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Máme také novou e-mail adresu, viz dole. 
Stáhni celé číslo v PDF  

 

Stáhni celé číslo v PDF (i s Bulletinem) 
 
Vážení přátelé, 
 
právě vyšlo naše květnové číslo měsíčníku SF-inga. Naše nová e-mail adresa je dole - psát nám 
můžete kdykoliv :-).  
 
Máme zde dvě velké novinky. Tou první je exkluzivní interview s objevitelem třeboňských 
písemností z doby Rudolfa II (viz nová sekce Třeboňský nález).  
Druhou novinkou je přídavek, na který jste už mnozí dávno čekali. Přidáváme totiž k našemu 
vydání ěísel FSingy na netu ještě celá čísla ve formátu PDF (viz níže). která si můžete stáhnout 
(dokonce přímo z pošty) a číst pomocí Adobe Readeru, který už mnozí máte - pokud ne, je ke 
stažení zdarma na http://get.adobe.com/reader/ 
To vše je ovšem navíc, takže jinak je vše po starém a nic se nemění. Také jsme už přidali i 
letošní knihy ve formátu PDF. 
 
V tomto 5. čísle opět přinášíme v sekci ZÁHADY další minidetektivku ("Uhodnete?") s 
otevřeným koncem a seriál Teslovy záhady - pokračuje, tentokrát o tajemném synu Teslova 
asistenta George Scherffa. I tento seriál vyjde jako naše kniha (až skončí :-). V sekci VM 
uvádíme nové teorie o původu a obsahu toho nezáhadnějšího rukopisu světa. V sekci SCIFI 
končí román o Rogeru Taylorovi (2 poslední části) a už je také zde dole celý ke stažení, 
dokonce v obou formátech. V sekci JINÉ máme opět puzzzle-šoupačku, kde řešení je na vás 
(ale přineseme ho také v příštím čísle :-).  
 
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE  (vlevo). Vycházíme obvykle v 
polovině každého měsíce a přihlášeným čtenářům zasíláme předem oznamovací Bulletin.  
 

 
NOVÉ ČLÁNKY:  

 
TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ:  
* INTERVIEW S PROF. SMETANOU - nějakým způsobem koresponduje s obsahem 
Vojničova rukopis  
* K SENZAČNÍMU OBJEVU V JIŽNÍCH ČECHÁCH - poznámky k interview našeho 
redaktora Karla Šlajsny s prof. S.F. Smetanou  
 
ZÁHADY:  



* UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.3.) 
* TESLOVY ZÁHADY (Díl 5, Záhadný pan Scherff junior) - aneb Zvědavý Jirka 
* STARÝ HERODES (mystery) - větší detektivka, ovšem i s koncem.  
 
VM = VOJNI ČŮV MANUSKRIPT:  
* LAICKÝ POHLED NA ŠIFRU POUŽITOU VE VM - autor vycházel ze znalostí šifrování 
tehdy známého  
* RAMÓN LULL - On to také byl, kdo objevil jeho "logický stroj"  
* PŘÍBĚH Z DOBY, KDY SE VM JEŠTĚ NACHÁZEL V PRAZE - bylo vidět, že se Švédi 
chystají k útoku  
 
SCIENCE FICTION:  
* ROGER TAYLOR  PART X. -   ZLATO - SAMÉ ZLATO. 
* ROGER TAYLOR PART  XI. -   EDEN XII.(závěr) - celá kniha je ke stažení níže 
* ILUZE ČI VIZE? - Verne měl tehdy za sebou teprve svou první knihu  
 
JINÉ (ČLÁNKY, POVÍDKY a j.):  
* PUZZLE - Hexa2© - naše šoupačka, trochu těžší 
* MALÁ ŠKOLA FILOZOFIE (11. Óda na radost) - o tom napsal celou knihu, nazvanou 
Fyziologie krásna 
* KŘIVOKLÁT - kde dobré známé měli u dubových stolů 

LETOŠNÍ ČÍSLA SFINGY KE STAŽENÍ:  
ČÍSLO 5 (květen) , stáhni PDF  
ČÍSLO 4 (duben) , stáhni PDF  
ČÍSLO 3 (březen) , stáhni PDF  
ČÍSLO 2 (únor) , stáhni PDF  
ČÍSLO 1 (leden) , stáhni PDF  

LETOŠNÍ KNIHY KE STAŽENÍ:   
Formát v "zipu" je dosavadní (HTML) formát, který lze po odzipování číst v prohlížeči 
(browseru), "PDF" je formát nový, asi tak dvakrát delší, ale celá kniha je už v jednom souboru.  
 
ROGER TAYLOR K.Šlajsna BOL-56125, zip asi 500kb, stáhni zip nebo PDF  
NIKOLA TESLA a jeho deníky J.Hurych BOL-37124, zip asi 500kb, stáhni zip nebo PDF  
ENIGMA 2008 J.Hurych BOL-37- 123, zip asi 1500kb, stáhni zip nebo PDF 
NEJEN STONEHENGE K.Šlajsna BOL-56-122, 2 meg, stáhni zip nebo PDF  
ENIGMA 2009 J.Hurych BOL-37- 121, zip asi 1500kb, stáhni zip nebo PDF  
PERUÁNSKÝ DENÍK K.Šlajsna BOL-56-120, zip asi 1500kb, stáhni zip nebo PDF  
LEPORELO 2009 J.Hurych BOL-37-119, asi 1 meg, stáhni zip nebo PDF 
 
Pokud vám nejdou knihy stáhnout přímo z pošty, stáhněte si je ve Sfinze z titulní stránky nebo 
ze sekce NOVINKY. 
Pro zip: Po stáhnutí si soubor odzipněte do extra složky (direktory), bude tam totiž hodně 
článků a obrázků. Ve složce si pak otevřete index.htm - to už mimo Net - a to v kterémkoliv 
prohlížeči, např. Internet Exploreru, Firefoxu či Opeře.  
Pro PDF:Soubor se vám stáhne a není třeba nic dělat, jen ho oteřete v Adobe Reader a už čtete 
(nalevo uvidíte obsah, ťuknutím na něj se dostanete na patřičný článek).  
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. Najdete je na http://hurontaria.baf.cz/CVM/ a jsou tam i všechny z minulosti a 
navíc diskuze. A ještě náš citát:  
 
VELIKOST MUŽE SE M ĚŘÍ JEHO ÚSPĚCHY, JEHO HODNOTA PAK TÍM, JAK 
HLUBOKO SE ZAPSAL DO SRDCE JEDNÉ ŽENY (Jansan).  
 
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen) 
Náš nový e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com 
 



 
Autor :  ©Karel Šlajsna  
Název :   INTERVIEW S PROFESOREM SMETANOU  
 
 
 

 
Nedávno se nám podařilo spojit s profesorem S.F. Smetanou, který získal podivuhodné 
písemnosti, nalezené šťastnou náhodou jakýmsi majitelem renezančního stolku v okolí Třeboně. 
Zde uvádíme zatím interview K. Šlajsny s prof. Smetanou. Protože doufáme, že se od pana 
profesora v budoucnu dovíme ještě něco víc a protože se jedná o unikátní nález, který patrně 
navazuje na známý Vojničův rukopis, otevřeli jsme zde proto novou rubriku Třeboňský nález. 
Exkluzivní přepis rozhovoru Karla Šlajsny (Shinena) s prof. S.F. Smetanou následuje.  
 

 
K.Š.: Pane profesore, zhruba asi před měsícem jste oznámil v soukromých kruzích tento 
zajímavý nález. Pokročil jste již nějak ve svém úsilí objasnit tuto záhadu? 
 
Prof.S.: Ano, od té doby co jsme spolu mluvili poprvé, jsem nezahálel. Podařilo se mi zjistit, že 
podle znalců historie, Klíčky Šalamounovy (kniha, kterou jsme spolu tehdy diskutovali) 
přeložil do angličtiny sám J. Dee a také se zasadil o jejich vydání i když ve velmi omezeném 
množství, protože se jednalo o knihu, která byla v celém tehdejším křesťanském světě církví 
zakázána. 
Dále jsem se věnoval už dříve zmíněným vpiskům. Jsou napsány v angličtině v té podobě, jaká 
byla v době panování královny Alžběty běžná. Dokazují, že J.Dee knihu často používal. Tak 
třeba je tam tato poznámka:  
 
- Toto zkoušeno bez náznaku úspěchu. Jest možno, že při přípravě použity byly ingredience 
malé účinnosti, či byla evokace konána za nehodné konstelace? - Velmi nadějný výsledek, 
astrálové ohlásily se silným klepáním. - Konečně nastalo jejich spojení s E.K ( míněn jistě 
Edvard Kelly)  
 
Nechal jsem vypracovat znalecké posudky z oboru grafologie a co je zajímavé, že zatímco 
vpisky s velkou pravděpodobností psal skutečně J. Dee, volně vložené listy však psal zcela jistě 
někdo jiný! 
 
K.Š.: Můžete nám říci, kdy bude možno si vše prohlédnout? 
 
Prof.S.: To je v tento moment velmi těžké odhadnout. Není totiž jisté, odkud písemnosti 
pochází. Tak například většina inventárních seznamů byla vyhotovena až po II. světové válce a 
žádný takový stolek tam uveden není. Nelze tedy prokázat, kdy byl zakoupen, kolik měl 
předtím majitelů a už vůbec ne z kterého určitého místa. S nálezem proto zatím pochopitelně 
nechci vycházet na veřejnost.  
 
K.Š.: Co myslíte, kdo by o to mohl mít ještě zájem? 
 
Prof.S.:To je velmi spekulativní otázka, ale domnívám se, že důvodem je, že by tento nález 
vyvolal značný zájem v zahraničí. Studoval jsem zatím alespoň všechny dostupné prameny, 
které popisují cestu J. Dee a E. Kellyho do Čech a jejich působení zde. Čerpal jsem především z 



deníků J. Dee, které byly nalezeny na sklonku 19. století v Anglii v tajné přihrádce starožitné 
skříňky. I v tom je velká podobnost situace s nálezem, který se povedl nám. Já osobně jsem si 
jist, že máme dostatek indicií, abychom stolek včetně obsahu prohlásili s jistotou za původní 
majetek J. Dee. 
 
K.Š.: A co volně vložené pergamenové listy o kterých jste se zmínil? 
 
Prof.S.: Musím se bohužel přiznat, že vzhledem k tomu, že jsou nějakým způsobem 
zašifrovány, hodlal jsem se jim věnovat později a pořídil jsem si fotokopie. Nicméně z deníků 
víme, že J.Dee byl sběratel, který vlastnil celou řadu starých rukopisů i od slavného R. Bacona. 
Též se stále spekuluje o tom, že to byl právě on, kdo vlastnil slavný manuskript nazývaný dnes 
Vojnichův rukopis, který údajně prodal za 600 zlatých císaři Rudolfu II. 
 
Tato teze je stále přetřásána, přestože v jeho denících je řada nejasností. Tak například nevíme, 
komu co doopravdy za onu tehdy velkou sumu peněz prodal. Vojničův rulopis mu mohl prodat 
později přes prostředníka dr. Curze ( míněn dr. Kurze - císařův tajemník) o kterém se často 
zmiňuje. Dokonce nemuselo jít ani vůbec o nějaký prodej, on jen tvrdí, že dostal nějaké peníze, 
ale neříká za co - mohlo to být třeba za špionážní služby, které provozoval pro šéfa královniny 
policie, Lorda Walsinghama. 
 
Další podivnou událost, ještě za svého pobytu v Praze, J. Dee zaznamenává později. Dočítáme 
se, že během jedné seance mu prý anděl Uriel nařídil všechny rukopisy, které vlastní, spálit. 
Vzal je tedy, vynesl na zahradu a nechal shořet. Druhý den je však našel doma nepoškozené! 
Dee to vysvětluje jako zkoušku víry, ale mě osobně to vede k domněnce, že před sanacemi 
používal nějakou omamnou drogu, takže ono pálení proběhlo toliko v jeho představách. 
Napadá mě i možnost, že mu drogu vždy podstrčil šejdíř Kelly, aby Dee uvěřil, že se opravdu 
setkává s anděly. 
 
Ale to jsem hrubě odbočil, promiňte. Můžeme se důvodně domnívat, že to co jsme nalezli, je 
částí nějakého jiného manuskriptu nebo jen část z jeho slavné sbírky a též si dovolím 
odhadnout, že nějakým způsobem koresponduje s obsahem Voiničova rukopisu.  
 
K.Š.: Děkuji Vám za rozhovor a držím palce, abyste brzo ty dokumenty rozluštil.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 



 
Autor :  ©J.B.Hurych  
Název :   K SENZAČNÍMU OBJEVU V JIŽNÍCH ČECHÁCH  
 
 
 

 
Uvedli jsme zde už interview K. Šlajsny s prof. S.F. Smetanou, který získal podivuhodné písemnosti, 
nalezené šťastnou náhodou jakýmsi majitelem renezančního stolku v okolí Třeboně (viz titulní 
článek této sekce) Protože se jedná o unikátní nález, který patrně navazuje na známý Vojničův 
rukopis, rozhodli jsme se připojit i tyto poznámky.  
 

 
Přiznám se, že když jsem si přečetl doslovný zápis výše uvedeného interview, byl jsem doslova 
ohromen. Prof. S.F. Svobodu neznám, ale našel jsem na netu jeho jméno ve sborníku The History 
of Viable Facts, vydaném Mormon Universitou ve Wyomingu a jeho kritické hodnocení umělých 
legend. Kdybych nevěřil, že jde o seriózního vědce,patrně bych si řekl, že jde o nějakou kachnu 
nebo dokonce i vymyšlenou cimrmanovskou legendu.  
 
Už samotný nález: je možné. že se takové věci mohou najít ještě dnes? Pak jsem si ale uvědomil, že 
je to pošetilá otázka. Samozřejmě že ano, podivné nálezy se dějí v kteréholiv době! Nu musím se na 
to dívat s otevřenýma očima, řekl jsem si. Podívám se raději na některé detaily! 
 
Sám pracuji převážně na Vojničově rukopise a tak mě zarazilo především to, jak dalece se datování 
Třeboňského rukopisu shoduje s dobou, kdy se Vojničův rukopis (VM) objevil v Praze. Správně by 
se totiž VM měl jmenovat "pražský", protože je to vlastně úplně první místo, kde máme zaručeno, 
že se opravdu nacházel, zatímco Vojnič ho ani nenapsal, ani neobjevil - ten byl totižobjeven už před 
čtyřista lety v Praze.  
 
Také spojitost rukopisu s Johnem Dee by nebyla náhodná. Měl totiž velkou sbírku starých rukopisů 
a sám také psal řadu knih. Někteří výzkumníci totiž tvrdí, že on sám VM padělal. Nezdá se ale, že 
by Rudolfovi II prodal padělek, vždyť mu jednou daroval jednu knihu, kterou sám napsal. Chtěl si 
tím naladit císaře a ten mu tehdy řekl, že ji četl, ale že on těm věcem moc nerozumí. Prodávat 
padělek by spíše mohl Kelly, zatímco Dee si mohl mechat originál. Tak či tak, už to, že Rudolf 
jednou rukopis VM vlastnil, je sporné. 
 

 
To mě přivádí k dalšímu podezření: nález prof. S.F. Smetany může už sám osobně být padělek. Ne, 
že bych podezříval pana profesora, ale už v době Kelleyho se vyráběly padělky běžně. Nové knihy 
už dávno vycházely tiskem, takže staré byly čím dál vzácnější a jejich prodej byl čím dále lepší 
biznys. Však ani nevíme, kolik Dee sám za VM zaplatil! 
 
Zda Dee měl opravdu originální VM, je ovšem docela možné. Ba co víc: třeboňské písemnosti, 
pokud byly opravdu psány Johnem Dee, by nám mohly pomoci rozlušit i samotné VM! Prof. 
Smetana se vyjádřil - ovšem už mimo interview - že na některých stránkách jsou jinotaje či šifry. 
Jak víme, VM je psán neznámým jazykem a písmem . Doposud jsme také tvrdili, že je psán i 



neznámým autorem - pokud ale třeboňský rukopis obsahuje tajemství VM, pak je možné, že Dee 
opravdu VM rozluštil a autora poznal!  
 
Nedávno získané datování pergamenů VM naznačuje, že rukopis byl napsán o 200 let dříve, než žil 
Dee (lépe řečeno pergameny jsou z té doby). Ze stejného důvodu byl jako autor vyloučen i Roger 
Bacon, který naopak žil 200 let před VM. Co tedy Dee mohl vyřešit? Mohl VM najít někde v Anglii 
a například zjistit, že je původem z Čech, a pak se do těch Čech také vypravit.  
 
Ano, v době Karla čtvrtého byl spojení Čech s Anglií až překvapivě silné. Nejprve za Jana 
Lucemburského byli Angličané a Češi nepřátelé - i když slepý Jan pomáhal u Kresčaku 
francouzskému králi jen z přátelství. Když se ujal vlády jeho syn Karel IV (který vlastně vyrůstal ve 
Francii a v té bitvě byl i zraněn), situace s Anglií se značně zlepšila. Karel poslal do Anglie 
poselství, které dojednalo, že když se Edward III - ten co je porazil u Kresčaku - nebude ucházet o 
místo římského císaře, na které měl zálusk Karel, nebude zase Karel pomáhat francouzkým touhám 
po anglickém trůnu. Dohodu pak dokonce podtvrdilo anglické poselství, které jejich král vypravil 
do Prahy. Karel pak dokonce vyvdal svou dceru Annu za manželku budoucímu anglickému králi 
Richardovi II. Anička si vedla v Anglii skvěle a Angličané ji měli rádi. Přivezla si s sebou nejen 
česky psané evangelium, ale i českého kazatele Faulfaše, který předtím přednášel na Karlově 
Univerzitě v Praze. Byla krásná i vzdělaná, ale bohužel umřela mladičká, na mor. 
 
A byl to asi právě doktor Faulfaš, který přivezl po její smrti do Čech Wicklefovy knihy, které 
předtím nadchly nejen jeho, ale i Annu, která se dokonce obžalovaného Wicklefa u manžela 
zastávala. Později ty knihy nadchly v Praze i Jana Husa. Je ale možné, že ty knihy přivezli do Čech 
někteří čeští studenti v Anglii - i Jeroným Pražský, který byl upálen zanedlouho po Husovi, 
studoval v Anglii, v Oxfordu. Ti také ale zase naopak možná přivezli do Anglie některé české 
rukopisy. Jeden z nich, třeba zrovna VM, tak našel svou cestu do Anglie a přes Johna Dee se zase 
do Prahy vrátil. 
 
Bylo by až nevěřitelně fantastické, kdyby se v třeboňských zápiscích objevilo, že skutečně VM 
pochází z Čech. Možná, že by to i zvedlo zájem našich čtenářů o samotné VM . . .  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 



 
Autor :  ©Jan Hurych  
Název : STARÝ HERODES (mystery). 
 
 
 
 
 

 
Když mi řekli, že někdo zabil starého Heroda, nebylo to pro mě překvapení. Dokonce už jako dítě 
jsem slyšel povídat druhé lidi o tom, jak zlou povahu ten člověk měl. Jak například, když vyháněl 
děti ze svého sadu, při tom práskal bičem a křičel na plné hrdlo. Nebylo o tom pochyby: on prostě 
nenáviděl děti a proto mu všichni neřekli jinak, než Starý Herodes.  
 

 
Jeho skutečné jméno bylo - ale na tom už stejně nezáleží. Dnes je 
tak dobré leda jen pro jeho náhrobek, který ho svou vahou drží 
pod zemí, aby už nevstal a neubližoval. Kolem padesáti lidí se 
sešlo na jeho pohřbu a vsadím se, že všichni přišli jen ze 
zvědavosti. A když mluvčí, Terry Guttenbrot, řekl svoje 
"Sbohem!", mnozí z nich si jistě zamumlali: "A na neshledanou!"  
 
Jedna věc byla jistá: Herodes si uměl dělat nepřátele. A nevybíral 
si - zdálo se, že nenávidí všechny. Dokonce i ti, kteří se s ním 
snažili jednat přátelsky, byli zanedlouho znechuceni jeho 
urážlivým chováním. Dvakrát byl ženatý a obě ženy ho opustily. 
Třetí ženu, která s ním žila "jen tak", dohnalo k smrti patrně ono 
utrpení, které s ním měla. Ostatní lidé ho prostě ignorovali, ale bez 
velkého úspěchu. Já to dobře vím, byl jsem také jeden z nich. 
 
Už když jste ho potkali na ulici - nemuseli jste ani říci "Hello!", 

stejně nikdy neodpověděl - měli jste podivný pocit, že v tom člověku je něco zlého. Někteří lidé 
vám ublíží neúmyslně, jen z blbosti nebo protože to ani jinak neumí, ale Herodes to vždy dělal s 
úmyslem. S jakým úmyslem, to bylo těžko říci: nebyl obyčejný pervert nebo sadista. A mohli jste 
vidět, že se z toho ani nějak moc netěší - bylo to spíše jako by vykonával nějakou povinnost či 
trest. Problém byl v tom, že lidi trestal za hříchy, které nespáchali.  
 
To byla ovšem ta největší záhada: byl to jinak celkem vzdělaný člověk. Pravda, nedokončil svá 
studia na univerzitě, ale to mu nebránilo v tom, aby si slušně nevydělával. Byl malíř a většina z 
nás, kteří alespoň trochu rozumíme malířství, musela přiznat, že byl opravdu dobrý. Dokonce lepší 
než "dobrý", jak mi řekl majitel galerie, který skrze ty obrazy vydělal Herodovi a sobě značné 
bohatství.  
 

Našli ho střeleného do hlavy - tedy Heroda - tak, jak seděl u stolu ve své malé kuchyni. Podle 



náboje se zjistilo, že byl zastřelen z pistole a doktor z pitevny odhadl, že byl mrtvý asi osm až 
deset hodin, teda když ho našli, že ano. Byl samotář a tak není divu, že si toho nikdo dřív nevšiml - 
nikomu nescházel, ani sousedům. Nám ostatním ovšem nechyběl ani když jsme ho pohřbili, ale to 
bylo normální, uvážíme-li, jaký to byl člověk. Co nám ale chybělo, bylo vysvětlení, proč ho někdo 
zabil. I zákon si žádal za zločin nějaký trest a musel být v tom směru uspokojen. Že byl Herodes 
někým zabit, nebylo pochyby: rozbitý nábytek, jeho obrazy ukradeny, žádné otisky na pistoli a co 
víc, i ta pistole chyběla. Navíc na podlaze ležely hodinky, takové ty do vesty, tak levné, že mohly 
mít sentimentální hodnotu jen pro toho, komu patřily. Byly ovšem rozbité; to jak vrah na ně asi 
stoupl, sklo se rozbilo a mechanizmus se zastavil. Tělo našli v pondělí, v šest hodin ráno, to když 
si mlékař všiml, že dveře u Herodova domu jsou otevřené. Vešel do domu a našel ho už mrtvého. 
Zcela hodně mrtvého, protože mu dokonce chyběla část hlavy. Pistole musela být vypálena asi z 
velké blízkosti, možná, že mu ji vrah přiložil přímo k jeho spánku. 
 
Detektiv seržant Phil Krausek byl mým přítelem; kdysi jsme totiž ve škole seděli vedle sebe. Ještě 
teď spolu chodíme koulet kuželky, jsme totiž i ve stejném klubu. Podělil se se mnou o své 
informace - ov šem neřekl mi nic víc, než bylo v místních novinách, pochopitelně, víc policie ani 
neobjevila. Přesto bylo zajímavé pozorovat způsob, jak jim to myslelo. Motivy, které uvžovali, 
byly celkem prosté: krádež, pomsta, možná i vyděračství, které se zvrhlo ve vraždu. Krádež tam 
ovšem byla - některé Herodovy obrazy zmizely, ale ani s tím se policie daleko nedostala: ještě je 
nenašli a tak jim nezbývalo, než věřit majiteli galerie Neilsonovi, že opravdu existovaly. 
Koneckonců byly také pojištěny a Herodes mu je měl dodat ten samý týden, pěkně pohromadě, jak 
to jednou za rok dělával. Mrtvý také neměl žádné blízké příbuzné - jedna z jeho bývalých 
manželek už byla mrtvá a druhá se znovu vdala a tím už žádné požadavky na dědictví neměla. I ta 
žena, se kterou žil "v hříchu", už také nežila. Tím se stal majitel galerie podezřelým číslo jedna, ale 
divte se: měl totiž alibi. 
 
Pravda, policie si zjistila přesný čas podle rozbitých hodinek - ukazovaly kolem osmé hodiny, což 
víceméně souhlasilo s dobou smrti, jak ji odhadl doktor. Patrně spadly na zem, když Herodes 
zpozoroval vraha a lekl se. Zabiják pak na ně neopatrně šlápl, patrně je neviděl. Bylo divné, že 
vrah nečekal na noc, kdy starý muž normálně tvrdě spal, pak by ho nemusel ani střílet, mohl ho 
vykrást zcela pohodlně. Vražda se v daném případě zdála i jakoby zbytečná, dokonce přebytečná, 
na zkušeného zloděje. Prostě to nevypadalo profesionálně, to je vše.  
 

Obrazy se ovšem nenašly a oficiální zpráva uvedla, že buď majitele galerie lhal a žádné takové 
obrazy neexistovaly anebo je někdo ukradl právě pro něj, nějaký zloděj, který se navíc ukázal 
značně nezkušený. Obě varianty ale vypadaly spíše jako slepé uličky a tak Krauskův šéf přišel s 
jinou teorií: totiž s pomstou. Nemusel na to příliš přemýšlet: jak už jsem řekl, každý Heroda 
nenáviděl. Policie si vybrala čtyři muže, kteří kdysi měli s Herodem hádku či spor a snažila se je 
nějak dosadit do vzorečku pomsty. 
 
Jak už asi víte - a Phil se mi to snažil pracně vysvětlit, protože mi rád dává přednášky - aby měl 
prokurátor případ k soudu, musí mít pro vraha motiv, prostředky a příležitost, nejlépe všechny tři a 
pokud možno také svědky. Policie měla hned čtyři motivy, jeden lepší než druhý, velmi 
pestrobarevné, velmi přesvědčující a pro každého podezřelého jiný. Ale to bylo také vše, co měla: 
žádná zbraň se totiž nenašla, žádná svědek se nepřihlásil. Pravda, jeden z podezřelých sice vlastnil 
pistoli, kterou předtím ztratil nebo mu ji někdo ukradl, ale to ještě nedokazovalo, že jí byl Herodes 



zabit, protože ani ta pistole se nenašla.  
 
To byla také další zajímavá věc: nevypadalo to, jako by se starý muž nějak moc bránil. Na jeho 
těle nebyl škrábanec ani modřina a pořád ještě seděl na té židli, kde už asi seděl, když ho kulka 
zasáhla. Anebo, a to se také uvažovalo, návštěvník mu nařídil, aby si sedl do židle a v té pozici ho 
zastřelil. Navíc se zdálo, že mrtvý dobře znal svého vraha - ale asi neuhodl jeho úmysly a tak se 
nebránil. Anebo snad už od začátku věděl, co ho čeká - i to, že nemá žádnou naději? 
Proč ho ale vůbec nechal vstoupit do domu, když věděl, co ho čeká? Pravda, vrah si mohl vstup 
vynutit s pistolí v ruce, ale proč Herodes alespoň nekřičel o pomoc? Nu, možná, že křičel, ale jeho 
dům byl dost vzdálený od druhých a když neslyšeli výstřel, sotva by asi slyšeli pouhý výkřik. 
Důležité bylo, že všichni podezřelí znali Heroda dobře a všichni proti němu něco měli. Snad 
kromě majitele galerie, ale kdo ví, i on mohly mít dobrý důvod a tak ho také policie přidala k 
počtu podezřelých.  
 

Phil se mnou diskutoval jen takové ty všeobecné věci, ale bylo jasné, že se obává, že to nikam 
nepovede. Koneckonců celý měsíc minul a žádné nové podezření se neobjevilo. Nakonec to byly 
stejně jen dohady, dokonce ani ne podložené nějakou evidencí. První podezřelý, jakýsi Brownfield, 
byl účetní a Herodes ho jednou zažaloval u soudu za daňové přiznání, které mu tentýž udělal a 
zřejmě to pak Heroda stálo víc, než očekával. Soud vyhrál a a Brownfield mu musel doplatit celý 
rozdíl, což nebyla zrovna malá suma. Je záhadou, proč si tehdy Herodes nenapsal to daňové 
přiznání sám, když byl dost chytrý na to, aby našel onu chybu. Bylo zde ovšem jisté vysvětlení: 
chtěl Brownfielda nachytat do své sítě intrik, ale proč to udělal, nikdo nevěděl. 
 
Druhý podezřelý byl městský úředník Charlie Paulus, krátký chlapík lehce zápalného charakteru, 
což spolu s Herodem tvořilo kombinaci přímo výbušnou. Jednou se začali prát a skončilo to tak, že 
Herod měl zlomenou ruku a Paulus si poležel nějaký čas v místní nemocnici. Utrpěl totiž otřes 
mozku a když ho pustili, přinesl si navíc domů nepříjemný suvenýr: nemohl normálně mluvit a od 
té doby jen koktal. Jeho zranění bylo asi ještě vážnější a ovlivnilo i jeho myšlení, neboť ho jednou 
někdo slyšel, jak řekl: "J-j-já t-t-t-to-to-to-ho zzz-ku-ku-rvy sss-syna zazaza-biju!" To se také 
vyjevilo během vyšetřování a jak asi uhodnete, nijak mu to zvlášť neprospělo.  
 
Třetí podezřelý, který měl dobrý motiv, byl také malíř, Ignác Brock. Žil v blízké vesnici a živil se 
všelijak, většinou ilustracemi knih a časopisů. Mluvilo se dokonce o profesionální závisti - 
Herodes si zřejmě vydělával značně víc, snad proto, že ilustrace tak dobře neplatily. Skutečný 
motiv, jak mi sdělil Phil, byl ale více osobní. Před mnoha lety měli oba malíři jednu modelku, do 
které se oba zamilovali. Dívka si naneštěstí zvolila Heroda a žila s ním "na divoko"; to byla ta, 
která později zemřela, zřejmě díky svém nešťastnému životu s tím "monstrem". Tak to řekl sám 
Brock, který nic nezatajoval, dokonce celou tu pomluvu o tom, že ji Herodes utrápil, mohl začít 
právě on sám. A pomluva to byla, protože Herodova družka zemřela jen na nějakou vleklou 
nemoc. Jinak ovšem její život s ním byl asi opravdu hrozný a tak Brockovi dali hned dva důvody k 
vraždě: Herodes mu nejprve dívku ukradl a pak ji ještě utrápil. 
 
Čtvrtý podezřelý byl místní tulák, Bruno, zlodějíček, často zavřený za nějakou tu ukradenou 
peněženku. Přidali ho k ostatním podezřelým teprve tehdy, když ho jednou zastavili na ulici a při 
prohlídce zjistili, že má u sebe nůž, který někdo identifikoval jakožto nůž, který prý patřil 
Herodovi. Bruno tvrdil, že ho našel před nějakou dobou na ulici. I když to nebyla vražedná zbraň, 



přece ho to spojovalo s celým případem a policie doufala, že se od něj doví víc, možná že i o těch 
Herodových ukradených obrazech. 
 
Pro jistotu ani nezapomněli na podezřelého majitele galerie Neilsona. Kdyby se kázalo, že žádný z 
těch čtyř to neudělal, pak zde byl ještě dobrý motiv pro Neilsona: to pojištění mohl být podfuk a 
tak musel zabít Heroda, který na to přišel a nechtěl s tím zřejmě mít nic společného. Phil ho ovšem 
nechával zatím na pokoji; tajně doufal, že Neilson udělá nějakou chybu a ta povede to k novým 
objevům. S policií totiž spolupracoval ještě jakýsi soukromý detektiv, který pracoval pro 
pojišťovnu; jmenoval se Boucheron nebo tak nějak. Vypadal sice chytře, ale snad ta odměna, 
kterou mu pojišťovna nabídla za nalezení obrazů, nebyla zas tak moc veliká anebo byl Neilson 
chytřejší, než si mysleli - prostě ani on zatím nenašel nic.  
 

Čas utíkal a ani šeptanda se nezastavila. I policejní vyšetřování pokračovalo, ale odnikud nikam. 
Lidé z města začali pomalu přemýšlet o Herodovi jinak: už to nebyl tak zlý chlapík a tak všichni 
chtěli chytit jeho vraha, potrestat ho a jít si zase klidně po svém. Určitý tlak byl vyvinut i na 
starostu města, který zase přitáhl uzdu policejnímu šéfovi. Ten v zoufalství našel nějakou stařenku 
a postavil ji před line-up, teda aby z řady delinkventů poznala někoho, koho prý měla vidět v 
blízkosti Herodova domu. Pro jistotu postavili k těm pěti do řady ještě Phila a jiného policajta, oba 
ovšem v civilních šatech. Nápad se nevyplatil, protože babička ukázala na Phila a protože ona byla 
jediný svědek, byli s tím vším tyjátrem zase tam, kde začali. Jeden novinář se ovšem zeptal Phila, 
co si o tom myslí, ale ten se zatvářil přehnaně vážně a řekl, že má alibi. Oba se tomu pak dlouho 
smáli, ale šéfovi policie do smíchu nebylo. Lidé na ulici se totiž začínali smát jemu. 
 
Aby se nic nezanedbalo - ale hlavně proto, že už ho nic jiného nenapadlo - vyhlásil tedy peněžitou 
odměnu, kterou měl dostat kdokoliv, kdo povede policii k vrahovi. Hodně lidí se přihlásilo, ale 
žádný odměnu nedostal. Všechna informace se ukázala buď nepodstatnou nebo klamnou, zvláště 
ta, co měla inkriminovat některého z podezřelých mužů. V té době se už také vynořili ze svých 
kanceláří jako noční dravci i právníci: jeden pro Bromfielda a jeden, pochopitelně, pro Neilsona. 
Oba poukázali na to, že si policie protiřečí: Neilson měl alibi a informátor, který měl usvědčit 
Bromfielda, nebyl z našeho města a v noci, kdy došlo k vraždě, byl někde úplně jinde. Oba 
podezřelí, kteří byli navíc důstojní občané města, nebyli ovšem ani dáni do vazby a už je dál nikdo 
neobtěžoval. Ale přesto je pořád drželi na seznamu; co kdyby náhodou, že ano. 
 
Po šesti měsících konečně šéf policie rozhodl, že to je asi vše, co mohou zjistit a řekl Philovi, aby 
připravil případ pro soud, to jest, že prokurátor obviní městského úředníka Pauluse, který měl 
dobrý důvod a navíc neměl alibi. Soustředili se také na pistoli, která se konečně našla, poněkud 
rezavá, kdesi v poli, ale bez otisků. Phil ji poslal do laboratoře a odpověď přišla druhý den faxem: 
ano, je to zbraň, která zabila Heroda. Teď šlo o to nějak spojit onu pistoli s Paulusem. A protože 
už ho jednou vyšetřovali, ale on pořád jen tvrdil, že je nevinen, zavřeli ho teď do vězení a znova 
ho vyslýchali, tentokrát důkladněji, doufajíce, že změkne. 
 

Vyšetřovali ho dlouho, ale to se nemůžeme divit, když navíc ještě koktal. Nebylo vůbec těžké ho 
splést, ale bohužel to pokaždé vykládal jinak, takže se jeho prohlášení musela zahazovat a psát 
znova. To vše až do poslední verze, na které se pořád ještě nedal vybudovat případ pro soud.  



Zatím byl viděn onen druhý malíř, Ignác Brock, jak odnáší nějaký balík, patrně obrazů, do svého 
auta. Někdo zavolal policii a ti ho zastavili za pomoci silničních bariér. Vytáhli ho z auta a obrazy 
se tam opravdu našly. Byl na místě zatčen a byla mu přečtena jeho práva, jako že si může vzít 
advokáta a podobně. Na stanici pak obrazy rozbalili a zjistili, že to byly originály, ale jeho 
vlastních obrazů. V té době to už ale bylo hlášeno v místním rozhlasu a také vyšlo zvláštní vydání 
místních novin, které ; z toho udělaly senzaci. A co víc: Brock pak soudil město za utrpěné škody, 
i když pak ovšem prodal obrazy za daleko větší cenu, než by dostal normálně. Ony "ukradené" 
obrazy se pak navíc staly středem zájmu různých sběratelů. Někteří lidé dokonce podezřívali 
Brocka samotného, že sám anon ymně zavolal policii, protože věděl, jak jsou hloupí. 

Jeho soudní případ proti městu byl ovšem u soudu rozpuštěn, ale místní policie se už stala terčem 
smíchu a různých vtipů. Navíc vlastně vraha také ještě nechytili a každý věděl, že Paulus byl na to 
příliš prostomyslný. Jak se vůbec mohl stát městským úředníkem, nikdo vlastně nechápal. Ovšem 
na rozdíl od jeho zadrhávající řeči byl jeho psaný projev asi zcela normální a srozumitelný. Pak se 
ale občané našeho slavného města dali strhnout na druhou stranu: pozornost se soustředila na 
účetního Bromfielda, který, jak si možná ještě pamatujete, byl první podezřelý a který se v místní 
hospodě vytahoval, že ví, proč byl Herodes zabit. Řekl to pravděpodobně jen proto, aby získal 
pozornost posluchačů - někteří lidé se po pár pivech takto rozpovídají - ale šeptanda se toho chytla 
a nabalovala se jako sněhová koule, když se kutálí po svahu dolů. Příští den už si lidé šeptali, že 
řekl, že ví, kdo je vrah. Nemělo cenu, že to vše Bromfield popřel, zavolali si ho také k výslechu. 
Když se dostavil na policejní stanici a čekal na svého právníka, šéf policie ho pro jistotu požádal, 
aby podepsal prohlášení, co to tedy vlastně řekl. 

Pravda, Bromfield měl alibi, teda na celý den, kdy se stala vražda. Nebyl dokonce ani ve městě, ale 
zase zde byli svědkové, kteří ho v té hospodě slyšeli, jak to říkal. TAk ho popletli, že to podepsal. 
V podepsaném prohlášení pak potvrdil, že byl opilý a že si ani nepamatuje, co řekl a že stejně nic o 
ničem neví. Nikdo mu ovšem nevěřil: někdo, kdo umí švindlovat na daních může lhát také o 
čemkoliv jiném. Pravděpodobně také musel zaplatit svému advokátovi pěknou sumu, aby ho z 
toho zmatku vysekal. Na druhé straně ho ale nikdo nepodezříval, že by byl nějakým komplicem 
skutečného vraha - tak mi to alespoň potvrdil sám Phil. 

Pak se mi svěřil, že není zrovna moc spokojen s tím, jak se věc vyvíjí. Měl koneckonců na starosti 
vyšetřování celého případu a lidé si začali dělat legraci i z něho. Pravda, Phil se mi nikdy nejevil 
jako nějak zvlášť chytrý chlapík - už jste někdy viděli opravdu chytrého policajta? - ale věděl 
jsem, že má mezi ušima také šedou mozkovou hmotu a i zdravý selský rozum. Celý ten případ byl 
prostě nad jeho schopnosti, pomyslel jsem si. Koneckonců Sherlock Holmes to měl snadné, tam se 
vždy našly nějaké stopy. Ale v tomto případě? Pravda, pistole se našla, ale déšť otisky smyl umyl a 
ty ztracené obrazy se dokonce ani nenašly . . . 
 

Ale zpět k Paulusovi. Nakonec ho ani nezatkli, k ničemu se celkem nepřiznal a zbytek se nedal 
dokázat. Motiv sice měl a co se týká alibi, tvrdil, že byl doma, že měl chřipku, ale nikdo mu to 
nemohl potvrdit. Ne, u doktora s tím nebyl, vzal si doma horký čaj s brandy a většinu dne prý 
prospal. 

To vše jsem se také dozvěděl přímo od Phila; pravděpodobně chtěl, abych si myslel, že je jeho 
vyšetřování pořád na úrovni. Také si mi stěžoval, že ho boss nutí, aby vyšetřování předčasně 



ukončil, ale prokurátor, zkušený soudní lišák, všdšl, že nemají dost detailů - koneckonců to byla 
jen tak zvaná evidence nepřímá. Phil byl asi u konce s nápady, když jsem mu navrhl, ať jde ještě 
jednou skrze vyšetřovací složku: možná, že byl ještě někdo jiný, kdo Heroda nenáviděl? Ale to se 
mu nelíbilo a já chápal proč: všichni čtyři podezřelí zabrali většinu jeho času a navíc s 
minimálními výsledky. A to prosím měli alespoň motiv, takže byli těmi nejpravděpodobnějšími 
osobami, co ho mohli zabít! Pravda, slíbil, že se na to ještě podívá, ale moc mi za můj nápad 
neděkoval. A tady to máte: jeden se snaží druhému pomoci z bláta a jeho to ani nezajímá! Ne, 
opravdu na tomhle světě není žádná vděčnost . . . 

Asi za týden nebo tak nějak mi přišel říct, že nikde žádná stopa není. Jistě, v tomhle městě žijí 
stovky lidí, kteří mohli mít dobrý důvod ublížit Herodovi, ale nevypadalo to, že by měli nějaký 
skutečný důvod, tedy důvod k zabití. Byl jsem překvapen, že už nic nenalezl, ale co jsem vlastně 
čekal? Přitom ale Phil vypadal poněkud zoufale. Čas mu utíkal a pořád ještě ani nemohl dát 
dohromady fakta k obžalobě Pauluse, jak to chtěl jeho šéf. Ovšem Paulus sám mu s tím nijak 
nepomohl a když na to tak myslím, tak se mu ani nedivím. 

Pak jsem dostal skvělý nápad, teda alespoň jsem si to myslel. Co takhle ta ještě žijící Herodova 
žena? Měla nějaký důvod ho zabít? Na to se Phil chytil a skutečně se vydal ji vyhledat. Já byl zase 
překvapen, že na to nikdo nepomyslel předtím, teda přede mnou. Našli ji až ve Vancouveru, který 
za posledních dvě léta vůbec neopustila, což se dalo lehce dokázat: žila totiž v útulku pro přestárlé. 
Nepřineslo to tedy Philovi žádnou úlevu a já jsem byl zklamán. Jednak proto, že můj nápad 
nepracoval, jednak proto, že jsem ho poslal na lov a nebylo co lovit. Když jsem mu řekl, že jsem 
sorry, nebyl ani moc naštvaný - chápal, že jsem mu chtěl jen pomoci. Tak mi to alespoň sám řekl. 

Pak jsem mu navrhl ještě něco: jelikož tam nebyly žádné stopy násilí, je možné, že vrah byl 
naopak Herodovým přítelem, alespoň se tak stavěl. Neměli bychom tedy hledat mezi jeho přáteli, 
místo mezi těmi, co byli vyloženě jeho nepřátelé? Phil se zasmál : "Dovedeš si představit, že 
Herodes měl opravdu nějaké přátele?" Přiznal jsem, že by to tak mohl být leda ďábel sám, a žádný 
takový tuším v našem městě nežije. Už proto ne, že máme v městě šest kostelů, jeden hezčí, než 
druhý. Ale nemůžeme vyloučit nějakého ďáblova učedníka: ta vražda na to opravdu vypadá. Co 
kdyby dokonce Herodes sepsal pakt s ďáblem! Phil se opět zasmál: " Ale neslyšel jsem, že když si 
pro někoho přijde ďábel, tak že mu přitom ustřelí půl hlavy!" Pak se naše diskuze obrátila k věcem 
nadpřirozeným, jako třeba podivným zmizením osob, ale s tím už vás nebudu unavovat, stejně 
jsme se o tom s Philem nikdy neshodli. 

Pak jsem si ještě na něco vzpomněl a musel jsem se ho hned na to zeptat: "Kde našli tu pistoli a 
kdo ji vůbec našel?"  
"Děti ji našli v poli a přinesli ji našemu konstáblovi," odpověděl Phil. 
"Ale to nám také moc nepomůže," řekl jsem. "Žádné otisky ani stopa, kdo vlastně tu zbraň použil." 
"Ano, ale alespoň to dokazuje, že to nebyla sebevražda," řekl logicky, až jsem se musel zasmát. 
"Ale nemůžeš to nějak spojit s tím Paulusem? Koneckonců ho Herodes u soudu pěkně dostal. 
Takové věci se nezapomínají po celý život." 
"Zkoušel jsem to," řekl, "ale jeho vyšetřování nás nikam nedovedlo. Navíc může opravdu říkat 
pravdu, víš, on opravdu mohl být celou tu dobu doma."  
 

Phil měl pravdu. Asi týden po našem rozhovoru si stará paní Mac Caustic vzpomněla, že viděla 



Pauluse v den vraždy: odvedla ho domů a uložila do postele. Ne, žádná nemoc - byl prostě opilý a 
nechtěl to přiznat. Někde prý si koupil láhev brandy, napůl ji na ulici vypil a byl prý v takovém 
stavu, že by nerozeznal televizor od otvíráku na konzervy. Policie se snažila vyzvědět od staré paní 
důvod, proč přišla se svým svědectvím tak pozdě. Ten byl také prostý: vůbec netušila, že je Paulus 
podezřelý - odjela druhý den do Evropy, kde byla nějakou dobu u své dcery a včera se vrátila.  

Phil se stával poněkud melancholický. Ztratil tak svého "nejlepšího" vraha a nebyl nikdo, kdo by 
ho nahradil, myslím toho podezřelého ne Phila. Pak se ale opět vynořil z obskurity onen majitel 
galerie, Neilson a to hned v novinách: prodal totiž zrovna starší Herodovy obrazy na pořádných 
pár tisíc dolarů. Téměř všechny ve stejné době, ale měl potvrzení, ž eje dostal od Heroda už dříve. 
Pojišťovna mu ovšem odmítla zaplatit za ukradené obrazy, které se ještě neobjevily a nebyl žádný 
důkaz, že skutečně existovaly. Namítnete, že přece musel existovat kontrakt, který podepsali oba: 
on i Herodes. Nu ano, ale nikdo je vlastně ještě neviděl dohotovené - co když je malíř 
nedomaloval? Zástupce pojišťovny viděl jen dva a tak se na pojišťovací smlouvu podepsal - ty 
ostatní prý byly jen rozdělané, ale Herodes slíbil, že je dodělá. Pravda, podepsat to neměl, ale když 
mu Neilson hned dal první splátku na pojištění, neměl to srdce a podškrábnul ten dokument, který 
teď dělal pojišťovně těžkou hlavu. Podmínkou také bylo, že až budou obrazy dodány do galerie, 
bude jejich vlastnictví přepsáno celé kupní smlouvou na majitele galerie- zatím to vlastně patřilo 
Herodovi. Jen jeden detail ještě chyběl: obrazy už nikdy dodány nebyly, protože Herodes byl 
zatím zabit.  

Pak se vynořila další šeptanda; nebyla zcel opodstatněná, ale která šeptanda je? Pojišťovně bylo 
celkem jedno, komuby měli platit - oni prostě platit nijak nechtěli, zvláště za obrazy, z nichž 
většina možná ani neexistovala nebo nebyla dokončena. A tak vymysleli podezření, že Herodes 
byl s Neilsonem dohodnut, že nechají obrazy jako ukrást, aby se pak zázračně našly, čímž by se 
jejich cena na trhu značně zvýšila. Tomu ovšem neodpovídá to, že se obrazy vůbec nenašly, ale to 
se dalo čekat, když to bylo spojeno s vraždou. Víc nemuseli říkat a každý si domyslel, že měl 
Neilson něco společného s vraždou. Detektiv pojišťovny, jakýsi Boucheron, navštívil dokonce 
Phila a nadhodil otázku, která nám všem ostatním už vrtala už dávno hlavou: je možné, že by se 
Herodes najednou zdráhal pokračovat v podvodu a někdo - pochopitelně majitel galerie, ale to 
přímo neřekl - ho proto zastřelil?  

Phil namítal, že Neilson měl poměrně vodotěsné alibi, ale Boucheron řekl, že se dá na takové věci 
najmout vrah. Dokonce to ani nemusel bít profesionální zabiják, snad měl jen Heroda postrašit. 
Jenže situace se nějak vyvinula, hromotluk zpanikařil a Heroda zabil! 
 
"Ale jak chcete, abych mu to dokázal?" zeptal se ho Phil. Tato otázka mě také trápila: byl-li to 
opravdu profesionál, sotva by po sobě nechal nějaké důkazy a nebyl-li, měl by být už dávno 
odhalen. Hned jsem to s Philem diskutoval, ale daleko jsme se nedostali. Jediná možnost byla 
vyslýchat Neilsona, ale to, že se přece jen přizná, bylo dost nepravděpodobné: věděl přece, že 
žádný jiný důkaz nemají a on že má alibi.  

Tak či tak, byla to přesto jediná možnost a tak ho předvolali. Přišel hned se svým právníkem a tak 
bylo Philovi jasné, že ho asi nechytí. Vyslýchaný byl ovšem na něj naštvaný, ale bylo vidět, že se 
snaží spolupracovat. Strávili s ním tři hodiny, ale nikam to nevedlo. Pak na to šel Phil rovnou: 
zeptal se ho, zda by mu vadilo, kdyby měl podstoupit test na detektoru lži. Defakto řekl "test na 
polygrafu", ale to je jen technický název pro tu samou věc. Zajímavé, napadlo mě, proč se té 
mašině neříká "detektor pravdy"? Asi proto, že pravda je nezajímá, oni hledají lháře. Takže když 



projdete bez chyby i přes všechny záludnosti testu, stejně vám nikdo nevěří, ne? A pak přišlo 
překvapení: navzdory tomu, že ho jeho právník varoval, Neilson s testem souhlasil. Asi si byl 
sebou zatraceně jistý, jestli se mě ptáte. A druhá bomba: on ten test absolvoval na výbornou, jinak 
řečeno prošel jím OK. I když to moc neznamenalo, zvýšilo to pochybnosti, zda má vůbec cenu ho 
přivést k soudu jen na základě nějaké šeptandy či narážek pojišťovny.  

Pak se stalo něco, co dokázalo - alespoň částečně, že říkal pravdu. Ukradené obrazy se totiž 
konečně našly. Boucheron dostal anonymní telefonát - jak jinak? - že jsou ukryté v jedné osamělé 
stodole. Hon na vraha se ale opět beznadějně zastavil. Zatímco šéf policie pořád ještě přemýšlel, 
jak majitele galerie usvědčit, pojišťovna se zatím omluvila a jakékoliv narážky na podvod stáhla 
zpět. Bylo téměř jisté, že každý dobrý soudce by případ zamítl a Neilson by pak mohl ještě dohnat 
k soudu policii sám. Také cena obrazů vzrostla enormně: jednak, že malíř už nebyl naživu, ale 
hlavně proto, že byl zavražděn a že to byly nesporně jeho poslední obrazy.  

Protože po sobě Herodes nezanechal žádnou poslední vůli, soud určil exekutorem jeho majetku 
právě očiětěného Nielsona, který to vzal, a to s velkým zadostiučiněním. Pravda, za dům se moc 
neobdrželo a peníze přišly obci, ale ještě zbývaly právě ony nalezené obrazy. Pojišťovna byla jen 
ráda, že nemusí platit a s prodejem obrazů si už Neilson poradil, zvláště proto, že mu je nakonec 
soud přiklepl, snad aby nesoudil obec za všechnu tu špatnou reklamu a podezření. Stejně už dva 
Herodovi zaplatil a tak dal jen symbolickou částku pro obec. A tak zbývala už jen jedna maličkost: 
pořád ještě neměli vraha a hlavně důkazy . . .  
 

Podle eliminačního procesu už jim zbýval jen starý zloděj Bruno. Koneckonců u něj našli Herodův 
nůž a nedokázal vysvětlit, jak k němu přišel. Leda kdyby byla porota tak naivní a uvěřila, že ho 
opravdu našel na ulici. A navíc neměl alibi. Co se týká motivu - krádež, která se zvrhla ve vraždu - 
to vše se zdálo být dostačujícím důvodem. Ale jaká krádež? Jedině ony obrazy a ty se "zázračně" 
našly. "Ale to je jasné, " řekl šéf policie, "Bruno se prostě zalekl a vrátil je. Obojí byl ovšem 
nesmysl: Bruno se přece neměl čeho bát, když už bylo podezření na Neilsonovi a nález obrazů 
naopak Neilsona osvobodil od podezření. Pravda, náš zloděj nebyl zrovna nejchytřejší, ale jak 
mohl předem vědět, že právě obrazy byly v Herodově domě to nejcennější? Většinou kradl jen 
malé věci a navíc: jak mohl plánovat tak úspěšnou vraždu a ještě po sobě skvěle zahladit jakékoliv 
stopy?  

Kromě toho bylo jasné, že by ho Herodes nepustil do domu, teda pokud ještě žil, že ano. On se 
vždy bál, že mu někdo něco ukradne a o Brunovi věděl každý, že je zloděj: však proto už 
několikrát seděl ve vězení. Každý v městě navíc věděl, že Herodes má často ve zvyku obviňovat 
lidi, že mu něco ukradli a děti, které mu občas přišly uzmout nějaké to jablko, proháněl po sadu s 
holí. Ovšem Bruno se mohl dostat do domu, když tam Herodes nebyl, schovat se a ohrožovat jej 
jeho vlastním nožem. Jak se mu podařilo sehnat pistoli a zastřelit ho? A to přímo do hlavy, protože 
jeho oběť ještě pořád seděla na židli v kuchyni? Ale policejní šéf se rozhodl, že Bruno je vrah a 
navzdory jeho námitkám, rozkázal Philovi, aby Bruna zatkl.  

Dostali z něho jakés takés přiznání, alespoň pokud se týkalo onoho nože. Přiznal se, že při 
poslední oslavě založení města, kdy jsme všichni v ulicích pozorovali průvod alegorických vozů, 
vytáhl Herodovi nůž z kapsy, odkud čouhal, ale zároveň řekl, že jen proto, že se mu líbil, teda ten 
nůž. Přidejte k tomu pár let za krádež a vlastnictví nebezpečné zbraně. Ne, ne té pistole tu mu 



nemophli dokázat, ale páčidla na oddělávání talířů automobilových kol, které pak úspěšně 
prodával. Teď se jim hodilo, že jej u něj našli: konec tyče byl zamazán nějakou hmotou, kterou se 
přesně nepodařilo určit. Touto železnou tyčí pochopitelně Bruno nikdy nikoho ani neudeřil, a tak ji 
schovávali jen pro případ, kdyby se přece jen na ni našla stopa krve.  

Prohledali také několik míst, o kterých věděli, že tam kdysi vegetoval přes noc, stejně jako letní 
chaty, o kterých se vědělo, že se do nich někdy vloupal. Ale ani tam neměli žádné štěstí. Spíše to 
potvrdilo to, že Bruno nikdy nemyslel dál než na příští večeři a plánování pro něj byla věc zcela 
neznámá. Phil souhlasil, že nemají dost, aby mohli dokázat vraždu, ale uznal, že když Bruno 
dokázal ukrást nůž, mohl stejně lehce ukrást i pistoli. Předem, pochopitelně. A co se týká obrazů, 
bylo jasné, že mu nemohlo ujít, jakou mají cenu - každý v městě o tom věděl. A někdo ho jednou i 
viděl spát v oné stodole, kde se obrazy našly. Nepřekvapilo by mě ani, kdyby onen "neznámý" 
informátor byl přece jen sám Neilson . . . 
 
Konečně byl soud zahájen a svědkové byli jeden po druhém vyslechnuti. Neřekli celkem nic 
zajímavého, až na toho posledního. Byl to místní farmář, který dosvědčil, že viděl Bruna v poli, 
blízko oné stodoly, kde se našly ztracené obrazy. Moc to ale stejně nepomohlo, protože si 
nedovedl vzpomenout, který den ho tam viděl. 
 
Ukradený nůž byl asi jediný důkaz, ale na druhé straně ani to moc neznamenalo, protože Herodes 
žádnou bodnou ránu neměl. Také neexistovalo spojení mezi Brunem a nalezenou pistolí, takže to 
vše dohromady znamenalo dost málo. Jak se dalo očekávat, také o pajcru na výměnu pneumatik se 
u soudu ani nemluvilo, nedalo se to s ničím spojit a bylo by to opravdu jen směšné.  
 
Protože ani motiv k vraždě nebyl u Bruna nějak zvlášť silný, mohla to být jen krádež - rozhodně ti 
ostatní podezřelí měli lepší motiv - prokurátor se snažil uvést k důkazům pochybnou možnost, že 
Bruno byl nemanželský syn Heroda. Jak už to ale bývá u levobočků, k disposici byla jen šeptanda, 
ale ne fakta. Koneckonců ani z toho se nedal nějaký motiv udělat - Bruno by si tím doslova zabíjel 
svou nejlepší šanci něco po Herodovi podědit. A tak byl soudem osvobozen a případ byl uzavřen.  
 

Lidé v našem městě tím ovšem nebyli vůbec překvapeni. Nikomu se už stejně nechtělo pokračovat 
v hledání: nikdo neměl Heroda rád a všeobecně se soudilo, že si to pravděpodobně zasloužil. 
Komu vlastně bude chybět, no ne? Lidé měli jiné věci na mysli; jiné, důležitější věci. Až na mne. 
Ne že by mi Herodes chyběl, ale vždycky jsem věřil, že spravedlnosti musí býti učiněno zadost. 
Také mě zajímalo vidět, jak se bude Phil po tom soudu tvářit a tak jsem ho šel navštívit. 
 
Seděl na zápraží a popíjel pivo. Zdál se být hluboce ponořen do svých myšlenek, ale nezdál se být 
ani naštvaný, ani spokojený. Nabídl mi také láhev piva a já si sedl vedle něj, ale nevěděl jsem, jak 
vlastně začít. Konečně jsem vypálil první otázku: "Ty nejsi šťastný, že už je po tom?! 
 
"Jistě, " řekl, "jsem velmi šťasten." 
"Ale máš své pochyby," pokračoval jsem. 
"Pochyby o čem? " zeptal se a čuměl do té lahve, jako by to byla ta nejdůležitější věc na světě. 
"Když se ti to nelíbilo, tak proč jsi to teda nezastavil, než to vůbec došlo k soudu? Věděl jsi, že ho 
stejně nemohou odsoudit!" 
"No jo, mohl jsem to zastavit, ale stálo by mě to moje místo. A oni by asi pokračovali i beze mne. 



Ale teď je to za námi, díky Bohu." 
Cítil jsem, že něco přede mnou schovává a tak jsem pokračoval:" Neříkej mi, že jsi spokojen, že si 
vrah klidně běhá na svobodě?" 
"A jak to víš, že si běhá na svobodě?" zeptal se.  
"Ale jdi, a co ten anonymní informátor, který věděl, kde byly obrazy schované? On přece něco 
musel o tom případu vědět!" 
 
Začal mi něco odpovídat, ale náhle před domem zastavilo auto a detektiv oné pojišťovny,  
Boucheron,  z něho vyskočil a  běžel k Philovi. "Mohu s vámi mluvit? "  zeptal se ho už když mu 
podával ruku. 
"Jistě", odpověděl mu Phil a já jsem zrovna chtěl odejít, když se návštěvník otočil ke mně a 
povídá: "Pojďte radši také s námi, budu potřebovat svědka." Tak jsem teda všichni tři vešli do 
domu a můj přítel nám dvěma nabídl whisky, teda tu nejlepší, Jack Daniels. Když jsme se usadili, 
detektiv vytáhl z kapsy obálku a podal a ji Philovi. 
 
Ten ji otevřel, vytáhl z ní dopis a začal to číst. Tvářil se docela vážně a pak se detektiva zeptal: 
"Znáte obsah toho dopisu?" 
"Ale ovšem,"  řekl Boucheron, "nalezl jsem jej uvnitř té role s obrazy a jelikož nebyl zalepen, tak 
jsem se podíval, co v něm stojí. Myslel jsem, že jde jen o seznam obrazů nebo co." 
"Řekl jste o tom ještě někomu jinému? " zeptal se Phil.  
"Nikomu," odpověděl detektiv s podivným úsměvem na jeho jinak nepříliš zajímavé tváři. 
Už jsem to nevydržel a zeptal jsem se: " Co tam stojí? "  
"Je to Herodova poslední vůle," vysvětloval mi Phil a chtěl ještě něco dodat, ale Boucheron ho 
zarazil gestem ruky a obrátil se na mne: "To už stačí, potřeboval jsme vás jenom jako svědka, že 
jsem tu obálku doručil." 
"Ale ne, " řekl Phil, "já chci, abys tu zůstal."  
 
"Jak si přejete," řekl Boucheron, "ale já vám musím ještě něco říci a to je jen pro vaše uši."  
"Nemám žádná tajemství tady před přítelem, " řekl Phil a to mi bylo divné: nikdy předtím mě 
svým přítelem nenazval. 
"OK, jak si přejete," pokračoval Boucheron. Jak jste si přečetl v poslední vůli, jste jediný 
právoplatný dědic starého Heroda." 
"A to vás trápí?" zasmál se Phil. "Myslíte si snad, že já jsem ho zabil? Vždyť já ani nevěděl, že 
jsme dědicem! A proč bych ho potřeboval zabít? Rozhodně bych nemusel čekat na jeho smrt zase 
tak moc dlouho, byl už dost starý." 
"Já vás z ničeho nepodezřívám," odpověděl detektiv. " Vidím, že jste o obsahu poslední vůle 
nevěděl. Je je psaná ručně a má jen Herodův podpis, ale jinak to je OK. A všiml jste si první věty, 
která je přeškrtnuta?"  
 
"Ano, " přitakal Phil, "ale nemohl jsem ji vůbec přečíst, byla mockrát přeškrtnuta." 
"Máte pravdu, ale já jsem to prohlížel pod zvětšovacím sklem a vsadil bych se, že tam stálo 
'Protože se hodlám zabít ...,' a pokračuje to už nepřeškrtnutým 'a jsa soudné mysli, atd.' Zřejmě se 
chtěl asi zabít, ale pak si to rozmyslel a ten sebevražedný dopis dopsal jen jako poslední vůli."  
Phil se znovu začetl a usoudil: "Myslím, že ne - já tam nic takového nevidím, to se asi mýlíte."  
"Asi ano, ale řekněte sám: byla to tedy vražda nebo sebevražda?" 
"Jak já to mohu vědět?" usmál se Phil. "Vrah se přece nenašel."  
"Myslím, že to dobře víte," trval na svém Boucheron." Jinak byste se mně zeptal: 'Jak to mohla být 
sebevražda, když se pistole našla daleko v polích?'  Ba ne, já si myslím, že dobře víte, co to bylo."  



 
"A to je vše?" vysmál se mu Phil do očí. "Zapomínáte, že já mám alibi."  
"Myslíte ty hodinky? Už od začátku jsem si myslel, že to tam někdo narafičil - je snadné nařídit je 
na o dvě hodiny dříve, hodit je na zem a ještě na ně pro jistotu dupnout, aby se zastavily."  
"Ale nemůžete to dokázat, že?" namítal Phil.  
"Ano, ale také vás někdo viděl blízko domu. Pamatujete na tu paní, co vás vybrala z té řady 
podezřelých?"  
"Jedna popletená stařenka. Prostě se mýlila," dodal Phil, ale ne už tak jistě.  
"To sotva, jen zapomněla říci, že jste byl v uniformě. Ale na to se jí naštěstí pro vás nikdo už 
nezeptal, že, brali to vše jako hroznou legraci. Ale když to teď dáme vše dohromady, byl by z toho 
docela zajímavý soudní případ, co říkáte? Ale teď vážně: byla to sebevražda nebo ne?"  
 
"Byla, " přiznal konečně Phil, " já prostě nechtěl, aby to tak vypadalo. Udělal jsem to tak, aby to 
vše vypadalo jako vražda."  
"Také jsem si to myslel," souhlasil detektiv. "Vaše chyba ovšem byla, že jste se do té role obrazů 
vůbec nepodíval. Jakmile jsem si uvědomil, že by to mohla být sebevražda, začalo se mi to 
všechno dávat pěkně dohromady. Ano, musel jste to být právě vy, kdo měl možnost zařídit, aby to 
nevypadalo jako sebevražda. To jste ovšem ještě nevěděl, že jste jediným dědicem. Proč jste 
vlastně nechtěl, aby se vědělo, že to byla sebevražda? Proč?"  
"I kdybych věděl, že jsem jeho dědicem, udělal bych to stejně a tu vůli bych zničil!"prohlásil zcela 
klidně Phil.  
"To jste tedy generózní, zahodit takové dědictví! Ale pořád jste mi ještě neřekl, proč jste to tak 
zamaskoval."  
"To je dlouhá historie, " namítl Phil.  
 
Detektiv ukázal na mne. "Tady váš přítel má jistě dost času a já též. Abych řekl pravdu, já 
potřebuji tu story znát, musím ještě udělat jedno rozhodnutí."  
 

"Tak dobře, " souhlasil Phil. "Stalo se to před mnoha lety. Herodes jednou chytil mého mladšího 
bratra Tommyho, jak mu trhal v sadu jablka. Přivedl ho k nám a vyhrožoval naší matce, že na nás 
zavolá policii a že to ještě navíc oznámí ve škole, a že určitě Tommyho ze školy vyhodí jako 
zloděje. Naše máma byla vdova, která se o nás dva starala, jak mohla a byla to velmi počestná a 
hrdá žena. Když Herodes odešel, vyhubovala Tommymu, ale pak si uvědomila, že by byl Herodes 
opravdu schopný udělat to, co řekl a že by tím mohl opravdu zničit chlapci budoucnost.  
 
Ještě ten samý večer se vydala k Herodovi, poprosit ho, aby na hocha nežaloval. Herodes byl 
perverzně potěšen, když viděl, jak pláče a jak ho odprošuje, ale do očí se jí jen vysmál - prý 
žebroní zbytečně, už je pozdě. A vysvětlil jí, že by on by nikdy na Tommyho nežaloval, že jí jen 
chtěl tím ponížit. A jestli si vzpomíná, jak jí jednou nabídnul sňatek a ona ho, hrdá, odmítla? Teď 
že vidí, o co přišla: je jen chudá vdova a ještě má dva parchanty na starosti. A jsou to jistě stejní 
lumpové, jako byl jejich táta! Matka se vrátila domů ponížená, ale radostná, že Herodes Tommyho 
neudá. Ale Tommy nebyl nikde k nalezení. Sebrala ještě mě a šli jsme ho hledat, dlouho do noci. 
našli sjme ho nakonec na kolejích - počkal si na vlak, co tam jede po desáte hodině a skočil v 
zoufalství pod něj." 

"Moje matka si dávala vinu až do konce svého života," pokračoval Phil, " ale oba jsme dobře 



věděli, že za to všecko může jen Herodes. Abychom ochránili Tommyho památku, nikdy jsme 
nikomu neřekli pravou příčinu, proč skočil pod vlak, takže si všichni mysleli, že to byla nehoda. 
Moje matka umřela za rok na to - ale když jsem jí u úmrtního lože prohlásil, že jednou Heroda 
zabiju, musel jsem jí slíbit, že to neudělám. Mě pak odvezli daleko, do jednoho sirotčince a teprve 
později, jsem se sem do města zase vrátil. Ne, já ho nezabil, slovo, co jsem dal mé matce jsem 
dodržel, i když to bylo zatraceně těžké, to mi věřte." 

"Ten večer, kdy se Herodes zabil, jsem byl na obchůzce. Uslyšel jsem výstřel a vběhl do jeho 
domu. Našel jsem ho sedícího u stolu. Střelil se do hlavy. Před ním na stole ležela pistole a jeho 
dopis na rozloučenou - ne ten v té roli obrazů, ještě jiný. Přečetl jsem si ho a byl jsem v šoku: on 
skutečně dostal špatné svědomí. Omlouval se všem a prosil za odpuštění. V dopise se zmiňoval o 
Tommym, o mé matce i o mně a že doufá, že najdu ve svém srdci dostatek soucitu, abych mu 
odpustil. Byl nemocný a věděl, že umírá - doktor mu to řekl - a tak to raději chtěl skončit dřív. 
Nemohl jsem tomu uvěřit: ten bastard se vlastně zabil jen proto, aby unikl bolestem, ale 
pokrytecky to přehrál na to, jako kdyby na poslední chvíli litoval všechnu špatnost, kterou lidem 
udělal. Já jsem mu ten náhlý nápor svědomí vůbec nevěřil, ale jiní tomuuvěřit mohli. Přitom nám 
všem třem zničil život. Cítil jsem, že by nebylo spravedlivé, aby zemřel vlastní rukou. Kde je jeho 
trest, kde je odplata? A ještě měl tu drzost chtít, abych mu odpustil? Cítil jsem se oklamán; podle 
všech lidských měřítek si zasloužil, aby také trochu trpěl. S tím už se ale nedalo nic dělat - a pak 
jsem dostal ten hloupý nápad." 

"Vzal sem jeho dopis i s pistolí a strčil do kapsy. Pak jsem si uvědomil, že by to vypadalo 
podezřele, kdyby byl zabit a nic nikdo neukradl - chtělo to také nějaký motiv. Tak jsem vzal tu roli 
s obrazy a rozhodl jsem se, že ji někde schovám. Později ji jist ě někdo najde, ale to mě netrápilo - 
stejně jsem si ji nechtěl ukrást pro sebe. Také mi napadlo, že až budou hledat vraha, že bych mohl 
býti podezřelý. Udělal jsem si tedy alibi s těmi hodinkami - aby to vypadalo tak, že smrt nastala o 
dvě hodiny dříve, kdy jsem byl ještě na policejní stanici a kde mě skoro každý viděl. Vsedl jsem 
opět do auta a odjel do polí, kde jsem nejprve otřel otisky z pistole a zahodil ji do bahna. Roli s 
obrazy jsem uschoval v blízké stodole. Ani ve snu mě nenapadlo, že bude v roli ještě jeden dopis, 
ta jeho poslední vůle." 
 
"Proč jste mi ale volal kvůli těm obrazům? To jste přece nemusel!"  zeptal se Boucheron. 
Abych pomohl tomu majiteli galerie," přiznal se Phil. "Nechtěl jsem, aby někdo trpěl nevinně. 
Jakmile ho začali podezřívat, bylo jasné, že ho může zachránit jenom nález těch obrazů. Věřte mi, 
že jsem udělal vše, aby nikdo nebyl odsouzen nevinně." 
"To je otázka názoru," vmísil jsem se do řeči. Co kdyby například soud uznal Bruna, že je vinen?" 
"Neuznal by ho," ujistil mě. "Ale kdyby to udělali, použil bych to poslední, co mi zbývalo. Použil 
bych ten dopis, kde se Herodes přiznává k sebevraždě - stále ho totiž ještě mám - a poslal bych to 
anonymně šéfovi policie. I když vím, že by pak podezřívali mně a vše by se vyzradilo. Ovšem můj 
trest by byl jen za to, že jsem, jak se říká,  'bránil spravedlnosti v průběhu". Ale jaké spravedlnosti, 
když to nebyla vražda?  Hořce se zasmál. 
 
"A proč jste to tedy neposlal ještě před soudem?" zeptal se detektiv. 
"Čekal jsem, jestli to bude potřeba - nechtěl jsem se přece vydat v nebezpečí, že se to na mně 
prozradí." 
"To chápu, " přitakal Boucheron. "A těch trestů by b ylo víc: přišel byste o místo, a kromě toho, co 
jste uvedl, jste ještě vlastně nainstaloval falešnou vraždu, uzmul obrazy, dělal si legraci ze 
soudního systému, atd.atd. Pár let by za to bylo. Ale ne za vraždu, to ne. Nechal jsem si zjistit 



rukopis té vůle, včetně té věty o sebevraždě - napsal ji a přeškrtal opravdu sám Herodes, to se 
ukázalo po ultrafialovým světlem. Udělal to asi, když se rozhodl, že napíše dokumenty dva a že na 
to vysvětlení a odprošování potřebuje víc místa." 
Poslouchal jsem detektiva a pak jsem přidal i něco ze svého: "A co trest za to, že způsobil pár 
lidem pěkné nepříjemnosti? Ten nedostane? " 
 
K mému velikému překvapení se mnou ale detektiv nesouhlasil: "Myslím, že ne. Podívejte, 
pojišťovna je velmi šťastna, že se obrazy našly a nemusí platit pojistku. Ušetřilo jim to hodně 
peněz. A tomu, kdo tu pojistku předčasně od pojišťovny podepsal, tomu jste dokonce zachránil 
jeho job, jinak by ho určitě vyhodili. Bruno je jistě šťastný, že nedostal doživotí a ostatní podezřelí 
nebyli dokonce ani zatčeni. Ale co to dědictví, přijmete ho? " obrátil se na Phila. 

"Tuto otázku jsem si zodpověděl už před chvílí, když jsem četl tu poslední vůli. Měla to být 
vlastně kompenzace za všechny jeho hříchy, chtěl si prostě koupit moje odpuštění. A ani ten dopis 
na rozloučenou nemyslel upřímně: Nevěřil na dobrotu, chtěl si mně prostě koupit.  Ano, musel 
bych mu nejprve odpustit, abych přijal jeho peníze a to ten darebák věděl. Navíc už ani nerozdával 
ze svého - do hrobu si to stejně nemohl vzít. Ne, při drahé památce Tommyho a mé matky, 
rozhodně ty jeho špinavé peníze nepřijmu." 

"To je skutečně šlechetné gesto, " řekl Boucheron a v jeho hlase nebyla ani stopa ironie. "Málokdo 
by odmítl takové velké peníze. To ovšem znamená, že by pak pojišťovna mohla dostat uhrazeny i 
výdaje na hledání obrazů a to přímo z Herodovy pozůstalosti. A tím je můj honorář za tenhle 
případ zajištěn," zasmál se uspokojeně. "Také majitel galerie bude jistě šťastný, má totiž jistý 
nárok i na ostatní obrazy, dal na ně menší zálohu, o kterou určitě nepřijde. Navíc teď vydělá hodně 
na těch ostatních, co ještě v galerii má. Také vaše město má nějak víc turistů, než před tou vraždou 
- sebevražda by sem nikoho tak nelákala.  Ne, nemyslím, že jste někomu obzvlášť ublížil, kromě 
sobě. Ale řekněte mi: dala vám ta šaráda nějaké uspokojení?" 

"Vůbec ne, " přiznal se Phil. " Brzo jsem si uvědomil, jakou jsem vlastně udělal hloupost. A co 
víc: Herodovi to jen pomohlo. Dokonce ho pohřbili v posvěcené zemi; jako sebevrah by se tam 
nedostal. A navíc jsem stále prožíval strach - ne o sebe, ale o ty podezřelé. Netušil jsem, že měl 
Herodes tolik nepřátel. Ale já prostě nemohl jít zpět, jakmile jsem to jednou udělal. Především 
bych musel vysvětlit, jakou nám provedl špatnost a přiznat, že mu Tommy kradl jablka. To mi 
matka kladla na srdce, že se nesmí nikdy prozradit. I když, pravda, Tommy byl tehdy ještě jen dítě. 
Navíc se obávám, že by s tím vším, co jsem udělal, vůbec nesouhlasila. Nebyla vůbec mstivá, ta 
naše zlatá máma. Ale co bude teď?" obrátil se na detektiva. 

Ten jakoby tu otázku očekával, řekl zcela klidně: "To je čistě na vás. Co mě se týká, já jsem vám 
jen dal tenhle dopis, o kterém ví jen tady váš přítel a já pochopitelně ani netuším, co v něm je. Co 
si s ním uděláte, to je vaše věc. Pokud se jej rozhodnete zničit, jsem ochoten na něj také 
zapomenout, pokud váš přítel tady - ukázal na mě - je téhož názoru." 

Podíval jsem se na Phila a viděl jsem v jeho očích zoufalou otázku. Kývl jsem tedy hlavou a 
detektiv pokračoval: "Můžete tak ztratit pěkný balík peněz, ale to není moje věc. Zveřejníte-li ho, 
nezapomeňte, že jsem vám ho dal jen jakožto policejnímu vyšetřovateli a vůbec nevím, co v něm 
bylo. Ale upřímně řečeno, nevidím k tomu žádný důvod. Tomu starému darebákovi to už 
nepomůže a myslím, že jsou horší věci, než jedna nevyřešená sebevražda . . ." 
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Pokračujeme zde s malými detektivní příběhy bez konce, u nichž máte uhodnout kdo, co 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 ostatních osob 
jsou čistě vymyšlená a nevztahují se k žádné - živé či mrtvé - osobě.  
Řešení z minulého čísla (Uhodnete?, č.2): Buddy předtím utrpěl srdečníí záchvat, takže si nesměl 
solit. Pokud by jedl sám, jistě by poslechl radu lékaře a ani si nedával slánku na stůl, aby se 
náhodou nezmýli a neosolil si jídlo, což by mohlo být v jeho stavu osudné.  
 

 
Nebohý Kasper.  

 
Když detektiv Příhoda přišel na místo činu, bylo už odpoledne. Zdržel se na obědě a protože mu 
strážmistr Doufal do telefonu prozradil, že Jerry Kasper je mrtev, nebylo už třeba pospíchat. 
Alespoň už bude doktor, který nrtvolu ohledává, dávno pryč a nebude je nikdo rušit.  
 
Jerry hrával v místním dixieland bandu, byl docela dobrý, dokonce lepší než dobrý, a inspektor - 
pro nějž byl tradiční dixieland navíc zatížen sentimentálními vzpomínkami - to dovedl ocenit. Teď 
tu Jerry ležel, tak jak padl, na břiše, jen u hlavy se mu houpal telefon, jak se asi snažil někomu 
volat.  
 
Bylo to jasné: střela do zad prolétla srdcem, takže ani netrpěl. Průstřel to byl čistý, jak se Příhoda 
přesvědčil, když ho obrátil na záda. A krev kolem skoro žádná. Pistole se ovšem nenašla, tedy 
vražda. 
"Musíme zjistit, komu volal," navrhoval Příhodovi Doufal a detektiv s ním kupodivu souhlasil.  
"Měl nějaké děvče?" zeptal se ještě a byl překvapen, že Doufal tu otázku čekal. 
 
"Já je znám oba - Jerryho i Martu, " odpověděl strážmistr, čímž zároveň potvrdil, že se nejednalo o 
jeho předvídavost, ale prostě jen o náhodu. "Měli se brát, ale nějak se jim do toho pletl Chuck, 
který předtím s Martou chodil. Byl ze stejné kapely a pořád ji otravoval, až se jednou Jerry udržel 
a pořádně ho zmasíroval. " 
 
"A pak jim dal Chuck pokoj?" vyzvídal detektiv. 
"No dal, nedal. To všecjo ona. Ono jí Chucka najednou bylo nějak líto, to po tom zfackování, 
chvili teda zase chodila s Chuckem - ale asi to dělala jen kvůli Jerrymu, aby žárlil a rychle si ji 
vzal. Když to Chuck pochopil, tak se naštval a zabil ho, aby mu jako nepřekážel, víte?"  
 



"No ještě si promluvím s tou slečnou, " řekl Příhoda a než mu ji Doufal přivedl, začetl se v 
novinách do jeho oblíbené rubriky "Počasí na dnešek".  
 
Když konečně přišla, Příhoda si ji prohlédl se zájmem; nu proč ne, koneckonců byla to hezká 
holka. Ale aby zakryl svůj mimoprofesionální zájem, hned se jí zeptal: "To volal vám, slečno?"  
"Ne, mě nevolal, u mě doma telefon celé ráno nezvonil," odpověděla, když se vzpamatovala ze 
šoku, když uviděla Jerryho mrtvého.  
" A máte na někoho podezření? " zeptal se jí ještě. 
" Nevím," odvětila a utírala si oči.  
"A co ten Chuck, mysliš, že by to mohl udělat on?" vmísil se do vyšetřování strážmistr a Příhoda si 
všiml, že jí tyká. 
"Nu ano, on byl schopen všeho. Mě také vyhrožoval. No máš pravdu, tohle teda vypadá na něj - 
střelit někoho zezadu, jen proto, že mu jednou namlátil," řekla Marta. "Já bych za to nic nedala, že 
to byl on."  
 
"Nu slečno, asi se mýlíte," uzavřel vyšetřování detektiv, "pochybuji, že to byl zrovna Chuck, kdo 
ho zabil, to spíše někdo jiný . . . "  
 

Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.  
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Nevím přesně kdy, ale na netu se začaly objevovat podivné zprávy o synovi George H. Scherffa staršího. 
Zde se pokusíme o rozbor, ale upozorňuji, že nic z uvedeného není ověřeno a patrně se jedná o pouhý 
výmysl lidí, kteří tyto fámy šíří. Jak dalece to vůbec souvisí s Teslou, to už posuďte sami. 
 

 
5. ZÁHADNÝ PAN SCHERFF (část druhá: George H. Scherff mladší) 

 
Jedna věc je jistá: starý pan Scherff opravdu měl syna, také George a ten se často motal kolem Tesly. A 
nejen to: Tesla si prý stěžoval, že mu bral - u dítěte nelze dobře říci 'odcizoval'- různé věci a vůbec byl 
hrozně zvědavý, takže se často dostával do nepříjemných situací. Tesla mu také jinak neřekl než 
"zvědavý Jirka". 
 
Podle jedné legendy, patrně potvrzené samotnými autory serie dětských knih pod názvem "Curious 
George" ("Zvědavý Jirka), prý to byl právě Tesla, kdo jim ten název navrhl. A kdo byl hrdinou těch 
knih? Malá opička z Afriky, kterou si cestovatel, "pán se žlutým kloboukem", přivezl domů z Afriky. 
Autory knih - později byly některé i zfilmovány - byli emigranti Margret Rey (text) a Hans Augusto Rey 
(obrázky), kteří utekli v roce 1940 z Francie před Německou armádou. A co víc: Tesla jim navrhl název 
pro tu opičku patrně ze zkušenosti s malým, zvědavým Georgem. Zdá se ale, že to nemyslel zle: starý 
pan George byl přece jeho přítel a už to, že Tesla nechal kluka lítat po laboratoři, svědčí o tom, že si ho 
- přes všechny ty potíže - nějak oblíbil. Kromě toho A.H. Rey přiznal, že nečistopis knhy přivezli už s 
sebou z Francie, ale je možné, že se s Teslou opravdu radili o nějakém přitažlivém názvu pro tu knihu. 
 

 
Jenže jak už to bývá, někomu to přemýšlelo na (mínus) kvadrát a 
udělal později z juniora dokonce německého špiona. Podobně 
usuzovali z toho, že George senior nebyl zapsán na žádné z lodí, 
které tehdy přivážely emigranty a že tedy byl v Americe ilegálně. To 
vše je prostě přitažené za vlasy - tehdy například nebyl velký 
problém emigrovat do USA z Kanady, takže ždnou lodí do Států 
nepřijel. A i kdyby byl ilegál, i to, že byl Němec, přece nic 
neznamená, svědčí to jen o jistém zbytku válečné xenofobie u těch, 
co tyto bajky vymýšlejí. Navíc je |Scherff běžné německé jméno (v 
samotném USA jsou jich desítky a není vůbec jisté, zda se tam 
nenarodil i on. Kniha o Jirkovi vyšla v roce 1941, kdy mohlo být 
juniorovi řekněme deset až 13 let, narodil se teda 1931 plus minus 3 
roky.  
 
Druhá legenda, která se nedávno objevila, pochází od z Idaha, který 
jakýsi berman tvrdí, že je zeť Otto Skorzeneho (* 12 června 1908, + 
6 července, 1975) který prý v tom roce ale nezemřel, jak je uředně 



uvedeno. Zemřel prý daleko pzoději a na smrtelném loži mu vyjevil 
své tajemství, které je ovšem nesmyslem (i s kořeny, jestli dovolíte 
malý vtip :-). Podle data, které ve svém netovém videoklipu Eric 
Berman (patrně alias) uvádí, by teda Skorzeny žil hodnbě přes 
devadesátku, což už samo je dost nepravěděpodobné. Zda Berman 
nalítl podfuku či jen senilnímu blábolení jakéhosi maniaka, to už se 
asi nedovíme. Dokonc ejeho zať někde vyhrabal fotku, kde sedí 
Scherffova rodina mezi nacisty, oba starý i mladý Scherff, oba hned 
vedle Mengeleho, Bormana a bůhví, koho ještě. 
 
Koluje i zpráva, že se Junior přihlásil k americkému námořnictvu a 
přitom si prý dal přeměnit své jméno na G.H. Bush, dnes tedyznámý 
jako G.H. Bush senior :-). Ten se ovšem narodil už v roce 1924 a v 
roce 1941, když mu bylo 18 let, se hned po Pearl Harboru přihlásil k 
námořnictvu a stal se nejmladším pilotem u US navy a sloužil tam až 
do konce války ( nejde zde o jeho syna G.W. Bushe, to už je prasyn, 
narodil se totiž až 1946 :-). V roce 1841 by sotva třináctiletého 
chlapce czali do armády. To už spíše uvěříme onomu pánovi, co 
našel část Teslových deníků ve staré hasičské helmě po strýčkovi 
(vážně!). Jak už jsme naznačili, pokud malý Jiřík vůbec existoval, 

byl to někdo jiný, než G.W. Bush. Podel jiné fámy byl Scherff junior vycivčen Hitlerem jako špion a v 
USA ho prý adoptoval jakýsi Prescott Sheldon Bush, po němž prý získal jméno. Ale že by dělal špiona 
pro Němce, když zrovna sloužil v Pacifiku? Na oné fotce s Bormanem má naopak hošík parádní 
uniformu německého námořníka, ale v té by asi do USA nepřijel :-).  
 
Další o zvědavém Jirkovi je už jen ubohé blábolení či neprozkoumaná legenda. Stačí s i totiž ale přečíst 
v FBI fajlu toto:  

"Feb 19, 1954 | SCA New York | Director, FBI |  
Summary> This is a memo about letters in the posses sion of  
Mr. George H. Scherff, Jr. which he recieved from L eland I. Anderson.  
Mr. Anderson was requesting any writings that Mr. S cherff may have from Tesla. " 

Překlad (j.h.): Toto mmeorandum je o dopisech ve vlastnictví Mr. G.H. Scherffa juniora, o které si mu 
napsal Leland .A. Anderson, žádající jakoukoliv písemnou dokumentaci od Mr. Tesly.  
 
Další memo říká: 

"Mr. Scherff says he has quite a bit of Tesla's wri tings  
and he does not know Mr. Anderson and wants to know  
if Tesla's papers would be of value to a foreign go vernment." 

Překlad (j.h.): Mr. Scherff píše, že má hodně písemností od Tesly a protože nezná pan Andersona, chce 
vědět, zda by tyto papíry neměly velkou hodnotu pro cizí vládu).  
 
Toto je mimochodem záznam, kde se dá FBI opravdu věřit . . . V roce 1954 či předtím patrně George 
Scherff senior zemřel a Andersonse dozvěděl, že v jeho pozůstalosti bylo asi hodně písemností od 
Tesly. Scherff Junior zřejmě sám kontaktoval FBI - pochopitelně podezříval, že Anderson a jeho 
organizace (Tesla Intenational) mají nějakou "skrytou agendu" (ne-li přímo skryté agenty :-). FBI 
dokonce přiložil k fasciklu i pamflet, kde |Anderson tvrdí, že tuto organizaci založil jen proto, aby 
"vzkřísil Teslovo jméno". Pochopitelně to zní i dnes hodně podezřele - Anderson neměl žádnou autoritu 
ke kolektování Teslových písemností, ať už křísil nebo ne. FBI ho také už předtím dávno podezírala a 

 
Otto Skorzeny  



zcela jistě od juniora papíry převzala. Patrně to byla jen nevinná korespondence, ty důležitější 
dokumenty už dávno převzala od seniora - byl už přece jemnován v O' Neilově knize jakožto Teslův 
asistant. Podle toho, kolikrát je v knize jmenován, je jesné, že se publicity nebál a s autorem plně 
spolupracoval. Jestli ale skutečně senior tajně pracoval pro cizí vládu, pak dokumenty, které mu Tesla 
možná před smrtí předal, už jistě neměl a v pozůstalosti by nebyly. 
 
Zdá se tedy, že tu šlo možná o nějaký - dost nápadný a hloupý hloupý pokus cizí mocnosti zmocnit se 
Teslových tajemství. Jakýsi ignorant na netu dokonce podezřívá Teslu coby německého špiona. Jeho 
nepřátelský vztah k německým okupantům Jugoslávie byl naopak dobře znám. :-). 
 
Takže touto cestou k vyzrazení teslových dokumentů nedošlo. Pochopitelně nemůžeme jen tak z ničeho 
popřít, že by se nějaké dokumenty nedostaly z USA tajnou cestou. Nejenže lidé byli tehdy opravdu 
opatrní, ale hlavně asi proto, že ta tajemství byla prostě nepochopitelná lidem kolem něho, dokonce i 
vědcům. Diskuze o teslovýcy tajmestvích se vlastně rozběhla až po jeho smrti a ještě víc po válce. Ale 
ty skutečné aplikace, které vedly k jeho patentům, Tesla zřejmě nikde detailně nepopisoval. Není totiž 
známo, že by kdy Teslovi jeho patenty někdo přímo ukradl, na to byl Tesla příliš opatrný. 
 

 
To neznamená, že po Teslovi nezůstalo mnoho nezodpovězených otázek a tajemství. Většinou se 
diskuze soustřeďuje kolem jeho deníků - jak víme, jeden z nich se obejvil v Evropě. Pokud ovšem ještě 
nějaké jeho deníky někde existují, byly by pro nás jistě cenné. Spekulace, co by asi obsahovaly, rostou 
pořád ještě jako houby po dešti. Tím se už ovšem dostáváme úplně do království fantazie a 
fantasmagorie, ale o tom až příště . . . . 
 

(pokračování) 
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jeden náš čtenář nám napsal, že například Ramon Lull by mohl být autorem VM. Vzhledem k tomu, mnozí z nás 
vědí o něm velmi málo (o Lullovi, pochopitelně :-), věnujeme tento článek právě jemu.  
 

RAMÓN LULL  
 

DOCTOR Illuminatus, někdy psaný jako "Llull" nebo Raymond Lully 
(ale ne hudební sjakdatel Jean Babtist Lully :-) či v latině: "Raymundus 
Lullus", byl filozof, básník a theolog. Narodil se v Palma de Majorca 
(cca mezi 1232 1236) a zemřel v Tunisu dne 29.června 1315. Strávil jeho 
dětství u dvora Jakuba z Aragonu, pak se stal poustevníkem a později 
vstoupil do řádu sv. Františka, ted k františkánům, podobně jako Roger 
Bacon. Pokusil se o konverzi muslimů ke křesťanství a to tím, že 
podporoval studia orientálních jazyků, přičemž ale také odsoudil 
arabskou filozofii. Vytvořil jazykové školy na Malorce a také přednášel 
na pařížské univerzitě - docela velká čest, vzhledem k tomu, že ještě 
neměl titul (viz Martin Gardner, níže). Napsal knihu Ars inventiva 
Veritatis (1289) a v roce 1291 odešel do Tunisu, znovu kázat. 
 
V roce 1295, napsal Dels cinc savis a Petitio Raymundi , kde naléhal na 
papeže Bonifáce VIII, aby zřizoval stavět mise v zemi Tatarů. Někdy 
mezi 1295 a 1296, již v Římě, napsal jeho velkou encyklopedii, Arbre de 
sciencia. Vrátil se do Tunisu (1315), kde napsal Liber de maiori fine 

intellectus, amoris et honoris a ve stejném roce zemřel, ukamenován od Saracénů. Podle jedné z informací ale 
zemřel na lodi cestou do Mallorky, podle jiných zemřel až o rok později, na Mallorce, kde je také pohřben. 
 
Napsal asi 300 knih, jejichž seznam je na adrese: http://orbita.bib.ub.es/ramon/ Některé z nich jsou ve 
španělštině, jiní v katalánském jazyce a ty jsou také stále považovány za velmi hodnotné ještě dnes. V jeho 
knihách, kde kritizoval arabsky "averronism" ( folozofii Araba Averroës čili Ibn Rushda, který se snažil smířit 
Aristotelovo učení s Islámem) a snažili se naučit Araby křesťanství tak, aby mu mohli porozumět.  
 
On to také byl, kdo objevil jeho "logický stroj", kde vkládal jisté předpoklady a údaje a pomocí ozubených kol 
dosáhoval jistých řešení. Tento stroj nazýval Ars generalis Ultima nebo Ars magna (či stroj na hledání 
pravdy), protože měl odhalovat tajemství přírody. Systém je popsán zde: 
http://www.c3.hu/scca/butterfly/Kunzel/synopsis.html  
Jeho kniha Arte electionis je na: http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/pukelsheim/2003e.html 
Augsburgské vydání téže knihy je na: 
http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/llull/  
 

Jeho knihy se věnují vysvětlení tohoto stroje a 
dokonce i John Dee byl jimi inspirován ve své 
práci o mechanických automatech. Ramón 
učil, že filosofie a theologie - dvě různé vědy - 
jedna je založena na víře a druhá na rozumu - 
musí přesto spolu souhlasit. . V rozporu s ním 



Arabové - a dokonce Sv. Augustin - připustili, 
že co je dobré pro jednoho nemusí být vhodné pro to druhé. 
 
Lull was ovšem mystik a nedělal rozdíl mezi "přírodní" a "nadpřirozenou" pravdou. Snažil se dokázat 
náboženská dogmata prostřednictvím rozumu - oba prý se navzájem potřebují. Jeho stoupenci také začali 
katedry pro šíření učení tohoto "osvíceného doktora (doictor illuminatus) na univerzitách v Barceloně a 
Valencii. Církev si byla vědoma nebezpečných důsledků takového učení a zatímco Raymond byl skutečně 
mučedníkem, nikdy nebyl prohlášen za svatého. Naopak, byl zatracen papežem Řehořem XI v roce 1376 a 
později se připojil i papež Paul IV. Na druhé straně, víme, že Lull souhlasil s krutým pronásledováním 
Templars francouzským králem Philipem - asi uvěřil lžím, prezentovaných o nich církví.  
 
Práce Lulla byly otištěny až v Mohuči (1721 az 1742) a jeho knihy a básně v katalánštině se staly součástí 
španělské kultury. Vydání v Augsburku je na adrese: 
http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/llull/welcome.html 
 
Jak se nám Lull hodí do rozsahu doby VM? No, docela pěkně, obzvláště teď, po datování pergamenů VM: 

1119 - řád Templá řů vzniká v Jeruzalém ě 
1149 - Katha ři (sekta kací řů), mají své první biskupy 
1176 - Sultan Saladin zaúto čil na území Assasin ů a podepsals nimi mír  
1187 - Saracéni dobyli Jeruzalém 
1190 - řád |N ěmeckých rytí řů z řízen v m ěst ě Acre 
1208 - Albigensianská  k řížová výprava proti Kathar ům 
1214 až 1294 - žil Roger Bacon, anglický mnich a v ědec 
1233 - Vytvo ření inkvizice pro potla čení Katharismu a další herese (kací řství) 
1232 až 1315 - žil Ramon Lull 
1241 - Mongolové napadli Evropu a zavézli tam vynál ez st řelného prachu 
1244 - masakr Kathar ů v Montsegur, Francie 
1254 - 1324 (?) - žil Marco Polo 
1256 - král Alfonso Kastilský si objednal p řeklad alchymistických text ů z arabštiny. 
Zřejm ě sám napsal knihu Tesoro a n ěco o  kamenu filozof ů. 
1260 - Mongolská invaze zastavena 
1266 - Roger Bacon napsal Opus Maius 
1267 - Roger Bacon napsal Opus tertium 
1272 - provinciálv Narbonne zakazuje františkán ům praktikovat alchymii 
1273 - Dominikáni, zakazují mnich ům učení alchymie 
1275 - Ramon Lull napsal Ars Magna 
1265 - Narodil se Dante Aligheiri  
1275 - První zedná ři se objevují ve Frankfurtu nad Mohanem. Také Zohar , druhá kniha 
Cabally, již napsal Mozes de Leon a to ve Špan ělsku. 
1280 - Roger Bacon, vynálezce brýlí na čtení, znovuobjevil st řelný prach. 
1291 - Hospitáleroví ( řád sv. Jana, též maltézský řád) se st ěhují na Kypr. 
1307 - Philip IV obvinil řád Templá řů z černé magie a čarod ějnictví. Grand 
Master Jacques de Molay a jiní byli uv ězněni.   
1313 - Templá ři zrušeni papežem. 
1314 - De Molay a další templá ři upáleni zaživa v Pa říži. 

Jak můžeme vidět, některá jména známá ze 
studia VM se objevují také v tomto seznamu. 
Již jsme tu zmínili Johna Dee, a dále v tomto 
článku bude i Athanasius Kircher. Ale co sám 
Lull? Máme důvody ho též uvažovat ve 
spojitosti s VM? Našel jsem jen jeden odkaz 
na Netu, a to: 
http://artesur.com/links/marzo2003/acea1.htm 
Cituji: 10 Marz '03, "El Manuscrito Voynich o 
Ramón Llull jugando ser Dios". Mario Pérez-



Ruiz. Presentación del libro. To je zřejmě 
název nějaké přednášky v Argentině, ale text tam chybí. Také, tam je něco o něm na http://www.meta-
religion.com/ "Nyní podle Alchemisty Raymonda Lulla (1229-1315): Aby se vyrobilo čisté zlato, musíme mít 
nejprve zlato a rtuti. Rtutí chápu to, že tento minerál je tak rafinovaný a čistý, že koncentruje zlato osiva zlato i 
stříbro ". Podivné je navíc to, že v Katolická encyklopedii není ani zmínka o tom, že Lull byl také alchymista - 
kdo však v té době nebyl? Jeho knih o alchymii je jen málo, nicméně dominikáni prohlašují, že Lull být kacíř, 
avšak tato obvinění byla později stažena 
 
Dovolte nám také zkusit porovnat rukopis Lulla, viz: 
http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/llull/welcome.html , klikněte tam na: Artifitium electionis 
personarum. Je to trochu podobné jako komentář v VM, počínaje "michiton oladabas", atd.. "viz: 
http://www.ic.unicamp.br/ ~ stolfi/EXPORT/projects/voynich/98-11-07-f116-redrawn / 
 
Uvedený komentář by zřejmě mohl být klíčem k šifře. Je napsán v latince, což by mohly znamenat, že VM 
může být i starší než Lull :-). Podrobné srovnání však neukazuje, žádnou podobnost písma. 
Také jsem našel na Net komentář Dan Scotta: http://www.voynich.net/Archive/msg00431.html , který si myslí, 
že slovo "labadas" je španělské (další náznak vedoucí k Lullovi?). Stejná stránka cituje prof. Newbolda, který 
si myslel, že komentář je z kabaly, zatímco René Zandbergen vidí "španělskou verzi" jako zajímavou možnost. 
Samozřejmě musíme vědět, jestli Lull byl zapojen také v biologii, lékárník umění a lékařství. Už víme, že znal 
astronomii, astrologii, automata a zřejmě i nějaká kouzla. 
 
Také jsem nedávno objevil v mé knihovně knihu slavného matematika naší doby Martina Gardnera (Science - 
Good, Bad and Bogus) článek "Ars Magna Ramona Lulla", který zjevně studoval života a dílo Lulla v detailu. 
Lull zřejmě napsal kolem čtyřiceti knih jen o jeho systému "Ars Magna" a Gardnerova kniha obsahuje docela 
podrobné vysvětlení, ajk jeho systém pracoval. v knize jsout aké citáty z Lulla přeloženy do angličtiny  
 
Podobně jako u jiných vědců, byl Lull fascinován permutacemi a kombinacemi, jakož i geometrií. Když jsem 
byl student, měl jsem podobný nápad jako on. Vytvořil sjem si rozhodovací matrice, tj. metodu, jak se 
rozhodnout zda to či ono mám opravdu udělat, zkouma t apodobně. Bylo to založené na váze (tj. koeficientu 
důležitosti) a to v souvislosti s výrazy "Mohu, smím, musím" (každému výrazu z té trojice jsem přidělil jinou 
váhu) . Ale nefungovalo toe příliš dobře, takže jsem ještě přidal slovesa "znám to", "jsem schopen", "stačím na 
to", "zvládnu to včas" a pak jsem toho - díky té složitosti - zcela zanechal. ne tak Lull, ten vzal jeho kombinace 
docela vážně a použíl je prakticky na všech vědách, které existovaly v jeho čase. 
 
On také měl velké kritiky od samého začátku: Francis Bacon byl jeden z nich, též Rabelais a Swift. Byl však 
oceňován vysoce jinými, např. Giordano Brunem, Leibnitzem (který byl zřejmě nadšen matematickou 
podstatou jeho systému). Někteří dokonce prohlásili, že Lull byl vlastně otec moderní logiky a že přispěl ke 
sjednocení věd, atd. Pravda je asi někde mezi. 
 
Jeho zájmy byly skutečně univerzální - napsal například knihy Přísloví, celekm 6500 jich je tam. Zajímal se 
také o mnemotechnické pomůcky (tj. na podporu paměti), psychologii, vojenskou taktiku, rétoriku a 
astronomii, stejně jako astrologii, kterou aplikoval i na medicinu (stejně jako to dělali doktoři ještě za 
Marciho). Není divu, že jedna velká španělská univerzitní nese jeho jméno, La Universitat Ramon Llull . 
Dokonce Gardner přiznal, že Lull byl génius, i když jehoi práce se dnes už nestudují. Lull byl první, kdo 
používá schémata - a to nejen geometrické obrazce a "stromy", ale také rotující kruhy se segmenty, které 
mohly nakonec i dát podobný nápad Albertimu (1289) k objevu rotujícího šifrového kola. Samozřejmě, že si 
nemyslel, že by samotná kombinace podmínek našla řešení všech našich problémů - on je užívá jen jako 
základní stavební kameny, a je přesvědčen, že některé z nich jsou axiomy, což vede k další analýze a syntézi. 
V tom, nám připomíná i René Descartesa, který šel samozřejmě mnohem dále, zatratil školastiku a nahradil ji 
tav. "kritickým myšlením".  
 
Kombinační technika Lull je přísně matematická - ale jak dalece to, co z ní odvodil, platí, je jiná otázka. Přesto 
i dnes se někteří analytické vědci - zcela vážně - domnívají, že počítač může vyřešit všechny problémy na 
světě, včetně těch klimatických :-). Leibnitz se později odchýlila od myšlenek Lull to - asi tušil, že existuje 



něco jako dnešní symbolická logika. Naše "logické mapy" jsou totiž, výrazy všech logických kombinací.  
 
Některé Lullovy objevy jsou používány i dnes: různé diagramy, otočná kola volby barev pro malíře, 
nomogramy, atd. V neposlední řadě, i think tank (dutá koule s papírky s různými nápady) používá podobný 
nápad (novější verze má už i generátor náhodných čísel). Je navíc možné, že různé asociace z daných 
kombinací umožnilo Lullovi lépe chápat i jiné vědy. Koneckonců, ani Darwinův "strom života", je podobný 
stromovému grafu, vynalezeným Lullem, zatímco "paralelní myšlení" Edwarda de Bono je další zlepšení 
inspirace použitím kombinací zdánlivě nesouvislých myšlenek a variant. 
 
Lullův výzkum nebyl založen na formálním vzdělání jeho doby, ale spíše na jeho pokusech, podobných 
herbálnímu výzkumu Horčického, a je zvláště cenný bohatstvím nových myšlenek a jejich kombinacemi A 
ještě jedna spojení: Athanasius Kircher byl Lullův oddaný následovník. Možná, kdyby používal Lullovy 
rotační diagramy, mohl už i on najít řešení VM. Bohužel, s největší pravděpodobností by to bylo pouze 
nesprávné řešení, jako to udělal u hieroglyfů, a tak věda musela čekat na Champolliona. Ale nepodceňujem 
Kirchera: to on vynalezl mechanický kalkulátor - stejně jako i Leibnitz později - a jako první zkonstruoval 
Laternu Magiku s pohyblivými obrázky, jejíž princip se používá dodnes v našich filmech.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 



 
Autor :  ©Jan B. Hurych  
Název :  Z DOBY, KDY SE VM JEŠTĚ NACHÁZEL V PRAZE.  
 
 
 

 
Jako student jsme chodíval do Klementinské knihovny a ta branka, co vedla od Karlova mostu, mi 
ušetřila pár kroků. Tam v rohu zahrady stála - a ještě stojí - zapomenutá socha mušketýra. Byla 
tam postavena na památku statečných studentů, kteří tam v roce 1648 hájili Karlův most proti 
Švédům. Obraz, který bitvu zobrazuje, m§žeme najít v bludišti na Petříně, ale to je asi tak vše. A 
přitom právě tam skončila - stejně jako v Praze začala - třicetiletá válka. Za statečnost v oněch 
bojích prý dostal svůj šlechtický titul i Jan Marek Marci, poslední český majitel VM . . .  
 

 
Můžete si myslet, že ti studenti tehdy hájili Prahu pro císaře - 
ale pravda byla daleko jednodušší. Oni ji hájili proto, že 
Švédové tehdy řádili v Čechách jako zběsilá soldateska a město 
by v případě prohry čekalo divoké řádění opilých vítězů . . . 
 
Do Prahy se dostala švédská armáda pod velením generála 
Köonigsberka, který se tehdy zdržoval kolem Chebu a najednou 
se zničeho nic vydal k Praze. Do města se dostal zradou 
císařského důstojníka Otovalského, který po svém zranění 
marně čekal na pohodlné místo nějakého velitele pevnosti. To 
však nepřicházelo a tak se nabídl Švédům, že jim poradí, jak se 
dostat do města. Königsberk ho hned udělal plukovníkem a k 
Praze dorazili už 26 července 1648. Kolem půlnoci opravdu 
nalezli nedaleko kapucínského kláštěra díru v hradbách a 
dostali se potichu až ke strhovské bráně, jejíž posádku pobili a 
tou branou pak prošel zbytek jejich armády. I vytáhli do města 
a pobíjeli všechny, co se nestačili schovat. Brzo jim patřila i 
celá Malá strana. 
 
A zatímco zvony vyzváněly na poplach, na druhém břehu 
Vltavy se začali shromažďovat obránci - dobrovolníci. Také 

studenti se sešli v Karlově koleji, a to nejen ti z Klementina, ale hlavně ti z Karlovy Univerzity. 
Hned také poslali žádost na radnici, aby jim byly vydány zbraně. Už v devět hodin ráno začali 
Švédové střílet děly na Staré město. Císařský generál Colloredo a hrabě Michna se stačili ještě 
přeplavit z druhé strany řeky a ujali se vedení obrany. Zatím obránci obsadili mostní věž i blízký 
ostrov a stříleli přes řeku na Švédy. Velitelem studentské jednotky- studentů bylo asi osm set - byl 
pověřen Jan kaufer, ale iniciativy se ujal páter JIří Plachý. Byla jim svěřena obrana od kostela 
Křižovníků až ke kláštěru sv. Kříže.  
 
Zatímco švídský generál Wittenberk spěchal k Praze, císařský generál Pucham spěchal na pomoc 
pražanům od Hradce. Útočníci prý ten den vystříleli z kanónů téměř tisíc pětset ran a navíc stříleli 

 
Podle knihy Pavla J. Šulce, 1864 



na obránce ohňové koule z hmoždýřů. V Libni začali Švédové stavět most přes Vltavu, zatímco 
Wirtenberk se už usadil ve Vysočanech. Tím přibyla útočníkům řada děl, takže na ulicích už bylo 
velmi nebezpečno. Také obránci sehnali někde tři děla, ale jejich palebná postavení byla brzo 
rozmetána švédskou palbou. Celá ta kanonáda trvala až do devátého a obráncům nezbývalo než 
odpovídat střelbou z mušket.  
 
Na druhý den bylo vidět, že se Švédi chystají k útoku. První útok začal v poledne, přes Karlův 
most, ale ten studenti spolehlivě odrazili. Zatím generál Pucham vytáhl z města vyšehradskou 
branou, aby ziskal pro město potraviny a spojil se s generálem Golcem, ale Wittenberk jej dohonil, 
zajal a ještě stačil na zpáteční cestě vydrancovat město Tábor. V Praze zatím opravovali hradby a 
rozbíjeli zvony, abys z nich mohli odlévat granáty. jenže hlad narůstal a tak se Pražané rozhodli 
sebrat Švédům část jejich proviantu a sice stádo hovězího dobytka a přeplavit je na druhou stranu 
řeky. Jenže trám s tolika kravičkami se začal potápět, dobytek řval strachem a Švédové se vzbudili 
a odpovídali silnou palbou.  
 
Měšťané, kteří se rozjeli sbírat zásoby, narazili u Jílového na švédské vojááky, ale ještě stačili 
Prahu včas varovat. A opět se obráncům podařilo zabrat část nepřítelova proviantu, asi 
dvěstěpadsát kusů dobytka. Sedmého října přijel švédský trubač s poselstvém od Wittenberka, aby 
se Praha okamžitě vzdala, jinak že neušetří nikoho. Obzváště leželi generálovi v žaludku pražští 
studenti, kteří se tka vyznamenali u karlova mostu. To už bylo zlé: mnozí si pamatovali, jak bylo 
město Magdeburk celé vypálené, pro změnu ale od císařských.  
 
Švédové zatím začali stavět dobývací věže, kterými by s dostali přes hradby. Pro začátek na jednu 
nasadili jen ostřelovače, kterého nakonec ale bravůrně "ulovil" jeden český myslivec. Později 
zkušeli Švédi zase něco jiného:kopali příkopy, aby mohli hradby vyhodit do vzduchu. Obránci na 
oplátku dělali výpady v noci a zajali jednoho Švéda, který jim tvrdil, že se říká, že Plachý dává 
studentům nějaká kouzla do jídla a ti jsou pak nezranitelní. Plachý to uslyšel a sdělil vojákovi, že 
studentům dává jen chleba a i sám vojáka pohostil, aby i on pak byl nezranitelným :-).  
 
Obránci si také zjisitili místo, kde se ráno shromažďovali nepřátelští oficíři a začali do nich pálit z 
několika děl, takže jich mnoho pobili. Ale opět jim odpověděla švédská děla a jejich malou bateriii 
rozmetala. Zatím se roznesla zpráva, že sedm tisíc císařských vojáků sem táhne od Budějovic a ve 
švésdkém táboře nastal neobvyklý ruch. To bylo ještě v den, kdy se podepisovak Westfálský mír v 
Osnabrücku. To ovšem ještě nikdo netušil a Švédové ještě několikrát zaútočili, náložemi vyhodili 
část hradeb a málem se dostali do zbytku města. Jenže obráncům se právě teď hodily jejich 
muškety a Švédové honem prchali svými zákopy zpět. A pak ješytě k večeru zaútočili, ale to už se 
mezi obránci objevili i pražští řezníci se širočinami u ukázali jim jejich řeznický fortel :-).  
 
Vzteklý Königsmark znovu hnal své vojáky do útoku, ale opět se jim postavili pražští studenti a 
útok jim nevyšel. Ráno přišel posel, že útočníci žádají o příměří, aby mohli odnést své raněné a 
mrtvé. To už ale měli obránci jen jeden jediný soudek prachu a nezbývalo než doufat, že jim přide 
nějaká pomoc. Jedinou, kterou ale dostali, byl císařův dopis, pobízející je k vytrvolisti :-). Ještě 
další den Švédi zaútočili na hradby, ale ani tentokrát nepronikli.  
 
Prvního listopadu se Pražané dověděli, že Švédové někem odtahují se svými vozy přes Libeň. Na 
kopcích se zatím objevili jejich jezdci, ale asi jen proto, aby chránili ústup Švédů. Ti se zatím 
stáhli až k Brandejsu. Později přiznali, že jich v Praze samotné zahynulo kolem pěti tisíc, zatímco 
z obležených bylo zabito 13, zraněno 45 studentů a celkem bylo zabito 219 obránců a zraněno 478, 



to když počítáme i civilisty a vojáky. Druhého dne se Praha dozvěděla o míru (podepsán 24.října 
1648) a den nato jim přišla i slibovaná pomoc od císaře :-). Boj o Prahu trval celé tři měsíce, byla 
to tedy pěkně dlouhá bitva :-). 
 
To už se ale také obě strany navštěvovaly a oslavoval se mír. Páter Plachý si připíjel se Švédy, 
kteří ho chtěli opít, ale ani tam nevyhráli :-). Když se Königsmark dozvěděl, jak málo zbývalo, aby 
město dobil, hrozně se naštval a oslav se nezúčastnil. Vynahradil si to pak vykradením 
uměleckých sbírek Rudolfa II na Hradčanech. Ve švédském archivu se totiž našel rozkaz od 
kancléře Oxenstierna Königsmarkovi, a to na popud královny Kristiny, aby ještě před podepsáním 
míru táhnul k Praze a přitom ještě stačil vyloupit Rudolfův poklad.  
 
Ovšem povzdech podplukovníka Koppyho v dopise švédskému generálu Wranglelovi z prvního 
dne bitvy, že "kdybychom chtěli, mohli jsme dobýt i Staré město a zbytek Prahy ", to bylo opravdu 
jen jeho zbožné přání před bitvou. Zní to asi tak málo věrohodně jako povzdech fotbalisty, že 
"kdybychom chtěli, tak jsme mohli ten zápas vyhrát " - a pět tisíc mrtvých Švédů jasně dosvědčuje 
jak silně se snažili, Spíše to byl asi poslední pokus Švédů získat ještě nějaké body před 
podepsáním míru a jejich zoufalá snaha město dobýt tomu nasvědčuje. Praha tehdy sice bitvu 
vyhrála, ale westfálský mír pak bohužel zabil naděje mnoha Čechů . . .  
 

 
Oné bitvy se zůčastnil i doktor Jan Marek 
Marci, poslední český majitel VM. Byl tehdy 
profesorem mediciny na Karolinu, kterému už 
tehdy ale zbyla podle císařova rozkazu jen 
medicina a práva. Za svou účast na obraně 
Prahy dostal šlectický titul pána z Kronlandu 
(Lanškrounu). Titul dostal ale až v říjmu 1654 a 
je zajímavé, že to bylo až potom, kdy 
Ferdinand III (ten, co ho Dr. Mnišovský učil 
češtinu) násilně sloučil Karolinum s 
Klementinem v Karlo-Ferdinandovu univerzitu 
(23. února 1654) a tím vydal české školství do 
područí státu a němčiny. Bylo to spojení, proti 
kterému Marci bojoval stejně statečně jako 
tehdy u Karlova mostu a ten šlechtický titul mu 
měl být zřejmě jen útěchou v jeho prohře.  

 
Teprve v roce 1784 byli opět přijímáni do K-F univerzity i studenti-nekatolíci a toho roku tam byla 
založena i katedra češtiny - trvalo to teda 130 let, než se náš jazyk zase vrátil tam, kam podle Karla 
IV původně patřil. A přitom Marie Terezie založila katedru češtiny při vídeňské univezitě už roku 
1775! Česká složka ovšem časem sílila a nakonec se K-F univerzita rozdělila na dvě nezávislé, tj. 
českou a německou (1882), ale svůj původní název Karlova univerzita získala ta česká až po roce 
1918.  
 

 
V roce 1848 si Pražané uvědomili pětisté výročí založení Karlovy univerzity (Zlatá bulla, 1348) a 



zároveň dvousté výročí bitvy, kdy Praha odolala všude jinde vítězící švédské armádě. I rozhodli se 
proto vlastenci v Praze postavit sochu na památku oné události, ale v Praze zatím propukla 
revoluce, ve které se opět proslavily studentské gardy, tentokrát proti rakouskému vojsku. 
Revoluce byla poražena a když tehdy Windischgratzovi granátníci dobyli Karolinum, ztratila se při 
tom i zlatá pečeť z jeho zakládací listiny (Aurea Bulla). Listina se naštěstí zachovala a i pečeť se 
později našla u jednoho antikváře. Nebylo tedy v tom roce 'politicky korektní' stavět památník 
studentům z roku 1648 ( i když tehdy byli na císařské straně :-) a tak místo toho postavili onu 
velikou sochu Karla IV, přímo u jeho mostu. Odhalena byla 31 ledna 1849 a oslavy se odehrály až 
nápadně tiše. Později se přece jen socha studentského mušketýra na oslavu statečných obránců 
mostu . objevila. Zhotovil ji sochař Josef Maxa už v roce 1848, ale Praha ji dostla až roku 1863 a 
pro jistotu byla navíc postavena jen v nenápadném koutě klementinské zahrady. Jen občas se tu 
někdo zastaví a zeptá se, kdo že to vlastně je . . .  
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Jak už jsme několikrát psali, tajemství VM se v podstatě skládá z dvou základních záhad. Je to 
záhada historická, to proto, že nevíme, kdy spis vznikl, kdo byl autor a nevíme ani přesně jak měnil 
vlastníky. 
Druhá část je otázka šifrování.  
 

 
To že v době, kdy se daří rozluštit i velmi 
náročné šifry, zejména pomocí počítačů, 
ale text VM zatím odolává, vedlo mnoho 
výzkumníků k názoru, že VM prohlásili 
za padělek, který neobsahuje smysluplný 
text. Proto, že tomu tak není, existuje 
několik důkazů. 
 
Ti kteří se v minulosti pokoušeli o 
vyluštění totiž především podlehli 
Baconovské teorii autorství a podle toho k 
textu přistupovali, nebo v horším případě, 
historické souvislosti ignorovali vůbec. 
 

Je také otázkou, nakolik hluboce se rozborem textu zaobírali. Například velmi často třeba čteme, že 
se VM pokoušel luštit známý kryptolog F. Freidman, ale jak se můžete dočíst v knize Jak jsem 
luštil purpur, po skončení II. světové války, žil na volné noze a do r. 1952 byl zaměstnán 
Shakespireovskou společností hledáním šifry obsahující jméno pravého autora her v prvotiscích. Po 
r. 1952 byl opět pověřen americkou vládou novým úkolem, na kterém pracoval až do své smrti v r. 
1969. 
 
Pokud se tedy VM zabýval, tak nejspíš jen letmo. 
Jedním ze základních úkonů při luštění neznámého textu je provedení frekvenční analýzy. Nevíme 
jak při pokusech o luštění postupoval český alchymista Jiří Bareš, ale až do nedávné doby, kdy 
výsledky této analýzy publikoval p Hurych, o nikom, kdo by ji prováděl nevíme! Mnozí se sice 
chlubili, „úžasnými výsledky“, ale o tom, jak jich dosáhli mlčeli. 
 
Z historického hlediska je jasné že autor vycházel ze znalostí šifrování tehdy známého a 
používaného, který obměnil nebo vylepšil. 
Přesto z praktického hlediska šifra nemůže být příliš složitá. Pro krátké, dejme tomu jednostránkové 
texty je náročnější šifrování možné, ale pro delší už přestává vyhovovat, pro časovou náročnost a to 
i za předpokladu využití nějaké mechanické pomůcky, jak jsem o tom psal již dříve. Zde 
přepokládáme, že text byl určen jen pro použití samotného autora, který se k textu po napsání znovu 
vracel. 



 
Jedním ze zásadních problémů je to, že při luštění jakéhokoliv jiného textu s kterým se 
kryptologové setkali, mohli vycházet z předpokladu opakujících se částí. To byl také jeden z 
faktorů, které rozhodným způsobem pomohly rozšifrovávat zprávy zesílené přes stroj Enigma. Na 
začátku i na konci se opakovala stejná slova. Dalším výhodou bylo to, že byl znám jazyk, kterým 
byla taková zpráva psána. V případě VM vše ukazuje na latinu - tehdejší jazyk všech učenců. I 
fekvenční analýza na něj ukazuje jako na nejpravděpodobnější. Je zajímavé, že minulí luštitelé když 
po převodu znaků do latiny nedostali, tak jak předpokládali, smysluplný text, latinu zavrhli a 
zkoušeli i naprosto nesmyslně zcela exotické jazyky. 
 
Jakoby si neuvědomovali, že samotné přiřazení písmen latinky je jen orientační. Dále si také 
musíme uvědomit, že frekvenční analýza není jednoznačná. V textech na téma třeba lékařství může 
být více některých písmen než v ódě na víno . Já osobně za slabé míst odkud by bylo možno začít, 
považuji astronomickoastrologickou část, o které jsem nedávno psal.  
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Čas je opravdu podivná fyzikální dimenze: má sice také negativní stupnici, ale zkuste ho obrátit 
zpět! Zatím to umíme jen v počítačových simulacích anebo pomocí různých pamětí, ale ten reálný, 
řekl bych "biologický" čas, ve kterém žijeme, ten zatím obrátit nejde, leda tak ve science fiction .  
 

 
S tím už jsme se tak nějak smířili, i když už ne zrovna s tím, že 
ten čas ovšem také pro každého z nás jednou skončí. Jak říká 
staré přísloví: každý chce jít do nebe, ale nikdo pro to nechce 
umřít. A nejen to: čas se nedá ani zpomalit či urychlit (při 
"normálních" rychlostech, pane Einsteine!), a už vůbec ne 
přeskočit. Jak by se nám to ale někdy hodilo... 
 
Je na to takový technický vtip, elektrotechnici tomu říkají 
"předbíhající relé". Je to pravý opak časově "zpožděného relé 
", které zapracuje nějakou dobu po tom, co zmáčknete tlačítko. 
Reverzací paradigmu vznikne tzv. předbíhající relé, které sepne 
nějakou dobu před tím, než zmáčknete tlačítko. Že je to 
nemožné, obzvláště bez použití jiných snímačů, např. 
vzdálenosti, tepla, atd? Vůbec ne, na jedno poměrně elegantní 
řešení jsem přišel: stačí přece reverzovat čas a pak můžete 
použít obyčejné zpožděné relé! Tento nápad zde dávám zcela 

zdarma a zatím jsem na to ještě nikde nenašel žádný patent. Ale vážně, praktických použití by bylo 
nespočetně: tak například byste věděli, kdy přijdou nečekaní hosté, o kolik později vám asi tak 
přijde děvče na rande, atd. Jistě, takové relé se dá udělat úplně normálně tam, kde přesně víte, kdy 
ten který jev v budoucnosti nastane - ale to by nebyl žádný vtip, že ano. 
 
Už od pravěku se lidé snažili předvídat, co se stane v budoucnosti: ať už to bylo zjistit, kdy kolem 
půjde stádo mamutů, nebo kdy zkrachuje ta která banka. Pokud se jedná o jevy opakované, můžeme 
buď udělat odhad (guess) anebo použít i hrubé pravděpodobnosti (guesstimate), případně to i 
poněkud přesněji vypočíst (calculated guess). Tomu všemu se pak ovšem obecně říká předpověď 
neboli forecast. Uvádím zde anglické výrazy jen proto, aby bylo vidět, že i jinde existují různé 
stupně odhadů a pochopitelně i s nimi spojené druhy problémů. V poslední době se přidružily 
odhady pomocí neuronových sítí, která nám v našich odhadech přidávají další nejistotu, totiž tu, jak 
dalece jim můžeme věřit. 
 
Nu dobrá, ale jak je to u věcí či událostí, které se neopakují, jsou buď jednorázové či ještě nemají 
žádnou historii, tj. události, které se ještě neudály? Tam má naše fantazie volné pole, neboli - když 
už jsem u těch citátů - "your guess is as good as mine" , tj. každý odhad je stejně dobrý (přesněji 
řečeno stejně špatný). Nejde mi tu ovšem ani tak o metody, jako spíše o výsledky. Když mi někdo 
najde naftu proutkařením, pak samotný fakt, že si to neumím vysvětlit, je vcelku bezpředmětný. I 



kdybych pak spotřeboval milóny na to, že toho proutkaře vozím po světě, aby mi našel další ložiska 
nafty a on už žádná nenajde, stejně to nevymaže ten fakt, že už to tak jednou našel a třeba někdy - 
řekněme do nebližšího velkého třesku - zase najde. Zrovna tak to ale nevymaže ten fakt, že se 
jednalo o čistou náhodu... 
 
Ale to už se dostávám do oblasti iluzí, totiž představ, které jsou anebo budou - v případě předpovědí 
- nereálné. A opět: nemám zde na mysli žádné podvody nebo drogové halucinace (ty patří do jiné 
kategorie), ale poctivě míněné představy, které nemaji (a v případě předpovědí ani nebudou) mít 
svou realizaci ve skutečném, reálném světě. Vize, na druhé straně, je předpověď, která se víceméně 
uskuteční. 
 
Uvedu příklad: v roce 1862 napsal Victor Hugo v Bídnících:" Občané...umíte si představit 
budoucnost? Národy si budou navzájem jako bratři, žádné děsivé události (míněny války, povstání 
či krize), všichni budou šťastni..." 
 
Ano, dobře míněno, ale stále jenom iluze. Na druhé straně, jen o rok později, napsal jiný Francouz, 
Jules Verne, knihu (která byla mimochodem odmítnuta nakladatelem a našel ji až Verneův pravnuk 
v roce 1989; poprvé pak vyšla v roce 1994), ve které zobrazuje svoji vizi o tom, jak bude svět 
vypadat za sto let (přesněji řečeno roku 1960) a která se jmenuje "Paříž ve dvacátém století". 
 
Verne měl tehdy za sebou teprve svou první knihu, "Pět neděl v balóně" a na svůj velký úspěch si 
musel ještě pár let počkat. Přesto se kniha vyznačuje už i typickou verneovskou "jasnovidností". Tak 
například v ní předvídal (v roce 1863):  
 
• použití elektrického světla pro osvětlování ulic (první obloukovka byla v roce 1876, Edisonova 
žárovka v roce 1880, elektrické osvětlení ulic v Paříži až v roce 1890) 
 
• motorová vozidla (automobily) poháněné vodíkem (pár jich už jezdí a ve velkém se na tom 
pracuje, viz můj výtah z říjnového časopisu Wired)  
 
• tramvaje (první v USA r. 1880, v Evropě 1890)  
 
• automaticky řízené nadzemní vlaky na kolejích, poháněné sice stlačeným vzduchem, ale už držené 
v ložiskách elektromagnetickou silou (viz moderní japonské vlaky s lineárními motory) 
 
• výtahy a dveře ovládané tlačítky (první Otis výtah se objevil už v roce 1857, ale nebyl tuším 
elektrický, tlačítka neexistovala) 
 
• podzemní dráhu (první pokusná v Londýně sice už 1862, ale v Paříži až 1900 - o Praze naštěstí 
Verne nemluvil)  
 
• elektrické křeslo, tedy popravní (vynalezeno o 25 let později) 
 
• kanceláře s kopírkami, faxem a počítači (Verne jim říkal kalkulátory). 
 
V jedné pasáži jsem objevil i zmínku o e-mailu: "...elektrická telegrafie, která posílá dopisy přímo k 
adresátovi..." a navíc tak, že "...utajení textu je zaručeno". Jinde zase " ..fotografická 
telegrafie...dovoluje zasílat fotografie a obrázky na velké vzdálenosti". Jeho počítače už mají také 



klávesnici (tehdy se ještě nevědělo ani o psacím stroji!), lidé hrají na elektrická piana, atd. 
 
Je třeba pokračovat? Asi ne, zajímavější je, jak to tedy všecko vlastně vysvětlíme. Tak například:  
 
• Kniha může být ovšem hoax, napsaný později. Proti tomu svědčí dokumenty, které potvrzují, že 
Verne v roce 1863 opravdu dal tento text svému vydavateli Hetzelovi, který ho odmítl, s 
poznámkou : "Je to utopie. Nikdo vám to dneska neuvěří." Rukopis byl také nedávno oficiálně 
autentikován a uznán za pravý. 
 
• Lidé prostě dělali za posledních sto let všecko možné, aby Vernea usvědčili z pravdy - ne, 
počkejte, to nezní ani tak moc blbě, on totiž Verne hodně lidí inspiroval. Ale ve velkém měřítku je to 
pochopitelně nesmysl. 
 
• Někdo Verneovi při tom pomáhal (to se mimochodem tvrdilo o všech jeho knihách). Ale jak mohl 
ten pan Někdo tak dobře znát budoucnost? Tato otázka se ovšem dá zredukovat na otázku první a 
odpověď tedy stále chybí.  
 
• Verne přišel z Venuše, tak jak se to tvrdilo i o jiném vizionáři, Teslovi, který navíc svoje vize i 
uskutečňoval. V tomto případě bychom si ale měli stěžovat u úřadů na Venuši, že nám sem jich 
takových neposlílají víc... 
 
• Verne měl pozorovací talent, dobrou logiku a skvělý odhad, kterým směrem technologie půjde. 
Možná, že k tomu přispělo i to, že neměl běžné technické vzdělání, které by asi omezovalo jeho 
představivost. Na druhé straně víme, že měl svoji vlastní databázi, která obsahovala 20 tisíc 
kartotečních karet. Také jeho předvídavost v jiných knihách je fenomenální: tak například Apollo 9, 
které realizovalo jeho cestu na měsíc sto let po tom, kdy o ni psal, bylo také odpáleno z Floridy, 
vážilo stejně, a přistálo v moři tři kilometry od místa, kde to očekával Verne. Podobně přesné 
odhady byly v případě doby cesty, celkem asi dvacet různých dat a Verne také už v roce 1889 
předvídal umělý zemský satelit.  
 
Jak je vidět, Verne dovedl odhadnout trend věcí, i těch, které se v té době ještě považovaly za 
nesmysl. Dalo by se říci, že nic není úplně nemožné, jen je to v té či které době ještě 
nerealizovatelné - řekl bych, že šedesát procent věcí, které dnes používáme, bylo před sto lety 
neuvěřitelnými. Ano, fantazie to může vytvořit, tam se smí všecko, ale naše omezené lidské chápání, 
držené při zemi současnou realitou, nám často říká "ne, to není možné". Podle známé Murphyho 
definice je vynálezce člověk, který "neví, že to nejde a tak to vynalezne", nebo dokonce podle jiné 
"inženýr, který nebere svoje vzdělání příliš vážně". 
 
Tak či tak, Verneovy vize se splnily, zatímco iluze jiných tu pořád po světě běhají dál, bez naděje na 
první početí. Jiní iluzionáři zase něco nesmyslného začnou, ale pak dá velkou práci je od jejich iluzí 
odehnat - sem patří i revoluzionáři. Do třetí kategorie pak patří hrubé omyly při předvídání 
budoucnosti - těch je pochopitelně nejvíc. Namátkou si vzpomínám na případ Američana, který v 
druhé polovině minulého století sice předvídal enormní vzrůst městské dopravy, ale zároveň 
varoval i před tím, že se pak budeme muset brodit po kolena v koňském trusu. Jak je vidět, nejen v 
koňském - na prvního ledna se ve sdělovacích prostředcích objevuje každý rok zase plno nových 
předpovědí . .  
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Signál přecházel z kontrolní věře stařičkého, snad již sta let nepoužívaného, kosmodromu. Roger si 
nechal udělat obvyklé testy a když zjistil, že  je tu docela ucházející prostředí s dýchatelnou 
atmosférou, byl rád, že  si nemusí brát těžký skafandr, který nenáviděl.  
 

 
Skafandr  nijak moc nemiloval,  protože ho škrtil 
a svědil, co možná nejnepříjemněji. I 
teleskopické segmenty se zasekávaly s velkou 
oblibou vždy zrovna v těch nejméně vhodných 
okamžicích. Kdykoliv ho Roger musel obléci, 
dlouze se z toho vzpamatovával a byl 
přesvědčen o tom, že je navrhoval někdo, kdo 
nenáviděl lidstvo jako celek a tak vymyslel tento 
mučící nástroj odvozený možná od středověké 
železné panny.  
 
Než Roger vyšel ven, podíval se, co dělají jeho 
pronásledovatelé. Viseli na orbitě přímo nad ním 
a čekali, co se bude dít. Vzduch tu voněl po 

mátě, ale na dohled nebyly žádné květiny. Nebylo divu, kosmodrom byl postaven v jícnu 
pradávného obrovitého kráteru. Zcela na konci plochy stála věž a hned vedle ní několik opuštěných 
vraků, které pokrýval prach a dlouhý hangár natřený ohyzdnou šedí. Roger se vydal k věži. Když už 
nic jiného, tak alespoň zjistí, zda tu někde nezůstalo trochu paliva. Pokud se odtud dostane, není 
možnost, že by Huricánu zmizel i kdyby ze své Sáry vyždímal maximum.  Musí vymyslet nějakou 
lotrovinu. Jakou to ještě nevěděl. Bude se s tím lámat hlavu, až na to přijde čas.  
 
Uvnitř bylo kupodivu čisto a uklizeno.  Roger zbystřil pozornost. Chloupky na zádech se mu 
naježily. I výtah fungoval a ani trochu nezaskřípěl, když ho vezl nahoru. Nahoře zastavil tak hladce, 
jakoby ho někdo naolejoval zrovna včera. I velín svítil čistotou. Bylo tu šero a jen některé kontrolky 
blikaly. Roger ho přelétl pohledem a když uviděl ukazatele náplně nádrží, málem mu vypadly oči. 
Byly plné až po okraj. Dveře za ním slabě zašramotily a objevila se v nich postava obrovitého 
chlapiska. Roger mu do obličeje neviděl, ale tyhle  proporce znal až moc dobře.  
 
MORGAN! 
Zasmál se tím svým chraplavým smíchem. „To je překupko, co?“  
 
Roger na něj jen udiveně zíral. Morgan se rozpovídal: „Po té  poslední akci na planetě Fobo na mě 
byla vypsaná již tak velká odměna, že  moji kamarádi usoudili, že jsem pro ně nebezpečný a 
nepotřebný a nechali mě tady jako odpad.  Naštěstí jsem s tím počítal už dávno a připravil si 
pojistku.“  



 
„Tou jsem byl já?“ vskočil mu do řeči Roger.  
„Ano,“ odpověděl prostě Morgan, „A tak tu sedím a čekám na tebe.“ V ten moment se mu objevila 
v ruce pistole a tón jeho hlasu se změnil: „Už tady trčím dost dlouho a mám toho plný zuby. Mám 
tu ve skladišti něco uschováno na horší časy, naložíme to a zmizíme co nejrychleji.“  
 
Roger si v duchu to MY přeložil jako JÁ.  
„Zapomněl jsi na jedno. Spousta lidí si domyslela, kam letím a také proč. Většinu se mi povedlo 
setřást, ale támhle na orbitě čekají dvě lodě a sledují každý pohyb tady dole. Jedna je vrak, ale ta 
druhá je supermoderní Hurican, té se nezbavíme jen tak lehce.“  
 
„Nejspíš máš pravdu,“ připustil Morgan a sklonil zbraň.  
Rogerovi bleskla malá jiskřička naděje: „Co kdybych tedy předstíral, že to co tu máš, jak říkáš, 
uskladněno, začínám nakládat. Hezky bych to těm nahoře vystrčil na plochu. Už teď jsou samou 
nedočkavostí celí bez sebe. Když to uvidí, zapomenou na opatrnost a přistanou a my zatím….“  
Morgan nad tím uvažoval jen malou chvíli, ale pak kývl: „Dobrá, jdeme na to, ale jestli si myslíš, že 
mě podrazíš, tak…..“  
 
Sjeli dolů a vydali se k hangáru. Morgan vyťukal kód, dveře se otevřely a uvnitř bylo plno beden. 
Naložili je na vozík a Roger s ním zajel ke člunu. Když to opakoval již potřetí, ti nahoře to opravdu 
nevydrželi a začali se snášet na přistávací plochu jako krkavci na mršinu. Vůbec se nezdržovali 
obhlídkou situace, vidina bohatství je zcela oslepila a ztratili veškerou soudnost. Byli přesvědčeni, 
že tentokrát jim již Roger neuklouzne. Byla chyba, že ho po tolika zkušenostech stále ještě 
považovali za pitomce.  
 
Zfetovaný Joe vylítl ven, ječel: „ Vylez ven ty skrčku, máš to marný!“ a poskakoval jako posedlý.  
 Waldron a bývalý policista se nahrnuli k první bendě, která jim přišla pod ruku, odklopili víko a 
omámeně se dívaly na zlatý obsah.  Roger to vše pozoroval z poza dveří hangáru. Zdálo se mu, že 
následující děj se udál v jediném okamžiku. Santani spatřil lesk zlata a jedním plynulým pohybem 
hmátl po zbrani. Holohlavec jeho pohyb sice koutkem oka zahlédl, ale neměl šanci. Jeho i 
Waldrona vzápětí pohltila ohnivá koule. Morgan vykukující za Rogerem nadšeně chrochtal.  Práskl 
další výstřel. Joe se otočil vypoulil oči a sesul se k zemi.  
 
„Teď jsem na řadě já,“ myslel si Roger.  
Měl pravdu, obrovitá pěst podobná kladivu dopadla na Rogerovu hlavu a jeho vědomí zahalila 
milosrdná mlha. Když se probral, uslyšel zvuk vozíku.  Pracně otevřel oči a divil se, že není v 
pekle.  
 
Morgan navážel obsah hangáru do Waldronovy jachty. Právě když Roger otevřel oči, skládal robot 
další várku.  Roger se převalil a podíval se do útrob skladu. Byl už téměř prázdný, což znamenalo, 
že loď už je naložena do posledního místečka a Roger si uvědomil, co to Morgan provádí za 
šílenost. Hurikán byla luxusní jachta stavěná na rychlost, ale ne na to aby vozila nálad a už vůbec 
ne v takovém množství.  
 
 Znamenalo to, že se při takovém přetížení enormně mění letové vlastnosti lodi. Řízení takové lodi 
se podobá zápasu s raněným obrem zmítajícím se v předsmrtelné křeči.  
 
Roger byl svázán. Už bych si na to nejspíš měl zvykat, myslel si. Překulil se a znova a tak se dostal 



postupně ke své Modré Sáře a o ostrý výběžek schůdků začal rozdírat svá pouta. Byl to naštěstí jen 
slabý provázek a tak po chvilce byl volný. Morgan mezitím už vstoupil dovnitř a uzavřel vchod. 
Roger se také dovlekl do své řídící kabiny. Rádio stále ještě řvalo na plný výkon a nějaká zpěvačka 
zpívala cosi o lásce žhavé jako protohvězda.  
 
S netrpělivým zavrčením cvrnknul do vypínače a jekot ztichl. Spustil obraz vnější kamery právě 
včas, aby viděl, jak Morgan s jachtou prudce stoupá a překračuje hranici stratosféry. V té chvíli 
sebou loď podivně smýkla, jakoby dostala záchvat padoucnice a její dráha se zlomila. Morgan měl 
zapnutou automatiku a než převzal řízení, ztratil drahocenné vteřiny.  
 
Loď prudce uhnula ze své dráhy a v zápětí se změnila v jasný záblesk.  
Roger pozoroval zánik lodi bez sebemenší lítosti, napadlo ho jen to, že během příštích let budou na 
tuto planetu dopadat malé kousky strusky s vysokým obsahem zlata.  
 
Zvenčí se ozvalo naléhavé pípnutí. Roger  se lekl  až nadskočil. Pak vykoukl a viděl, že u vchodu 
stojí skormně nálkladní robot vedle vozíčku plného beden. Když Roger pomyslel na obsah, nálada 
se mu podstatně zlepšila. Její hladina nepoklesla ani při myšlence na procenta, která slíbil 
Collinovy.  
 
Už se viděl na velíně kosmodromu na Edenu XII.  
„ A už nikdy jinak!“ slíbil si nahlas.  
Za zády se mu sama od sebe spustila hudba. Carlo Shinen hrál svoje fantastický sólo, které ovšem 
bylo přerušeno dívkou oděnou toliko do mikroskopických plavek, která hlaholila : „Lidičky v 
celým tohle vesmíru, jedině teka je to správný pití pro vás. Bez ní se prostě nedá žít!“  
 
„Všechno je zas v normálu,“ konstatoval Roger v duchu, nahlas řekl: „Prdlajs!“, ale neznělo to 
naštvaně.  
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Roger seděl v řídící věži kosmodromu na Edenu XII. Jeho nohy čněly vysoko nad terminálem a 
místností se rozléhal na plné pecky puštěný živák od skupiny Pavouci z Alienu, které doprovázel 
Roger neuvěřitelně falešným pískáním, které by utrhlo uši i Ušounům z Planety Tupus, kteří jak je 
všeobecně známo, nemají hudební sluch a slovo hudba v jejich řeči ani neexistuje. Nejbližší 
synonymum je hulákání.  
 

 
Na obrazovku se pokusil vniknout mladík s 
bradou ambiciózně vytrčenou, ale sotva 
zaregistroval blízkost Rogerových ponožek, 
ucpal si nos a dal se na kvapný ústup. Po tomto 
krátkém intermezzu již pokračoval koncert bez 
přerušení.  
 
Roger  byl na Edenu XII již třetí týden, poté co 
se vrátil z Liberty, kde měl krátký rozhovor s 
Collinsem, který byl ihned poté  převezen do 
nemocnice na jednotku intenzivní péče. Pan 
advokát byl v komatu od chvíle, kdy zjistil, že 
jeho podíl nedělá ani setinu toho, co do 
podniku investoval.  

 
 Na Edenu byl Roger přivítán s velkou slávou.  Nemusel by teď vlastně dělat, ale měl pocit, že by 
to vůči šéfovi, který se k němu tak skvěle zachoval, nebylo správné.  
 
Hodně času teď věnoval vzpomínám na vše co prožil, ale myslel i na dívku, která v jistém slova 
smyslu byla oním příslovečným kamínkem, který dává do pohybu lavinu. Jako odpověď na jeho 
myšlenky zapípal řídící pult. Roger sundal  nohy z terminálu, nacpal je do holinek a  vyšel ven. 
Zatímco dříve tuhl část práce děla nerad,  teď se tím bavil.  
 
Na plochu přistávala štíhlá stříbřitá jehle podobná jachta. Když k ní Roger docházel, zrovna se 
otevírala dvířka.  
 Na postavu, která se objevila ve vstupním otvoru, zůstal Roger civět jako zjevení, úspěšně při to 
imitujíc kapra na suchu.  
 
 Byla to právě ta dívka, na kterou před chvíli myslel.  
Zcupitala dolů na svých jehlových kramflících a zašvitořila: „ Ty jsi určitě ten hrdinný Roger 
Taylor, který se mě tehdy ujal a přemohl toho hrozného piráta Morgana!“  
 



Roger se nevzmohl na odpověď. Ostatně to ani nebylo možné, protože mluvila dál bez známky 
toho, že by se potřebovala nadechnout a při mluvení si stačila sama.  
 
„ Jsi slaďoučký hodný chlapeček. Určitě tě to mé léčení stálo děsnou fůru peněz, ale neboj, můj 
papá  má dost. Kde mám asi šekovku?“  
Hrabala se v kabelce se zájem archeologa naleznuvšího Pyramův poklad, zatímco Roger měl pocit, 
že se před ním roztrhla přehrada a on plave v proudu slov.  
 
 To už dívka doprovázejíc to neustále novým přívalem slov, odněkud ze své tašky vylovila tužku a 
blok. Zamávala řasami a zeptala se: „Tak kolik ti dlužím cukrouši?“  
„Už ani nevím,“ odpověděl začarován tou ztrátou iluzí a odcházel.  
„ Tak si to spočítej a večer mi to řekneš. Zastavím se tady pro tebe a půjdeme někam pařit jo?!“ 
volala za ním.  
 
Zasedl posléze do křesla na věži a začalo se mu stýskat po vesmírných chobotnicích, i po tom 
prevítovi Waldronovi.  
Večer má volno, tak si zaletí do baru U posledního hvězdnanu, pořádně to tam roztočí a ta holka ať 
jde k čertu…. a …. anebo vlastně ne!  
 
V hlavě se mu zrodil nový plán.Večer už čekal venku před kosmodromem přešlapoval v gala 
oblečku.  
Když ho dívka uviděla, nadšeně afektovaně spráskla ruce : „Ty můj broučku, ty už jsi se nemohl 
dočkat co?“  
„Hmm…“ Roger na to neutrálně.  
„ A kam poletíme?“  
„Někam kde jsi nejspíš jaktěživa nebyla,“ zapředl sarkasticky, lusknutím přivolal vozidlo a sotva 
nasedla, přidal na rychlosti, podoben v pološeru malému rudému ďáblíkovi.  
 
Zastavil až před Modrou Sárou. Vykrouhnul efektní oblouk, pak prudce zabrzdil a gentlmensky 
oběhl vozidlo, aby jí otevřel dveře.  
„Co je to?“ zeptala se nedůvěřivě a ukazovala prstíkem na jeho nepříliš vzhlednou loď.  
„ To je moje loď, tam to všechno začalo. Jistě jste zvědavá, jak to vypadá uvnitř lodi, kterou 
navštívil ten hrůzný kruťák Morgan!“  
 
Vešli dovnitř a Roger hned začal pracovat na svém plánu. Nalil dívce pořádnou porci Galaktického 
oka, které ona do sebe hodila naráz a začala pobíhat po lodi sem a tam, neustále mluvila a na něco 
se ptala. Roger trpělivě odpovídal a naléval další a další sklenky. Věděl, že Galaktické oko má 
všechny vlastnosti kovadliny dopadnuvší na konzumentovu hlavu. Když situace dozrála, lehce 
nadhodil : „Tak co ten šek?“  
 
Dívka mírně vrávorala, ale bez váhání sáhla do tašky. Většina věcí sice vypadla na zem, ale 
nakonec našla šekovku a podpírána Rogerem načmárala na příslušné místo svůj podpis a přidala 
otisk palce.  
Krátce na to zvadla úplně a začala hlasitě chrápat.  
 
 Roger ji naložil a odvezl do hotelu, kde ji předal personálu. Na cestě zpět si velmi zálibně 
prohlížel podepsaný šek, který neměl vyplněnou částku.  
 



 Ráno si objednal videohovor a otcem dívky. Když mu vylíčil situaci, bylo na druhém konci 
dlouhé a hluboké ticho. Pak se ozval přiškrcený hlas. „Kdybych na to pustil své právníky, nejspíš 
by jsme dokázali přesvědčit banku, že šek byl podepsán ve stavu nepříčetnosti, ale na kolik si ten 
papír ceníte pane Taylor?“  
 
„Pro začátek bych se spokojil s tím, že jí odsunete někam hodně daleko odmne, ale hlavně by jste 
jí měl  lépe hlídat, aby se takhle sama nepotulovala světem a nepodepisovala šeky.“  
„Buďte ujištěn, že okamžitě pro ní posílám svoje lidí, kteří se o ní postarají a zaručuji vám, že ji už 
neuvidíte .“  
 
 Roger mu před obrazovkou papír roztrhal, vstal a odešel, pískaje si cestou nový hit Carla Shinena  
Má duše je smutná jako temný vesmír…    
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Na západě se používá slovo "filosofie" celkem široce, často i ve významu trochu jiném, třeba jako 
"politika", například "filozofie velkých firem" nebo jindy třeba ve smyslu "koncept" jako třeba 
"filozofie odvodňování bažin k potlačení zdrojů malarie". Toto rozšíření významu nejenže není 
správné - ale to není vše. I slovo "filozof" doslova přeloženo znamená "přítele vědy" a přece 
filosofie by měla spíše přítelem člověka, tj. pomoci mu hledat způsob, jak správně žít . . .  
 

 
K čemu je radost. 
 
Tak například slovo "radost" - můžete přečíst plno filozofických knih a nenajdete o ní ani zmínku. 
A přitom je dokázáno, že radost je důležitá pro zdravi, tj. pro vyvážený, harmonický život, teda 
nejen psychický, ale dokonce i fyzický. Tak například bylo zjištěno, že nemoci i rány se lépe léčí, 
když se pacient při tom všem trápení má - a hlavně dovede - i z něčeho radovat. S radostí zase 
roste i naděje a naopak. Ale bez naděje vlastně ani nevíme, kam jdeme a pak je možné, že 
skončíme někde jinde než kde jsme chtěli , jak už také kdosi řekl :-).  
 
Paolo Mantegazza. 
 
Nedostatek zájmu o radost a krásu se strany filozofů naštěstí nahradili daleko lépe kvalifikovaní 
odborníci z jiných oborů, například spisovatelé, hudebníci, básníci anebo i fyziologové. V 
šedesátých letech mě jeden můj přítel s jedním takovým fyziologem a jeho knihami seznámil; měl 
totiž ještě staré výtisky a jinde se nedaly sehnat. Dr. Mantegazza, jinak lékař, profesor 
antropologie, psycholog a také - doufám, že se nebude zlobit, když ho tak nazvu - i filozof, se 
věnoval tomuto předmětu natolik, že o tom napsal celou knihu, nazvanou Fyziologie krásna. No 
prosím, on napsal i jiné knihy, například Psychologie ženy (ta nás zajímala nejvíc :-) nebo 
Fyziologie záliby, ale tu knihu o kráse jsem objevil teprve nedavno v archivu Národní knihovny 
zvaném Kramerius. Proč napsal právě knihu o tak vzdáleném předmětu, jako je krása? Snad právě 
proto, že si jí neumíme dost vážit . . .  
 
Krása. 
 
Ano, krása je také jedna z věcí, které v nás vzbuzují radost. Existují pochopitelně i perverti, ve 
kterých vzbuzuje radost naopak jen ošklivost či její vytváření, ale těch zase tolik není, abychom se 
jimi zde museli zabývat. Mantegazzova kniha je založena nejen na jeho výzkumu, ale hlavně na 
jeho lékařských zkušenostech, které byly opravdu bohaté. Autor především příznává, že definice 
krásy není vlastně ani dobře možná, protože máme na ni jen subjektivní názor, i když se třeba 
občas v něčem shodujeme. Aneb jak říká Voltaire, "Pro skokana zeleného je krásnem jeho žába" či 
daleko elegantněji Plato: "Krásno je odlesk pravdy". A Mantegazza navíc dodává: "Krásno je 
pravda plus 'x' ". Jinak řečeno: Krásno samo v přírodě není - jsou jen krásné věci a někdo je tam 



ještě navíc musí poznat. Krásu ovšem nemusí vytvářet jen příroda, ale i člověk. A o těch všech "x" 
je právě ona kniha. 
 
Místo definice se tedy autor snaží roztřídit různé estetické popudy, které angažují naše smysly - 
ano, krásu totiž vnímáme skrze naše smysly - natolik, abychom rozpoznali, co se nám líbí a co ne, 
i když třeba přesně nevíme, proč. Krása v nás prostě vzbuzuje sympatické, radostné, doslova 
krásné pocity - nu a tady právě vidíme její napojení na radost. Říkáme-li tedy, že je něco "krásné", 
přidáváme tomu ještě něco víc, než to vlastně je. Na věci samotné to pochopitelně nic nemění, ale 
na našem přístupu k té věci už rozhodně ano. Ovšem radost je daleko víc, než radovat se z krásy, 
to jistě každý chápe. Ale stejně jako s tou krásou bychom asi pohořeli, kdybychom chtěli-li 
rozebírat i jiné zdroje radosti.  
 
Má-li nás filozofie naučit jak žít - což málokterá opravdu dělá - musí být takový život naplněn i 
jistou dávkou radosti. Jak tuto radost docílit? Ani v tom se filzofové neshodnou: materialisté vidí 
radost jen v materiálním uspokojení, idealisté v zase v abstraktních ideách, marxisté v třídním boji, 
epikurejci v tělesných rozkoších a cynici prostě asi nikde :-). Církev zase vidí pravou radost až v 
nebi a v pozemském životě může být jen jakási před-radost a to ještě jen tehdy a jen z toho, když 
se nehřeší. Nu každému podle jeho gusta, jak už říkala babička na Starém bělidle.  
 
Nebudeme zde tedy rozebírat návod, jak dospět k radosti, tato serie článků je přece pouze "malou 
filozofií" a nakonec ani ta "velká" filozofie v tom nebyla přiliš úspěšná. Raději tu ještě vzpomenu 
na jiného lékaře -filozofa, který na mě učinil velký dojem. Byl to Axel Munte se svou "Knihou 
života a smrti". Stejně jako u Mantegazzy, ani jeho knihy nebyly dlouho k sehnání . . . 

(pokračování) 
 
 
zde 
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Jel tichou dubinou - jen stín ho provázel,  
a v předtuše té neblahé své zvěsti  
k svěšené hlavě sevřené tisk pěsti,  
jako by vzpomínku na něho vzkřísit chtěl;  
 
na něho, na krále, či spíše na přítele,  
na vrásky nad obočím, vlasy kadeřavé,  
na jeho prchlivost i drobné žerty hravé,  
na prvních lásek verše nesmělé,  
 
na marné slzy zbožné Žofie 
i na Johannu, oběť jeho vášně,  
to trucovité dítě, které nebral vážně,  
ač tvrdit nepřestal jí, že ji miluje...  
 
Na jejich toulky v městě pode hradem,  
kam tajně vycházeli na výpravy spolu,  
kde dobré známé měli u dubových stolů,  
i na ty chvíle zlé, kdy opouštěli zadem  
 
měšťanky počestné před bohem ve vší chvále; 
na Jana z Jenštejna, na Jana z Nepomuku,  
na kterém ukázat chtěl trestající ruku.  
Vzpomínky zalétnou pak o rok, o dva dále:  
 
na vzpouru vzpomíná, Prokopa markrabího,  
jejž zajal zrádně Zikmund na Bezdězu,  
ta šelma ryšavá, puštěná se řetězu.  
Na tichou pohodu večera vánočního,  
 
na Dekret posvátný, jenž vydal v Kutné Hoře,  
na Mistra Jana, co znal pravdu hlásit  
a jehož přese všecko nedovedl spasit,  
když za svou pravdu na hranici hořel...  
 
Na bílé víno mělnické, to lehce blýskavé,  
jímž na zdraví připili o posledním honu  
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nad padlým jelenem. Rty rozevřou se v stonu  
a tiše zašeptají: Sbohem, Václave...  
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