost slova a slyšel
jsem, jak i kněží často vyslovovali mši anglickým způsobem (tj. přípona "-atio" v latině se
vyslovuje jako české "acio", zatímco anglická výslovnost zní jako "ejšio"). V tomto případě by
fonetická verze vedla k chybným závěrům. Podobný problém by byl samozřejmě i s jinými jazyky,
typicky s francouzským (ale překvapivě už ne tolik s Francouzskou výslovností latiny, kterou
převzali skoro přesně).
Fonetizace (mimochodem, chtěl jsem použít slovo "výslovnost" nebo "vokalizace" nebo dokonce
"čtení", ale zde děláme něco úplně jiného slouží několika účelům, zejména jako další nástroj v
procesu dekódování VM. nneí to přesný přenos, ale přesto to může být inspirační. Je to prostě jen
další nástroj pro řešení VM. Může to pomoci při pátrání po původním jazyce, slovní struktuře
anebo modulace proudu informace. Zatím VM výzkumníci dosud pracovali jen na písemné
podobě, takže je to pro nás zcela nová hra.. Proto také nemůžeme očekávat žádné rychlé výsledky.
Existující čtečky, když narazí na nevyslovitelné slovo (čtou v angličtině, jiné čtečky nemáme), tak
to slovo jen vyspeluje, pochopitelně zase jen v angličtině. To je způsobeno především tím, že EVA
zvolila jako četnější písmena souhlásky a takové skupiny písmen, kde je moc souhlásek, se prostě
vyslovit nedají. K odstranění této nepříjemnosti musíme rozlomit slova ve slabikách - pokud to
vůbec pomůže - nebo vložit některé samohlásky navíc (nejlepší je tzv. tiché "e" v angličtině).
Nevíme ovšem přesně, které znaky jsou skutečné samohlásky ve VM transkriptu, ale v porovnání s
výsledky Sukhotina jsem zjistil, že jeho samohlásky v zásadě souhlasí s údaji v naší latinské
konverzní tabulce (je uvedena v našem článku zde), nikoli v tomto pořadí samozřejmě. Také náš
přepočet ukazuje, že ty samohlásky (to jest a, e, i, o, u, y) mají vyšší frekvenci než "samohlásky"
EVY, takže jsme zřejmě na správné cestě. Proto bychom prozatím měli pokračovat podle stávající
konverze, pokud nemáme nějakou přesnější.
Přesto i zde jsou slova, která zůstanou nevyslovitelná, i podle latinské výslovnosti, především
shluky slabik. Existují dva možné důvody: první je řada nepřesnosti v použití tabulky konverze
(vzhledem k tomu, že některé frekvence jsou si příliš blízko k sousedním, nelze stanovit přesné
pořadí), druhý je, že existuje patrně ještě další kódování ve VM - řekněme zkratky, anagramy,
částečně provedená šifra, atd.
Zatím jsme našli jen velmi málo kompletní slova (např. slovo "saint" které je správné jen v
angličtině a francouzštině, ane v latině, kde má být správně "sanctus", jedná se tedy asi jen o
náhodu. Také jsme tam objevili některé zlomky latinských slov (což může také naznačovat, že
původní latina byla nějak modifikována).
(23. ledna 2007)

Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : JAKUB KRČÍN Z JELČAN A SEDLČAN ( 1535-1604)

Pocházel z chudého zemanského rodu a studoval na Karlově univerzitě vodohospodářství. Později
působil postupně u několika pánů jako správce, ale jeho sláva začíná až v r. 1561, kdy je na
přímluvu Evy z Rožmberka přijat do služeb tohoto mocného jihočeského rodu.
Pod jeho vedením zde bylo zbudováno údajně až 26 rybníků. K tomu musíme připočíst mnoho
kilometrů odvodňovacích kanálů, které tamější mokřiny změnily na úrodnou půdu nebo louky. V
blízkosti těchto nových vodních toků Krčín nechal budovat mlýny a pivovary

Méně známé je to, že vyprojektoval unikátní akvadukt pro
Pražský hrad, jehož části existují dodnes. ( ústí tohoto
akvaduktu je možno nalézt na Klárově poblíž Žlutých lázní)
Krčín byl rozporuplný člověk. Na jednu stranu skvělý
stavitel a organizátor a na druhou i na svou dobu nebývale
drsný a hrubý ke svým poddaným. Sám sebe také ovšem
nešetřil. Vypráví se o tom, že štval koně z jednoho místa na
druhé, takže se zdálo, že je všude. Z toho také vznikla
pověst, že Krčína přenáší sám ďábel.

Socha Krčína v Třeboni

V roce 1566 se oženil s o třicet let starší paní Dorotou. Tento
sňatek pro peníze ( bohatá vdova vyplatila Krčína z dluhů)
vydržel dvacet let a lidé se mu za zády pošklebovali, že byl
tak potrestán za svou hamižnost. Někdy v té době také
provede výměnu vesnice Leptáč, kterou dostal darem, za
Sedlčany. Zde také díky svému organizačnímu talentu v
krátké době přebuduje místní statek ( nebo tvrz?) na své
nové sídlo.

I v tomto případě se lidé podivovali rychlému tempu výstavby a připisovali ho smlouvě, kterou prý
Krčín sepsal s ďáblem, že mu provede opravu do rána, než zakokrhá první kohout. Když už byla
stavba téměř hotová a čert nesl poslední kámen, chytrý Krčín, popadl kohouta a přinutil ho
zakokrhat. Ďábel kámen vztekle odhodil a odletěl do pekla. Nevím jak dnes,ale když jsem kdysi
toto místo navštívil ještě vedle silnice ležel .J
K pověsti o tom, že je Krčín spojen s mocnostmi pekelnými jistě přispěl i to, že ( jak píší dobové
prameny) se často z širokého komína tvrze valil hustý černý dým pocházející z jeho alchymistické
dílny. Po smrti paní Doroty si Krčín vzal mladičkou Kateřinu Zalendravou z Prošovic a měl s ní
šest dcer.

Záhadou je, kde je vlastně Kerčín pohřben. Náhrobek má sice v Odběnicích, ale není jisté, že je
tam skutečně pohřben. Zemřel totiž u své dcery v Křepenicích. Dnes panuje názor, že náhrobek
měl Krčín sice opravdu pro sebe připravený, ale protože zemřel náhle a byla obava, že jde o mor,
byl patrně narychlo a v tichosti pohřben spíše v Křepenicích.
V krátkosti bych se teď chtěl věnovat Krčínovi - alchymistovi:
Víme, že byl purkrabím na Českém
Krumlově a že jistě často dlel v Třeboni,
která byla centrem kraje. Měl tedy jistě
možnost setkávat se s J. Dee a E. Kellym. Ti
dva tu nějaký čas spolu žili a prováděli tu své
oblíbené seance s vyvoláváním andělů
pomocí kouzelného zrcadla.
Krčín prý na ně hleděl s despektem a moc
jim nevěřil. Víme také, že když J. Dee
11.3.1589 z Třeboně odjížděl byl zklamán a
zdrcen tak hluboce, že zde zanechal i většinu
svého majetku. Především své knihy a
rukopisy. Co se s nimi stalo je nejasné, ale
část z nich prý stále ještě existuje a nebyla
dosud prozkoumána.
I když v Jižních Čechách se u Rožumerků
krom J. Dee vystřídala ( stejně jako v Praze)
celá řada alchymistů a mágů, je docela
možné že Krčína k zájmu o alchymii přivedl
právě on. Stejně tak můžeme spekulovat o
tom, že získal část majetku J. Dee.

Krčínův rukopis

V době, kdy jsem se o VM začal zajímat,
uvažoval jsem o tom, zda by Krčín nemohl
být jeho autorem, nebo zda ho alespoň
nějaký čas nevlastnil. Bylo by to možné?
Kde se vzal jeho zájem o alchymii?

K tomu se váže opět jedna pověst, podle které Krčínovým pomocníkem byl Černý mnich, který
nejedno děvče svým temným pohledem uhranul tak, že churavělo několik dní…
No já si myslím, že žádného mistra, učitele neměl a jeho pokusy byly ještě více diletantské, než u
jiných alchymistů a hnala ho pouhá touha po snadném zisku zlata.
Krčína jako autora dnes mám až úplně vzadu na řebříčku podezřelých. Pokud je známo, neměl
žádný zájem o květenu ani o astronomii či astrologii- tedy o obory, které zabírají větší část VM.
Nevíme tako nic o tom, že by se zabýval kryptologii. Ať již by manuskript našel v pozůstalosti J.
Dee nebo jinak, je otázkou, zda by o něj vůbec projevil zájem. Osobně si myslím, že ne. Přesto
alespoň pro ilustraci přidávám fotku jeho pomníku a obrázek Krčínova rukopisu z Wikipedie,
odkud jsem také čerpal část životopisných dat.
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Autor : ©Karel Šlajsna
Název : Barešovy zápisky.

Ačkoliv jsme se tomuto tématu věnovali na těchto stránkách již vícekrát, stále se k němu musím
vracet. Následující řádky budou částečně jen moje myšlenková konstrukce . . .

1/ Bareš byl vlastníkem VM a to více let a po celou
tuto dobu se pokoušel spis luštit.
2/ Patrně tušil nebo dokonce i věděl, kdo je autorem
VM a co je jeho obsahem.
3/ Při luštění nedosáhl úspěchu, nebo jen částečného.
Jinak by totiž nepotřeboval prosit Kirchera o pomoc
a psát mu podlézavé dopisy.
4/ Víme také o tom, že ani těsně před smrtí, když
VM předával Marcimu, neřekl nic o tom, jak spis
získal, ale je možné, že tuto informaci mohly
obsahovat právě jeho zápisky. To by vysvětlovalo i
to, proč Marci nepovažoval za nutné o tom psát ve
svém dopise a přidal jen svou verzi, respektive verzi,
kterou se dozvěděl od Mníšovského.

Že by sám Bareš s Marcim?

Myslím, že se všichni shodneme na tom, že nález
těchto zápisků by naše znalosti o VM posunul
značně kupředu. Možnost, že ještě někde leží je stále
ještě aktuální, stejně jako byl před několika lety
objeven Barešův druhý dopis.

Odpověď na otázku proč Voynich zápisky nehledal je třeba velmi jednoduchá: Hledal, ale nenašel
nic, protože byly od spisu samotného odděleny již v minulosti. Bohužel je nutné konstatovat, že
Voynichovo podivné chování a tajnůstkářství celý náš příběh značně zamotává, ale to jen tak
mimochodem.
Zkusme si představit jak tyto zápisky vypadaly a co se s nimi mohlo stát: Jestliže se Bareš, jak již
jsem napsal na začátku, zabýval VM více let, je téměř jisté, že zápisky neobsahovaly jen jeden
nebo dva listy,ale tvořily samostatný svazek s jednotlivými znaky, fragmenty textu a pokusným
překladem.
Bareš nejspíš postupoval tak jako všichni luštitelé, tj. udělal nejprve frekvenční analýzu a provedl
porovnání s několika jazyky. Zcela jistě s latinou, češtinou, němčinou, možná i angličtinou.
Následně umístil vedle sebe nejfrekventovanější znaky a písmena vedle sebe a pokusil se je
dosadit do textů. Každý luštitel šifer takto postupuje od jednoho jazyka k druhému, od

jednoduchých metod k složitějším a opakuje pokusy.
Kircher téměř jistě( pokud vůbec!), aby si ušetřil tuto práci, odložil originál a začal pracovat právě
s těmito poznámkami a kontroloval Barešovy postupy.
Víme, že byl velmi namyšlený a sebestředný a možná se mu zdálo, že Bareš byl jen malý krůček
od správného řešení, protože některé části textů dávaly svůdně pravděpodobné výsledky. Třeba
věřil, že si napraví reputaci, kterou měl pošramocenou „ vyluštěním“ podvrhnutých hieroglyfů a
řekl si: „ Bareš je mrtev, Marci také, takže kdo mi dokáže, že jsem nevyluštil VM já?“ opsal si klíč
a zápisky jako důkaz zničil.
Víme z historie, že mnoho luštitelů šifer potkalo to, že se jim už- už zdálo, že jsou na správné
stopě, ale když klíč zkusili na jiné části textu, dočkali se zklamání. Totéž mohlo potkat i Kirchera.
Ten pak se raději o svých pokusech nikomu nezmiňoval a originálu se dál už též nevěnoval.
Vím, že pro to co jsem si vydedukoval, nebude nikdy možno nalézt důkazy, ale jen jsem chtěl
upozornit na JEDNU z možných variant událostí a osudů Barešových zápisků.
Jako optimista bych chtěl věřit, že to bylo jinak. Třeba tak, že Kircher byl ve svých zájmech velmi
přelétavý, na nové problémy se vždy vrhal s velkým nadšení, ale rychle je opouštěl, když dostal
nový podnět.
Přes vše co jsem tu napsal mě možná existence Barešových zápisků nedává spát a byl bych velmi
rád, pokud by se někteří výzkumníci tohoto úkolu ujali namísto triviálních hádek o nepodstatných
detailech nebo překonaných teoriích.
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku
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Začalo to vlastně jednoho podzimního dne - bylo poměrně hezky, indiánské léto tomu říkají.
Procházel jsem se na pobřeží Huronu a vzpomínal na naši letní dovolenou, jak jsem tam za vodou,
v Hellendorfu, v Michiganu, v takovém bavorácko-americkém městečku obdivoval jeden
glockenspiel, teda orloj na budově radnice. Měl typické tyrolácké motivy, o to nic, ale mě upoutala
ve všech těch symbolických soškách, co se tam točily kolem vlastní i té kolotočové osy, hlavně
postava rybáře. A ani ne tak rybáře - kolem něho totiž do vzduchu poskakovaly ryby, ve kterých by i
nezacvičené oko poznalo delfíny.

Té noci se mi pak ale zdál sen, který jsem si
neuměl vysvětlit: plaval jsem pod vodou a náhle
se ke mně přiblížili nějací delfíni a začali se
mnou mluvit. A co bylo ještě překvapivějšího: já
jim rozuměl! Celou noc jsme se bavili, o
příbuzných, o tom, jak se kde dobře loví, kde
jsou velká hejna malých rybek a tak podobně.
Jak dlouho sen trval, to nevím, ale když jsme se
probudil, dokonce jsem si všechno i pamatoval.
Zasmál jsem se tomu a už jsem tom víc
nepřemýšlel.
Až v noci. Jen jsem usnul, už jsem tam byl zas.
Pobavili jsme se dobře, ale já si začal všímal ti
dalších věcí, které mě předtím nezajímaly.
Především plavání - plavat sice umím, ale tak sto metrů a už jsem unavený, zatímco tam jsem
plaval vlastně celou noc a žádnou únavu jsme necítil. A ta rychlost! Já jim nejen stačil, ještě jsem je
vytahovačně předjížděl, snad abych si dokázal, jak mi to jde. To už jsem také začal některé delfíny
rozeznávat, kdo je kdo a jak se jmenují. Jejich přátelské chování mě zaráželo: věděl jsem sice, že
jsou k člověku přítulní, ale oni mě brali jako jednoho z nich! Dokonce mi dali jiné jméno, ale to
bych vám musel zapískat.
Když jsem se probudil, bolelo mě celé tělo. Asi jsem sebou musel v noci hodně házet, ale také jsem
měl velkou žízeň. Vypil jsem naráz dvě sklenice vody, posnídal olejovky a odejel jsem do práce.
Jsem konstruktér a někteří říkají, že dokonce velmi dobrý. I můj šéf Ned mi jednou řekl: "Davide,
na tuhle práci je tě škoda." Vím, že to myslel upřímně a nežertoval. On když žertuje, tak se přitom
vždy nahlas uchechtává. Tentokrát jsem se ale nějak nemohl na práci soustředit. Kolega Bruno,
který si vždy přijde popovídat, lépe řečeno zamonologovat, si toho všiml a říká: "Ty jsi dnes nějaký
nevrlý." Já totiž normálně ty jeho řeči trpělivě poslouchám, ale tentokrát mě to znervózňovalo.
"A co si to tady čmáráš na papíru?" zeptal se. Kouknu se a vidím: no jo, já zatím celý papír

pomaloval obrázky delfínů. Po pravdě řečeno, malířský talent nemám, takže to klidně mohly být i
jiné ryby, ale pro mě to byli delfíni. "Jedeš na víkend na ryby, že jo?" zeptal se Bruno, který netušil,
co se se mnou děje. "Jo," řekl jsem bez uvažování a on viděl, že dnes se svými problémy nenajde u
mně sympatické ucho. Vlastně jsem vůbec nevěděl, co se se mnou děje, byl jsem najednou hrozně
unaven, to se mi v práci nestával - a také jsme hodně pil, hlavně vodu. Nešlo jen o fyzickou únavu,
ale hlavně duševní - začínalo mi nějak být mnoho věcí jedno. Znáte to: najednou se na něco upnete
a všechno ostatní je nedůležité. Jenže já nevěděl, na co jsem se upnul. Na práci určitě ne - s prací na
výkresech jsem vlastně ten den ani nepokročil a tak jsem je na počítači znova na konci dne uložil,
ale beze změny.

Ten sen se mi pak zdál každou noc a vlastně bych měl říci, že mě ovlivňoval i každý následující
den. To už mě pomalu začínalo být všechno jedno. Všiml si toho i Ned a protože mě zná dlouhou
dobu, usoudil, že jsem asi nemocen. "Vezmi si dovolenou a přijdi zpátky, až budeš OK," řekl. "A
nezapomeň jít k lékaři. Mám známého psychiatra -", ale dál už jsem neposlouchal.
Sebral jsem aktovku a vyběhl z budovy. Nešel jsem hned domů, coural jsem se ještě po městečku,
abych zase nabyl rovnováhy, tak mě jeho zmínka o psychiatrovi dožrala. Naše městečko Inverhill je
sice malé, ale zato starodávné. Občané si váží tradice a jména ulic jako Queen, Prince Albert a
podobně, to jen dokazují. Coural jsem se až k majáku, který už dávno neslouží zbloudilým lodím či
ztraceným duším, ale pořád zůstává ozdobou, jakýmsi trademarkem našeho přístavu. Za rohem od
majáku stojí starodávný hostinec Windjammer, s názvem po staré plachetnici a typickým
námořnickým prostředím: sítě u stropu i skleněnými koulemi coby plováky, bóje, vesla z
rybářských jol, pasti na mořské raky, tj. lobstry, a na zdi dřevoryty scén, které připomínají
Melvillovu Bílou velrybu.
Ani nevím proč, zamířil jsem tam na večeři a teprve tam jsem pochopil, co mi tam přitáhlo - byla to
vůně ryb. Dal jsem si řízek z lososa, z čerstvého ranního úlovku. Najednou se mi to ale přihodilo:
místo abych použil vidličku a nůž, sehnul jsem se nad talíř a snažil se uchopit ten kus ryby jen tak,
ústy, a celý ho naráz spolknout. Začal jsem se dusit. Servírka přiběhla a začala mě bouchat do zad,
až mi ten kus ryby vypadl zpátky na talíř. Odešel jsem hned, aniž bych pojedl, tak jsem byl
rozčilený. Doma jsem, unavený a hladový, usnul ještě na gauči. V noci pochopitelně přišel ten
samý sen, ale to už jsem věděl víc: jednou, jak jsem tak plaval na mělčině, jsem se podíval na dno a
poznal jsem podle svého stínu, že jsem - také delfín! Proto se ke mně tak všichni přátelsky chovali!
To mě opravdu znepokojilo - je to snad nějaký přízrak z minulého mého života, nebo iluze, které se
nikdy ani nezbavím?
Vzal jsem si tedy dovolenou a odjel do hor, doufaje, že se tam i ty moje sny ztratí. V tom jsem se
mýlil, situace se spíše zhoršila. Co mi nejvíc vadilo bylo to, že i ve snu , v tom moři mých nočních
návštěv, jsem si pořád pamatoval, co se se mnou dělo ve dne, kdy jsem byl člověk. Ráno jsem si
zase plně vzpomenul na všechno, co jsem zažil v noci, jako delfín. A jako s tou rybou, začaly se mi
vnucovat určité delfíní návyky - přistihl jsem se, jak jsem na majitele motelu, kde jsem bydlel, začal
z ničeho nic pískat a divil jsem se, že mi neodpovídá, ale zírá na mně s podivem. Jediné, co mě
uklidňovalo, bylo rybaření. Ryb tam bylo v severních jezerech hodně a tak jsem si je většinou pekl
u táboráku na břehu, ale jednou jsem se přistihl, jak je hned hltám syrové. Začal se mně zmocňovat
strach, že mi to zůstane a že se to bude zhoršovat.

Odejel jsem tedy raději domů, ale tam se moje obavy ještě změnily v paniku. Zavolal jsem Nedovi,
aby mi dal jméno toho psychiatra. Zašel jsem za ním a vysvětlil mu moji situaci. Bylo na něm vidět,
že mi nevěří. Ujišťoval mě, že je to normální a že je to jsou jen přetažené nervy. A že je dobře, že
jsem k němu zašel. Pochopil jsem, co mínil tím "dobře", až když mi předložil účet. Raději jsem už
k němu nevrátil a doufal jsem, že se s tím vypořádám sám.
Prohledal jsem celou knihovnu, moji i tu obecní, veřejnou, ale nenašel jsem nic, co by bylo alespoň
podobné mému případu. Chytal jsem se jako tonoucí stébla všech možných rad, co jsem kde našel,
ale nic nepomohlo a situace se opravdu stávala kritickou. Začal jsem se obávat i o svůj rozum - to
jsem ještě celkem věděl, co je normální a co ne. O návratu do práce nemohlo být ani řeči a co bylo
horší, začal jsem i hubnout. Nemohl jsem jíst už nic jiného, než ryby - vše ostatní jsem vyvrátil.
Hodiny a hodiny jsme strávil ve vaně, protože se mi začala vysoušet kůže na těle a jediné, co
pomáhalo, byl delší pobyt ve vodě.

Ve své zoufalosti jsme si vzpomněl na dávného přítele, Tom Gardiner se jmenoval. Byl to filozof,
ale takový svérázný: jeho vědomosti se ubíraly směrem téměř parapsychologickým, ale ne zas tak
úplně. Kdysi jsem se tomu všemu, co mi říkal, smál. Našel jsem dokonce jeho adresu: bydlel někde
v Oregonu a živil se tím, že rýžoval zlato. Moc mu to nevyneslo, ale měl tam svoje místa u řeky,
svůj srub a hlavně čas na to, co ho nejvíc zjímalo - na mystiku. Napsal jsem mu a on mi odpověděl
ze svého mobilního telefonu - pokrok tedy pokročil i do zapadlých zákoutí oregonských hor. Pozval
mě k sobě a já jsem přijel. Když sem ho našel, vysoko v horách, málem jsem ho nepoznal.
Nebylo to ani tak jeho zjevem, ale naposled jsme se viděli ještě jako studenti - znal jsme ho tehdy
jako vášnivého obhájce esoterických věd, člověka, který se; se mnou rád hádal a byl také často
uražen tím, když jsem se všemu jen smál. Teď to byl člověk vyrovnaný, klidný, skoro jako mudřec.
Courali jsme se po horách a já jsem mu vykládal, co se se mnou děje. Poslouchal, vyptával se, ale
svůj názor mi neřekl. Moje situace se zatím ještě víc zhoršila: budil jsem se v noci celý zpocený a
plný strachu. Ano, strachu, ale před čím? Když jsem se zeptal Toma, vždycky mi řekl, že to studuje
a to bylo vše.
Pak mi najednou selhaly nervy úplně. Řekl jsem mu, že chápu, že mi nic nemůže říct a že je to asi
proto, že také nic neví. Vyčítal jsem mu, že jako bývalý kamarád - a podtrhl jsem to "bývalý" - má
ke mně také určité povinnosti, přinejmenším tu, aby mi řekl, že mi nemůže pomoct a nevodil mě za
nos tím, že to "studuje". Nerozčílil jsem ho, jen se usmál a řekl: "Dnes večer ti vše povím."
"A co mi povíš?" otázal jsme se nevěřícně. "Přestaň ze mně dělat hlupáka a řekni mi to hned!"
Odmítl a já si pomyslel, že jsem asi měl pravdu. Odešel jsem tedy lovit ryby - to byla moje jediná,
ale naštěstí i nejoblíbenější zábava. Ani jsem nevěděl jak, únavou jsem u prutu usnul. Moji delfíni
mě uvítali mezi sebe. Už nějakou dobu předtím zpozorovali, že nejsem šťastný, ale neuměli mi
vyjádřit soucit jinak, než se do mě žďuchali a třeli se o mě. To mě ale opravdu nějak utěšilo a pak
jsem se ponenáhlu probudil.

Tom seděl vedle mne a asi mě delší dobu pozoroval. Pak promluvil: "Dobrý večer, Davide. Jsem
tady, abych ti řekl všechno, co chceš vědět. Jak vidíš, nezapomněl jsem na svůj slib."
Posadil jsem se: "Já vím, co se se mnou děje, co ale potřebuji je také nějaké to řešení."

Usmál se. "Vše ve správnou dobu. Ovšem to, že si myslíš, že víš, co se s tebou děje, v tom se
mýlíš. Ty znáš jen symptomy, ale ne celou věc. To je tak: každý z nás žijeme vlastně dva životy - v
tom našem, jak my říkáme normálním, a pak ve světě snů. My si to ovšem neuvědomujeme - z
toho světa snů si pamatujeme hrozně málo, často si ani ten sen nevybavíme. O téhle druhé polovině
našeho života toho vlastně ani moc nevíme."
"No dobře," povídám, "ale sen je jen sen!" namítl jsem. "Ve snu byl měl člověk odpočívat, aby
nabral síly do dalšího dne a ty představy, ty jsou jen taková fikce, hra spícího mozku, ne?."
"Tady se také mýlíš: jedná se opravdu o normální, i když jiný život. Ve snu se převtělujeme v
někoho, lépe řečeno v něco jiného. Jako třeba ty v toho delfína. To, co si pamatuješ, to není fikce,
to jsi opravdu prožil."
Nechtěl jsem mu věřit, bylo to příliš fantastické: "Ty chceš říct, že já opravdu s těmi delfíny plaval
v tom jejich moři?"
"Přesně tak. Ty jsi se, jak se nesprávně říká, převtěloval. Byl jsi to sice také ty, ale tvoje druhé já.
David-delfín."
"Ale to je nesmysl!" vykřikl jsem.
"Nesmysl?" řekl. "Podívej se na svou ruku!"
Měl pravdu. S hrůzou jsem zjistil, že se kůže na mé ruce začíná podobat té delfíní."Co se to se
mnou teda proboha děje?"
"To je právě to, co jsem dosud přesně nechápal, ale teď už to vím," vysvětloval mi Tom. "Jak jsem
řekl, k převtělování dochází, to ano, ale na vyšší, virtuální úrovni. Naše tělo je totiž jen taková
fikce, představa: pravý život, který žijeme, je vlastně jen ten náš myšlenkový, signálový a to vše
ostatní jsou jen přízraky našich smyslů, pocity hmoty, která vlastně ani není. Ano, a ty pocity jsou
seřízeny tak, aby naše oči podporovaly to, co slyší náš sluch, cítí náš hmat a podobně. Ale to nejsme
my, to jsou jen elektrické signály našich čidel. To pravé já je to, co je právě nenahmatatelné."
"Zdá se mi to jako nesmysl, ale pokračuj," pobídl jsem ho.
"Jistě, mně se to také kdysi zdálo nesmyslné, ale už jsem se mnohokrát přesvědčil, že to tak je. Náš
život je jako ve dvou rovinách, té denní a té ve spánku a každá je doprovázena jinými fyzickými
pocity. Ta část ve spánku má ve své rovině ovšem pocity utlumené, všimni si, že přitom jakoby
nemáme tělo. A ty změny denního života v noční rovině normálně probíhají bez problémů, jen z
jedné esoterické roviny na druhou a zpět. Přitom také dochází k útlumu jednoho systému čidel a
přechod na ten druhý systém, čistě softvérový. Ve spánku sice máme také pocit, že žijeme, ale to je
jen zbytek nedokonale utlumených signálů z toho druhého světa. Proto se zdá vše nereálné, téměř
nesmyslné. Podobně když žijeme v té druhé rovině, nepociťujeme pocity z té první roviny. U tebe
ovšem došlo k poruše. Dva programy se tu navzájem prolnuly, oba systémy se plně prostoupily,
jakoby ve čtvrté dimenzi. Takový stav je normálně neudržitelný a systémy se brzo samy vrátí do
původního stavu. V tvém případě se tak ale nenastalo a poruchy se stupňovaly."
"To souhlasí. A konec?" zeptal jsem se nedočkavě.
"Nepospíchej, ještě u toho nejsem. U tebe zřejmě došlo k větší komplikaci, které se normálně
nestává, alespoň jsem o tom ještě neslyšel. Normálně by se vše, jak už jsem řekl, mělo vrátit zpět,
do stavu, v jakém jsi byl předtím. Tyto transgrese, překrývání obou systémů, vyvolávají jako reakci
ovšem opačné síly, takže se navzájem ruší a dochází ke stabilizaci.
"Tak proč ne také u mně?" vyhrklo ze mně.

"To přesně nevím, transgrese bývají nastartovány impulsy, o kterých toho ještě moc nevíme. Snad k
tomu došlo psychicky, možná vlivem různých faktorů, často jen tak, jak říkám, náhodně, ale zatím
o tom víme málo. Rozhodně to neumíme vyvolat, snad jen skrze nějaká media či co. Podobně i
návrat zpět je automatický a my ho asi nemůžeme nijak ovlivnit. V tvém případě zřejmě došlo ve
výkyvu, který přesáhl práh návratu a procesy, které leží za tím prahem, jsou nám naprosto
neznámé. Jen několik lidí se tam dostalo, asi pomocí meditace. Všechny takové případy - pokud
existovaly - také zanikly i s osobou, které se to stalo. Nemusím ti říkat, že ani nevíme, jak to
skončilo.
"Patrně smrtí," odpověděl jsem, neboť mi došlo to, čemu se Tom tak taktně vyhýbal. "Takže
nemám naději?"
"Počkej, ne tak rychle. Řekl jsem, že ti povím vše, tedy i možné řešení. Vycházím tu z toho, že
nevíme, co se s těmi osobami stalo, kam odešli nebo zmizeli, ale je jisté, že se nerozplynuly ve
vzduchu."
"Třeba je odneslo UFO, " snažil jsem se žertovat.
"Možná, " zasmál se také, "ale silně o tom pochybuji. Všimni si, že většinou považujeme náš život ten denní - jako jediný pravý a sen že je jen - jak jsi sám řekl - fikce, hra spícího mozku. Co když je
tomu ale naopak? Co když ten pravý život je právě ten v našem spánku a ten náš denní život je
vlastně jen fikce? Co pak?"
"To zní jako když se řekne, že pravý život je až ten po smrti, tady že jsme jen dočasně," zasmál
jsem se.
"Jistě, to ti přece řekne každý kněz, říkají tomu přece "život věčný". Co už ti ale neřekne, je to o té
dualitě našeho života tady, na zemi. Ale zpátky k tvému problému: napadlo mě, zda se prostě v
případě překročení onoho prahu navrácení nejedná o něco jako je kyvadlo, které překývne do
druhého extrému a už se nevrátí. Prostě systém se dvěma body stability. Neměl jsem pro to důkaz,
ale teď ho mám."
"A kde?" zeptal jsem se, patrně hloupě, protože se zasmál: "Podívej se na svou ruku!"
Pochopil jsem. "A jaké je teda to řešení pro mně?"
"To až zítra, už je pozdě," jemně mě odbyl. Nemělo cenu na něj dále naléhat, kromě toho bylo těch
dojmů na mně až moc. Uvěřil jsem, že pro mě řešení má a v klidu jsem usnul. Tu noc se mi také
zase po dlouhé době vůbec nic nezdálo.

Vyrazili jsme ještě před obědem, ke Columbia River bylo z hor ještě dost daleko. Řeka, která
pramení nahoře na ledovcích v Kanadě, už jakoby na nás čekala. Silnice se táhla podél řeky,
chvílemi se kroutila, tu se na levé straně mihl vysoký vodopád, ale většinou jen samé lesy. Cesta
nás také zavedla až pod poslední přehradu - pod ní už nic nepřekáželo její cestě do Pacifiku, do
moře. Poseděli jsme ještě nějakou dobu, dokud nepřišla tma. Konečně mi Tom podal ruku a řekl:
"Hodně štěstí, Davide, možná, že se potkáme v některém z tvých snů!"
"To doufám," řekl jsem, "musím ti pak přece říci, jak ta tvoje teorie pracovala." Přikročil jsem na
břeh. Foukal slabý vítr, ale na řece se přesto zvedaly vlny. Nevím proč, ale najednou mě napadlo,
jak mě moje máma před každou cestou jako kluka pokřižovala, a i později, to když jsem šel na
univerzitě na nějakou zkoušku. Naposled mě pokřižovala, když jsem šel na vojnu. Teď už tu ale
dávno nebyla; udělal jsem teda ten křížek za ni a beze strachu jsem skočil do řeky.

Ulož tuto stránku Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : ROGER TAYLOR - PART I. PŘEKVAPENÍ PRO ROGERA

Dívám se na oblohu a vidím, že potřebuje zamést... (While My Guitar Gently Weeps. The Beatles White album). Pokud máte pocit, že jste prošvihli parádní podívanou, když se jednoho krásnýho
dne konečně mimozemšťánci uráčili přistát, tak vám musím dát za pravdu. Vybrali si proto
samozřejmě to nejnevhodnější místo a čas, který si vůbec může jeden představit.

Roger Taylor měl mizernou náladu a tak
nadával na všechno kolem. Na svou loď, na
celý vesmír i na toho koho napadlo ho stvořit.
A také na svůj úděl. Malý vesmírný dopravce
to má těžké. V konkurenci velkých společností
si nemůže moc vybírat a tak i Roger kývl včera
na nabídku zarostlého invidiua, které by uspělo
v konkursu na kterýkoliv gangsterský film, aby
z Fobo odvezl deset velkých beden. Ten chlap
se třásl jak sakura ve vichřici, ale takových
maníků, co měli v žilách víc opiátu než krve se
všude našlo dost… a platil hotově. Roger teď
seděl v řídící kabině a nenávistně se díval na
obrazovku, kde se v křiklavých barvách
hadovitě svíjela řada údajů, z nich většina
nebyla k ničemu, ale výrobci chtěli, aby loď
vypadala složitě a zajímavě a oni ji mohli
zařadit do vyšší cenové skupiny. Měl puštěnou První mezihvězdnou a jen tak napůl ucha
poslouchal nejnovější hit Erica Martina Projdeme spolu nekonečnem. Reproduktor před Rogerem
se s pískotem, který trhal uši, zapojil a zaševelil: „ Zdá se, že tu máme problémek!" Výrobci
tvrdili, že „jeho hlas je vřelý a přívětivý“, ale Roger by použil slova protivný a vlezlý. Vrtal se v
panelu celý den, ale jeho snaha trochu ho rozladit se minula účinkem. Rogerův proud nadávek
zabrzdil na místě: „ Co je? Co se děje?“ Chvíli, která se mu zdála být věčností, se nic nedělo, pak
se komputer suše ozval: „Analyzuji data". Rozsvítilo se jedno červené světlo. Šibalsky zamrkalo a
s malým odstupem ho následovaly další. Za chvilinku pult připomínal spíše světelný park
megasupiny Velká rána . Rour uslyšel temné rány. To znamenalo to, že se uzavírají vzduchotěsné
přepážky. Je snad proražen plášť lodi? Zrovna nedávno četl hrůzné historky o tom, jak obávaný
mezihvězdný pirát Morgan přepadává lodě, nabourá se jim dovnitř, loupí a rabuje. Obrazovka se
rozsvítila a objevil se na ní mladý muž, který vypadal, že právě vyšel z čističky. Roger na něj jen
zíral. Mládenec mu věnoval soustrastný vycíděný úsměv a začal: „Podle článku tři pojišťovací
smlouvy máme právo monitorovat systémy vaší lodi. Právě bylo hlášeno, že máte závadu. To je
vhodný okamžik, abychom si v klidu pohovořili o výši vašich plateb. Což takhle dvacet procent
navíc, že jsem lidumil?" „Zmiz!“ zaječel Roger. „Nevím, proč se rozčilujete, to škodí vašemu

zdraví, tohle je legální akce v mezích zákona. Pokud mi v ní budete bránit, navýším platbu o 30
procent!" „Souhlasím, zmiz!" Roger se již několikrát pokusil zrušit reklamy, ale ty byly součástí
vysílání První mezihvězdné a nedaly se odfiltrovat bez zásahu do software. Rogera pokaždé
zastavil úředně se tvářící muž s výrazem hladové hyeny, který mu hromovým hlasem začal citovat
zákony, které by tím přestoupil, i sérii následných trestů. Chlápek zmizel a opět naskočily data.
Navzdory červeným světlům, které se Rogera snažily přesvědčit, že na lodi v podstatě již nic
nefunguje, data neukazovaly žádnou změnu. „Tak dozvím se už konečně, co se děje?“ „Zdá se, že
problém vznikl ve skladišti." „Zdá se? To to nevíš jistě?" „Ne, ale mám pro tebe dobrou zprávu,
vše ostatní je v pořádku,“ jásal reprák. „ A co ty uzavřené přepážky a červená světla?“ „Pouhé
preventivní opatření.“ „ A náklad?" „Náklad zmizel." „Co to plácáš, vypařil se snad?“ Ticho.
Roger si představil, co asi tak strašného a určitě šupinatého, slizkého se spoustou chapadel bylo v
bednách. Teď se to již jistě rozlézá po lodi a hladově hledá něco k snědku. Pochopil, že se hned tak
něco dalšího nedozví. Zvedl se, aby se podíval do skladiště osobně. Se zasyčením se otevíraly
přepážky, otevřela se i ta do velitelské kabiny a v ní stál obávaný mezihvězdný pirát Morgan a
jeho devět kumpánů.
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Autor : ©Karel Šlajsna
Název : ROGER TAYLOR - PART II. - PLÁČ PRO ROGERA

Roger seděl v koutku baru U posledního hvědnanu a šťoural se v salátu, který mu přinesly ke
kotletce. Ta vypadal spíš jako pravěká fosílie tak se do ní odvážil pustit až po dlouhém váhání.
Uvažoval o tom, zda má být rád, že přežil setkání s pirátem Morganem, nebo si stěžovat nato, že si
ho pak stádo vyšetřovatelů vzalo do parády.
Stejně jim nemohl říct víc než jen to, že Morgan a jeho parta mu vtrhli do řídící sekce, během
vteřiny ho svázali do uzlíčku a pohodili do kouta, jako použitý kapesník. Pak z jeho lodí letěli na
jeden z asteroidů Vnějšího pásu, kde už na ně čekala loď, kterou ovšem Roger neviděl. Z jemu
neznámých příčin ho nechali nejen na živu, ale před odchodem mu dokonce uvolnili i pouta.

Detektivové kolem něj běhali a štěkali své otázky
jako vzteklí psi. Navíc mu sebrali peníze, které za
přepravu dostal s tím, že pocházejí z loupežného
přepadení banky na Fobo.
Nakonec, když už byli všichni unavení, uznali
detektivové, že Roger s Morganem není spolčen a
přehodili ho soudci s koženým obličejem. Ten ho
během vteřiny, aniž déle studoval jeho složku,
odsoudil k pokutě dvou tisíc hvěznanů. Roger
neměl na kontě ani pět set, což by znamenalo, že
by mu zabavili jeho jediný majetek- jeho malou
dopravní loď Modrou Sáru a tak se v momentě,
kdy ho propustili, vydal ke své lodi a urychleně
odstartoval dřív, než ho mohli zablokovat.
Teď tedy seděl v baru a krom neradostných myšlenek se věnoval i neméně neradostným pokusům
o konzumaci jídla a tak si nevšiml, že na parkovišti přistála loď se znakem soukromé detektivní
společnosti a vylezl holohlavý, vytáhlý muž, vklouzl dovnitř a jen tak letmo se rozhlédl a už si to
kormidloval do kouta, kde Roger udatně zápasil s kotletkou. Blýskl se mu před obličejem licencí a
vycenil koňský chrup: „Pan Taylor co? Myslel jste si, že se vyhnete placení? To jste se ale móc
zmýlil. My si totiž umíme lidi najít všude i když se zdá, že vesmír je dost velký na to aby se v něm
člověk ztratil. Jenže takový jako jste vy já mám už dávno prokouknutý. Všichni skončej v první
putice, která se namane.“
Ani jeden z nich si nevšiml, že mezitím přistál další člun, tentokrát s televizním štábem. Vyhrnuli
se ven a nacpali se dovnitř právě v momentě, kdy se holohlavec už- už připravoval na to, že
Rogerovi jednu ubalí. Stáhnul jí bleskově, jako kdyby ho uštkla kobra. Platinová blondýnka
rozjařeně sdělovala do kamery: „ A tady ho konečně máme! Je to náš velký hrdina, který stanul

tváří tvář neohroženě tomu nejobávanějšímu zločinci současnosti.“
„ Vy“, obrátila se k vymahači dluhů, „ jste jistě jeho přítel, který mu přišel poblahopřát a potřást
jeho pravicí, není-liž pravda?“
Oslovený před magickým okem kamery měkl jako máslo: „A-ano, vlastně ano.“ a dal se na
kvapný ústup. Blondýnka nastrčila mikrofon Rogerovi až téměř do nosu. „Můžete našim divákům,
říci své bezprostřední dojmy?“ Rogerův krk byl dokonale utěsněn a nevyšlo by z něj v tuto chvíli
jediné slovo, i kdyby mu mělo zachránit život. On sám toužil zahrabat se na místě do podlahy.
Když reportérka viděla, že z něj nic nevydoluje, shovívě se usmála a protože s tím již měla bohaté
zkušenosti, bez problémů navázala: „Chápu, jste dosud v šoku, protože to jistě bylo děsivé,
vzrušující a zároveň….“
Žvanila by takhle ještě chvíli, aby vyplnila vysílací čas, ale na parkoviště mezitím přistávaly další
a další lodě. Z jednoho se vykolébal mohutný stařec v doprovodu dalších dvou kmetů a nesl na
červeném sametu jakousi medaili jako by to byl ten nejposvátnější předmět celého vesmíru. Z další
pak vyběhl dav ječících pubertálních fanynek a hned se venku smíchal se skupinkou podivně
oblečených osob z kategorie čumilové.
Dav vrthl dovnitř jako uragán a obklopil šokovaného Rogera, který zažíval pocit myšky, která
omylem zbloudila na směn koček.
Odevšad na něj někdo něco volal, blýskaly fotoaparáty a nikdo si nevšiml, že mezitím přistála na
místě pro velmi vzácné hosty luxusní jachta té nejmodernější konstrukce. Otevřely se dveře a
vyklopily schůdky potažené sametem. Pak vystoupil lehce prošedivělý muž v bezvadném obleku
barvy pepř a sůl v doprovodu dvou mohutných svalovců. Šli před ním a klestili si hrubě cestu
davem až se konečně zastavili před Rogerem a tyčili se tam jak dva monolity. Jejich pán mezi nimi
prošel a s despektem si ho Rogera přeměřil: „ Pan Taylor?“
„Ano,“ pípnul oslovený.
„No představoval jsem si tě trochu jinak, abych tak řekl , víc chlapácky, ale to nic. Jmenuji se
Valdron a chci si tě najmout.“ Jen tak mrkl a jedna z goril se hned hrnula odsunout mu židli a
očistit sedátko obrovitým bělostným kapesníkem. Přesto si Valdron sedl velmi opatrně a štítivě se
podíval na ne zrovna nejčistší ubrus.
„Jste zatím jediný, který přežil setkání s pirátem Morganem. Pomůžete mi ho dostat. Ne kůli
odměně, jsem majitelem Jižní dopravní společnosti a mám peněz dost, ale pro dobrodružství,
vzrušení z lovu.“
Takhle nějak si najímali v dávné minulosti bohatí lordi domorodé stopaře, aby je v případě
nebezpečí šelmám, které lovili předhodili jako návnadu. Pokud vůbec Roger nějaký majetek měl,
byla to jeho osobní svoboda a tak jasně řekl: „NE!“ „Ne?“ Valdron zbrunátněl, vstal a zařval: „ Mě
se neříká ne, rozumíte? Neznám ne. Všechno se přeci dá koupit, tak si řekněte cenu. Celou odměnu
za morgana? Dobrá, máte ji mít. Je to dost velká suma na to,aby si šupák jako jste vy užíval, co
hrdlo ráčí.“
„Nejsem na prodej.“
Roger vstal, obešel strnulého Valdrona i jeho ochranku, položil na pult peníze a vyšel ven. Dav,
který se před ním rozestoupil, se opět z ním zavřel a hrnul se také ven.
Valdron konečně ožil a chtěl Rogera dohnat. Ten ale měl náskok a v cestě mu také stál celý ten

pestrý dav i televizní štáb, kde blondýnka neustále pokřikovala: „Točte to, točte to, to bude trhák!“
Vedle Rogerovy Modé Sáry stál obrovitý policejní křižník a u něj vypasený plukovník: „Rogere
Taylore poletíte semnou k doplňujícímu výslechu.“
„Je můj,“ křičel Valdron.
„Rogere, chceme tě.“ ječely fanynky.
„Nechte našeho hrdinu na pokoji,“ skandovali obdivovatelé. „Koukej zmizet ty obtloustlá
uniformo!
„Toč to, toč to,“ bloncka do toho.
„Rozejděte se, nebo bude použito síly,“ hulákal důstojník. Odpovědí mu byl ze všech stran
ďábelský chechot. Nikdo ho neposlouchal a v nastalém zmatku Roger využil příležitosti, vyklouzl
od policisty jako úhoř a vpadl do své lodi. Bylo to na poslední chvíli. Venku propuklo šílenství.
Roger se krčil pod řídícím pultem a poslouchal zvenčí kakofonii výstřelů. Na lince se objevil agent
pohřební služby, ale sotva zjistil situaci, polekaně se odpojil.
Konečně se rozhostilo ticho. Roger otřesen doklopýtal k obrazovce. Naskytl se mu úchvatný
pohled. Z většiny lodí se kouřilo a byly zralé t do šrotu, jedině Valdronova jachta stojící opodál
byla neporušená. ale mimo ní tu byla ještě jedna loď. Velká a hrozivě černá.
Roger opatrně vyšel ven. Sotva se jeho bota dotkla betonu, ucítil v zátylku studený dotek hlavně.
Mrknul tím směrem. Holohlavý vymahač tam stál, hubu od ucha k uchu: „Tedy ty jsi horší než
celá armáda, podívej jaký čurbes jsi tu za chvilku udělal, ale na mě si nepřijdeš.“
Sklonil hlaveň a protáčel žoviálně zbraň na ukazováčku. Přesně v tom okamžiku se za nimi
ozvalo: „Bejt tebou taktu pistoli rychle pustím.“
Tvář vymahače se během mžiku změnila z naprosté spokojenosti na výraz děsu.
Ten hlas byl Rogerovi bolestně známý. Tenhle den byl naplněn samými jobovkami a tak jedna
navíc už nic neznamená, myslel si Roger a risknul pohled. Stál tam obávaný mezihvězdný pirát
Morgan a mířil na holohlavce tím nejtěžším kalibrem. Cenil se na Rogera: „ Po tomhle čísla co jsi
tady předvedl by jsi se měl rychle ztratit a někam se dobře uklidit?“ Roger jen kývl a vydal se ke
své lodi..
Ulož tuto stránku Vytiskni tuto stránku
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Předchozí děj: Malý vesmírný dopravce Roger Taylor vzal zakázku na přepravu deseti beden, ale
ukázalo se, že je v nich schován obávaný vesmírný pirát Morgan a jeho party, který přepadl banku
a je na útěku.
Rogeovi se pak sice podařilo přesvědčit policii, že s ním nebyl spolčen, ale přesto byl odsouzen k
vysoké pokutě za nepodržení přepravních zákonů. Protože neměl dost peněz, rozhodl se zmizet, ale
na cestě se zastavil v baru U posledního hvězdnanu, kde ho dostihl vymahač dluhů a další lidé.
Mimo jiné též i bohatý majitel Jižní přepravní Valdron, který si ho chtěl najmout, aby mu pomohl
Morgana dopadnout. Nakonec se v bláznivém závěru strhla přestřelka všech proti všem a Roger
proti vymahači překvapivě opět pomohl Morgan, který se tam náhle zjevil jako deus ex machine.
Roger se svou Modrou Sárou odletěl na šrotiště k Levitaumům a nechal ji zde v zástavě. Dostal za
ní příšernou rachotinu , s kterou se doploužil ke svému známému na planetu Eden XII., kde začal
pracovat jako operátor na přijímací věži kosmodromu..

„ Jsem jako hlemýžď“, myslel si Roger, „ na
hřbetě místo budky nosím neštěstí a smůlu a za
mnou se táhne slizká stopa zkázy.“
Seděl na řídící věži a oddával se chmurným
myšlenkám a nudě. „Nikdo mě nemá rád a
všichni mi jdou po krku,“ stěžoval si plačtivě
obrazovce. K jeho ponuré náladě vkusně ladila
písnička Hledal jsem tě po celém
vesmíru,kterou zpíval na První mezihvězdné
Aton Bon.
Náhle se písnička bez varování odpojila a rour
málem leknutím spadl z křesla, kde zaujímal
poněkud vratkou polohu. Z obrazovky se na něj
cenil všechápajícím úsměvem obrýlený
psychiatr: „ máš nějaké problémy? Svěř se mi a
uvidíš, že se ti uleví. Konzultace stojí pouhých
dvacet hvězdnanů. Uznej, že to je pakatel, když můžeš získat klid na duši.“
Roger nevěřícně zíral, kohože to svými nářky přivolal. Tito supové mu vždycky byli odporní a
navíc se bolestivě uhodil.

„Zmizíš, prevíte,“ zasyčel vztekle. Robot by to jistě udělal nebo by si v zoufalství přepálil pojistky,
ale psychiatr jen vyndal z kpasy hrst barevných prášků, nasypal je do sebe jako do popelnice a
blýskajíce staromódními brejličkami dál pokračoval v přesvědčování, až mu přeskakoval hlas a
ohryzek lítal jako splašený kanár. Naštěstí se ozval zvuk zvonku, který znamenal, že se blíží loď
na přistání a rourovou povinností bylo být přítomen na přistávací ploše. Ne, že by v případě
nehody mohl zasáhnout jinak, než že by loď chytal do náruče, ale vedení společnosti na tom
trvalo. Z tohoto důvodu je také vybavilo operetními uniformami plnými cinglátek a falešného
zlata. Všichni, s Rogerem v čele je upřímně nenáviděli.
Edenu XII. Bylo dáno příhodné jméno. Po celý rok tu bylo stálé slunečné počasí, které hostům
umožňovalo koupání v mělkých mořích, bez dravců, kteří by si je chtěli ochutnat. Vyrostlo tu
množství hotelů, ale navzdory ideálním prostředí jen živořily, protože Eden XII. Byl daleko od
všech dopravních cest a provoz tu byl jen řídký, což Rogerovi velmi vyhovovalo.
Nyní tedy stál na přistávací ploše, aby osobně přivítal návštěvníky, tak jak mu přikazoval předpis.
Byla to luxusní jachta třídy Hurican a člověk, který vylezl ven, poslal Rogera málem do kolen. Byl
to Valdron! Došel k Rogerovi a zůstal na něj civět: „ Hej, ty slouho, neviděli jsme se už někdy?“
Nic.
„Povídám, neviděl jsem tě už někde?“
Situaci zachránila krásná všemi půvaby štědře obdařená blondýnka, která Valdrona oslovila: „
Medvídku, proč is mě nevšímáš? Chci už být v hotelu, abych si mohla dát sprchu a pak…!“ a
svůdně se zavlnila. Valdron se otočil a usmál se na ní. Na velkého hlavouna tak se bezvýznamným
člověkem jako je poskok na ranveji zaobíral dost dlouho. Nabídl dívce rámě a vedl ji k
elektromobilu, jen se ještě otočil a houkl: „ Naše zavazadla do hotelu Hilton a ať jsou tam do
deseti minut!" Roger nahlásil vše potřebné do komunikátoru na rukávu a šoural se zpět k věži v
ještě rozmrzelejší náladě než prve. Ještě ani nebyl v půli cesty a už se ozval další signál, že se blíží
další loď. Na boku tohoto se skvěl obrovitý nápis oznamující, že patří Collinsovy právnické
kanceláři. Vystoupili dva upjatí úředníci tvářící se velmi důležitě se šedivými tvářemi od věčného
vysedávání v kancelářích. Minuli ho zcela bez povšimnutí.
Vrátil se znovu na věž a dumal nad tím, zda už se zapomnělo na jeho účast v případu Morgan.
Vyrušil ho hlas jeho šéfa: „Rogere?"
Hned se snažil vypadat odpočatě, výkonně a v plném nasazení.
„Právě u mě byli advokáti ze slavné Collinsovi kanceláře, velice moc toužili promluvit si s
Rogerem Taylorem."
V Rogerovi by se v té chvíli nenašla kapka krve a v duchu si říkal, že nejsou jediní.
„Tihle za tebe zaplatili tu pokutu, takže pátrání po tobě bylo zastaveno. Je vidět, že to myslí moc
vážně. A mají pro tebe nějaké zprávy.
Roger zůstal nevěřícně civět na obrazovku s pokleslou sanicí, takže by se mu tam vešel bitevní
křižník Isaac Asimov a jen zašeptal: „ A kde jsou teď?“
„Už jsou na cestě za tebou. Teď budeš asi chtít odletět a já abych si za tebe hledal náhradu, co?“
„Nejspíš ano, ale až se budu někdy chtít usadit, tak semnou můžete počítat.“
Šéf se s písknutím odpojil a vystřídala ho Megera Bársová s cajdákem Hvězdy v tvých očích.
Roger si spokojně pobrukoval s ní a vyhlížel návštěvu. Když je konečně viděl přijíždět, už se mu
nezdáli tak nevrlí a nepříjemní. Vyšel jim vstříc. Byli trochu překvapení, když viděli, že ten

Teylor, kterého hledali je jen zaměstnanec přijímací věže, ale nedali na sobě nic znát a tvářili se
pokud možno neutrálně a své pohrdání dali najevo jen mírně pozdviženým obočím.
„ Takže vy jste Roger Taylor? Hm, no to by mohl tvrdit každý. Máme tu od policie jeho otisky
prstů, mohl by jste laskavě položit ruku sem?“ a jeden z nich mu pod nos nastrčil scan. Roger tam
tedy položil ruku a vzápětí se ozval jasný jásavý tón. Oba páni na sebe pohlédli, snad aby se
navzájem ujistili, že je vše opravdu v pořádku a pak pokračovali: „Ano, vše je v pořádku. Na
ústředí v naší kanceláři je pro vás připravena obálka, která je prý pro vás více než důležitá.“
„ A kde je to vaše ústředí?“
Podívali se na sebe nevěřícně, jakoby Collinsova kancelář byl středem vesmíru: „ No přeci na
Libertě! A protože víme, že nejste příliš solventní, bylo vám otevřeno z příkazu dodavatele obálky
konto, které vám má umožnit tam přicestovat.“
Předali mu zlatou platební kartu a heslo, obrátili se a odpochodovali ke své lodi. Do konce směny
Rogerovi zbývalo ještě několik hodin. Náladu mu nedokázal zkazit ani reklamní agent s poněkud
koňským obličejem, který se mu pokoušel vnutit nejnovější počítač značky Summers. Roger se
začal smát tak ďábelsky, že se zděšený chlápek dal na ústup. Místo něj se na chvilku opět obějila
Megera Bársová, tentokrát se songem Sejdeme se v nekonečnu.,ale vzápětí zmizela a na její místo
nasoupil vysoký vazoun. Díval se na Rogera pohledem svých nemilosrdných ocelově šedých očí,
které spíše připomínaly hlavně ráže 45 a zeptal se přísně? „ Vy jste bránil našemu zaměstnanci ve
výkonu povolání? Víte , že je to bránění svobodnému podnikání a svaté reklamní činnosti
obzvláště?“ Znělo to, jakoby Roger zpustošil polovinu galaxie, ale pak viděl jak se za hranáčem
bázlivě schovává kobylák a tak mu došlo oč tu běží a vydechl: „ Néééé pane.“
: no tak to jsem moc rád,“ kvitoval svalovec, „ jinak bych vás musel navštívit a poučit vás o
nezadatelných právech na indoktrinaci potenciálních kupců, tj. každého.“
Roger ani vteřinu nepochyboval, jak by asi takové ponaučení vypadlo a že by ho poté smetli na
lopatku v podobě škvarku. Ochránce práv zmizel a na jeho místo opět nastoupil jeho chráněnec,
aby zopakoval svou reklamu. Roger ho pozorně pozoroval pohledem krajty obhlížející lapeného
králíčka. Chlápek byl rád, když se celý zpocený a zarudlý odkoktal až na konec a mohl zmizet.
Bylo na čase, roger se téměř dusil smíchy.
Toho dne se mu již žádná další reklama neobjevila a z klidu ho vyrušila až těšně před koncem
směny turistická loď, která se náhle vynořila z mimoprostoru bez předchozího ohlášení. Roger si
pomyslel něco o pitomcích a vyrazil na plochu. Ve vchodu se objevila vousatá postava a bleskově
vychrlila: „Ž ádní cestující, jen jedna holka. Má moc divnou nemoc na kterou můj lékařský druid
nestačí. Zajistěte převoz do nemocnice.“ Zároveň na ranvej vyklouzlo lehátko. Dveře se vzápětí
zaklaply a loď zmizela na nebi.
Dívka byl bílá jako křída a útlá tak, že se zdálo, že pod dekou ani žádné tělo není. Těžce dýchala a
pod očima měla modré kruhy. Roger vyťukal číslo pohotovosti a vysvětlil situaci. Zároveň si
uvědomil, jak je ta dívka nesmírně krásná.
Zapřáhl lůžko do vozíku a jel sanitce naproti. Když už byl téměř u věže, uslyšel kvílení sirény.
Přiřítila se a v plné rychlosti zastavila těsně u nich. Během té malé chvíle se roger zamiloval až po
uši.

Dva muži v bílém vyskočili ven a už se skláněli nad lůžkem a házeli po sobě nesrozumitelnými
výrazy. V rukou se jim míhaly nějaké přístroje a injekce. Než jí naložili stačil si Roger přečíst ještě
její jmenovku. Vrátil se k terminálu a vyťukal šéfovo číslo: „ Co je Rogere? Už nás opouštíš?“
„ Ne zůstávám!“ na to Roger a pásl se na udiveném šéfově obličeji.
Collins a spol. mě jistě nehledají teprve týden, tak ještě chvíli počkají."
„Jsem rád, že zůstáváš, vždyť za tebe ještě nemám náhradu.“
Roger ještě chvilku počkal a ho vystřídá Lee Brain, shodil ze sebe uniformu a vyrazil do
nemocnice. Všeobecná nemocnice byla dost daleko a tak to trvalo dost dlouho než se tam dostal.
Dívky ležela na izolaci, za skleněnou stěnou napojena na spoustu přístrojů, které jí obklopovaly
jako sudičky novorozence. Byla bílá jako labuť, na bílém prostěradle a přikryta bílou dekou. Že
žije věděl Roger jen podle toho, že tam ještě ty přístroje stály. Když se zeptal doktora, tak jen krčil
rameny a vedl neurčité řeči.
Vracel se v ponuré náladě a aby se alespoň trochu zabavil a přišel na jiné myšlenky, zašel k lodi,
kterou dostal od Levitaimů a která nyní postávala odstavená zcela stranou ranveje. Neměla
nákladový prostor a všude to uvnitř vypadlo, jakoby se tam odehrával divoký mejdan.
Pustil se do úklidu nadávaje sám sobě. Aby se mu dělalo lépe, pustil si k tomu První
mezihvězdnou, kde zrovna zpíval jeho oblíbený Eric Martin, ale dnes ho to nepotěšilo. Stále před
sebou viděl tu bílou štíhlounkou dívku na nemocničním lůžku. Štvala ho ta bezmoc a tak, když se
na obrazovce objevil prudce úspěšný mladý muž a hlásal, že se mu vede tak dobře, protože bere
Peroxin s tajnou složkou XB, hodil po něm hadrovou kouli tvořenou částečně jeho garderobou.
Mladík zmizel a jeho místo jako obvykle nastoupil jeho ochránce, ale když po něm Roger vrhnul
krhavý pohled a křičel na něj: „ Jestli chceš přijít na návštěvu, tak můžeš. Udělám z tebe pražený
mandle!“ zmizel také. Vrátil se Eric Martina a když dozpíval, spustila skupina Jon Gon Bon:
Rozbiju vesmír na atomy.
Byla to parádní metalová nakládačka a méně otrlí posluchači v té chvíli vypínali své přístroje, ale i
Roger byl v takové náladě, že se brodil tou záplavou decibelů, aby řádícím maníkům utnul típek.
Otočil volume doleva, takže se hudba stala téměř snesitelnou a vrátil se k úklidu. Mimo jiné
požádal computer, aby vyhodnotil celkový stav jeho plavidla. Ozvalo se: „Přejete si pane?“
Znělo to jako hlas ze záhrobí. Opakoval svůj příkaz a po době, která se mu zdála být nekonečnou
se konečně začaly na obrazovce objevovat údaje. Taylor s uspokojením konstatoval, že to s lodí
není až tak zlé a že se na Libertu dokodrcá. Mimoděk, aniž k tomu měl důvod, myslel na nákup
zásob pro dva.
Při další návštěvě nemocnice došlo k jediné změně v tom, že v oddělené kóji se tísnilo více
přístrojů. Stály ve dvou řadách a rogerovi se zdálo, že přešlapují nedočkavostí, aby se na ně také
dostalo. Dívky ležící uprostřed té dvojité kovové hradby téměř nebyla vidět a on měl pocit, že je
tam pohřbena zaživa. Doktor opět jen krčil rameny a něco mu nesouvisle blekotal, načež se dal na
ústup. Taylor měl chuť čapnout ho pod krkem, ale nakonec jen rezignovaně pokrčil rameny.
Pak už před ním lékaři utíkali a nechávali se zapřít a tak jen sklesle pozoroval to srocení oblud za
skleněnou stěnou. V jednu chvíli ho napadlo, že přístroje zničily to útlé tělo a teď si tam hoví v
nečinnosti. Začal hystericky ječet a bušit do skla ve snaze dostat se dovnitř Personál zřejmě měl

své zkušenosti s podobnými výlevy. Drapsly ho dvě svalnaté sestry, zkroutily ho, tak, že
připomínal vyždímané prostěradlo a nabodaly do něj sedativa. Ještě chvíli se cukal, ale pak
zvadnul. Neprobudil se ke svému údivu připoután někde v separaci, ale ve své ubikaci u věže,
které říkal „ domov“.
Měl pocit, že má v hlavě vzpříčenou traverzu, do které nějaký šílenec v pravidelných intervalech
ze všech sil buší.
„Co jsem to vyváděl?" snažil se vzpomenout, ale jeho hlava byla pro jakoukoliv myšlenku
neprůchodná. V puse měl poušť a po těle pocit, že ho párek chlapů zmlátil golfovými holemi.
Dobelhal se pod sprchu a pustil na sebe studenou vodu. Asi po půlhodině byl jakš takš schopen
provozu a obr v hlavě koncertující na traverzu si dal oddech.
Sáhl po komlinku a zavolal šéfovi. Volaný se objevil ihned. „ Poslyš Rogere, co jsi to tam v té
nemocnici vyváděl. To si myslíš, že nemám nic jinýho na práci, než tě tahat z průserů?"
Roger věděl, že to přehnal a tak jeho pokání bylo více než upřímné. V několika větách se pokusil
vysvětlit, proč zpanikařil.
Můžeš mluvit o štěstí. Kontrolou se zjistilo, že kapitán přistál bez předchozí domluvy s věží, což
bude muset vysvětlit, stejně jako to, kde ta holka k té podivné nemoci přišla.“ „Co jí vlastně je?“
„Nikdo pořádně neví, nějaký druh infekce, která oslabuje celý organismus. Udržují jí při životě
tím, že jí dávají transfůze a antibiotika, ale ty nejsou dost účinné. Je mi to líto, ale pokud se nic
nezmění, dojdou brzy k přesvědčení, že to nemá cenu a odpojí ji. Už teď to stálo spoustu peněz a
když nikdo neví co ona je zač, nevědí taky, kdo to zaplatí. Je to jen o penězích, takhle to chodí
všude, však víš.“
„Zkuste se za ní přimluvit prosím!"
To, jo, ztratím za ní nějaký to slovo i když, ty zmetku nevím, proč to pro tebe vlastně dělám.“ Šéf
zmizel tak rychle, že mu Roger nestačil ani poděkovat. Šel k nejbližšímu terminálu a vstrčil tam
kartu a zadal kód. Cifra, která se ukázala, byla tak obrovská, že Roger v prvním momentě myslel,
že špatně vidí. S veselou myslí vyrazil do nemocnice, ale sotva došel na známé místo vytřeštil oči
na prázdnou kóji. Hned polapil prvního doktora, který šel kolem. Snažil se mu vyškubnout, ale
Roger ho držel pevně. Třepal se mu v náručí jako lapený motýl a koktal. „ Volal sem velitel
přístavu, pak dokonce i starosta a guvernérova žena a hned kolem ní bylo strašně rušno, pak jí
převezli k Jankowitzovi, to je známý odborník.“
Roger vyrazil, jakoby chtěl vytvořit nový běžecký rekord.
Do soukromého sanatoria dorazil s vyplazeným jazykem. U Dveří ho zastavil obrovitý android,
naprogramovaný na maximální nepřístupnost. Pokoušet se přes něj projít dovnitř by bylo jako
pokoušet se holýma rukama rozbít titanový plášť bitevní lodi.
Ale rogerovi se podařilo si vyvzdorovat alespoň to, že vylezlo jakési obrýlené stvoření v bílém
plášti. Roger na něj zaútočil jako rozzuřený sršeň, a dostalo se mu ujištění, že udělají vše, aby
dívku zachránili.
Víc se mu vydolovat nepovedlo, ale i to málo mu pro tuto chvíli stačilo. Vracel se pomalu, stopnul
taxi a až skoro před kosmodromem si uvědomil, kolik že je to hodin a že mu za chvíli opět začíná
služba. Následující den byl milostivě vpuštěn i dovnitř, ale neviděl nic nového, jen lůžko
obklopené přístroji. Uvažoval, jak dlouho může taková droboučká a křehká bytost něco takového
vydržet.

Z jeho úvah ho vyrušil oznámený přílet lodi. Byla to policejní šalupa a když jim Roger podle
předpisu vyšel vstříc, jen nevěřícně zíral, když viděl jak dva detektivové vyvádějí v poutech
kapitána, který tu vysadil tu nemocnou dívku. Rád by se ho zeptal na pár věcí a taky mu dal pár
pořádných do zubů,ale to už na ranvej zajel velký přepravní vůz a ti dva tam nejdřív nacpali svého
zajatce, vzápětí za ním naskočili a ještě než se dveře pořádně zavřely, už se vůz dal opět do
pohybu.
Další den a Rogera čekal šok. Kóje byla prázdná. Zdrtilo ho to tak, že se ani neodvážil někoho na
něco ptát, vyplížil se ven a šoural se zpět. Pustil si svou oblíbenou První mezihvězdnou, ze skřínky
vytáhl láhev Galaktického oka. Popíjel a začal si shledávat své věci a náhle si uvědomil, jak málo
je toho opravdu jeho. Potřeboval se nějak zaměstnat,ale hlavně potřeboval rychle pryč odtud.
Zavolal na velitelství, ale jeho šéf tam nebyl. Místo něj seděl v kanceláři jakýsi rudolící tlusťoch.
Moc se s Rogerem nevybavoval a na jeho otázku, zda za něj již mají náhradu jen zahučel: „ Jo.“
Nacpal se do své rachotiny, a když dostal povolení ke startu, vyrazil na plný tah. Zmáčklo ho to do
křesla a on po dlouhé době co byl na zemi, cítil zvláštní opojení z letu.
„Kamže to vlastně letíme?“ zeptal se komputer.
Na Libertu."
Ulož tuto stránku Vytiskni tuto stránku
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Vážení přátelé, děkujeme vám za vaše dopisy a gratulace. Velmi si toho vážíme - to je totiž důvod,
proč tenhle časopis děláme. Věřte, že to zabere dost času, ale děláme to rádi. Doufáme také, že to se
stejnou radostí a zájmem čtete. Zde jen několik ukázek vašich dopisů:
"Dekuji panove za aktualitu, a preji vam v novem pocinani hodne uspechu!!!
Daniela Cook (z Appalacskych hor :-) "
"Honzo, připíjím Ti do Nového roku na zdraví a na vytrvalost. Rád si články od Vás přečtu,
obdivuji Tvoji vitalitu."
Jiří Müller
A nejlepší nakonec: je to od pana Juraje Višného, známe ho z filmu 'Kdo chce zabít Jessii'. A
nejenže nám napsal, ale ještě nám poslal fotku Sfingy a pyramidy, které pořídili se svou paní na
svých cestách světem . . .
"Ahoj Honza,
diky za prve cislo SF-inga a nakolko mam velmi rad zahadne a scifi temy, tak si urcite v kazdom
cisle najdem nieco zaujimave - uz sa tesim na kazde nove cislo...
Drzim Vam palce a tesim sa na dobru zabavu so Sfingou, tak ako som sa ja volakedy tesil, ked som
pod nou stal na mieste kde mlady Thutmosis IV. cez obed v tieni pod jej hlavou zaspal a snivalo sa
mu, ze ho sfinga ziada aby ju dal vyhrabat z piesku a stane sa faraonom... Potom na pamiatku na
tom mieste dal umiestnit stelu z ruzoveho granitu, kde boli vytesane prihody z jeho zivota...
Srdecne pozdravy a vsetko najlepsie do buducnosti Vam praje
Juro"
Nuže tady jsou ty fotky. Neodolal jsem a z jedné jsem udělal puzzle, sestavovačku. Najdete ji
zde, tož se pobavte.
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Filozofie se rodila pomalu - a i když je těžké říci, kde skutečně se začali prvně zaobírat filozofií,
staré Řecko je rozhodně tím nejlepším kandidátem. Nebylo to jen pro jejich rozmanitost myšlení a
směrů, ale hlavně proto, že vymyslili i filozofické školy. Nejprve se sedělo jen tak na kamenech
kolem nějakého moudrého muže, později už to měli pohodlnější. Teda nejenže měli něco lepšího na
sezení :-), ale každá ta škola vyvíjela myšlenky svého učitele a propagovala je dál. A hlavně zde
byla řečnická klání mezi různými filozofy, něco, co se dnes bohužel nahrazuje spíše útokem v tisku,
cirkusovou exhibicí nebo zažalováním u soudu :-).

8. STARÉ ŘECKO ZNALO VŠECKO.
Takhle nám to zrýmoval náš profesor na gymplu a vlastně měl pravdu: ono totiž zase těch
filozofických směrů ani tak moc být nemůže a tak už od počátku vidíme, že hlavních směrů bylo
jen několik a v daném proudu pak už jen plavaly různé odnože, které se od sebe lišily tak, jako se
liší různé zmrzliny: jen umělým barvivem a ještě umělejší příchutí.
Tak se stalo, že si dnes pamatujeme jen ty hlavní, solidní filozofie a i když třeba pro stoiky citujeme
několik filozofů, jádro zůstávalo stejné - vyvíjela se jen ta část, co odpovídala pokroku doby. Také
křesťanství přejalo leccos od stoiků, aniž si toho bylo vědomo. I středověk jakož i novověk
vydávali určité směry nestydatě za své, případně je zcela zdeformovali (např. nacisté filozofii
Nietcheho). Naštěstí si pořád ještě můžeme najít, co vlastně ti originální řečtí filozofové říkali a
učili.
Bylo toho dost a v mnohém se jim můžeme poklonit, i když leccos už dnes použít nemůžeme. Tak
například navzdory tomu, že si Řecko říkalo demokracie, měli tam i otroky. Nicméně každá doba
má něco, my zase máme vládu nátlakových skupin s říkáme tomu demokracie.
Ale k věci. Už Řekové dělili filozofii na ontologii (věda o existenci), epistemologii (věda o
vědomostech) a etiku (věda o morálce a společenském chování). A ano, znali i metafyziku, tedy
vědu o tom, jak jsou věci organizované a jak vlastně pracují. Celý název (metafyzika) vznikl
vlastně tak, že Aristoteles, když psal knihy o filozofii, narazil na něco, pro co ještě neměl název. A
protože to zařadil až za svou "Fyziku", dal tomu název "meta ta fyzika", což vlastně značilo
víceméně jen pořadí, nikoliv obsah. Teprve později se to ujalo jako název vědy, která více méně
dává přehled, jak se vlastně věci mají. Nu a dnes si to lidé pletou s esoterikou nebo s něčím
nadpřirozeným.
Řekové také vynalezli dedukční logiku, kde dokázali z určitých fakt dedukovat, tj. odvodit, fakta
nová. To jim pomohlo určit, zda určitá tvrzení vůbec platí, ať už všeobecně nebo jen pro některé
případy. Úvaha, že když všichni lidé jsou smrtelní a Aristoteles je člověk - že tedy i Aristoteles je
smrtelný - byla vlastně už první vědecká úvaha.

Antika dala světu také pojem krásy, nejen tělesné, ale i duševní; říkali tomu kalokagathia, něco jako
české "ve zdravém těle zdravý duch" a proto hodně sportovali. To oni také rozdělili divadlo na
komedii a tragédii, i když popravdě řečeno, každý životní příběh je vlastně jistá tragikomedie. A
zatímco východní filozofie se vyžívala v meditaci a rozjímání, položili Řekové základy západní
filozofii. Středověk ovšem svou náboženskou mystikou zasadil rozumnému uvažování opět velkou
ránu, ale tím, že křesťanství přijalo Aristotela za svého, umožnilo přechod k osvícenství, když už
ani ten Aristoteles nevyhovoval, hlavně ne v astronomii.
Málokdo si dnes uvědomuje, že slavný Pythagoras byl nejen matematik, ale také filozof, který říkal,
že podstatou světa je číslo. Jakkoliv to byl pohled poněkud úzce vymezený (a do jisté míry i
omezený :-) , byla to i jistá cesta k základům vědy, totiž k abstrakci a zároveň to umožňovalo
přesné srovnávání věcí a jejich vlastností. Matematika byla tehdy jakási kostra, na které pak bylo
vše upevněno. Není divu, že se osvícenství k matematice přimknulo, když náboženství jako takové
nemohlo poskytnout lidem pravé vysvětlení, ale jen dogmata. A není náhodou, že první osvícenec a
racionální filozof Descartes by také velký matematik.
Řek Zeno zase vymýšlel paradoxy (např. letícího šípu, který je vlastně v každém nepatrném
okamžiku zabírá jisté místo a tudíž se vlastně nepohybuje), snad aby nám ukázal, že naše chápání je
problematické a existuje rozpor mezi tím, co naše smysly vidí a jak si to vysvětlujeme.
V příštích kapitolách si probereme něco z řecké logiky, etiky, metafyziky a epistemologie.
Řekneme si také, co to říká dnešnímu člověku, protože v podstatě se dnešní člověk, neuspokojený
moderní filozofií, snaží hledat smysl života právě ve staré filozofii, případně si to jen zjednoduší a
hledá ho v náboženství. Ano,pochopitelně nejde o to jen hledat - otázkou je, kdy podle toho
začneme také i žít . . .
(pokračování)
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Někteří lidé mají nadání na techniku, jiní na vědy klasické - tak nám to alespoň vysvětlovali na
gymplu. Nebylo nám to nijak divné - rozdíly jsme přece viděli na každém kroku, ne?
Ne tak úplně. Matematika podle toho rozdělení patřila pod techniku, i když ji defakto musíme
používat každý. A v dnešní kompjútrové době se nikdo ani nemůže vyhnout tomu, aby znal alespoň
základy počítačů - nejen ta menšina, která na nich dokonce ještě i počítá :-). Bývalo to tak, že
komu nešla matika, na technické vědy si netroufal, protože tam byla navíc ještě ta "vyšší" matika,
ve které by měl asi takovou šanci, jako jednoruký ve hře na housle. A kam zařadit lékaře, kteří se
dnes bez počítačů ani nehnou a potřebují je dokonce daleko víc, než tu jejich (klasickou) latinu? A
kam dát například vojáky či novináře? Kam patří konceptová inspirace inženýra a kam zase
statistika biologa?

Jak vidíme, rozdělení často selhávají, protože jejich hranice jsou napohled jasné, ale ve skutečnosti
nepřesné, rozmazané nebo jak se říká na západě, "šedé". Také rozdíly mezi kulturou a technikou
jsou "očividné" a snad právě proto nepřesné. Začalo to vlastně dávno v historii, kdy se lidé začínali
zabývat stroji, které jim sloužily buď k obživě nebo k obraně. Udělal jsem si takovou soukromou
anketu, abych se dozvěděl, odkud vlastně pramení to odlišení "techniky" od "kultury" a naopak.
Lidé mi odpovídali definicemi, kterým ani nerozuměli nebo si je sami vymysleli. Jiní to odbyli jen
vágním tvrzením, že "technika dělá věci pro užitek, zatímco kultura hlavně pro zábavu". Jenže
ještě nedávno byl do kategorie zábav zařazen i Internet - a dnes je to nepostradatelný pomocník v
průmyslu, obchodě i jinde. Také domnění, že kultura je neužitečná, je ovšem nesmysl nad
nesmysl.
Ano, jsou potřeby těla a jsou potřeby ducha. Tak například filozofie se zrodila už v té době, kdy
člověk se vyrovnával s vědomím, že jednou zemře. Pátralo se po smyslu života a tím pádem se i
hledal způsob, jak nejlépe žít. Ať žijeme izolovaně nebo ve společnosti, způsob našeho jednání,
jeho smysl a cíl ovlivňuje nejen nás, ale i ty ostatní, kteří zase zpětně svou reakcí ovlivňují nás,
Kultura je ovšem chápána různě. tak například Websterův Thesaurus nám říká, že je to
1) kutivace půdy,
2) pěstování či růst - bakteriálních kolonií na předem připraveném živném materiálu,
3) výroba, vývoj nebo zlepšení rostlin, zvířat, půdy a podobně ( viz výraz "vzdělávání",
"obdělávání", ač to odpovídá spíše výrazu "kultivace" - poznámka j.h.),
4) vývoj, zlepšení či zdokonalení intelektu, emocí, zájmů, způsobu chování a vkusu,
5) vývoj či trénink fyzických kvalit (zde mi napadá fyzkultura či kulturistika, pozn. j.h.)
6) ideje, zvyky, zručnosti, a různé druhy umění, které je jsou přenášeny či komunikovány na druhé
lidi či generace (nebo jsou typické pro určité skupiny či generace, případně i lidé, kteří jsou
součástí takové kultury), atd.atd.

Jak vidíme, nemají to ani naši tvůrci naučných slovníků nijak jednoduché - jak je tedy možné, že
lidé tak suverénně oddělují kulturu od techniky? Odpověď je jednoduchá: ta suverenita je založena
na ignoranci a pochopitelně ono oddělování také. Kam patří například technika stolování? Holicí
strojek je "technika", ale holení samo zase patří ke kultuře civilizovaných lidí (jak mi bylo kdysi
řečeno někým, komu se nelíbíl můj vous :-). Napsal jsem kdysi do ArtFora esej, nazvanou "Umění
techniky", kde se snažím obhájit tento termín, jinými slovy, že technika vlastně také patří do
umění. Částečně, protože na druhé straně ani umění se neobejde bez techniky - říká se třeba
"technika malby" (i když správnější by asi bylo "technologie malby"). Už dříve se návrháři snažili
dát výrobkům i umělecký tvar, podívejme se třeba na dnes už klasické tvary prvních automobilů,
letadel a podobně. Koneckonců i každý výrobek má v sobě kus umění - lépe řečeno, měl by mít :-).
Jiný tak zvaný "důvod" pro antagonistické rozdělování těch dvou (odtud název tohoto článku) je
založeno na simplisitické představě, že technika je něco umělého - "umělý" je mimochodem výraz
opravdu verbalisticky "umělý", neboť významově nespadá ani pod "umění", ani "něco umět", ale
používá se spíše jen jako opak toho "přirozeného". Stejnou chybu ovšem dělají i jiné jazyky, viz
anglické "artificial", které nemá nic významově společného s "art". Zde mi asi namítnete: ano, ale
techniku přece musí někdo "umět", ne? Jistě, ale umění přece také! Ne, "umělé" je tu zcela jasně
míněno jako nepřirozené, ne od přírody, člověk to prostě musel vymyslet. Dobře, ale umění přece
také musel někdo vymyslet! Na druhé straně: kde končí hranice přirozenosti? Je snad tkací
technika pavouka přirozenější, než je technika výroby rybářských sítí? Navíc se zde výraz "umělý"
často prezentuje - a to nesprávně - jako něco nedobrého. Když nás třeba bolí hlava. vezmeme si
prášek, což je technika, jak utlumit bolest, věc tedy všeobecně blahodárná. A přece vysloveně
"umělá". Podobně i telefon je věc umělá a přece vysoce hodnotná (jak pro koho, že? :-).
Ale máme tu ještě jiný rozdíl: někteří aktivisté jdou ještě dál a tvrdí, že nás technika "odtrhla od
přírody". Osobně si myslím, že nás nic nemůže odtrhnout od přírody, pokud sami nechceme. Ale
vraťme se k té námitce: ano, kácíme lesy, vysoušíme močály, obděláváme půdu a jak narůstá
populace, zmenšujeme počet "přírodní" zvěře na úkor té uměle vypěstované (a přitom paradoxně a
přece výstižně zvané "užitkové"). To vše, abychom zachovali naživu naše vesele se rozmnožující
lidstvo, kolonii jakýchsi "pánů světa", na které jsme se ve své pýše sami pasovali. A přece, co je na
tom nepřirozeného? Darwin dokonce nazývá boj o přežití "přirozeným výběrem"! Pravda, jednou
to lidstvo zahubí, protože se zcela jistě přerozmnožíme, ale zatím to vidíme jen u té divoké zvěře,
kde vyhubení už hodně nablízku. Jenže může za to technika? Vždyť člověk se odedávna snažil
přežít na úkor jiných živočichů - jinak by tu dávno nebyl. . .
Tím se dostáváme k jádru věci: od přírody nás nic neodtrhlo, my sami jsme se odcizili. Syn mého
souseda sice nadává na starou generaci, která mu poškodila "jeho" přírodu, ale přitom by se sám
svých výdobytků nechtěl zbavovat - a řešení, jak "ujídat ze svého koláče a mít ho pořád ještě
celý", ještě nikdo nenašel. K tomu odcizení totiž nepotřebujeme tu techniku, to jen to musíme na
někoho svést, protože přiznat si pravdu by asi bylo příliš těžké. Rodiny , které nevodí své děti do
přírody to nedělají protože bydlí víc a víc dál od přírody - nemusí přece chodit pěšky, jejich
automobil by je tam dovezl. Někteří to prostě nedělají z lenosti, jiní "v tom nic nevidí". Malá část
populace i proto, že by museli strávit o výkendu hodiny a hodiny na přecpané dálnici, kde i
odběhnutí do příkopu vás vystaví inhalaci nebezpečných plynů z výfuků všech těch milenců
přírody :-). Já sám třeba používám v autě air-conditioning hlavně proto, že mě izoluje od "ovzduší"
venku.

A je to právě kultura, která nám připomíná - nebo by alespoň měla - že život je víc, než jen
konzumace, víc než snobské vystavování se na odiv -"hele, co jsem si koupil!". Dnes, kdy nám
filozofie neumí dát odpověď na otázku, proč vlastně žijeme a historie zase odpověď na otázku, co
bude dál , to všechno už bohužel zůstává jen na kultuře. Aby nám takové a podobné otázky kladla,
i když odpověď si už musíme dát my sami. A právě proto je nesmysl stavět techniku a kulturu
proti sobě. Potřebujeme obě k našemu přežití. techniku, aby nám ulehčila náš život, léčila naše
nemoci a pomáhala stavět nový svět a kulturu, aby právě té technice pomohla vidět dál, než za
nejbližší mikroprocesor. Technika poslední doby totiž už překračuje hranice naší fantazie - a je teď
na kultuře, aby techniku usměrňovala.
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