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Vážení přátelé, 
 
potřetí už zde vychází měsíčník SF-inga, která navazuje na pětiletou Enigmu. 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.  
 
Nově zde přinášíme v sekci ZÁHADY minidetektivku "Uhodnete?" s otevřeným 
koncem a v sekci JINÉ pak puzzzle-šoupačku, tentokrát obtížnější,než v minulém čísle. 
Je zde pochopitelně i nadále 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.  
 
Seriál Teslovy deníky skončil, ale je už ke stažení zdarma jako celá kniha zde. Zde pak 
pokračujeme seriálem Teslovy záhady - v tomto čísle už je třetí díl, ale jsou přístupné i 
první dva. S kopírovíním nemusíte spěchat, i tento seriál vyjde jako naše kniha. Scifi 
seriál o Rogeru Taylorovi má zatím šest kapitol, ale opět: vyjde na konci jako kniha.  
 

 
NOVÉ ČLÁNKY: 

 
ZÁHADY:  
* TESLOVY ZÁHADY (Díl 3, Osoby a obsazení) - Stáhl se tedy do sebe a jeho láskou 
se stali jen holubi 
* JANTAROVÁ KOMNATA. Byla komnata zničena při náletu?  
* ZÁHADNÁ INTELIGENCE (Díl.1.) Úvahy nad knihou Jamese Surowieckiho  
* ZÁHADNÁ INTELIGENCE (Díl.2, dokončení)  
* UHODNETE? (aneb Minidetektivky, č.1.)  



 
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:  
* JE VOYNICHŮV MANUKRIPT FALZUM? Mnišovský neměl důvod dávat VM z 
ruky  
*  KDE VLASTNĚ VOJNIČ NALEZL VM? zůstala nepovšimnutá, ale mě nedávno 
vedla k dalšímu průzkumu .  
*  JE VM ZAKÓDOVÁNO? a jak to řešit v takovém případě  
 
SCIENCE FICTION:  
* ÚNOS (scifi - teda zatím ještě) 
* ROGER TAYLOR- PART IV.- MINULOST. 
* ROGER TAYLOR- PART V.- ŽERTÍK 
* ROGER TAYLOR PART VI. - NOVÉ MOŽNOSTI  
 
JINÉ ČLÁNKY A POVÍDKY:  
* MALÁ ŠKOLA FILOZOFIE (9. Logika) - naše řeč je často nepřesná  
* BALADA O CROMWELLOVI - sám ďábel tu tvoji historku psal  
* PUZZLE1- Labyrint© - naše šoupačka, zase o něco těžší  
 
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. Připravujeme anglický text zde už uvedených českých článků  KDE 
VLASTNĚ VOJNIČ NALEZL VM? a  JE VM ZAKÓDOVÁNO?  
 
 
A ještě náš citát: Naše sfinga na rozdíl od té kamenné ale vůbec nic netají (webmáster 
SFingy)  
 
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen)  
Náš e-mail: janhurych zavináč yahoo.com  
 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : ZÁHADNÁ INTELIGENCE (Díl.1.)  
(úvahy nad knihou Jamese Surowieckiho, The Wisdom of Crowds 
neboli Moudrost davů) 
 
 
 
 
 

 
Jeden z mnoha autorů, kteří odsuzují myšlení davu, je Gustave le Bon v jeho knize A 
Study of the Popular Mind (Studie obecného myšlení, mimochodem: "popular" zde 

neznamená populární, ale spíše "lidové" uvažování, od latinského slova populus, tj. lid, 
hlavně ten obecný:-). Ovšem zde je kořen neporozumění: on se zajímá hlavně o politické 

a sociální myšlení, které je často jen myšlení prostého "davu", tj. zcela jiná, převážně 

psychologická kategorie. Z toho důvodu chápeme, že ho rozčiluje, když se nezkušený a 
navíc emocionálně nabitý dav zmocní moci. Když pak anarchii vystřídá diktatura, je to 

už také i začátek konce. Ale můžeme to vztahovat i na jiné než politické situace? Existuje 
nějaká inteligence davu, vyšší nežli je ta jednotlivců?  
 

 
Máme-li na mysli zcela "normální" stav, 
bez vybičovných vášní, bez touhy po moci 
či snahy násilného přetváření světa, tj. bez 
skrytých či tajných osobních zájmů, pak je 
přenášení teorie Le Bona do této oblasti 
přinejmenším ukvapené. Z toho vychází i 
kniha Jamese Surowieckiho, The Wisdom 
of Crowds ( Moudrost davů, ale opět 
míněny spíše jen skupiny nezávislých, 
někdy i nepříliš expertních lidí, kteří sice 
mají společný úkol, ale kteří se musí 
rozhodnout zcela sami tj. že jejichž 

myšlení je opravdu nezávislé . To je velmi důležité pro závěry, které autor v knize činí.  
 
Přiznám se, že jsem si kdysi myslel, že všechny znalosti jsou dány hlavně vzděláním a 
zkušeností. Dnes si to stále ještě myslím, ale bez toho "hlavně", to je asi příliš domýšlivé. 
Kam bychom pak dali třeba výzkum, který navíc vyžaduje nápaditost, inspiraci a často i 
schopnost poznat, že jste na stopě něčeho nového? To vše vás ve škole nenaučí. Poznal 



jsem v životě plno odborníků, kteří vám vysvětlí ledacos, ale jinak nejsou schopni řešit 
problémy, předvídat vývoj a případně udělat, třeba i riskantní, odhad. Nemíním tím jen 
některé pedagogy, izolované od současné reality, stačí se podívat na předpovědi našich 
ekonomů, jak se liší jedna od druhé. Jistě: to, že by se měly shodovat, to je poněkud 
naivní názor, ale aby byly vyložené protichůdné? Jako třeba když polovina jich říká, že 
sociální podpora je dobrá věc a druzí že ne? ( jen tak mimochodem: ve skutečnosti to 
první platí až do určité hodnoty, pak už zase ta užitečnost klesá, což by měl vědět i 
člověk s ne zrovna ekonomickým vzděláním :-).  
 

 
Na druhé straně ale nevěřím, že poznání může padat jen tak s nebe. Proto jsem otevřel 
knihu Surovieckého s jistou skepsí. Jistě znáte onen žert, že "IQ davu se rovná 
nejmenšímu IQ v davu". Někdy to tak opravdu vypadá, například při protestní 
demonstraci (proti čemnukoliv :-), ale tam už není myšlení jedinců nezávislé, ale jen 
"davové". Nebo politická korektnost, která nemá s korektností nic společného.  
 
Ale hned první autorův příklad mě překvapil: Britský vědec Galton se kdysi na 
venkovském trhu rozhodl udělat si statistiku soutěže, kde indviduální osoby hádaly váhu 
vystaveného vola. Zúčastnilo se asi 800 lidí a průměrný odhad byl 1198 liber. A 
skutečná váha? 1197 liber. Galton si patrně na začátku myslel, že výsledek bude hodně 
mimo, ale toto ho tak šokovalo, že změnil názor zcela diametrálně. To byla ovšem první 
chyba, podle mého názoru. 
 
Zde odbočím. Je možná taková přesnost? Vždyť nikdo nemohl vědět přesně, kolik může 
takový vůl vážit! Byla to tedy náhoda? Ale proč hned generalizovat jeden pokus na 
všechny případy? Správný vědec by udělal několik pokusů pro zcela jiného vola, 
případně se zcela jinými lidmi.. To se nestalo a tak se obávám, že je to jako když k 
někomu promluví pánbůh - může to být obecná pravda, může to být náhoda, může to být 
dokonce - u toho vola - jen výjimka z pravidla. A co u těch případů, kdy se dav nestrefí? 
Takové příklady nikdo moc nestudoval, takže nevíme, která z těch tří možností to byla.  
 
Další příklady, jako hádání výsledků ve fotbalové lize nebo akcií na burze, jsou vůbec 
krajně nepřesvědčivé: ani experti, ani laici, dokonce ani počítače to dnes příliš neumí a 
rozhodně bych na to nevsadil ani jediný pětník. Tam hraje roli psychologie odhadů a to 
je zase opět jiný obor Ale pak přišel jiný, zajímavější příklad. 
 
V květnu 1968 se ztratila americká ponorka Scorpion. Nu ztratila - zřejmě se potopila :-) 
a bylo by bývalo třeba prohledat plochu asi 200 čtverečních mil, doslova tedy jako hledat 
jehlu v kupce sena. I sebrali skupinu odborníků, každý byl ovšem jen odborník na "něco" 
a protože další informace nebyla, nikdo nebyl schopen sám odhadnout místo, kde asi 
ponorka leží. Nevědělo se totiž, co se s ponorkou vůbec stalo, kde se to přesně stalo, jaké 



jsou tam podmořské proudy a jak daleko je tam na dno. Přesto - anebo právě proto - je 
nechali hádat, ale bez toho, aby se mohli poradit. A hle, podle výsledku hlasování se 
určilo optimální místo a hledalo se v jeho blízkosti. A ponorka se našla ve vzdálenosti 
200 metrů od odhadnutého místa! Zázrak? Náhoda? Nějaký nový objev? Něco, co otcové 
statistiky ještě nikdy neuvažovali?  
 
Zkusme nejdříve tu statistiku. Nu dobrá, z matematiky i fyziky je znám fakt, že se při 
různých měřeních v přírodě pozitivní a negativní chyby navzájem anulují, tj. ruší, 
například když děláme průměr (čili střední hodnotu). Proč? Naměřené hodnoty totiž 
sledují tzv. normální rozdělení, tj. křivku ve tvaru zvonu, kde jsou odlišné hodnoty 
symetricky rozděleny od průměrné hodnoty podle kladné či záporné chyby (tj. 
nepřesnosti, tolerance, atd.). Přesněji řečeno, je to dáno právě tou metodou: při výpočtu 
střední hodnoty vlastně rozdělíme plochu pod křivkou na dva stejné díly na obě strany od 
ní. "Nenormální" rozdělení je naopak nesymetrické, tam může být střední hodnota blíže 
jednomu či druhému konci.  
 
Takže ta eliminace není žádný zázrak, ale ta střední hodnota musí odpovídat nějaké 
kvalitní informaci, jinak dostaneme nesmysl. A hle, najednou vidíme, že oni vlastně také 
byli odborníci, ale ne na vše ( to není nikdo :-), ovšem na druhé straně neznali fakta, 
neznali detaily. Když ale autor jinde tvrdí (ne zde, abych byl spravedlivý!), že by bývalo 
stačilo vybrat jakoukoliv skupinu laiků, nemá pro to důkaz a asi ho nikdy mít nebude. 
Pochybuji, že kdyby místo odborníků vybrali prosté obyvatele nějakého města, že by se 
dosáhlo podobného výsledku. Protože ani zde nebylo použito opakovaných pokusů, 
nikdy už nebudeme vědět, zda šlo jen o náhodu či za tím bylo víc. Chyby, ano, ty mohly 
být náhodné a nějak se i vyeliminovaly. Kde se ale vzalo to "zdravé", přesné jádro? Že 
by tam přece jen byli lidé, co umí hádat přesně i z neurčitých hodnot? A jak? 
 
Co když to byl jen nějaký "zdravý rozum"? Sotva, já například bych nevěděl vůbec ani 
jak hádat a když, tak bych byl asi někde v tom okrajovém procentu, s velkou chybou 
odhadu. Pravda, moje chyba by se třeba eliminovala jinou, stejně velkou, ale opačnou 
chybou nějakého jiného neznalce na druhé straně škály. Co by zbylo, by byla správná 
hodnota, kterou ani já, ani on neznáme! Ale co když by takový opačně nepřesný 
"neznalec" ve skupině nebyl? A co pro celou skupinu? To by se museli všichni neznalci 
přesně symetricky lišit v celkové sumě chyb a hlavní slovo by pak měli jen ti, kteří 
hádají správně! Ale to už pak není moudrost davu, ale zase jen těch odborníků! Ne, tohle 
vše nic nevysvětluje. Ani případ jasnovidectví: i to by pak muselo být nějak davové a 
hlavně symetrické, ne? :-). Takže přirozená eliminace chyb v celé skupině nemusí - a 
většinou ani nedává - správný výsledek.  
 

 
Ještě zajímavější je test s labyrintem. Pokusníci tam totiž nechali lidi bloudit a jen na 



křižovatkách zaznamenávali, kolik lidé šlo vlevo či vpravo. Pro každou křižovatku pak 
podle většího počtu určili směr a hle - byla to ta nejkratší cesta! Zde všem přistupuje i 
jiný faktor: zkušenost. Lidé, kteří už jeden směr zkusili, šli asi v některých místech 
podruhé naopak, pokud si to teda pamatovali. Zkušenost tedy všeovecně neužitečná, 
protože třeba na dalším bodě se zase rozhodli špatně, ale mohli si myslet, že udělali 
chybu na předešlé křižovatce! Nicméně nešlo zde už jen o čisté, sekvenční logikou či 
psychologií neovlivněné rozhodování.  
 
Přidejme ještě jeden případ: v roce 1986 explodovala kosmická loď Challenger a 
okamžitě na burze klesly akcie všech hlavních dodavatelů raketových pohonů pro ni. 
Nejvíce - a to až dvojnásobně - klesly akcie firmy Morton Thiokol, která vyráběla mimo 
jiné i těsnění na raketový booster s tuhým palivem. Teprve o mnoho měsíců později 
zjistila komise (přesněji řečeno jen laureát Nobelovy ceny, fyzik Richard Feynman a to 
ještě navzdory komisi :-) že porucha byla v těch těsnících kroužcích, jejichž guma 
ztratila při ranních mrazících částečně svou pružnost. Zajímavé je, že majitelé akcií firmy 
Thiokol, aniž měli vůbec nějakou informaci, specielně ne tu o kroužcích, už v několika 
hodinách sami odhadli, že chyba byla u té firmy a začali prodávat její akcie! To je ovšem 
fakt a autor si to opětvysvětluje "moudrosatí davu".  
 
Bohužel zapomíná na jistá psychologická fakta - pravda, řekli jsem, že je nebudeme 
uvažovat, ale pak tam ten příklad vůbec nepatří! Především zde byl strach, že 
zodpovědná forma bude muset platit škody, případně ztratí další zakázky - a zrovna to by 
u druhých firem, které byly veliké, nebylo tak tragické a akcie by tan neklesly 
katastrofálně nízko. Druhá věc je psychologická spirála: jakmile někdo začně rychle 
prodávat, ostatní se bez uvažování jen díky panice, přidají a také prodávají. Nu a v 
takové situaci nikdo akcie nekupuje, cena jde ještě víc dolů, atd. Z uvedeného případu je 
také vidět, jakou odbornou cenu mají takové pokusy: sotva by se tímto způsobem našlo 
to, co objevil Richard Feynman, totiž samotná příčina katastrofy.  
 

 
Je zde teda i otázka ryze technická: Jak dalece se liší odborné rozhodování experta od 
statisticky vyhodnoceného "rozhodování" skupiny laiků? Existuje opravdu jakási obecná 

moudrost "laické" skupiny lidí? Jedná se jen o jakousi zahuštěnou lidovou moudrost 
nebo je v tom něco jiného? Zde se nesmime ukvapovat s názorem. Především musíme 
rozlišovat, co je opravdu technicky - a hlavně statisticky - prokazatelné pak co je závislé 
na náhodě a jak mnoho. Musíme také rozhodnout, co je ještě ovlivněno psychologií a 
tudíž závislé na individualitě jednotlivce či na skupině samotné. Tyto vlivy je třeba 
eliminovat, tj.sestavit pokus tak, aby se neuplatnily. Podobně se třeba u zkoušení účinku 
různých nových léků používá placebo, jinak též cukrová voda, která se vstřikuje druhé, 
kontrolní skupině (aniž by se jim to řeklo, samozřejmě) a výsledky obou skupin se 
porovnávají.  



 
Ale pokračujem s knihou Surowieckiho. Ona se především se zabývá skupinami 
náhodně vybranými - což je sprábné, ale je zde ovšem výhoda i nevýhoda. Výhoda je v 
tom, že výběr členů skupin je nezávislý na jiných kriteriích, ale jen na náhodě, tím se 
eliminuje vliv prostředí a případná zaujatost. Nevýhodou je, že absloutní náhoda 
neexistuje, i když se k ní můžeme pro všechny praktické účely dost přiblížit. JIná věc je 
zase počet členů ve vzorkové skupině. Udělejte vzorek 10 lidí ze sto lidí a dostanete jako 
výsledek jen paskvil. Udělejte vzorek deseti lidí z miliónu a dostanete zase jiný paskvil. 
Ale udělejte vzorek tisíce lidí z miliónu lidí a tam už se dá něco studovat. Ovšem 
nezáleží to jen na poměru k celku - když vyberete 10 lidí z deseti tisíc , nezjistíte zase nic 
spolehlivého. 
 
Tak například nesmíme vybírat jen lidi z telefonního seznamu. V případě rodinných 
telefonů bývá totiž tento často zapsán jen na manžela a měli byste ve skupině přebytek 
mužů, což by ovlivnilo jisté výsledky. Podobně se nesnažíme do skupin "politicky 
korektně" zahrnout lidi všech barev a odstínů, náboženství a já nevím čeho ještě, jen 
proto, že máme demokracii. Ovšem řešíme-li třeba problémy Indie, měli by tam být ve 
většině Indové a Indky, protože mají místní zkušenosti. Někdy ovšem rozumí situaci lépe 
"outsider", člověk z venku :-). Řešení technických problémů také není žádné 
demokratické hlasování, kde každý má stejný hlas. ,  
 
Ale i když vybereme zcela náhodný počet lidí, náhoda nám může zahrát pěkné 
překvapení: výsledky jsou totiž podmíněné i náhopdnými faktory, které musíme buď 
předem eliminovat nebo alepoň během rozhodování držet konstantní, aby nám 
neovlivnili výsledek. Důležítá je i aplikace rozhodnutí, tzv. spolehlivost, což znamená, že 
uvedené předpovědi se normálně udávají ještě s pravděpodobností, se jakou se projeví 
jejich přesnost, když je použijeme v praxi. Z toho hlediska je třeba brát "překvapivé" 
vyýsledky uvedené v knize jen jakožto osamělé případy, kde se termín chyba, 
pravděpodobnost a spolehlivost vůbec nevyskytují, na rozdíl třeba od předpovědi počasí. 
Ani autro tytotermímy neuvádí. Důvod je jasný: jak by se to asi vůbec počítalo? :-). 
 
. Ovšem pozor: zde se nemluví například o výzkumu mínění veřejnosti, to necháme 
novinářům či marketinku, který už umí nalakovat výsleky svých výzkumů tak, aby 
podporovaly zájem toho, kdo je platí. Jedno je jisté: v nové doméně, ve které se autor 
pohybuje, nestačí jen doposud užívané statistické metody a obyčejný průměr pro jeden 
jediný test ještě nemusí znamenat správný výsledek - autor celkem nikde neuvádí, v 
kolika případech takový průzkum selhal a vsadím se, že bylo víckrát, nežli ne. 
 
To si ovšem jen myslím, výzkum v tom negativním směru jsem nedělal, i když bychom 
se z něho mohli hodně poučit, například to, jak hodně vedle může také takový skupinový 
odhad být :-). A stačilo by udělat křivku těchto odhadů, abychom viděli, zda je to vůbec 



normální, přirozené rozdělení či ne. Jen pak bychom byli schoipni odhadnout, zda je 
průměrná chyba opravdu tak malá či ne.  
 
Přesto vše jsou myšlnky v knize opravdu inspirační - snad proto, že věda, založená na 
"moudrosti skupin" je pořád ještě v plenkách. 
 

(dokončení) 
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V prvním díle jsme se zabývali víceméně kritikou uvedené knihy. Protože však ani ta 

nedává užitečnou odpověď - pokud nějaká vyšší inteligence davu je, jak ji teda využít - a 
navíc ani nepotvrzuje, že skutečně něco takového existuje pokusíme pokračovat dál už 

sami. Psychoanalytik Jung - jehož dílo přispělo k vývoji psychoanalysy přes kritický bod, 
na kterém ustrnul Freud, totiž vliv sexu - tvrdí, že existuje jakýsi společný databank, 

odkud lidé čerpají své vědomosti, rozuměj ty, kterých nenabyli vlastní zkušeností. Při vší 

úctě k Jungovi ale musím říci, že ani to se zatím nepodařilo dokázat . . .  
 

 
Nebudu to tu dokazovat ani já, navíc si myslím, že něco 
takového, pokud to existuje, by se asi dalo těžko "čerpat 
přímo od pípy". Položme si tedy základní otázky, tj. 
dané možnosti a snažme s e na ně odpovědět.  
 
1) Existuje vůbec vědomost jen tak, sama o sobě? 
 
Už tato otázka je špatně položena, musíme si totiž říci, 
zda jde o vědomosti či znalosti. Ano, musíme rozlišovat 
mezi daty (vědomosti) a zpracování dat (znalosti). 
Pokud budeme považovat jen data, pak ano, naučný 
slovník obsahuje plno dat, například datum narození 
Karoliny Světlé (narozena 24. února 1830 v Praze, 
zemřela 7. zárí 1899, také v Praze).  
 
Problém nastane, chceme-li zjistit - víme, že byli 

současnící a dokonce si i psali - zda byl Jan Neruda starší než ona. Pro člověka s 
běžnými znalostmi je to lehké: najde si v naučném slovníku Nerudova data (narozen 9. 
července 1834 v Praze, zemřel 22. srpna 1891, také v Praze) a odpověď je jasná: Neruda 
se narodil později, byl tedy mladší. 
 



Co kdyby se ale Neruda býval narodil řekněme v roce 1829? Nu pak by byl starší než 
ona, ne? Nu to záleží na tom, kdy to počítáte: až do jeho smrti by byl starší. Karolina ale 
žila dál a zemřela až když jí bylo 69, pak už by byla zase starší než on, že ano.  
 
Počítač by s emusel ptát, co je to "starší", musel by vědět, kde jsou uložena data. A zcela 
určitě by vám řekl, že Karolina byla "nestarší" po Nerudově smrti, protže by zase 
gramaticky nevěděl, co je to "mladší". Ani ani to by pro počítač nebylo těžké, pokud 
bychom mu to řekli předem a zadali mu algoritmus, jak to udělat. Znalosti by mu dodal 
programátor, tedy člověk.  
 
Jak říkával náš matikář: "Vy to víte, ale neznáte!" Jinak řečeno, počítač má vědomosti, 
ale nemá znalosti. Pochopitelně i ty znalosti mohou pro dav být někde sepsány v 
nějakém univerzálním databanku, ale neptejte se mě kde, snad v etéru, snad ve čtvrté 
dimenzi, nejspíše ale jen tak ve mracích :-). Kdo a proč by je tam shromažďoval, to už 
raději ani rozbírat nebudeme. Řečeno s naším profesorem fyziky, teoreticky je vše 
možné, ale prakticky je to nesmysl :-).  
 
2) Pokud by tedy taková zásoba vědomostí a znalostí byla, je možno z ní čerpat? 
 
Ano, ale ne každý by toho byl schopen. To ovšem znamená, že pro teorii Surowieckiho 
by většina "čerpačů" mohla načepovat správné znalosti (vlastně musela, abychom dostali 
správný výsledek), zbytek asi ne, případně ne dobře. Zde jasně vidíme, že universální 
databanka na obláčcích by byla příliš závislá na tom, jak a koho do skupiny vybereme. 
Pokud by to bylo náhodně, záleželo by to i na tom, jak šťastnou máme ruku. Ovšem 
Surowiecki nic o univerzální bance netvrdí, to bychom mu křivdili, to zd ejen uvádíme, 
abyhcom si zamítli i ty krajní případy, jako je Boží vnuknutí, zázraky a podobně :-). 
Protože autor nic o tom, jak výběr dělat neudává, byl by i výběr náhodný, výsledky 
náhodné a intleigence by pracovala jen někdy, někdy jen částečně a někdy vůbec ne, 
když štěstí nedá.  
 
3) Co tedy považuje Surowiecki za příčinu oněch téměř zázračných výsledků, které 
docilují skupiny lidí na rozdíl od jednotlivců? 
 
Zde vás musím zklamat, to jsem se tam nějak nedočetl, snad jen to, že se nestává tak 
často, abychom věděli s jistotou, kdy se ten zázrak stane, jak dalece to bude přesné a jak 
se to dá dále využít. Ano, budeme-li hodně rychle mávat rukama, je teoreticky možné, že 
začneme lítat. Anebo nám alespoň na rukou začne růst peří, ne? :-).  
4) Jak odpovídá daná teorie dnešní praxi? 
 
Kdysi, když jsem ještě učil na Technice, jsme zavedli laboratorní cvičení v tzv. 
"kroužcích". Byl to výdobytek rovnostářského socializmu a nebylo to celkem k ničemu, 



jedinec s etím nic nenaučil. Samotné měření a čtení měřících přístrojů dělali ti chytřejší v 
kroužku, s následovným vypočtením výsledků, které ne už tak chytří posluchači v 
kroužku pak tajně opisovali. Abych studentům trochu přiblížil skutečný život, volil jsem 
pro každé cvičení nohodně "vedoucího měření", který měl na starosti "jen" tři věci: 
materiál, lidi a naměřené výsledky. Jinak řečeno: vše a musel projevit navíc i organizační 
i jiné schopnosti. A abych nezapoměl: musel znát, co a jak se v té hodině měří, to hlavně, 
proto jsem dával před měření i otázky, ale všem, než jsem si vybral vedoucího. Proč? Nu 
nebudu to přece dávat někomu nepřipravenému. To stačilo, aby se všichni raději dobře 
připravili - ne že by mu druzí neporadili, ale udělal by si před nimi ostudu. 
 
Pozici "vedoucího" a jeho funkci jem si vymyslel sám, aniž bych se ptal nahoře, zda se to 
smí, bylo totiž nebezpečí, že by to nahoře špatně pochopili. Studentům se líbilo dělat 
vedoucí, bylo to jako když vylezete z kina , kde dávali western, přímo do prérie :-). 
Navíc se mi skutečně připravovali a tak jsem rozdával ty otázky všem a to ve formě 
anonymníhio testu. To anonymní se jim líbilo nejvíc, mě také, protože testy se mohly 
psát jen u zkoušek.  
 
Výsledky testu jsem pak zpracoval statisticky a hle, byly značně překvapivé. Vyslytovaly 
se vlastně jen dva druhy kroužků: nadprůměrné a podprůměrné, skoro nic mezi tím. Ty 
podprůměrné měly výsledky ubohé a křivka znalostí byla nízká a plochá, mezi studenty 
prostě nebyl žádný velký rozdíl. Ty nadprůměrné skupiny zase měly křivku ostrou, a to 
díky dvěma či třem super-nadaným studentům. Překvapení bylo v tom, že i ostatní 
studenti v takovém kroužku měli ale také lepší výsledku než ty "ploché" skupiny. Jinak 
řečeno, ti nadaní je nepřímo táhli, rozuměj byli jim příkladem. V průměrné skupině 
hloupější sice snížili průměr, ale ne moc. V podprůměrné skupině nebyl nikdo příkladem 
nikomu a průměr klesal ještě více.  
 
A nebylo to tím, že by se ti chytřejší sdružovali dohromady, výběr skupin byl předem 
dán jen abecedou, prostě bylo jasné. že ti chytří opravdu měli pozitivní vliv, diskutovali 
věci mezi sebou a it ostatní se zájmem naslouchali a něco se přiučili. A co víc, začali i 
samostatně myslet. První závěr teda zní: "Dav složený jen z blbů zůstává zase jen blbým". 
Jinak řečeno, ignorance je nevyléčitelná: abyste ji mohli léčit, musíte si přiznat, že ji 
máte. A to ignorant buď neví nebo si to přiznat nechce. No prosím, zde jsme mluvili jen 
o získávání vědomostí a znalostí, ale jak je to v oblasti předpovědí, kterou se autor také 
zabývá?  
 
4) Je možno něco předvídat bez patřičných znalostí? 
 
Ale ano, lze, někdy i úspěšně, například v loterii :-). Říká se tomu "šťastná náhoda". 
Jinak ovšem ne. většinou nevyhráváme. V technických oborech se pak mluví o riziku 
spojeném s náhodou. Jsou dva druhy rizika: odhadnuté a statistické, tedy vypočítané . 



Bylo by zajímavé zjistit, jak velké riziko asi bylo v případech, které autor nesledoval: v 
případech, které nevyšly.  
 
5)Jak dalece nám pomůže statistické vyhodnocení? 
 
Na rozdíl od pravděpodobnosti, která vlastně reprezentuje jen předběžné, teoretické 
procento úspěšných pokusů z celkového počtu, statistika vám to naopak vypočítá četnost 
až po skutečnbých pokusech. A to ještě neznamená, že v jednotlivém případě vám to 
vyjde jako v těch pokusech, ale je to určité vodítko. Statistika vám například vypočítá 
tzv. střední hodnotu, rozptyl a strmost křivky. Co ale v případech, kde výsledek je 
binární, teda buď ANO nebo NE (řekněm stane se či nestane se)? A co když se počet 
odhadů ANO a NE navzájem ruší? Nu pak je pravděpodobnost 50 procent, to je to 
nejhorší, neůlžeme se pak rozhodnout tak ani tak. 
 
Podobně to je, když průměr vychází nulový. Tak například střední hodnota sinusovky je 
nula - ano součet hodnot kladných a záporných se ruší. Zde si elektrikáři vypomáhají s 
tzv. efektivní hodnotou, danou u proudu třeba vyvinutým teplem. Taková efektivní 
hodnta nám zde ve statistice nemomůže, děláme to trochu jinak: sečteme druhé mocniny 
odchylek a z nich pak počítáme rozptyl. Podobně jako u mých studentů, velký rozptyl 
znamená skupinu, kde jsou vědomosti hodně rozházeny od středu, teda jakási 
"všehochuť". Naopak. kde je skupina vyrovnaná, dostame křivku ostrou a rozptyl malý. 
Náhodně vybraná skupina je pak něco mezi. Ale pořád odbočujeme, jde nám přece jen o 
náhodné odhady, tam je to jiné, ne? 
 
6) Když ne znalosti, pomůže nám teda intuice? 
 
Intuice je něco, co se nedá dost dobře měřit. Už podobné názvy, jako třeba "šestý smysl", 
"pravidlo palce" a podobně nám říká, že nějaká znalost za tím musí být. Pokud jde o 
opakované případy, je jisté, že zde něcco pracuje v náš prospěch, jenže nevíme co. Patrně 
nějaká znalost, dávno už "zapomenutá" nebo stav, kdy človělk podobně jako při meditaci 
najednou do toho "vidí". Někdy je to jen druh usuzování, něco jako "zdravý selský 
rozum", ale tam už jde i o logiku, ne jen intuici. Je zajímavé, že se autor v cel=é kniz eoi 
logice nezmiňuje, asi ji davu nepřičítá anebo ji podceňuje :-). . 
 
7) Jak dalece se srovnává intuice se znalostmi expertů? Je lepší nebo ne?  
 
Řekl bych, že je to asi takhle: když přijde na takové odhady, kde nám znalosti 
nepomohou - už dříve zmíněná loterie - pak mají laici stejnou šanci jako odborníci. 
Pokud ale mohou svoje znalosti použít, měli by na tom být experti lépe než laici. A zde 
je zakopaný pes: často se stává, že právě experti hádají špatně. Je to jednoduché: jejich 
expertíza je zaslepuje, často natolik, že pro stromy nevidí les. Neuvědomují si, že dávný 



případ z jejich skušenosti, se kterým to srovnávají, je trochu jiný. Někdy je analogie 
správná, ale záleží také na pravděpodobnosti výskytu, době a i jiných parametrech. 
 
Pak se může stát, že přijde prosťáček a uhodne to, co expert přehlédl. Pak se ovšem zdá, 
že ten laik je chytřejší než odborník. Co na tom, že ten odborník se strefí řekněme v 
devadesáti případech ze sta? Kdo mu to připíše k dobru? Kapitán Titaniku byl jistě dobrý 
námořník, ale udělal jednu velkou chybu a pro ni šel ke dnu, i se svou lodí. Podobně jako 
ve Vančurově Rozmarném létě se pak najde divák, který řekne: "Já jsem vám říkal, pane 
Kryštůfku, že spadnete!" 
 
Byl jsem v Halifaxu na hřbitově, kde jsou pochovány oběti z Titaniku. Nredávno tam 
odborníci pomocí zkoušky DNA zjistili, že jedna dětská kostřička, o které se nevědělo, 
komu patří, je dcerou jen o něco metrů dále ležící ženy. Není to žádný zázračný úspěch 
vědy, jen jedne z výsledků ustavičného snažení našich odborníků. Protože bez 
inteligence expertů se prOstě neobejdeme, zatímco inteligence davu nám většinou přináší 
jen revoluce a války.  
. 

(konec) 
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Začínáme zde malé detektivní příběhy, kde máte uhodnout kdo či jak - to zaleží na 
otázce - provedl popsaný zločin. Jde o to nalézt jistý, zde uvedený detail, který to 

prozradí (za použití logiky a ostatních fakt). Jak by řekl Sherlock Holmes, "Ale to je 

přece jednoduché, drahý Watsone!" Jen si dovolujeme upozornit, že jména obětí jakož i 
vrahů jsou čistě vymyšlená a nevztahují se k žádné - živé či mrtvé - osobě.  
 

 

Vražda na kolejích.  

 
Mrtvola ležela na kolejích, pěkně rozbitá, takže nebylo pochyby, že došlo k pádu z 
rychlíku, který tady pravidelně jezdí. Zavolali na to (ne Nicka Cartera, jak kdysi zpíval 
Vlasta Burián) detektiva Příhodu (a zase ne toho, co byl mašinfírů král, jak zpívali 
Voskovec a Werich a který se zabil jen proto, aby pošta došla včas, teda něco, co by 
dneska už žádný pošťák neudělal :-), který už hodně případů elegantně vyřešil. 
 
Abychom ještě parafrázovali výše uvedenou píseň, Příhoda byl detektiv jistý a znal 
tunely, kterými se musí ubírat práce vyšetřovatele. Po předběžné prohlídce řekl: "Zlomil 
si vaz - no to se nedivím, to se pádem z vlaku stává. Jak že se jmenoval?" 
 
"Podle toho, co jsme u něj našli, to byl pan Josef Sádlo, soukromník," odpověděl 
strážmistr Doufal. "Asi vyskočil z vlaku na Paříž, co opouští Ukrajinu v úterý a projíždí 
tu ve středu odpoledne kolem čtvrté hodiny. Pochůzkář, co tu chodí, tu totiž těsně před 
tou dobou šel a ještě nic nenašel."  
 
"A proč myslíte, že vyskočil?" zeptal se Příhoda. 
 
Doufal, který neměl příhodu rád, protože mu vyřešil hromadu případů, na které prostě 
Doufal nestačil, ho hned poučoval: "Tak za prvé, měl u sebe větší množství peněz a 
patrně žádné nechybí. A za druhé - ale pojďte, já vám to ukážu." 
 
Vedl příhodu po kolejích přímo proti zapadajícímu slunci, takže si oba museli celou 



cestu zakrývat oči.  
"No tady stejně moc neuvidíme, je to až támhle dál, asi dvěstě metrů odsud," 
vysvětloval strážmistr a ukazoval rukou. Tam leželo zavazadlo, které se při pádu 
otevřelo a z něho se vysypala řada drahého oblečení. "Monogram souhlasí, J.S.," 
neodpustil si Doufal, "takže jsou to určitě jeho věci". 
 
Ještě dál, asi sto metrů, leželo druhé zavazadlo. "Tohle je ale bez monogramu," 
upřesňoval Doufal, aniž by se ho na to příhoda ptal. U kufru stál druhý policista, aby ho 
pohlídal, protože i to se pádem otevřelo a z něho se rozlétalo větší množství peněz po 
kolejích i jinde.  
 
"Jsou padělané - teda myslím si to, neměli jsme čas je přezkoušet," opravil se Doufal. 
"Řekl bych, že někdo ve vlaku mu chtěl ty peníze vzít a tak kufřík raději vyhodil a 
skočil za ním. To se mu ale nevyplatilo, zaplatil za to životem." 
 
"Anebo mu někdo k tomu skoku pomohl, nemyslíte?" usmál se na něj Příhoda lišácky a 
poklepal mu na rameno. 
 

Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.  
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Již na počátku našeho hledání jsem narazil na problém osob kolem Tesly. Ne, že by jich 

nebylo dost, ale jak zjisit, kdo věděl víc a kdo skoro nic? Kromě toho většina jich je dnes 
už mrtvá. A co se vlastně chceme dozvědět a kdo právě tohle mohl vědět? Také je tu 

problém odhadnout, jaké byly technické znalosti té které osoby, jak hodně se jí Tesla 

svěřoval a pokud ta osoba pracovala pro někoho jiného, jaké informace asi sbírala?  
 
Upozornění: Kniha "Nikola Tesla a jeho deníky" , první díl našeho pátrání po Teslovi, 
vyšla u nás v lednu jako samostatná kniha a ano, je tu ke stažení zdarma, viz Novinky 
vlevo.  
 

 
3. OSOBY A OBSAZENÍ  

 
Hned mi napadlo staré úsloví "za vším hledejte ženu", jenže žen bylo v Teslově životě 
pomálu, jen sekretářky a pak manželky různých Teslových finančních podporovatelů a 
přátel.  
 

Naštěstí je v Teslově FBI složce řada jmen, která si 
hoši od FBI předem zjistili a jistě i osobně prověřili, 
jak už to bývá u policie zvykem. I zde ale došlo k 
určitému zamaskování FBI akcí, ty kádrové posudky 
už tam nejsou. To je pochopitelné: byla válka, FBI 
dostávala asi dost často udání, že se někdo snažil 
zmocnit Teslových dokumentů ( zjejich složky 
nejméně pět) a to nejpravděpodobněji právě pro 
nepřítele.  
Jako první je v pořadí uvedena paní Lillian Drews, 
Teslova sekretářka před rokem 1912, ale prý "s ním 
nebyla v dobrém vztahu", jak praví Teslův dossier. 
Můžeme se jen ptát, zda to byla ona, která byla Teslou 
propuštěna pro - snad to můžeme říci - nadměrnou 
obezitu. Pravděpodobně ne, sloužila u Tesly dost 
dlouho než aby si mohl dovolit ten přepych a vyhodit 



ji. Víc se nám o ní ostatně nepodařilo zjistit, ale pochybuji, že by to, co věděla, mělo 
něco společného s nějakým Teslovým tajemstvím. 
 
Další je Mrs. Ruth Maier, sekretářka ne Teslova, ale pro Společnost Přátel Jugoslávie, 
kteréžto společnosti byl Tesla členem a také mu to bylo bráno FBI za zlé - patrně proto, 
že v okupované Evropě byla řada lidí, kteří spolupracovali s Němci (např. chorvatští 
Ustaši pod Paveličem zmasakrovali velkou část Srbů v nacistickém Chorvatsku a to 
takovým způsobem, že se z toho dělalo i Němcům špatně). Bylo tedy reálné nebezpečí, 
že cizí agenti mohli proniknout i do protiněmecké jugoslávské asociace v USA pod 
zástěrkou bojovníků proti Německu. Jenže paní Maier by asi o nich sotva věděla a asi ne 
ani Miss. E. Oppa, "která tam též pracuje a zná plno jmen Teslových přátel".  
 
Dále je jmenována i Mrs. Ava Astor, Lady Ribblesdale, jejíž manžel financoval Teslu 
v období před rokem 1910. Narozena jako Ava Lowie Willing, nejprve se vdala za Johna 
Jacoba Astora IV v roce 1891, se kterým se pak rozvedla v březnu 1910. John Jacob se 
pak po roce klesl ke dnu s Titanikem a svou druhou, novou manželkou, když se vraceli z 
líbánek v Evropě. V roce 1919 se Ava, která se zatím přestěhovala do Anglie, vdala za 
anglického barona Ribblesdale, odtud její druhé jméno. Když ten po šesti letech zemřel, 
vrátila se do USA, kde v roce 1958 v klidu skonala, ve věku 90 let. Zdá se, že tedy její 
manželství s Astorem pokrývá nejplodnější Teslova léta v USA - v roce 1910 už zkoušel 
svoji bezlopatkovou turbinu. Je tedy možné, že si rodina Astorů podržela nějaké 
dokumenty jako záruku za peníze, které Teslovi půjčovali nebo dávali jako investice do 
jeho projektů. Ty po jeho smrti získal Astro mladší, ale patrně z nich žádný prospěch 
neměl. Pochybuji ale, že by jim Tesla dal jako záruku zrovna své deníky . . . 
 
I tam se teda nic nedovíme. Nezbývá než se obrátit na Wikipedii, kde jeho jiná, loajální 
sekretářka, Dorothy Skerrit, říká: "jeho bodrý úsměv a vznešený způsob, jakým se nesl, 
vždy naznačoval gentlemanské chování, které mu bylo vrozené". O jeho jiné sekretářce, 
Miss Muriel Arbus, zase víme jen to, že přispěla informacemi do knihy Prodigal genius 
(Marnotratný genius), od již dříve zmíněného Johna Josepha O'Neilla, který s ní nadělal 
FBi takové problémy (už jsme se o něm zmínili). Tomu patrně řekla Muriel vše, co 
věděla a možná ještě víc, ale nic, co by pomohlo nám - pokud to ovšem John dal všecko 
do své knihy. Právě ona mohla ovšem vědět i o zatajené návštěvě FBI, která prohledával 
Teslovy dokumenty hned po jeho smrti.  
 
Teslův přítel Hawthorne zase napsal: "Zřídka jsem potkal vědce nebo inženýra, který 
byl také básníkem, filozofem, znalcem hudby, polyglotem a oceňoval dobré jídlo a pití". 
Zde teda musím zalitovat, že jsme se v té době s panem Hawthornem nepotkali, mohl mít 
zase víc o jednoho člena do své řídké sbírky :-).  
 
Ale vážně: toto ocenění Tesly nám příliš nepomůže. Že byl sice introvert, ale také lev 



salónů, vždy pečlivě oblečený, je sice hezké - ale jak už jsme řekli, o žádném jeho 
milostném románku se neví a manželku, která by nám také leccos vyzradila, neměl. 
Navíc je jasné, že nebyl sice xenofóbní, ale svoje tajemství si uměl utajit dobře. Měl své 
zkušenosti, když ho využil i Edison a později potomci Westinghousovi. Rozhodně se s se 
svými výzkumy nesvěřoval sekretářkám nebo milostivým paním na různých 
společenských dýcháncích :-). 
 
Během dvacátých let už neměl ani dost peněz, aby si mohl sekretářky držet a navíc se 
stával víc a víc excentrický, jak říká Wikipedie. Nešlo ale o nějaké pomatení mysli: jeho 
nové vynálezy byly odmítány, nikdo nechtěl věnovat peníze na výzkum (stejně jako 
dnes). Proces s Marconim o prioritu objevu radiového přenosu sice vyhrál, ale peníze za 
to nedostal, šlo vlastně jen o prestiž. Sávals e vác a víz zahořklý, i Nobelovu cenu, kteoru 
měl dostat dohromady s Edisonem, odmítl. Přišla krize a po ní válka v Evropě. jeho 
návrhy, jak uhájit svobody malých států v Evropě nikdo nebrla vážně. Stáhl se tedy do 
sebe a jeho láskou se stali jen holubi, které chodil do parku krmit. Jeho zájem o ně byl 
mimořádně emocionální: jednou prý k němu na stůl zalétla holubice, kterou krmíval a 
tam padla mrtvá - vysvětloval si to tím, že chtěla umřít u něj. Asi už tušil i svůj konec a 
ještě před svou smrtí dával poslíčkům instrukce, jak se o jeho holuby mají starat. Je také 
zajímavé, že FBI nenapadlo, že třeba měl nějakou holubí poštu a dával zprávy nepříteli - 
ale popravdě řečeno, slyšeli jste už někdy o holubovi, který by přeletěl celý Atlantik? 
 
Ještě jeden sekretář - tentokrát muž - je zaznamenán v FBI složce, a sice George Scherf. 
Je veden i v jiných záznamech a to různě: jednou jako finanční poradce, dokonce jako 
partner v biznysu (to asi že Teslovi půjčil peníze, když ten už žádné neměl) a zase jinde v 
literatuře se o něm mluví jako o Teslově asistentovi, mechanikovi a podobně. Uvádím ho 
zde proto, že na FBI seznamu není uveden on - ale jeho žena! Avšak o tom si povíme 
zase příště . . . 
 

(pokračování) 
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Ztracené umělecké předměty z doby dávné i nedávné tvoří značnou část záhad, kterými 

se zabývám. Čelní místo patří bezesporu právě Jantarové komnatě, která byla pro svou 
nádheru právem zvána osmým divem světa. Nápad nechat si ji vyrobit dostal dánský 

král Frederik I. v r. 1701  
 

 
Umělci z vybraných kousků nejkrásnějšího 
jantaru skládali mozaiky, lepily je na 
dřevěné desky, které potom byly použity na 
obložení stěn. Král v této místnosti přijímal 
vzácné hosty, rokovalo se tu a podepisovaly 
ty nejdůležitější smlouvy. Ale už jeho syn 
Frederik Wilhem I. si více cenil vojenské 
pomoci Ruska a tak, když za ním přijel car 
Petr I. a byl jantarovou komnatou uchvácen, 

král mu ji daroval za příslib pomoci ruských vojáků. A tak se komnata stěhuje do 
Carského Sela. Problém vznikne, když místnost kam má být instalována je vyšší a větší. 
A tak je komnata doplněna o vyřezávané sokly, benátská zrcadla a další nábytek. 
Revoluci přežila bez úhony, ale pak přichází září 1941 a německá vojska jsou už na 
předměstí Leningradu( dnes opět Petrohrad). Vše co má nějakou cenu se v rychlostí balí 
a odváží, ale na komnatu již není čas. Němci se sice do města nedostanou, ale carský 
palác s Jantarovou komnatou se jim alespoň na krátký čas dostává do rukou. Ihned 
dávají dohromady skupinu, která komnatu demontuje, zabalí a odvaze do Königsbergu. 
Zde je patrně rozdělena na dvě části- původní komnatu a pozdější doplňky, které jsou 
uloženy jinde. 
 

Komnatu i další sbírky jantaru 
má na starosti dr. Rode, 
světoznámý odborník na jantar. 
Jak válka pokračuje, z východu 
se blíží fronta a oblohu ovládlo 
britské letectvo. Dr. Rode 
cestuje a hledá pro komnatu a 



svou milovanou sbírku náhradní 
umístění. Je také pravděpodobné, že komnata je opět zabalena a přichystána k transport. 
Vypadá to, jakoby byl dr. Rode upozorněn na možnost náletu a ten se skutečně v srpnu 
1944 uskuteční. Po tomto datu už je vše zahaleno do spleti protichůdných a částečně i 
lživých informací. Byla komnata zničena při náletu? Námitka: nenašly se žádné 
zbytky.Větší pravděpodobnost je, že alespoň ta původní část komnaty byla odvezena 
snad lodí W.Gustloff směřující do Duryňska, snad vlakem nebo konvojem aut. Místo 
kam byla později uložena lokalizují různí hledači každý jinam- každý věří tomu „ 
svému“ místu.  
 
Možností je opravdu velká spousta: obrovský podzemní komplex v Jonstalu, Krušné 
hory, doslova provrtané množstvím štol jako ementál, štola sv.Kateřiny, Gaudoforum, 
ale i Štěchovice. Při čtení o možných úkrytech jsem napočítal přes 52 možností!!! 
Hledač p. Mužík pevně věří, že ve štolách v okolí Štěchovic je nejen komnata, i insignie 
Karlovy univerzity odvezené těsně před koncem války neznámo kam, ale i plány na 
německé létající talíře a další zajímavosti. Z jeho stránek jsem vyčetl, že v brzké době 
vyprší smlouva p. Gansela a pan Mužík je přesvědčen, že se mu potom v krátké době 
podaří se do štol dostat. Tak si počkáme! Adresa je: http://www.josefmuzik.cz kdo by si 
chtěl přečíst o Jantarové komnatě více, tomu doporučuji knihu Petra Vokáče Tajemství 
Jantarové komnaty z r. 2001. http://www.artcyclopedia.com/  
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Doposavad, když jsme se snažili vyřešit záhadu VM, tak jsme nevěnovali příliš velkou 
pozornost záměrům autora. Byl opravdu rozhodnut napsat VM tak, aby nikdo, ale nikdo 

ho nedokázal vyřešit, kromě jeho samotného? Mohl to udělat, ale vážně o tom 

pochybuji, bylo by to příliš mnoho úsilí vlastně jen pro jeho ješitnost a ani jeho marnost 
nemůže ospravedlňovat takový luxus. Ze stejného důvodu by to bylo docela nadměrné 

úsilí a náklady i pro soukromý deník nebo sešit, protože po autorově smrti už by to 
nemělo žádný účel - nikdo by to prostě nemohl přečíst. Na druhou stranu můžeme ale 

obrátit otázku a zeptat se: byl VM plánován tak, aby se to nakonec dalo číst - to 

znamená, dekódovat? To je více pravděpodobné - ale jak na to?  
 

 
Víme, že VM je psán v neznámém písmě, které bylo pravděpodobně vynalezeno a 
zkonstruováno tak, aby se vytvořily symboly, které jsou - pokud jde o psaní - 
nepochybně nejjednodušší abecedou na světě vůbec. Autor používá jen několik úseků 
(sektorů), které jsou propojeny velmi elegantním a jednoduchým způsobem, takže to 
skoro vypadá, jako kdyby studoval to písmo delší dobu, ještě před psaním VM. 
Jednoduchý důkazem je fakt, že tam nejsou žádné zjevné chyby v textu a žádný další 
vývoj scénáře po celou dobu psaní této knihy. Jako student jsem si kdysi vymyslel 
vlastní těsnopis a časem jsem ho stále musel vylepšovat, takže vím, o čem mluvím. 
Protože jsem sitím těsnopisem psal poznámky z přednášek, nemohl jsem je ovšem před 
zkouškou ani pošádně přečíst :-)  
 
Samozřejmě, že za jednoduchost zaplatil něčím jiným: jednotlivá písmena musí být 
napsána odděleně, aby se zabránilo nejednoznačnosti spojených písmen. Jinak bychom 
nevěděli, které sektory, teda úseky, patří ještě k předešlému a které už k následujícímu 
písmenu. Veškeré toto úsilí zde teda ukazuje, že autor určil VM nejen aby se dalo číst, 
ale aby se dalo číst bez chyb a problémů.  
 
Ne ovšem zcela bez problémů, samozřejmě. Vzhledem k tomu, že neznámé písmo 
funguje v podstatě jako šifra s jednou abecedou,: stačí najít význam znaků a už bychom 
po dešifrování mohli text číst. Pro tento účel byl proveden přepis EVA (a později ještě 
další) do latinky. Protože písmeno pro ten který znak bylo vybránov |EVĚ víceméně 



náhodně, zašifrování je už v tom vlastně přítomno. Před několika lety jsem udělal 
frekvenční statistiku VM pro přepis EVA a dostal rozdělení, které je velmi blízké 
středověké latině. Nebylo by teda nic jednoduššího než se "přeložit" přepis do smysl-
plného textu v latině (pokud to bylo opravdu napsáno v latině). Ale. . .  
 
Ale výsledek nebyl uspokojivý: je tam jen málo rozeznatelné krátkých latinských slov 
nebo jejich zlomků. Bylo to zklamání, ale není to tak překvapující, protože:  
a) VM nemusí být v latině b) z frekvence je obtížné určit pravá písmena tam, kde mají 
písmena téměř stejnou frekvenci Přehozením dvou sousedních písmen pak dochází ke 
korupci slov a jejich významu c) ještě další zakódovaní navíc bylo patrně použito 
(trnaspoziční šifra, mřížka, anagramování. atd.) Samozřejmě bylo možno ještě výše 
uvedené možnosti kombinovat.  
 
Nedávno, mě napadly další dvě další možnosti:  
d) VM mohl být napsán ne v šifře, ale v kúdu nebo  
e) v umělém jazyce. 
 
Jednoduchá šifra byla už ve středověku zlepšena na tzv. nomenklátor (kde jsou některá 
důležitá slova nahrazena jejich kódy - tj. předem určenými slovy, místo zašifrování a 
seznam kódových slov rostl do té míry, že brzy se vytvořila celá kódovací kniha. 
Neznámý jazyk VM už sám vlastně slouží jako kód a kódovací knihou je slovník tohoto 
jazyka (ať je to přirozený nebo dokonce i umělý jazyk).  
 
Pokud opravdu VM použííval kódovací slova, naznačuje nám to tu i možný způsob 
řešení: místo frekvence písmen, použijeme frekvenci slov. Touto frekvencí samozřejmě 
nemyslím četnost slov jen se stejnou délkou, že by bylo neužitečné. Místo toho budeme 
počítat slova, která jsou naprosto stejná, to znamená, že mají stejný počet i pořadí 
písmen. "Top ten" slova (tj. s největší četností), pak by mohla být nahrazeny "top" slovy 
zkoušeného kazyka.  
 
Taková "kolébka" (termín používaný kryptology pro neúplné řešení, jakýsi zárodek) by 
pak mohla být doplňována stejným způsobem jako se snaží dešifrátoři uhodnout 
chybějící písmena u částečně rozluštěnho kryptogramu. Samozřejmě, že metoda četnosti 
slov není tak přesná jako metoda četnosti písmen (která je navíc přesnější pouze pro 
některá "top" písmena), ale v případě, že VM je zakódována, není jiná cesta. Používání 
kódových slov je samozřejmě podobné použití umělého jazyka, ale pokud se použil 
přirozený jazyk, je to lepší, protože ta slova budou něco znamenat a budeme mít něco k 
porovnání. Pro umělý jazyk nebo nesmyslné kódy máme ještě jednu možnost: texty s 
podobným obsahem budou používat kódy s podobnou frekvencí nebo s podobným 
významem.  
 



Jedna otázka zůstává: pokud autor používá kódových slov, jak velká musí být kúdovací 
kniha? Jestli ale autor opravdu sestavil VM tak, aby byl být "čitelný", vypadá to, že asi s 
největší pravděpodobností používal pouze nomenklátor: to je jen několik kódových slov 
a zbytek je prostě zašifrován jen podle šifry s jednou abecedou. Naděje tu je . . .  
 
11.února 2010.  
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Nikdy předtím jsem po tom nepátral - věřil jsem jako druzí té hezké legendě, že Vojnič 

nakoupil VM ve Ville Mondragone, která patřila v té době jezuitské škole. Tohle ovšem 
nemáme od samého Vojniče, ale vyšlo to najevo až později, dokonce ještě ne po jeho 

smrti, ale až po smrti jeho ženy Ethel, v roce 1960, čili až 48 let po tom, co Vojnič VM 

koupil. Ovšem samo to navenek nevyšlo, že ano, pomohla tomu Miss Nill, Vojničova 
sekretářka a to tak, že zveřejnila dopis od Ethel a uvedla jako místo koupě villu 

Mondragone. Až zpráva z VM Listu, která se tehdy nějak zatoulala a zůstala 
nepovšimnutá, mě nedávno vedla k dalšímu průzkumu. Ale vraťme se k historii, tedy té 

jak je dosud prezentována v samotném provenanci (tj. dokumentu o původu) . . .  
 

 
Když Vojnič oznámil svoji koupi do té 
doby neznámého VM (1912), jeho 
hlavním problémem bylo sestavit právě 
tento dokument. Prostřední část historie - 
přesněji řečeno informaci z třetí ruky - za 
něj napsal sám Marci a to v dopise, který 
se čirým zázrakem nalezl založený přímo 
ve VM. Pravděpodobnost takového nálezu 
vzácného rukopisu je ještě menší, než 
kdyby vám někdo vyloupil but a nechal 
tam svou visitku, ale budiž. Vojnič tvrdil, 
že si původně dopis ani nepřečetl a už jen 
nakouknutím do VM věděl, že to napsal 
Roger Bacon, anglický františkán a 
vědecký genius. Nu i to se zdá na první 

pohled normální - ale jen u laika- pouhým nakouknutím se ještě neznámého autora 
nedozvíte. Věta lze totiž chápat i tak, že už než rukopis koupil, tak mu asi někdo řekl, že 
je od Bacona.  
 
Pak ale začíná mít tvrzení Vojniče ještě menší pravděpodobnost. Vojnič totiž neuvedl 
svědky, kteří dopis původně v rukopise viděli a tím, že dopis z rukopisu přemístil, uvedl 
v pochyby i to, že k rukopisu náleží. V dopise samotném není nic, co by se dalo v 

 

Via Ghibellini, kde se nacházela 
Libreria Franceschini 



rukopise nalézt, teda důkaz, že ty dvě věci k sobě opravdu patří. Jediné, co Marci v 
dopise uvedl, je totiž navíc fáma, kterou se dozvěděl od Dr. Mnišovského, který byl 
příliš mladý na top, aby byl svědekme toho, když Rudolf VM kupoval. Teprve dlouho 
po Vojničově smrti byl nalezen v Muzeo Kircheriano dopis od pražského alchymisty 
Georgiuse Bareše Jezuitovi Kircherovi, ve kterém se zmiňuje o rukopise, který obsahuje 
kresby rostlin, "které se v Německu nevyskytují".  
 
Nedávno se zjistilo, že Vojnič de fakto o Barešovi věděl od archivářů v Praze, ale nikde 
se o něm nezmínil. Proč asi? Jedním z důvodů by mohlo být, že to nevyhovovalo jeho 
sérii fiktivního autora Bacona a pozdějších majitelů: Bacon ....Dee...Rudolf 
II....Horčický...osoba X...Marci... Kircher...osoba Y....Vojnič. Nevyhovovalo v tom 
smyslu, že byl-li ten "X" opravdu Bareš (po kterém, a to je dokázáno, zdědil Marci 
celou knihovnu), jeho napojení na Horčického je neprokazatelné. Nebo mohl Voynich 
jiný důvod: objevil, kde Bareš VM získal, ale to popíralo začátek výše uvedené řady 
vlastníků a za bacona by jistě dostla víc peněz než za neznámého autora . . .  
 
Postupem času jsme navíc ještě patřičnými důkazy odbourali Rudolfa i Johna Dee a 
nedávné uhlíkové datování rukopisu nám pomohlo eliminovat i Bacona, takže z celého 
řetězu zbývá jen Horčický, Bareš a Marcii a - podle adresování Marciho dopisu - i 
Kircher. Nemáme ale ani důkaz, že Kircher opravdu rukopis dostal (je ostatně divné i to, 
že se Marciho dopis nenalézal v Muzeo Kircheriano jako ostatní dopisy, co Kircher 
schovával, ale zde je další budiž). Takže jsme na pochybách, zda onen pražský Barešův 
rukopis je opravdu naše VM. Už proto, že - a to byl druhý zázrak - Vojnič později našel 
ve VM neviditelný podpis Horčického, zviditelněný - prý omylem - při vyvolávacím 
procesu fotostatové kopie.  
 
Tu část originálu, kde podpis našel, pak Vojnič chemicky ošetřil tak, aby podpis 
zviditelnil natrvalo, čímž ovšem folio vážně poškodil. Je tam totiž teď, skoro po stu 
letech, díky tomu, že chemická látka pracovala i nadále, je vidět jen slovo "Tepenec" a 
plno skvrn. O těch dnes nevíme, zda vznikly původním vymazáním jména Horčického 
či jeho chemickým "ošetřením", tj. zda jsou původní či ne. Patrně nejsou původní, to by 
si jich předtím jistě Vojnič všiml. Jak jsme ale už dokázali, není to navíc ani psáno 
Horčického rukou. "Podpis" byl navíc nalezen v kritickém období, kdy se začalo o 
původu rukopisu pochybovat. A nejen to - je to navíc skvělé napojení na fiktivního 
vlastníka, Rudolfa II - Horčický byl totiž členem císařského dvora.  
 
Jenže u toho řetězce chybí i konec. Kdo byla nebo byly osoby pod položkou "Y"? Dnes 
se sice domníváme, že rukopis byl na přechodnou dobu v rukách Jezuitů, ale to vše jen 
když uvážíme, že ho opravdu Kircher dostal a že ho pak Vojnič našel ve ville 
Monragone, jezuitské škole blízko Říma. 
 



Sám Vojnič ale o tom nic neřekl - vymlouval se, že koupi musel utajit, protože tam chtěl 
ještě nějaké rukopisy koupit. Tato námitka nevysvětluje, proč to tajil až do smrti a už 
vůbec ne, proč to tajila i jeho žena až do své smrti. Pokud někde něco vyzradil, ukázalo 
se to později jako mylné, ať už to udělal úmyslně nebo ne. Nejprve totiž mluvil o zámku 
ve Středozemí, jindy (Newboldovi) řekl, že to byl zámek v Rakousku (ta dvě místa se 
nemohou shodovat, tehdy už se Itálie osvobodila od rakouského jha). Navíc ve svém 
článku, který o VM zveřejnil, zcela jasně dělá narážky na to, že rukopis byl patrně v 
majetku hraběcí rodiny Sforzů. Jak se pak dostal k Jezuitům, to nevysvětlil ani on, ani 
Jezuité, kteří se ostatně k ničemu nevyjadřují a prodej nikdy nepotrvdili.  
 
Důvod neprozrazení majitele, který mu VM prodal, byl patrně zcela jiný: Vojnič chtěl 
patrně chránit sebe nebo i toho, kdo mu to prodával, protože prodej a vývoz takových 
dokumentů vyžadoval už tehdy povolení od italské vlády. To zřejmě neměl nebo ji 
nechtěl za žádnou cenu zveřejnit, protože jinak by se tam jistě jméno prodejce našlo. 
Proto držel svoje tajemství až do smrti a i jeho manželka Ethel, jakožto dědic a majitel, 
by mohla mít problémy. Po její smrti získala celý rukopis Miss Nill, která vyzradila na 
veřejnost, že Vojnič koupil VM od jezuitských padres v Mondragone. Aby to dokázala, 
zveřejnila dopisy, které dostal Vojnič od bratří Stricklandů (jeden byl profesorem v 
Mondragone, druhý žil v Anglii - kde tehdy také ještě žil Vojnič). Bohužel se v dopise 
nemluví právě o VM ani o jeho koupi, takže i zde se musíme jen dohadovat, ak mohl 
někdo něco takového uznat jako provenanci. 
 
Před měsícem se mi podařilo objevit ve VM Listě citát od samotného Vojniče, že 
zakoupil ve Florencii v roce 1909 - tedy tři roky před objevem VM - knihkupectví 
Libreria Franceschini i s ohromným množstvím starých knih a dokumentů. Cituje že 
jich je až 500 tisíc (ano, čtete dobře!) které nabízí se slevou na prodej. Z dalších nálezů 
se dovídáme, že se jednalo většinou o knihy zabavené italskou vládou Jezuitům a sice v 
době Risorgimenta, kdy konfiskovali vše, co patřilo církvi a zničili tím ještě daleko víc 
knih než nechvalně proslavený Koniáš :-). Co se nespálilo, to se roztrhalo a listy se 
používaly k balení ryb na římském tržišti. Některé tyto knihy nepochybně původní 
majitel Pietro Franceschini zachránil, ale když zemřel, jeho syn neměl pro tyto cenné 
dokumenty pochopení a prodával je na kila za babku. To ale než se o tom dozvěděl 
Vojnič. 
 
Zabrouzdal jsme se po Netu, a hle, je tam výtažek z knihy Vojničova součastníka, Itala 
G. Orioliho, "Adventures Of A Bookseller" (Dobrodružství knihkupce, 1938). V knize 
mluví o svém setkání s Vojničem, kterému tehdy šlo už na šedeátku a na to, jak se mu 
tehdy zmínil, že koupil v italské Florencii knihkupectví 'Libreria Franceschini. Řekl 
Oriolimi, že tam jsou (cituji): " . . .miliony knih, police a regály plné největších rarit na 

světě. Co jsem objevil v Itálii je zcela neuvěřitelné!"  
 



Jindy mu řekl: "Poslechni si tohle. Jednou jsem šel do kláštera a mniši mi ukázali svou 
knihovnu. Byl to úplný poklad starých tisků, kodexů a ilustrovaných rukopisů. Málem 

jsem omdlel. ale podařilo se mi udržet chladnou hlavu a řekl jsem jim, že jim dá 

výměnou cennou sbírku moderního teologického písemnictví za ty zaprášené archiválie. 
Podařilo se mi přesvědčit Otce Představeného a za měsíc byla celá knihovna v mých 

rukou. Poslechni mou radu: zapomeň na své zaměstnání a staň se knihkupcem." 
 
Milý Orioli se skutečně knihovníkem stal, ale prožil ještě mnoho jiných dobrodružství, 
které popisuje v oné knize. Není mým úmyslem zjišťovat, jak daleko je tato pasáž knihy 
pravdivá - i když Oriloli byl světoznámá osoba - ale příhoda s mnichy se příliš podobá 
té s mondragonskými jezuity. Pochopitelně je Vojnič nechtěl přímo jmenovat a k 
dalšímu zamaskování mu posloužilo i to, že v originále neříká "klášter", ale "konvent", 
což je jak známo místo pro jeptišky a ne pro mnichy, což Vojnič a obzvláště Ital Orioli 
museli vědět.  
 
Také nás nezajímá, zda za VM Vojnič zaplatil majiteli oněch 600 dukátů jako Rudolf či 
jen pár slupek - jistě byl dobrý biznysman; nám jde o to, že tu máme kromě 
Mondragone dva jiné zdroje, odkud VM mohl pocházet. Je to jednak samotná Libreria 
anebo - v případě, že mniši nebyli z Mondragone ale odjinud - ten jejich "klášter". Tato 
stopa se zatím neprobádala, ale ať už se VM nacházel v kterémkoliv z těchto tří míst, 
majitel zřejmě nevěděl o historii VM vůbec nic. V případě vládou zabavených rukopisů 
je to jasné, vojáci plundrovali knihovny aniž by se ptali, kdo je autor které knihy :-). To 
ale pochopitelně nemohl Vojnič do své provenance dát, to by bylo jako když má někdo 
v rodném listu napsáno "otec neznámý" :-). Tím, že to maskoval jako "tajemství", mohl 
ale naopak naznačovat, že zná pravou historii VM . . .  
 
Proč tedy Miss Nill vyrukovala s Monragone jakožto místem, kde Vojnič VM koupil? Z 
dobroty srdce, že se jí zželelo všech těch výzkumníků VM? Sotva, když - jak už jsme tu 
psali, nechtěla ani dát Dr. L.Strongovi kopie VM k nahlédnutí! Asi proto, že se po smrti 
paní Ethel stala Miss Nill sama majitelkou a potřebovala zveřejnit, odkud VM je, aby ho 
mohla prodat. Ani to však na pravé obchodníky s antikou nezapracovalo, když se 
rukopis navíc nedal ani číst , jeho obsah byl neznámý a obrázky značně primitivní a 
pergamen sám podřadné kvality. Ze zoufalosti jej prodala antikváři Krausovi, kterému 
ale ani ta Mondragone (a asi ani ne čarovná mandragora :-) nepomohla a tak raději 
rukopis zdarma věnoval Yalské univerzitě, repsektive její Beinecke knihovně.  
 

 
Závěr našeho hledání je tedy krutý, ale nevyhnutelný: ani jeden článek z uvedeného 
řetězce není spolehlivý: 
 



a) Bacona eliminovalo určení stáří pergamenu, které je o dvěstě let mladší, než Bacon  
b) John Dee VM Rudolfovi neprodal - kromě toho, že o koupi není žádný důkaz, byl 
Dee zrovna v tom roce vypuzen císařským rozkazem z Čech a na Hrad už nesměl :-) 
c) Rudolfovo vlastnictví VM, jak ho líčí Marci, je informace z třetí ruky: Mnišovský byl 
v době "prodeje" ještě příliš mladý, někde to jen od někoho slyšel a Marci se to 
dozvěděl zase až od něj. 
d) Horčického jméno ve VM - pokud je originální - naznačuje, že mohl být majitelem, 
ale to ještě neznamená, že náš VM je rukopis, který zaslal Kircheriovi Marci. Ani 
Horčický, ani Bareš ba ani Marci se o nějakém jméně ve VM nezmiňují. Ti poslední dva 
dokonce ani ne o nějakém vymazání téhož - kterého si nevšiml původně ani sám 
Vojnič :-).  
e) Kircher totiž nemusel nikdy pražský rukopis dostat - víme, že neodpověděl na dotaz o 
jeho obdržení ani Marcimu a patrně ani později Kinnerovi, když se ho na to v dopise 
ptal. Tím, že jsou dvě další možná místa nálezu ve spojitosti s VM, se naskýtá možnost, 
že se Marciho dopis a VM nenašly na stejném místě, ale naopak se setkaly až před 
anebo možná i po koupi VM. Je teda otázkou, zda k sobě vůbec patří. 
 
Jsme tedy zcela na začátku a bohužel staré legendy mají dlouhý život. Výzkumníci si 
patrně myslí, že jim i tak pochybená provenance pomůže vyřešit obsah VM. Jenže 
naopak je to právě možná důvod, proč jsme se ještě po stu letech nedopracovali k 
řešení . . .  
 
20. února 2010.  
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název :   JE VOYNICHŮV MANUKRIPT FALZUM?  
 
 
 

 
Neobvyklost Voynichova manuskriptu, ale i četné historické nejasnosti velmi často 

vzbuzují podezření, že jde o padělek. 
Pokusím se zde v krátkosti shrnout argumenty, které naopak pravost podporují, přičemž 

netvrdím, že možnost padělku zcela zavrhují.  
 

 
Především to, že by VM byl vyroben po r. 
1637 vyvrací nalezený Barešův dopis, který 
docela dobře VM popisuje a 
spolukorespodnuje s Marciho dopisem i 
dalšími historickými okolnostmi, které se 
následně podařilo zatím objevit. Tyto části 
skládačky, zdá se, prostě do sebe docela 
dobře zapadají. Pozdější nesrovnalosti lze 
vysvětlit tím, že prodej a vývoz VM z Itálie 
nebyl legální. Voynich svým mlčením nebo 
mlžením prostě chránil sebe i prodejce před 

případným postihem. 
 
Z výroby VM se zdá být hodně podezřelý R. Mnišovský. Kryptologiií se intenzivně 
zabýval, ale pro potřeby zjištění kvality nového šifrovacího systému ( o kterém on 
tvrdil, že ho vymyslel a že je neproniknutelný(totéž si o pár set let mysleli Němci v 
případě Enigmy ) by nepotřeboval vyrábět tak dlouhý a komplikovaný spis. Stačilo by 
pár, dejme tomu deset-dvacet stránek textu. Dále mě napadlo, proč by si měl vybírat 
jako „pokusného králíka“ právě Bareše. Zajímal se také o šifry? Jestliže se dlouhá léta 
pokoušel luštit VM, tak jistě ano, ale zajímal se o šifrování již předtím nebo až poté co 
VM získal? Nakolik byl zdatný v luštění? Nebyl to jen nadšený amatér? Nezachovaly se
( nebo dosud nebyly nalezeny)jeho záznamy pokusů o luštění VM o kterých víme, že je 
Marci posílal do Itálie zároveň s VM) takže je těžko je zatím tuto otázku nalézt na tuto 
otázky odpověď . 
 
Nicméně stále tu zůstává námitka délky spisu a doprovodných obrázků. Když tedy 
pomineme motiv zkušebního textu, pak by jako autor Mníšovský neměl důvod dávat 



VM z ruky před svou smrtí. Dalšími podezřelými jsou J. Dee nebo E.Kellly ( nebo oba 
společně). Ti by sice měli mít motiv- aby si vylepšili svou finanční situaci, ale v případě 
Rudolfa II( tomu ho nemohli prodat přímo, ale možná přes dr. Kutzeho), by tam jistě 
přidali nějakou tu alchymii a odpustili by si, pro tento účel zbytečné, malůvky a 
„sgrafita“. 
 
Mohli ho( nebo někdo jiný) samozřejmě vyrobit i pro nějakého jiného bohatého 
sběratele starých rukopisů- bylo jich hojně, ale i v tomto případě platí totéž co v 
předešlém. Zbytečná propracovanost textu, a pro tento účel i zbytečné kresbičky. 
 
Pro podvrh by bylo mnohem výhodnější použít otevřený jazyk, tak aby se text dal 
přečíst, ale přesto se tvářil tajemně. Podobných učeně se tvářících blábolů vychází i 
dnes spousta.. Přečtete si třeba jen tak pro zajímavost Smaragdovou desku . Nebo třeba 
mysticky se tvářící texty, jako je třeba Poselství grálu nebo Svítání na poušti. Tipuji, že 
po pár stránkách toho budete mít dost, stejně jako já. 
 
Ale to jsem odbočil. 
Poslední výzkumy p. Hurycha potvrzují, že použitý jazyk se silně podobá latině, má 
pevnou, nenáhodnou strukturu a že tedy spis obsahuje skutečný zašifrovaný text, který 
by patrně po rozluštění vysvětlil i podivné ilustrace. 
 
V současnosti to vidím tak jak jsem popsal, ale je možné, že další výzkum a objevy vše 
změní.  
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Rozhlédl jsem se kolem. Ulice byla prázdná, jen na rohu stálo jakési auto. Prošel jsem 

otáčecími dveřmi do budovy. Za pultem seděla malá, blonďatá policistka; tak jsem k ní 
přistoupil a prohodil něco o hezkém dnu. Neřekla nic, jen se na mě podívala, jako by 

měla lepší věci na práci, než se unavovat se mnou a utrousila otázku: “Násilí nebo 

krádež?" 
“Jak prosím?” zeptal jsem se nechápavě. 

“Říkám: Násilí nebo krádež?" 
“To si mohu vybrat?" zažertoval jsem, ale ona na mě upřela své modré oči - takový ten 

hluboký pohled, tak hluboký, že na dno ani nedohlédnete - a vysvětlovala mi jako 

blbečkovi: “Přišel jste sem nahlásit násilí, nebo krádež?" 
“Obojí," řekl jsem, ale protože se zamračila, hned jsem dodal: “- totiž kidnapping, 

víte?" 
“O koho se jedná?" 
“No přece o mě. Byl jsem unesen a přišel jsem to nahlásit." 
“Jenže oni vás zase pustili," vydedukovala. Asi jí nenapadlo, že bych jim také mohl 
utéct. 
“No ano - ale kdybyste věděla, co se mnou všecko dělali!" snažil jsem se jí přesvědčit, 
ale nebylo třeba: načmárala něco na lísteček, podala mi ho a řekla: “Druhé patro, třetí 
dveře doleva." 
 

 
Zaklepal jsem na dveře, vevnitř někdo něco 
zahuhlal a já vstoupil. Za stolem seděl obtloustlý, 
nepříjemný chlapík, na kterém bylo zajímavé jen 
to, že o co míň mu rostlo vlasů na lebce, o to víc 
toho měl na bradě. Ani přitom nezvedl oči od 
svého zajímavého počínání: čistil si totiž zrovna 
nehty na rukou. 
“Vy jste?” prohodil. 
“To jsem,” odpověděl jsem otráveně, protože mě 
jeho chování začínalo štvát. Měl jsem totiž 
najednou pocit, že to všecko asi nepůjde tak, jak 
jsem si to naplánoval. 



“Pan Wilson, nemýlím-li se,” pokračoval. 
“Opravdu se nemýlíte,” prohodil jsem, ale protože mě ta hra už unavovala, dodal jsem: 
“Já jsem přišel -” 
 
Přerušil mě: “Jo, už mi volali, kidnapping, že jo. Musel to být ale nervák, co? Ale 
hlavně že vás zase pustili, ne? To se stává jen v málo případech. Většinou seberou 
peníze a my už pak nalezneme jenom mrtvolu. Anebo také ne, když to někdo jen tak 
finguje, třeba aby dostal peníze z fotra.” Podíval se na mě pátravě. Asi jsem prošel jeho 
zkouškou, protože pokračoval : “A pak ho najdeme až někde v Argentině. Ale ti, co vás 
pustili, to byli nějací břídilové, ne?” Usmál se, jako by mi chtěl naznačit, abych ho s tím 
neotravoval a klidně si začal čistit nehty na druhé ruce. Snad to mělo připomínat tu 
biblickou scénu, kde si Pilát myje ruce nad případem Ježíše K. Zlomyslně dodal: “ A 
pochopitelně nevíte, kdo to byl, že jo?” 
 
“Vím, kdo to byl,” usmál jsem se také a s oblibou jsem čekal, jak mi vleze do pasti. 
Neochotně vytáhl z obálky čistý formulář a líně mě vyzval: “Tak mi prosím řekněte 
jejich jména!” 
“Ale já je neznám,” dělal jsem rozpačitého. 
“Jak to, neznáte? Přece jste říkal, že víte, kdo to byl!” rozčiloval se. 
“Ano, já vím, kdo to byl, já jen neznám jejich jména,” vysvětloval jsem ochotně. 
 
“Člověče neblázněte, co mi to tu tvrdíte?” Odhodil v rozčilení tužku a ta se skutálela ze 
stolu. Namáhavě se shýbl ze židle, ale na tužku nedosáhl. Musel vstát, popojít pár 
kroků, znovu se shýbnout a když se zvedl, byl celý rudý v obličeji. Těžce dýchal, 
dokonce se zdálo, že lapal po dechu. Najednou jsem viděl, že to vlastně bude docela 
lehlé. Narovnal se a snažil se zachovat klid, když ze sebe zadýchaně vyrážel: “Tak - 
začneme - znova: někdo vás unesl.” 
 
“Ne někdo, oni mě unesli,” trval jsem paličatě na svém. 
“Proboha, kdo jsou ti oni?” 
“No kdo oni, přece ufoni,” řekl jsem, jako by se nechumelilo a čekal jsem, že se zase 
rozčílí. Ale on se místo toho začal chechtat a zdálo se, že se mu ulevilo. “Jó tak, teď to 
chápu. To tady ještě dneska nebylo. Ale to mi musíte povědět, to mě zajímá,”posmíval 
se mi. “Tak kdy se vám to stalo a jak se vám to stalo?” 
 
“Unesli mě z mého bytu a muselo to být když jsem spal, protože jsem se probudil až na 
jejich lodi a – “ 
Přerušil mě: “A kdy to bylo?” 
“Před pěti dny,” povídám. 
“Jak to víte, že to bylo před pěti dny?” Zřejmě se bavil a hned vysvětloval: “Víte přece, 
že u nich ten čas běží jinak, protože cestují velkou rychlostí. Zaletěli přece s vámi na tu 



svou planetu, či co to je, ne?” 
 
“Nezaletěli, to jsem vůbec netvrdil,” tvrdohlavě jsem ho opravoval. “A jak vím, 
kolikátého je? Přečetl jsem si cestou sem noviny; tam, pokud to nevíte, takhle vpravo 
nahoře bývá datum.” 
“Dobře, dobře,” zavrčel, protože se mu nepodařilo mě tak lehce chytit, “a co bylo dál?” 
“Vy si to nepíšete?” zeptal jsem se udiveně. 
 
“To sepíšeme až pak, zatím si to zapisuju tady,” zaklepal si na pleš. “Říkal jste…” 
“Že jsem se probudil až na jejich kosmické lodi –” 
Zase mě přerušil. “A jak to víte, že to byla kosmická loď? Víte, přišel sem jeden, ten 
také tvrdil, že to byla kosmická loď a zatím to byl jen parník, hahaha,” řekl a dlouho se 
smál svému blbému vtipu. 
Začal jsem předstírat, že mě jeho ironie dráždí: “Poslouchejte, chcete to vůbec slyšet, 
nebo ne? Nejen, že si nic nezapisujete, ještě tady děláte takové pitomé vtipy.” 
 
Přestal se smát a dokonce se mi omluvil, ale jen tak, aby bylo vidět, že by to nikdy 
neudělal, kdyby nemusel. “Už vás nebudu přerušovat,” dodal a tím stejným nožíkem, co 
si čistil nehty, si pomalu rozkrojil jablko a hlasitě ho požíral. 
 
Unaveně jsem se na něj podíval a pokračoval jsem dál: “ Oni tam totiž se mnou asi něco 
udělali, když jsem spal. Já nevím přesně co, ale nemohu se vůbec soustředit. Také 
ztrácím rovnováhu, nemohu spolknout ani sousto a v noci nespím,” vymýšlel jsem si. 
Pokyvoval hlavou a najednou mazaně povídá: “A to jste všecko zjistil už cestou sem?” 
 
Zarazil jsem se, ale hned jsem se vzpamatoval. “Ale ne, propustili mě před dvěma dny”, 
řekl jsem, co mě zrovna napadlo. “Tyhle pocity už mám celé dva dny.” 
“A byl jste s tím už u doktora?” 
Nenapadlo mi hned, kam s tím míří. “Ještě ne, ale zajdu za ním.” 
“To za ním určitě zajděte,” radil mi a pak se zase rozřehtal. “Nejlépe by bylo jít přímo 
za psychiatrem.” 
 
Viděl jsem, že nastal pravý okamžik. Vyskočil jsem, praštil pěstí do stolu, až se mu ta 
jeho tužka zase někam odkutálela, ale on si jí nevšímal. Jenom na mě překvapeně zíral, 
protože já jsem do toho stolu bušil a bušil a ještě jsem vykřikoval: “Teď už vím, že jste 
to vy, kteří to pořád tutláte, lidé jako vy, co nám nevěří; ale utajovat to dlouho nebudete, 
to ne!” 
Otevřel jsem dveře, aby mě slyšeli na chodbě. Něco blekotal a snažil se mě uklidnit, ale 
já nepřestával. Skrčil se na židli; snad čekal, až mu jednu vrazím. Nevypadal vůbec na 
to, že by se chtěl rvát nebo mě dokonce složit a pochopil jsem, že to všecko budu muset 
zaranžovat úplně sám. Shodil jsem ho tedy ze židle a vyhodil jsem jí zavřeným oknem 



na ulici. Pak jsem vyběhl z místnosti, ale ještě jsem za sebou stačil prásknout dveřmi, až 
se jejich sklo rozbilo a s třeskotem rozsypalo po podlaze. 
 
Dole v hale jsem si všiml, že ta samá dívka, co mě odbavovala, teď něco vzrušeně volá 
na službu konajícího policistu, který se také hned na mě vrhnul. Bez obtíží jsem ho 
srazil na zem a vyběhl těmi kolotočivými dveřmi ven. Chtěl jsem běžet dál, ale protože 
mě nikdo nesledoval, napadlo mě, že bude lepší, když upadnu. Hned jsem to také udělal 
a několik vteřin po tom mě opravdu někdo zvedl a zatáhl do auta, které zastavilo u 
chodníku. 
 
Vyšlo to, jak jsem předpokládal. Byli to novináři, kteří tam v autu na rohu čekali na 
nějaké ty senzační zprávy. V mém případě se vůbec nezklamali: vypověděl jsem jim, co 
se stalo a ještě trochu víc. Všecko si nahráli a byli zřejmě velice spokojeni. “Fajn,” řekli 
mi, “ještě dneska to bude v novinách – my jsme totiž večerník.” Na dotaz, kde mě mají 
vysadit, jsem jim dal adresu naší firmy. 
 

 
Dobrý den, Harry,” hodila po mně jakási dívka, která přešla kolem mě. Odpověděl jsem 
jí, ale ona se ani nezastavila a šla dál. Vůbec mi to nevadilo; měl jsem teď jiné věci na 
starosti - to nejdůležitější mě teprve čekalo. Jen jsem vešel do kanceláře, zazvonil 
telefon. Aha, řekl jsem si, vrátný mu asi zavolal. Pochopitelně: byl to Ben, můj boss, a 
rozčileně mě zval k sobě. Po pravdě řečeno, ani tak nezval, jako spíš rozkazoval. Čekal 
jsem asi pět minut, abych ho trochu víc znervoznil, a pak jsem se zvedl a šel. 
 
“Harry,” řekl mi a popotahoval si za svou nevkusnou kravatu. “Harry,” opakoval, jako 
by se nemohl nasytit mého jména. 
“Ano?” snažil jsem se mu pomoci s konverzací. 
“Víš, přece, o čem chci mluvit, ne?” vyrazil náhle. 
 
“Proboha snad ne o tvem golfu,” povídám. “Nechci tu být až do rána.” 
To ho patřičně rozčililo, takže hned začal křičet: “Ksakru, ty jseš pět dní pryč a nikomu 
nic neřekneš! Jak si to vůbec představuješ? Starej MacAllister mi tady každý den pere 
hlavu kvůli tobě. Volali jsme ti domů a nikdo to tam nebral. Kde jsi proboha byl?” 
 
Věděl jsem, na co naráží – šlo mu o můj report. Kdyby tak blb věděl, kde je ho konec! 
“Proč se ptáš? Jde ti o mě nebo o ten report?” zeptal jsem se přímo. 
“O obojí, ale nejdřív mi řekni, kde jsi proboha byl?” 
“Já nevím, jak bych ti to řekl. Ty tomu určitě nebudeš věřit.” 
“Zkus mě,” zamrkal na mě, “jsem taky chlap, ledacos pochopím.” 
“Tak dobře, ale já tě varoval, Benny. Já jsem byl totiž unesen ufonama.” 



“No jo, no jo,” přikyvoval, ale najednou zařval: “Cože jsi byl?” 
“Byl jsem unesen na loď ufonů,”opakoval jsem, “a tam jsem ztrávil – kolik že jsi to 
říkal? - jo, celých pět dní.” 
 
Vzpamatoval se: “Tak ty se mi ještě posmíváš, co? No dobře, mě nezajímá, kde jsi byl. 
Ale kde máš ten report, co?” 
“Nemám, Benny, report prostě neexistuje. Ale na té lodi jsem ti viděl věci, to bys 
koukal. A když zítra začnu, možná že za měsíc, za dva…” Vyžíval jsem se na jeho 
reakci: jeho obličej postupně měnil barvu od jemně rudé do silně brunátné. 
Zařval jako poraněné zvíře. “Nedělej si srandu, ty komediante, a řekni mi, kde máš ten 
zatracenej report!” 
“Ale teď si uvědomuju, že dva měsíce asi nebudou stačit, něco mi tam totiž asi 
vyoperovali…” pokračoval jsem klidně. 
 
“Asi mozek,” zachechtal se hystericky. Byl to takový napůl smích a napůl pláč, protože 
mu pomalu docházela hloubka té hrůzy. “Kdo si vůbec myslíš, že jsi? Firma na to dala 
tolik peněz a ty si myslíš, že ti to projde? Report tady měl být už v pondělí, prezident 
firmy a akcionáři na to netrpělivě čekají a ty přijdeš s prázdnýma rukama. Ty myslíš, že 
já teď můžu jít k starýmu a říct : no jo, víte, on byl Harry trochu přepracován, ale slíbil 
mi, že za dva měsíce to možná bude -” Znovu zaúpěl a chytil se za hlavu: “Proboha 
řekni mi, že si děláš legraci! Nebo mi řekni, že se mi to všecko zdá. Člověče, vždyť oni 
nás vyhodí oba!” Zarazil se: “Aha, já už vím, ty chceš dostat přidáno, co? Dobře, já ti 
slibuju, že to dostaneš, jen mi už ukaž ten report!” 
 
Zarazil jsem ho: “Slibovat mi nemusiš nic, to už ses nasliboval mockrát. A starýmu 
řekni, že report není a že mě ani trochu nezajímá, jak brzo ho potřebuje. A s těmi ufony 
je to pravda, abys věděl.” 
Moje drzost ho tak překvapila, že začal koktat. “To-to-to si vypiješ! Ale já vím, co to je 
- ty chceš moje místo, viď? To by se ti hodilo, ale mě nepotopíš, mě ne! Já ti to u 
starýho polepím! Počkej tady!” zařval. “Já mu to jdu teď hned všecko říct a to uvidíš, co 
ti řekne.” Ještě ve dveřích se chytil za hlavu a zaúpěl: “Jéžíšmarjá, takovej důležitej 
report!” 
 
Kancelář starého byla hned vedle. Postavil jsem se za dveře, abych lépe slyšel, ale ani 
jsem nemusel: Ben tam rozčileně vykřikoval, až ho musel Mac sám uklidňovat, aby se 
ztišil.  
“Pane šéf,” slyšel jsem ho sípat, “říkám vám, že se Harry zbláznil, je to vážná situace. 
Report vůbec nemá, jenom pořád mluví něco o tom, že ho uneslo UFO. Celý náš projekt 
je teď zpožděný a pochybuji, že Harry vůbec něco napsal. Omlouvám se za to, že jsem 
to na něm nepoznal dříve, ale předtím se choval docela normálně. Asi se přepracoval, 
ale já si myslím, že ho nemůžeme nechat pokračovat na tak důležitém projektu.” 



“Máte pravdu,” přitakal Mac, “u projektu, který je tak důležitý jako tenhle, si nemůžeme 
dovolit žádné riziko. Ale nejdřív ho pošleme k psychiatrovi - “ 
 
“Jestli dovolíte,” přerušil ho Ben, který viděl, že by se mu jeho plán mohl ještě zhroutit, 
“ chtěl bych doporučit, abychom to nedělali, protože pak by mu ještě firma musela něco 
platit, případně by nás mohl soudit. Lepší by bylo propustit ho pro porušení discipliny, 
my o jeho duševním stavu nemusíme nic vědět, naopak můžeme předstírat, že jsme nic 
nezpozorovali. Je to škoda, měl jsem Harryho rád,” zalhal si a já se v duchu musel 
chechtat. 
“Já také,” řekl Mac pokrytecky. “Je to pochopitelně hrozná tragedie, ovšem co se dá 
dělat. Vysvětlím to prezidentovi sám. Je to ostatně jediné vysvětlení, proč nemáme ten 
report. Kde ale za Harryho ženeme náhradu?” 
“Někoho už mám, pane,” lhal Ben jako když tiskne. 
“Tak mi sem teda Harryho přiveďte,” řekl Mac a já honem zapadl zpátky do Benovy 
kanceláře, abych s ním hned tu trasu zase absolvoval nazpátek. 
“Pane Wilson, tady Ben mi říká, že prý nemáte ten report,” řekl Mac a dodal, asi aby 
vyloučil ještě jiné možnosti, “ale vy jste si dělal legraci, že?” 
“Nedělal, pane šéf,” řekl jsem s mírným úsměvem, “já ho skutečně nemám.” 
 
“Ale, ale, dost těch vtipů,” pokračoval šéf. “To víte, že vám přidáme, ale nejdříve nám 
dejte ten report, no tak.” 
“Žádný report bohužel neexistuje” odvětil jsem s úsměvem. 
Mac si zřejmě můj úsměv špatně vysvětlil. “Pochopitelně i s vaším povýšením tady na 
Benovo místo, co říkáte?” přihazoval na váhu. 
“A co bude s Benem?” zeptal jsem se zvědavě. 
 
“No půjde přece zpátky do laboratoře, viď Bene?” řekl ten starý lišák a Ben zrudl 
vzteky. 
Dělalo mi dobře vidět Bena jak se trápí, ale čas utíkal a já musel ještě pár věcí zařídit. 
“Věřte, že bych to hrozně tady Benovi přál a sobě také, ale bohužel to nejde. Report 
nemám, prostě není.” 
Teď zrudl i Mac – asi si uvědomil, že i na něj teď už možná čeká jen ta laboratoř. “Vy si 
neuvědomujete, s kým mluvíte, mladý muži. Legraci si můžete dělat, až vás propustíme. 
Poslední dotaz: máte ten report, nebo ne?” 
“Nemám. Opravdu bych vám rád vyhověl, ale já ho nemám. Výsledky byly všeobecně 
negativní. To by vám rozhodně u správní rady nepomohlo a tak jsem ho radši vůbec 
nenapsal.” 
“Anebo ho máte, ale donesete ho ke konkurenci, co?” vyštěkl na mě podrážděně. “Za to 
vás můžeme nechat zavřít!” 
 
Pohlédl jsem na hodinky. “Ovšem,” řekl jsem, ale nejdřív mě musíte chytit!” Vyběhl 



jsem z místnosti, proběhl vrátnicí a zamířil na parkoviště, kde jsem si v noci zaparkoval 
auto. Skočil jsem za volant a vyrazil jsem na autostrádu… 
 

 
Byla už tma, když jsem vešel jsem do mého motelového pokoje. Zavřel jsem dveře a 
rozsvítil. Na stole jsem si rozložil večerníky, které jsem si koupil v automatu na rohu. V 
jedněch byl úvodník, který říkal: “Policie zatajila to, že známý vědec byl unesen ufony”, 
druhé noviny suše konstatovaly, že “Fyzik Wilson uprchl se zcizenými dokumenty – 
pátrání pokračuje” a třetí spekulovaly: “Známka přepracovanosti: Wilson tvrdí, že letěl 
kosmickou lodí.” Usmál jsem se: záleželo zřejmě na tom, od koho dostali novináři svou 
informaci. 
 
Opřel jsem se o opěradlo židle a zamyslel jsem se. To hlavní jsem už měl za sebou a 
mohl jsem být se sebou vcelku spokojen. Vrhl jsem pohled na Wilsona, který spal, 
nadrogovaný, na pohovce v rohu. “Ubohý Harry,” oslovil jsem ho, ač mě nemohl slyšet. 
“Nic osobního, old buddy, ale muselo to být. Když jsme se dozvěděli, že jsi náhodou 
objevil princip létajícího talíře, museli jsme přece zasáhnout, to jistě chápeš. Byl to 
ovšem tvůj omyl, že jsi se s tím svěřil svému příteli, i když jsi pochopitelně nemohl 
tušit, že je to také náš špion. Co jsem měl s tebou dělat? Když jsem tě vyzpovídal, 
vymazal jsem ti také hned pamět, ale nemůžu riskovat, že by sis přece jen na něco 
někdy vzpomněl. Zítra tě bohužel čeká blázinec, anebo, budeš-li mít trochu víc štěstí, 
jenom kulka do hlavy. 
 
Otevřel jsem šatník a vyndal z něho malý kufřík. Vyťukal jsem kód a kolem mě se 
rozevřela válcovitá anténa transpozitoru. Netrvalo dlouho a cítil jsem, jak se pomalu 
proměňuji: brzo jsem už vůbec nevypadal jako Wilson - byl jsem to zase jen já sám. 
Vypnul jsem přístroj, který se sám zase složil. Uchopil jsem kufřík do jedné ruky a do 
druhé vzal aktovku, do které jsem už dávno předtím uložil Harryho report. 
 
Byl jsem už u dveří, když jsem si vzpomněl a vrátil se ještě pro klíče od Harryho 
automobilu. Budu ho totiž potřebovat, abych se ještě dnes v noci dostal na sever, kde na 
mě bude čekat naše kosmická loď…  
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Kdyby Rogerovi někdo ještě před pár lety řekl, aby vlezl do takové rachotiny ve které 

zrovna teď letěl, určitě by se mu vysmál. Výrobní štítek na ovládacím pultu tvrdil, že je 
řízena nejmodernějším výrobkem firmy Summers z Jadonie, ale let se díky jeho řízení 

podobal spíše skokům žáby, která se vrací z flámu a ani uvnitř nic nefungovalo tak, jak 

by přesně mělo. A to scany nestydatě tvrdily, že je vše v normálu. 
 

 
Rogerovi se z toho dělalo špatně od 
žaludku. Jediné, co mu dokázalo zlepšit 
náladu bylo to, že i dálková parabola měla 
jisté výkyvy a tak všichni ti reklamní agenti 
a další otravové měli značně ztíženou práci 
četnými poruchami. Znamenalo to sice i 
zhoršený příjem První mezihvězdné, ale 
když o tom Roger přemýšlel, došel k tomu, 
že to stojí zato. 
 
Měl z toho radost ale jen do té doby, než 
displeje a obrazovky potemněly zcela. 

Roger vyletěl z křesla a zděšeně začal mačkat na vše co mu přišlo pod ruce. Výsledkem 
bylo jen to, že se ozvalo táhlé písknutí a obrazovky se krátce rozsvítily a pak byla opět 
tma a ticho. Roger vypěnil a prudce do pultu několikrát kopl. 
 
Z tiskárny vylezl jako had proužek papíru. Stálo tak: Upozorňujeme zákazníky, že toto 
je kvalitní přístroj vyrobenou tou nejmodernější technikou firmy Summers. Chcete-li 
aby vám dobře sloužila, chraňte ji pře mechanickým poškozením. 
 
Zároveň se opět rozsvítila obrazovka a objevil se na ní elegantní stříbřitě lesklý robot a 
začal upjatým hlasem: „Promiňte pane, malé odmlčení 14272-5-2.“ 
Veledůležitě si odkašlal a začal předčítat z desky, kterou odněkud vylovil: „Podle 
zákona o robotech, sbírka 90, svazek 16, oddíl 10. písmeno C, má každý robot právo 
provést servisní sebekontrolu podle svého uvážení. Neměl jste tudíž právo ho fyzicky 
napadnout. Měl by jste vědět, že takové jednání přispívá k podkopávání jeho 



sebevědomí, jehož následek je postupné snižování intelektu. Příště z toho naše 
korporace vyvodí pro vás velmi nepříjemné důsledky, jejich následky si přičtěte na svůj 
vrub.“ a robot se s hrozivým skřípavým zvukem odpojil. 
 
Roger si ulehčeně oddychl a byl rád, že to takhle dopadlo. Vždyť si řídící počítač mohl 
vybrat volno zrovna když by loď prolétala kolem roje meteoritů. To by pak už asi neměl 
vůbec žádné starosti. 
 
Vzpomínal na pilotní školu, kde je učili, že největším nebezpečím pro letce jsou 
meteority, driftující černé chobotnice a obávaný mezihvězdný pirát Morgan.  
 

 
Roger Taylor měl před sebou skvělou kariéru. Jeho otec byl v císařově elitní letce a tak 
se rozumělo samo sebou, že Roger bude též letec. V té dávné době se to ještě bralo 
gruntovně a nováčci dostávali řádně do těla. O pilotní školu byl obrovský zájem, na 
prvním soustředění se skoro nevešli na Kongresové náměstí, ale už po týdnu jejich řady 
řádně prořídly. Po měsíci jich byla třetina a po roce jen jedna třída. Teprve tehdy se 
dostali na praxi. Roger byl přidělen na křižník Armstrong, který poletoval po periférii a 
navštěvoval obydlené světy, aby jejich obyvatelům přinesl kulturu a vědění. Protože ne 
všichni dobře chápali dobrodiní, kterého se jim dostává, bylo nutno jim to vysvětlit 
důkladněji a přesvědčit je o účelnosti. Právě proto tu byl mohutný bitevník, aby 
přesvědčování dodal patřičného důrazu. 
 
Loď byla pro tyto případy vybavena deseti plně vyzbrojenými výsadkovými plavidly, 
které v případě, že obyvatelstvo odmítalo humanitární pomoc, provedly menší akci, po 
které téměř vždy tito primitivové ihned pochopili, jak je pomocná ruka jim podávaná 
pro ně výhodná. Většinou ovšem stačilo, když se mohutný bitevník usadil na obloze a 
bylo jasno. Někdy ovšem byli obyvatelé velmi zatvrzelí a to, pak byl použit veškerý 
arsenál. Mělo to tu nevýhodu, že pak už nebylo koho přesvědčovat. 
 
Byla to celkem pohoda, ale jen do té doby, než byl křižník převelen k dalším a velení 
převzal mladý princ Juan II. , aby si získal „bojové zkušenosti“ a tedy i potřebné 
odůvodněni k povýšení. První chybu udělalo velení, když k sobě dalo lodě, které nikdy 
předtím spolu neoperovaly a měly i různé parametry. Druhou bylo to, že ješitný a 
nafoukaný princ, kterému se nikdo neopovážil odporovat a který neměl žádné 
zkušenosti, se stal vrchním velitelem. Udivují bylo již jen to, že se všichni dostali bez 
vážnější nehody téměř až k cíli výpravy.  
 
Roger v té době již byl uznáván za kvalitního pilota a tak létal na průzkumy sám. 
Účelem těchto průzkumů bylo letět před svazem, s obzvlášť silným radarem 



prohledávat okolí a upozorňovat na případné nebezpečí, především na roje meteoritů. 
Obrovitý roj uviděl i Roger a bleskově hlásil: „ Velký meteorický roj 17 vpravo, poloha 
12, 54!" „Rozumíme," ozvalo se z velitelské lodi, ale nic se nedělo, všechny lodě pluly 
dál stejným směrem. Roger opakoval své hlášení na mateřskou loď. I tady potvrdili 
příjem nicméně ani tam nezměnili směr. Roger tedy ignorujíc všechny předpisy, se 
naladil na princovu osobní frekvenci a předal hlášení přímo jemu. 
 
„ Ty drzoune,“ odpověděl Juan II., nestarej se o to do čeho ti nic není nebo skončíš na 
trestanecké kolonii na Dark Star.“ 
Roj se blížil. Roger trhnul řídící pákou a člun nabral únikovou rychlost. O deset minut 
později došlo k prvnímu střetu. Další následovaly. Ty lodě, které byly zasaženy, 
neřízené narážely do dalších. Roger na tu zkázu fascinovaně zíral neschopen myšlenky. 
 
Příšerné divadlo ostatně netrvalo dlouho. Celá flotila byla zničena a vraky se promísily s 
meteority a pomalu pluly pryč. Roger zkusil všechny dorozumívací kanály, ale všude 
bylo jen tiché praskání kosmického pozadí. 
Roger vůbec nepochyboval o tom, že admiralita vydá prohlášení o hrdinské smrti při 
bojové akci, kdy byli „ naši čačtí vojáci zaskočení ze zrádné zálohy“ a kdyby se někdo 
odvážil jen špitnout, že to bylo jinak, má to spočítané. Uvědomil si, že jako svědek celé 
téhle blamáže je pro vedení nebezpečný a kdyby se vrátil domů, měl by dřív než by 
stačil promluvit smrtelnou nehodu. 
 
Rozhodl se zmizet a to důkladně a rychle. Tak se dostal poprvé do baru U posledního 
hvězdnanu. Byl to parádní zapadákov, kde se scházela ta nejpestřejší společnost, jakou 
bylo možno dát dohromady. Bar měl obrovité parkoviště, kde postávaly všechny možné 
typy, jaké se pohybovaly po vesmíru. Roger zaparkoval docela na kraji a odpáral ze své 
uniformy identifikační znaky, takže vypadl jako pracovní overal mnoha pilotů. 
 
Prohrábl kapsy a našel pár drobných, povzdychl si a vyrazil k výčepu. Přiklátila se 
pohublá číšnice. Vlasy měla jako dráty a v puse žmoulala cigáro. Zamávala 
umolousanou utěrkou nad stolem a zahuhlala: „ Si bu-ete - řát?“ Roger si objednal 
Galaktické oko, které ze všeho nejvíc chutí připomínalo kyselinu z baterií. Ucucával a 
po třetí rundě se mu bar, který zprvu vypadal špinavý a nehezký, zdál být útulný a 
houpal se v nádherném rytmu. Ani číšnice mu již nepřipomínal vyzáblou unuděnou 
kozu, ale byla to okouzlující bohyně. 
 
Roger poslouchal skupinu Velká rána, která hrála svůj nový hit Leť do té černé díry a 
tak si ani nevšiml, kdy si k němu ten chlápek přisedl. Nahnul se k němu a začal mu 
vyprávět: „Jsem vesmírný cestovatel a říkají mi Tremp. Možná by vás zajímalo, že na 
hranicích růžového království došlo k velké nehodě a vojsko i policie má pohotovost a 
hledají někoho, kdo by to náhodou přežil. Tady vzadu na parkovišti jsem čistě náhodou 



zahlíd jeden průzkumný člun. Ten komu patří by se měl odsud co nejrychleji vypařit a 
vyměnit svůj člun za jiný.“ Roger už byl přiopilý, že příliš neuvažoval a zeptal se: „ 
Kde?“ 
 
„ U Levithaimů, není to daleko a jsou absolutně diskrétní. A jen tak mimochodem, za 
informace i spatření někoho z flotily je vypsaná odměna.“ 
Rogerovi spadla sanice: „ A proč mě neudáš?“ 
„Třeba proto, že nemám rád tyhle autoritativní vládce a nebo protože, že mi to možná 
jednoho dne oplatíš." Roger díky tomuhle hovoru vystřízlivěl, začal horlivě děkovat, ale 
Tremp to odmítl rozmáchlým gestem ruky, vystal a zmizel. 
 
Šroťák vznikl tak, že do tohohle koutu vesmíru kdosi přitáhl tři staré vraky, které tu 
nechali. Nikdo neví odkud Levithaimové přišli, ale usadili se tam a rozhlásili, že 
vykoupí další vraky i součástky. Lodí přibývalo, šroťák se rozrůstal a brzy se stal 
střediskem obchodu se vším, co bylo možné kupovat a prodávat. 
Když Rogeorovi jako protihodnotu nabídli tehdy jachtu elegantního vejčitého tvaru, 
bylo to víc než doufal a tak nesmlouval. 
 
O týden později byl už opět v baru. Nechal si narůst strniště vousů, aby alespoň trochu 
pozměnil podobu. Ukázalo se to být velmi prozíravé. Protože na parkovišti jako velký 
pavouk trůnil císařský hlídkový člun. Roger ho uviděl ke své smůle na poslední chvíli. 
Chtěl vypadnout, ale když se proti němu vyhrnul rozložitý poručík ověšený hromadou 
vražedného železa, zazmatkoval, začal po ploše pobíhat jako splašená myška a vlítnul 
mu přímo do náruče. 
 
Poručík jen nevrle zavrčel něco o zfetovaných debilech a odložil ho jako papír od 
svačiny a pokračoval směrem k lodi. 
Roger si oddychl, ale jen na malý moment. Důstojník zabrzdil, obrátil se a jeho 
ukazováček zamířil na Rogera jako ústí pistole: „ Hej ty! No ty oškubanej vagabunde!" 
Roger měl pocit, že spolkl ocelovou tyč a stál jako přimražen. 
„Neviděl jsi tu někde císařský průzkumný člun?“ 
 
„Ne…. pane," Roger vůbec nevěděl, jak si to našlo cestu ven skrz sevřené hrdlo. 
Poručík nejspíš ani jinou odpověď nečekal, protože se otočil a vydal se k lodi. 
Dveře se za ním zavřely a loď okamžitě odstartovala. 
Roger se dlouze vzpamatovával a pak se dovlekl do baru a objednal si dvojité 
Galaktické oko, které vyzunkl naráz.  
 

 
To vše se odehrálo už pře léty a Roger se teď kodrcal směrem na Liberty letem, který 



připomínal spíše předsmrtelnou křeč než let.  
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Cesta na planetu Liberty se pro Rogera měnila v noční můru. Poskoky byly stále častější 

a chvílemi poblikávala i světla na řídícím panelu. Vzduchové přepážky se s třeskem 
zavíraly a otevíraly. Reproduktor začal chrlit jednu špatnou zprávu za druhou: 

„Porucha generátoru… nouzové zdroje nelze nastartovat… systémy chlazení selhávají… 

motory se přehřívají a bude nutné je vypnout… motory vypnuty… dálková parabola 
mimo provoz…“ Hlas zaskomíral až se srdceryvným zasténáním zmizel do ztracena.  
 

 
„Tak to je konec,“ říkal si Roger, ale pak si 
uvědomil, že loď není až tak tichá jak by 
měla při tolika poruchách být. Z repráku se 
linula tichounká melodie Williho Belsona: 
Mléčná dráha v tvých očích., kterou právě 
vysílala První mezihvězdná. Po chvilce byla 
píseň přerušena a jakási slečna se rozplývala 
nad fan-tas-tic-kou limonádou. 
 
Roger přemýšlel: Jestliže hraje První 
mezihvězdná znamená to, že nastavení 
paraboly je v pořádku a rádio též funguje, 

což znamená, že fungují i generátory energie. Přešel ke stěně a použil osvědčeného triku. 
Vyndal z kapsy kovový dozimetr, přiložil ho ke stěně a podržel v ústech. Ucítil slabé 
chvění. To znamenalo, že motory běží a ten pitomej kovovej mizera se mu snaží 
namluvit opak. 
 
Vrátil se do kabiny a zachmuřeně pozoroval displeje ukazující chvílemi fantastické 
hodnoty nebo se líně válíci na nule. Roger se tvářil stále zachmuřeněji až se nakonec 
kabonil jako čert. V tom blikání ustalo a prudce úspěšná dáma, oblečená pouze do 
staromódních brýlí, medovým hláskem sdělovala světu sladké tajemství své úspěšnosti: „ 
Cestuji v lodích firmy Summers a používám pouze elektroniku Summers! Summers, 
nejlepší firma v tomto vesmírném kvadrantu!“ 
 
To byla poslední kapka do číše Rogerovy trpělivosti. Vyrazil jako bůh pomsty k servisní 



skříňce s nářadím. 
„Co je pane? Máte nějaký problém?“ ozvalo se za ním civilně. 
Roger, který ve vzteku nenašel ve skřínce kladivo, popadl obrovský hasák, bleskově se 
otočil a s napřaženým nástrojem se hrozivě přibližoval k pultu, odkud se ozývalo 
zděšené: „ Né pane, prosím nedělejte to!“ 
 
„Tak koukej vysypat co tohle všechno mělo znamenat.“ 
„To jako co? „ kroutil se hlas computeru. 
„Tady to všechno.“ Upřesnil Roger. 
 
Ještě chvilku vedli debatu v tomto duchaplném tónu, kdy ovládací pult argumentoval 
hlavně tím, že se násilí neslučuje s doktrínou o používání inteligentních jednotek, 
zatímco Roger odpovídal nadávkami ze svého bohatého repertoáru. 
 
Nakonec se dočkal omluvného: „ Promiňte pane, to byla jen taková malá pomstička za 
to, že jste do mě bušil v době sebekontroly. Takový malý žertíček. Už se to nebude 
opakovat.“ 
„Tak žertíček?“ opáčil Roger, samolibě se zachechtal a zavelel: „Hlas polohu!" 
Reproduktor bleskově vychrlil řadu čísel. 
 
„Dobrá,“ řekl Roger smířlivě, odložil hasák vedle sebe a pokračoval: Tak naber konečně 
směr na Libertu a už žádné pitominky.“ 
 
Otevřel skřínku, vyndal baculatou láhev, dopřál si pořádný lok, rozvalil se v křesílku a 
řekl: „A můžeš mi pustit První mezihvězdnou a bez reklam prosím." Zazněla hudba a 
Megera Bársová chrčela něco o lásce velké jako rudý obr, ale její zpěv byl vbrzku 
doprovázen Rogerovým mohutným chrápáním. 
 
Prázdná láhev mu vypadla z ruky a jak se loď mírně kolébala sem a tam putovala po 
podlaze sem a tam. Objevil se reklamní agent mýdlového koncernu, ale když viděl 
spícího Rogera jen decentně zamlaskal a zmizel. Láhev ukončila svou pouť, když se 
zaklínla v odpadním otvoru. Loď si to metelila k Libertě a Roger? Pololežel v křesle, 
pochrupkával a snil si o bledé dívce, kterou potkal na Edenu XII…..  
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S vodou je to na vesmírných lodích dost těžké. Luxusní jachty mají dostatečně velký 

rezervoár, ale na malých kocábkách už všichni akceptovali skutečnost, že veškeré 
tekutiny procházejí skrz filtr a vracejí se zpět i několikrát a i tak se musí šetřit s každou 

kapkou. 

Z tohoto důvodu vesmírný cestovatel Roger Taylor, který právě přistával na Libertě, 
vypadal poněkud neupraveně a jeho tvář se podobala spíše kaktusu.  
 

 
Kosmodrom byl noblesně zařízen a vše se 
tu jen blyštělo čistotou. Všude bylo samé 
sklo a mramor. Stála tu řada přepychových 
jachet a Rogerova kocábka mezi nimi 
vypadala jako ubohá hromádka šrotu. A 
když Roger vyšel na vycíděnou plochu, 
zažíval pocit, který má asi skvrna na 
bělostné košili. O příchozí se tu místo lidí 
staralo několik velice elegantních robotů. 
Jeden z nich se jen se špatně skrývaným 
odporem přiloudal k Rogerovi a civěl na 
něj, jakoby právě slezl z větvě. 

 
„Pán si bude přát?“ zeptal se upjatě a štítivě stál několik kroků od Rogera. 
„Nejdřív nějaký slušný hotel, kde bych se mohl upravit a pak bych rád našel Collinsovu 
kancelář.“ 
„ U nás jsou jen slušné hotely, pane,“ robot, dávaje najevo své pohrdání, nafukoval se 
tak, že si málem přetavil pojistky. 
 
„Nevím ovšem, zda budete dostatečně solventní,“ pokračoval sarkasticky a arogantně 
kolem Rogera kroužil. Když viděl, že nereaguje, ztratil již zcela soudnost a rozparádil 
se. „ Tak páníček chce slušný hotel? To si asi taky bude přát, abych mu tam odnesl jeho 
zavazadla, tedy jestli vůbec nějaká má a abych mu sehnal dopravu, co? Ha-ha-ha!" 
 
Robot už byl téměř rozžhavený z toho, jak skvěle si Rogera vychutnával. Sebejistě se 



právě chystal odvrátit a věnovat se jiným hostům a to byl správný okamžik pro Rogera. 
Ukázal na svůj ošoupaný cestovní vak a v poklidu řekl: „Koukej to popadnout a 
bleskem mi sežeň i nějaký odvoz." 
 
Robot se zastavil tak prudce, že se téměř převrátil : „ Ééé? A co platba?“ Roger vytáhl z 
kapsy zmudlaný papírek a pokynul robotovi, aby přijel blíž. Ten sice při pohledu na tu 
odpornost, kterou Roger držel v ruce téměř omdléval, ale poslechl. Roger odkryl panel 
na jeho hrudi a vyťukal číslo konta a kód. Trvalo to jen vteřinku, ale jásavý svit 
kontrolek pobledl a zůstalo jen žalostné poblikávání. Robot si mumlal: „To je hrozné. 
To jsou poměry, takovej vágus a on má konto jako hrom. V takovejhle podmínkách já 
mám pracovat? To je práce pro vrahy a ne pro slušný roboty.“ 
 
Víc Roger nezaslechl, protože robot již byl mimo jeho doslech. Pomalu se šoural k 
vozidlu, které mezitím přijelo na plochu a pískal si známý hit Hvězdy v tvých očích má 
mechanická milenko. Robot ho nyní dohonil a drže tašku štítivě daleko od těla řekl: „ 
Zařídil jsem vám bydlení v našem nejlepším hotelu pane.“  
 
Znělo o velmi trpně a slovo „pane“ mu zjevně dělalo potíže a robot jej ztekl jen s 
krajním sebezapřením. 
Roger ho dorazil, když mu kamarádsky poklepal na šasí a pochválil ho: „ Děkuji 
kamaráde, jsi moc milý." Nastoupil do vozidla a říkal si, že možná letištní správa bude 
potřebovat nového robota. Předpokládal, že se mu robot pomstil alespoň tím, že mu 
objednal prezidentské apartmá v tom nejdražším hotelu na planetě, ale nakonec zjistil, 
že jde o normální hotel střední kategorie, což ovšem v místních podmínkách znamenalo 
přepych jinde nevídaný. 
 
Každý z pilotů z výše zmíněných důvodů touží po přistání především po vaně plné 
horké vody. Když se tedy Roger dostatečně vyráchal a nacpal se, objednal si oblečení a 
zavolal do Collinsovy kanceláře.  
 
Když vysvětlil, kdo je, byl přepnut k samotnému šéfovi. Byl to staroch připomínající 
stoletou vysušenou mumii. Domluvili si schůzku na druhý den a pak si Roger zopakoval 
koupel a s velkou rozkoší vlezl do postele velké jako tenisový kurt. Spal ale špatně. 
Zdálo se mu, že ho chytlo úderné komando a poslalo ho do solných dolů na planetu 
Děsu. 
 
Říkalo se, že se tam těží už tak dlouho, že planeta je děravá jako řešeto, ale přesto se 
blyští zlověstně do dáli nejen solí, ale i vyběhlými kostrami vězňů. Nikdo tam moc 
dlouho nevydrží. Roger uviděl sám sebe a začal křičet strachy. Probudil se: „Kruci, kdo 
to tady tak děsně řve?“ 
 



Zarazil se, když si uvědomil, že to byl on. Pokusil se znova usnout, ale bylo to ještě 
horší. Pronásledovaly ho vesmírné chobotnice, nabourával se mu do lodi zlý pirát 
Morgan a chtěl mu unést dívku, s kterou se Roger setkal na Edenu XII. Probudil se, už 
neusnul a do rána třeštil oči do stropu. 
Sídlo advokátní Collinosovy společnosti byl obrovský barák, který ve snaze po 
pompéznosti vypadal, jakoby někdo vykradl muzeum architektury a splácal do vše 
dohromady. Jestliže navenek připomínal kreaturu, ani vnitřek Rogera nezklamal, 
protože tu bylo nakupeno vše, co jen trošilinku mohlo dělat dojem majestátnosti. 
 
Po delším putování a kontrolách se dostal do čekárny, kde ho svůdná vyprsená 
sekretářka usadila do monstrózního křesla, které Rogera skoro pohltilo. Zdálo se mu to 
jako věčnost než se dveře konečně otevřely, vylezl šedivý android, díval se kamsi za 
Rogera a chladně se zeptal: „ Pan Taylor, předpokládám?“ jakoby tam mimo něj byl 
ještě někdo jiný. Vešel do svatyně samotného Collinse. Kancelář byla velká jako 
sportovní stadion a stůl za kterým Collins trůnil se v tom prostoru zdál být skoro 
ztracen. 
 
„Nezabloudíte tu?" zeptal se Roger. 
Collins se krátce zasmál, zmáčkl jakýsi knoflík a optický klam velkého prostoru zmizel: 
„Promiňte, neuvědomil jsem si, že se cítíte lépe v menších prostorech," a nabídl mu, aby 
se posadil. 
Roger se uvelebil a Collins pokračoval: „Možná to nevíte, ale pirátská loď kapitána 
Morgana byla přepadena ze zálohy krátce poté, co se pokusila přepadnout konvoj lodí 
na jižním okraji kvadrantu dvacet. Má se za to, že někdo z posádky ho zradil a dal 
vojsku tip. Patrně nikdo z pirátů 
 
nepřežil a pár dní po této události naše kancelář obdržela anonymní písemnou nabídku 
na práci s právem disponovat s kontem v Ústřední bance, převezmeme-li závazky s tím 
spojené. Vzhledem k časové shodě, tomu, že jsme pro Morgana již některé věci 
vyřizovali a také proto, že jste jediný kdo přežil vesmírné setkání s ním, předpokládáme, 
že pocházela od něj. Převzali jsme to, říkejme mu konto A a začali plnit instrukce. Podle 
nich jsme za vás měli zaplatit pokutu a zorganizovat pátrání. Zároveň nám byl umožněn 
přístup ke kontu B, které vám mělo pomoci dostat se sem. Vy jste ho z velké části 
vyčerpal tím, že jste z něj zaplatil léčení té dívky na Edenu XII. Jestlipak vám alespoň 
poděkovala?“ 
 
„Kdepak, vždyť ona umřela.“ 
„Ale ne, to jste na omylu. Někde tady mám lékařskou zprávu od Jankowitze u kterého 
ležela.“ Roger na něj vytřeštil oči, jako na ztracenou a právě opět nalezenou naditou 
peněženku. Collins úspěšně předstíral, že to přehlédl a pokračoval: „ Součástí těchto 
instrukcí, bylo poté, co se sem dostavíte předat vám toto,“ a Collins otevřel zásuvku 



svého stolu, vyndal podlouhlou zapečetěnou obálku a podal ji Rogerovi. Ten ji otevřel. 
Byl v ní pouze jeden téměř čistý list papíru. Jen několik čísel v záhlaví. Nemohl si z 
hlavy vybavit, že by místo, které označovala, ale okamžitě si je pevně vryl do paměti. 
Starý zkušený advokát nedokázal skrývat svou zvědavost, protože on i Roger věděli, že 
označují místo, kde nejspíš pirát Morgan ukryl podstatnou část svého lupu. 
 
Roger přemýšlel co teď s tím. Může se spolehnout na advokátovu mlčenlivost? Nejspíš 
je -li ve hře tolik, tak ne, což znamenalo, že v okamžiku, kdy odsud vyjde stane se 
pronásledovaným psancem. Možné řešení ho ale napadlo skoro ihned. Zeptal se: „ Kde 
je drtič?“ 
Collins s kamennou tváří ukázal na miniaturní dezintegrátor.  
Roger tam papír vstrčil a obdařil advokáta širokým úsměvem. Pak však, jakoby veden 
náhlým impulsem, řekl: „Možná bych se neměl přeci jen spoléhat jen na svou paměť, 
že?" Bez ptaní vzal tužku a do bloku ležícího na stole napsal koordináty šroťáku. Při 
tom úmyslně tlačil, aby se čísla propsala. 
 
Collins nehnul ani brvou, ale seděl ve svém křesle jako číhající krajta. 
Roger papírek uschoval a chvilku se s advokátem navzájem pozorovali. Roger tento 
tichý souboj po chvilce vzdal: „Máte pro mě ještě něco?“ 
 
„Dovoluji si vám nabídnout spolupráci při vašich dalších akcích, které předpokládám. 
Co takhle, že by naše společnost financovala všechny náklady s tím spojené a vy nám 
pak dáte dvacet procent.“  
 
„Aha, takže vy budete sedět pohodlně tady ve své kanceláři a pak shrábnete dvacet 
procent?“ „Nemáte jinou možnost,“ naléhal stařík, „ vaše konto je téměř vyčerpáno. 
Jestli je to to co si oba myslíme, tak z toho neuvidíte ani jediný hvězdnan.“ 
 
„Ale vy také ne.“ Roger se zvedl a chladně se rozloučil. Šel pěšky, aby si vše nechal 
novu projít hlavou a vymyslel co dál. Zastavil se v hotelu, kde si vzal věci a odešel do 
své kocábky. Bude jistě nejlepší když odtud rychle někam vypadne. 
 
V duchu musel starému advokátovi dát za pravdu, jeho konto bylo opravdu již téměř 
vyčerpáno. Neměl ani na natakování paliva na další cestu. Vyťukal advokátovo 
soukromé číslo: „ Rozmyslel jsem si to. Patnáct procent?“ 
„Devatenáct."-„Sedmnáct."-„Osmnáct."-„Sedmnáct a půl?“ 
„Platí! Co uděláte nejdřív?“ 
„Poletím si pro svou modrou Sáru a vyměním jí za tuhle kraksnu.“ 
 
„Chvíli posečkejte, můj kurýr vám doučí kreditku, aby jste si mohl koupit věci na další 
cestování, ale žádné zbytečné rozhazovaní, je to jasné?" 



Nečekal na odpověď a odpojil se. Roger jen pokrčil rameny, pustil si svou První 
mezihvězdnou, zaujal co nejpohlednější polohu a pobrukoval si s Ericem Kapotem, 
který hrál ploužák Má láska je větší než rudý obr v souhvězdí Trojnožky dalekohledu. 
 
Už klimbal, když nastoupila Černá díra se svou nejnovější bombou Sedím na kometě . 
Písnička ještě nedozněla, když se ozval hlas: „Poslouchej, jak jsi to myslel s tou 
kraksnou?“ 
„Ééééé?" 
„Tou kraksnou jsi myslel tuto loď?“ 
„Éééé?" 
 
„Máš poněkud omezený slovník,“ zaznělo sarkasticky z repráku, „nejseš na tom líp než 
tvůj dědeček, co předevčírem slezl ze stromu. A IQ máš stejný jako on. Myslíš si, že 
můžeš urážet inteligentní jednotky značky Summers? Nadávat mi, ponižovat mě, to ano, 
a já tě pak zato mám vozit po půlce galaxie? Kdo má vydržet s takovým pošukem jako 
jsi ty? Já se z toho zblázním….“ 
 
A reprák se rozplakal. Rogera napadlo, že by měl zavolat nějakého 
psychoroboanylytika, ale byl z těchto úvah vyrušen zvukem, který ohlašoval návštěvu. 
Byl to posel z Collinsovy kanceláře, který mu přinášel kreditní kartu. 
Když se Roger vrátil do řídící kabiny computer ještě pofňukával : „Už jsem v pořádku 
pane, promiňte nevím co se to semnou stalo." 
 
„ Dobrá, tak se uklidni a buď tak hodný a překontroluj stav paliva, potravin, vody a tak. 
Jo nemusíš spěchat.“ 
Roger si dal záležet, aby zdůraznil slovo prosím: „Jo a nalaď mi prosím nova První 
mezihvězdnou pokus se zařídit, aby mě nerušily reklamy." 
 
„Pokusím se, ale víte, jak to chodí. Vysílání je financováno právě z těchto reklam.“ 
Roger rezignovaně hmátl do skřínky, vytáhl odtud láhev Galaktického oka. Zhluboka se 
napil a řekl: „Tak si to tedy shrnem." 
 
Po malé chvilce už se po celé lodi rozléhalo jeho chrápání…  
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Lidé začali filozofovat už od té doby, kdy přemýšleli, zda se mají rozdělit třeba s rodinou 

švagra o kýtu z jelena a podobně. Filozofovali, ale ještě moc nepřemýšleli, to přišlo, až 
když se zrodila logika, jinak řečeno věda o správném usuzování. Často používáme výraz 

"to je logické", ale když se někoho zeptáte "proč?" řekne vám nanejvýš, že "to je přece 

samozřejmé". Nuže není - vše záleží na okolnostech. Tak například tvrzení, že "všichni 
ptáci létají" neplatí pro penguiny anebo rozhodně to neplatí ani pro ptáky mrtvé :-) . A 

není to chytání za slovo: naše řeč je často nepřesná anebo třeba příliš všeobecná a 
špatným vyjádřením se pak dochází i ke špatnému usuzování.  
 

 
Sylogizmy. 
Jen logika nám právě řekne, že když jsou jisté předpoklady pravdivé, je i určitý závěr z 
nich také pravdivý. Teda jen určitý závěr, pochopitelně: když je sníh bílý a husa je bílá, 
neznamená to, že sníh=husa :-). Tento druh správného uvažování znali už právě staří 
Řekové a důkladně jej rozpracoval Aristoteles - říkali tomu"sylogizmus" .  
 
Příčiny a následky. 
Jistě chceme vědět, proč se to a to děje (či událo) tak a tak a navíc jen tehdy a tehdy. 
Ano, to chtějí už vědět i naše děti: jen co se naučí mluvit, unavují nás svou věčnou 
otázkou "proč?". To má pochopitelně i svoje "proč": jak se snaží - a to mají nějak 
vrozené - naplnit svou databázi fakty, mohou si pak hned fakta zařadit, hodnotit, stavět 
na nich, doplňovat a odvozovat nová. A co je nejdůležitější, také je tím pádem i chápat. 
Ano, "naučit se něco", to není jen uložit to do paměti, ale také tomu rozumě . Pokud 
možno, snažíme se tedy zjistit příčiny věcí, tedy proč to a to stalo. V případě něčeho, co 
se ještě nestalo, mluvíme spíše o důvodech, proč by se něco mohlo stát. Podstata je 
ovšem vlastně stejná.  
 
Vědět či znát? 
Pravda, ta slovesa vlastně znamenají skoro totéž, jenže já bych v tom viděl značný rozdíl, 
protože je třeba rozlišovat dvě věci: je jiný proces hledat příčiny toho, co už se stalo, než 
vymýšlet důvody toho, co by se všechno mohlo stát, to chce už značné znalosti. "Vědění" 
se vlastně jen to, co se naučíme theoreticky, ale "znalost" je vědění utužené praxí. Uvedu 
příklad: jednou mi jeden ze studentů nemohl cosi vypočítat. Mrknu na to, vidím kde 



udělal chybu a povídám: "Kolik je logaritmus nuly?"  
On na to: " Jedna," teda přesně tak, jak to tam chybně napsal. 
Já na to: "A není to náhodou obráceně, že totiž nula je logaritmus jedné?"  
"A jo," praštil se do hlavy, "máte pravdu."  
"No právě" povídám, "jak vidím, tak vy to už víte, ale pořád to ještě neznáte!" :-). 
Ano, po nevím kolika letech, kdy s logaritmy počítal, to pořád ještě neznal (a to bylo ve 
čtvrtém ročníku univerzity!). Jistě, mohlo jít o přepsání, ale kdyby to znal, tak by si to už 
při druhém pohledu na vzorec už opravil, takhle pořád jen dumal, proč mu to nevychází. 
Osobně bych dával místo slovesům "vědět" nebo "znát" raději přednost slovesu "umět", 
to podle mne zahrnuje obojí - vědět i znát - zatímco "rozumět" znamená ještě navíc znát 
příčiny. Kdyby si totiž onen student řekl, že logaritmus čísla "0" je vlastně mocnina, na 
kterou musíme umocnit číslo deset, abychom dostali "0", bylo by mu hned jasné, že 
deset na prvou asi nula nebude :-).  
 
Důvody. 
To slovo pochází patrně od slovesa odvodit, prostě logicky dokázat. Pochopitelně 
nemůžeme hledat důvody pro všecko - teda můžeme, ale nenajdeme je , to bychom jen 
ztráceli čas. Jde o to pochopit, co je důležité a soustředit se na to. Věci, které si můžeme 
sami domyslet, se nemusíme učit, ty si odvodíme. Když už jsme u té školy, paměť prostě 
zatěžujeme jen tam, kde se bez ní neobejdeme. Jinak nám právě pomohou právě pravidla 
logiky a zákony usuzování.  
 
Co je logické? 
Máme celou řadu odvětví logiky: už zde jmenované sylogizmy, tj. Aristotelovu logiku, 
matematickou logiku (např. logiku výrazů a nerovností), logiku formální 
(dvouhodnotovou, která nám pomohla postavit první počítače), atd. Každé tvrzení, musí 
být také "podloženo logicky", to znamená, že vyžaduje důkaz,. Ne všechna tvrzení ale 
důkaz nutně potřebují: například prohlášení "nebude-li pršet, nezmoknem", je opravdu 
evidentní (pokud definujeme zmoknutí jakožto "promočení přírodním deštěm").  
 
Samotná fakta nám ale ještě věci nedokazují, ale jen potvrzují. Jsou to totiž většinou jen 
následky, ale ne příčiny. No prosím, někdy to stačí, ale není to prostě logický důkaz, je 
to jen potvrzení realitou. Logické je naopak to tvrzení, kde se dá dokázat odvozením, že 
platí tj. že je to pravdivé tvrzení. Na druhé straně to, co se dá dokázat, že neplatí, je 
nepravdivé tvrzení. A co se nedá bez výjimky dokázat tak ani tak, to se prostě "nedá 
dokázat ani vyvrátit", jen je více či méně pravděpodobné - víc tomu skutečně přisuzovat 
nesmíme, i když to s oblibou často děláme :-). 
Už jsme si zde uvedli příklad odvození, že když jsou všichni lidé smrtelní a Sokrates je 
člověk, že je také smrtelný. Kdyby ale Sokrates nebyl člověk, nemůžeme z toho usoudit, 
zda je smrtelný či ne. Logika bez myšlení. 
Někdy nás ovšem i logika - ale jen zdánlivě - zavede. Tím se dostáváme k logickým 



paradoxům. Znáte jistě tenhle: jeden Kréťan řekl, že všichni Kréťané jsou lháři. Je tedy 
také lhář a i co řekl, je lež. Takže platí, že Kréťané nejsou lháři, čili on také nelže - ale 
pak je pravda, že všichni jsou lháři, atd. Rozluštění jistě znáte. Vtip je v tom, že 
paradoxy v životě sice existují, ale ne ty logické. Ani tento není logickým paradoxem: 
opakem tvrzení "všichni Kréťané jsou lháři" je totiž že "existuje alespoň jeden Kréťan, 
který není lhář" a to ovšem může - ale také nemusí - být onen Kréťan. Paradoxy si totiž 
protiřečí a to v logice nemůže být - ta byla vymyšlena právě proto, aby si nic 
neprotiřečilo. Chyba paradoxů tedy není v logice, ale někde jinde. zde například v tom, 
že použil výraz všicni, když předem nevěděl, zda opravdu jsou všichni lháři. 
 
Bylo by toho ještě hodně co lze o logice napsat,, ale to už jsem napsal ve své knize 
"UMÍME DISKUTOVAT?" a ještě jiných ze série UMÍME . . .? Ty jsou ke stažení 
zdarma z edice KNIHY OFF-LINE viz zde sloupec vlevo. Pochopitelně i logika je 
vlastně jen nástroj a záleží na tom, jak ho kdo umí používat - a to platí především i pro 
filozofy :-).  
 

(pokračování) 
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Přitáhli vojáci cikánku - zběha,  
ona prý pro krále dělala špeha.  
Ptali se Cromwella, co dělat mají.  
"Nejprve zjistíme, co bába tají,"  
 
rozhodl Oliver. Proces byl krátký:  
nalezli dopis. Nesla ho zpátky,  
odněkud - kamsi. Neřekla více.  
Rozsudek dozněl, pohasla svíce.  
 
S koně se k cikánce generál sklání,  
ptá se jí, nemá-li poslední přání.  
"Jediné, o co chci, vojáku, žádat,"  
povídá, "z ruky ti budoucnost hádat."  
 
Diví se generál poslední prosbě,  
on prý se vysměje osudu hrozbě.  
Před babu usedne, odloží zbraň  
a pak jí ochotně nastaví dlaň.  
 
"Havrana vidím, jak na lešení sedí,  
na mrtvé tělo upřeně hledí,  
i kata vidím a ještě dál,  
v pozadí - ano, v pozadí král..."  
 
Umlkla stařena. V nastalém tichu  
Cromwell se nemůže ubránit smíchu.  
"Sám ďábel tu tvoji historku psal:  
krákora - krakorec - krvavec - král!  

 

 

 
 
Usnesli se tedy, usnesli se sborem,  
když nechce být králem, bude 
Protektorem.  
A tak vládl dále, vládl rukou silnou  
a nakonec zemřel smrtí nenásilnou.  
 
Na smrtelném loži vzpomněl si však 
znova  
na starou cikánku a na její slova.  
Zachechtal se ještě, než ho schvátil kašel:  
"Vidíš bábo: já jsem přece jinou smrtí 
zašel!"  
Však po čase válek přichází čas orat:  
nepřežil ho ani jeho Protektorát.  
Unaveni diktaturou vzpomněli si ale,  
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Ještě než pošlu tě cikánko k čertu,  
ujišťuji tě, že´s podlehla žertu.  
Nejsem to já, s kým si popravčí hrál,  
ta tvoje mrtvola - to je sám král!"  
 
Smějí se vojáci, smějí se mušketýři,  
však jeho pistole už na srdce jí míří  
a ranou jedinou stařenu k zemi skolí.  
Však divná její slova spát mu nedovolí, 
 
 
plán vymýšlí a obelstít chce osud.  
Jak to, že na to vlastně nepomyslil 
dosud?  
Jedno je jasné: bude-li král žít,  
prokletá věštba krev mu bude pít.  
 
Svolali tribunál, přivedli krále,  
rozsudek dohodli. Podepsali dále,  
aby kat králi hlavu mečem sťal.  
Krákora - krakorec - krvavec - král!  
 
Sešel se parlament a hlas se nese sálem: 
 
"Nemáme už vládce, ty buď naším 
králem!" 
Zarazí se Cromwell - králem nechce 
být,  
kletba by se mohla ještě vyplnit!  
 

že nebylo špatné poslouchat jen krále.  
 
Pojednou všem jasná Cromwellova vina -  
a tak zvolí králem Stuartovce syna.  
Vrátil se jim domů, vítaly ho davy  
a dobrý král Karel uváženě praví:  
 
"Mír a klid v Anglii nadevše mi drahý.  
Odpouštím vám všem a potrestám jen 
vrahy 
mého otce, jemuž jsem to slíbil.  
Já si exekuce nikdy neoblíbil."  
 
Nejdřív popravili, rozčtvrtili živé  
a pak došlo na ty, co umřeli dříve.  
Z hrobky vytáhli též Cromwellovo tělo.  
Trubky zněly, v bubny bili, burácelo dělo. 
 
 
Na provaze visí a rachotí hnáty.  
Zase je padouchem, kdo byl jednou svatý. 
 
Na trámu se havran k duté lebce sklání  
a jen mrtvý chápe jeho skřehotání:  
 
"Cikánka ti četla, co ve hvězdách psáno -  
nikdo se nevyhne tomu, co je dáno.  
Nejvíc se zasměje, kdo naposled se smál:  
Krákora - krakorec - Cromwell - a král!" 
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