15. června 2010. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/
Máme také novou e-mail adresu, viz dole.

Toto číslo lze celé stáhnout zde ve formátu PDF
Vážení přátelé,
právě vyšlo naše šesté, červnové číslo měsíčníku SF-inga. Jak už jsme napsali v minulém čísle,
přidáváme k našemu vydání ěísel SFingy na netu ještě tato čísla ve formátu PDF (archiv viz níže,
obsah je stejný jako u těch na netu). Ta si můžete stáhnout (dokonce přímo z pošty) a číst pomocí
ADOBE READER, 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. Výhody nového formátu
najdete v INSTRUKCÍCH.
V tomto 6. čísle opět přinášíme v sekci ZÁHADY další minidetektivku ("Uhodnete?") s
otevřeným koncem a seriál Teslovy záhady - pokračuje, tentokrát s Kvazideníky. I tento seriál
vyjde jako naše kniha (až skončí :-). V sekci VM uvádíme teorie a eseje k původu a obsahu tohoto
nezáhadnějšího rukopisu světa. V sekci SCIFI máme něco o futuroligii a pár povídek. V sekci
JINÉ máme opět puzzzle-šoupačku a v nové sekci "Třeboňský nález" pokračujeme s popisem
tohto extraordinárního nálezu, s dopisem prof. Smetany a prvním pokusem řešit tuto šifru.
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE (vlevo) a níže si můžete stáhnout
novou revizi knihy SLOUŽÍM v KLIDU - jsou to vzpomínky na sociálistickou vojnu. SFinga
vychází v polovině každého měsíce a přihlášeným čtenářům zasíláme předem tento oznamovací
Bulletin.

NOVÉ ČLÁNKY:
TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ:
* DOPIS PROFESORA SMETANY - posílá nám oskenované důležité části rukopisu a jiných
poznámek
* ROZHOVOR S MUDr. PAŽITEM - od té doby to s J. Dee šlo z kopce
* ŠIFRA TŘEBOŇSKÉHO AUTORA - text byl asi předtím ještě zakódován nebo zašifrován
* NAD DOPISY ČTENÁŘŮ - jako laika zaujaly především vložené šifrované listy
ZÁHADY:

* UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.4.)
* TESLOVY ZÁHADY (Díl 5, Kvazideníky 1. Bezdrátový přenos energie)
* ROMMELŮV POKLAD - ustupující vojska neměla čas pro přípravu nějakých speciálních míst
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:
* KALIGRAFIE A VM - v další tzv. receptové části, jsou již řádky rovnější
* KOMENTÁŘ K POZNÁMKÁM R. FIRTHA, DÍL 1. - zda obrázky ilustrují text nebo text jen
vysvětluje obrázky
* Z DOBY, KDY SE VM JEŠTĚ NACHÁZEL V PRAZE (2) kromě Marciho druhého
světoznámého českého lékaře
SCIENCE FICTION:
* O ZLÉM VIRUSOVI (Sci-fi pohádka) - rok po tom, co zrušili všechny blázince
* FUTUROLOGIE V PRAXI aneb Kde přítomnost předbíhá scifi,
* MAKRO KAMENÁČ - Já vím, že úmrtnost tvých parťáků je 99% . . .
JINÉ (ČLÁNKY, POVÍDKY a j.):
* PUZZLE - Hexa3© - naše šoupačka, ještě náročnější
* MALÁ ŠKOLA FILOZOFIE (12. Aristoteles včera a dnes )
* ROMANCE O PÍSNICCE - žalárník také ještě se přičiní
LETOŠNÍ ČÍSLA SFINGY KE STAŽENÍ:
ČÍSLO 6, ČÍSLO 5, ČÍSLO 4, ČÍSLO 3, ČÍSLO 2, ČÍSLO 1.
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.
* SLOUŽÍM V KLIDU J.B.Hurych, BOL-37-26, zip 449kb stáhni zip nebo PDF
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
Stahování: Pokud vám nejdou knihy stáhnout přímo z pošty, stáhněte si je ve Sfinze z titulní
stránky nebo tamtéž 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 hned po kliknutí 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 či
kapitolu).
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: Připravujeme anglický text zde už uvedených českých článků KDE
VLASTNĚ VOJNIČ NALEZL VM? a JE VM ZAKÓDOVÁNO?
INTELIGENCE MŮŽE BÝT I UMĚLÁ, ALE BLBOST JEN A JEN PŘIROZENÁ.
(Anonym).
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen)
Náš nový e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com

Autor : ©J.B.Hurych
Název : ŠIFRA TŘEBOŇSKÉHO AUTORA.

Když jsem se od Shinena dozvěděl, že v oxeroxovaných dokumentech prof. Smeatny je také něco
psané enochiánskou abecedou, nemohl jsem to vydržet a musel jsem to vidět. Na jednom listu byla
jen jedna věta, která mě zaujala, ta by stála za pokus. Shinen měl pravdu, šlo o enochiánské písmo,
které vynalezl John Dee - údajně dohromady s Kelleym. Tím ovšem záhada nekončila. Doktor
Master Dee - nebo kdo to psal - chtěl patrně obsah ještě navíc utajit před zvědavýma očima . . .

Zápis jsem si obkreslil a pracně převedl na latinku. Později jsem zjistil, že na Netu je dokonce i
tiskací font Enochian, kterým se to dá napsat víc čitelně než to umím já - stačí ho naládovat a
napsat to na obyčejné klávesnici latinkou, počítač už to převede. Změníme font na Enochian a
Word už to celé ukáže v enochovi. Posuďte sami:

Přepis nápisu v třeboňských listinách

A nejen to - když jsem už to měl v enochiánu, napadlo mě, co by se asi stalo, kdybych ve Wordu
přeměnil font zpět na latinku, třeba Times New Roman. A hle, dostal jem to samé, co jsem předtím
tak pracně převáděl :-). Nu ono to zbytečné nebylo, nemám totiž klávesnici v enochiánu a tak bych
si to stejně musel neprve převést. I kdybych si totiž namaloval na klávesnici enochiánské znaky,
trvalo by mi pěkně dlouho najít ten či onen znak - normálně totiž v enochiánu nepíši. A co jsem
teda dostal? Toto:

Přepis nápisu do latinky

Nu dobrá, tady je ten chyták! To, co jsem dostal v latince, totiž neodpovídá vůbec nějakému
známému - a troufám si říci, i neznámému - jazyku. Text byl asi předtím ještě zakódován nebo
zašifrován, případně obojí. Máme zde tedy podobnou situaci jako u VM, jen s tím rozdílem, že zde
známe alespoň písmo. Nebo že bychom znali i šifru? Na kód si asi netroufneme, tam se používá
kódovací kniha, kde všechna nebo alespoň některá slova (kódy) mají jiný, ale určitý význam.
Kódovací kniha je vlastně seřazena jakožto jakýsi slovník, podle abecedy, to pro snadnější použití
při odkódování. Kódy podle abecedy mají v tom "slovníku" vedle sebe skutečný význam kódu.
Vlastně je potřeba mít knihy dvě, protože pro zakódování musíme mít zase abecedně seřazena ta
pravá slova a vedle kódy. Protože ale nemáme ani jednu ani druhou knihu, asi bychom se tak steně
nikam nedostali :-).
Takže šifra, ale která? První známá šifra, která se kdy používala, byla si ta Cézarova. Nic složitého,
jen každé písmeno se posunulo o tři místa v abecedě dopředu, takže místo A se napsalo D, místo B
zase E a podobně. Bylo to výborné, text byl pak zcela nečitelný a nikdo si nic nemusel pamatovat,
jen to číslo 3 :-). Pochopitelně místo číska 3 je možno používat číslo jiné, ale pořád stejné. Nu ano,
jenže možných kombinací je málo, vlastně jen tolik, kolik je písmen v abecedě. Stačí prozkoumat
26 možností a máte řešení. Tak například dáme-li místo A písmeno O, dostaneme z latinského
přepisu toto:

Náš text v latince, vedle Cézarova šifra, náhrada A za O

Ovšem to by bylo, kdybychom chtěli text zašifrovat. My už ho ale zašifrovaný máme, takže
musíme naopak změnit A za O. Dostaneme tím ovšem úplně jiný výsledek, protože šifra není
symetrická (viz slova v červeném rámečku).

Cézarova šifra, náhrada O za |A

Tak či onak, ani dešifrovaný text nám nepřipomíná žádný známý jazyk. On zřejmě už asi i autor
věděl, jak snadné je Cézarovu šifru rozluštit, ale přesto jsem zkoušel všechny možné náhrady,
ovšem žádný "čitelný" (vlastně "čtelný", nebylo to ke čtení :-) text z toho nevyšel. A to je prosím ta
nejjednodušší šifra. Jenže tak lehce se vzdát nehodlám. Držte mi palce, ať něco do příště vymyslím.
Nebo že byste mi třeba i pomohli?
Jansan
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : DOPIS PROFESORA SMETANY.

Profesor S.F. Smetana měl bohužel před krátkým časem těžkou dopravní nehodu a v současnosti
leží v nemocnici a jeho zdravotní stav není dobrý. Když jsem ho v nemocnici navštívil, slíbil, že mi
písemně zodpoví otázky, které jsem mu přinesl napsané. Zároveň mě požádal, abych dočasně
pokračoval v jeho práci, což mě dost překvapilo.
Jako potvrzení, že svoji nabídku myslí vážně, jsem dostal brzy na to od něj dopis, ve kterém mi
popisuje další detaily svého nálezu, ale zároveň potvrzuje, že z důvodu úrazu se nemůže v současné
době už dál třeboňskému nálezu věnovat. Protože ale ví, že by bvlo škoda takovv nález jen tak
založit, posílá mi oskenované důležité části rukopisu a jiných poznámek a žádá mě, abych se tomu
věnoval.
Zde tedy následuje odborná část jeho dopisu, kde mi odpovídá na řadu otázek, které jsem mu
předtím přinesl.

Shinen: Pane profesore, mohl by jste nám povědět něco
bližšího o objevu, který se vám nedávno podařil?

Ukázka z rukopisu

Prof . Smetana: Před nějakým časem mne jeden můj
známý z Jižních Čech požádal, zda bych mu pomohl
ohodnotit barokní stolek, který zakoupil v místním
starožitnictví. Protože na fotografiích stolek vypadal velmi
zajímavě a zachovale, při první příležitosti jsem se k němu
vypravil. Stolek jsem zevrubně prohlédl a už na první
pohled mě zaujalo to, že vrchní desku tvořila zcela bohatá
intarzie orámovaná stříbrným kováním. Ta tam byla zcela
jednoznačně přidána později. To sice poněkud snižovalo
cenu, ale hned mě napadlo, co tam asi bylo původně.

Další zajímavostí byl nezvykle silný sokl pod touto vrchní deskou . To bylo velmi podezřelé a tak
jsem věnoval pozornost stříbrným ozdobám na rozích. Brzy se mi podařilo objevit dovedně skrytý
mechanismus, který otevíral skrytý prostor. V něm jsem nalezl knihu, která se při bližším ohledám
ukázala být skvostným prvotiskem Claviculae Salamonis neboli Klíčků Šalamounových, což je, pro
neznalé, jeden z nejznámějších grimoárů. který obsahuje řadu návodů na magickou praxi a
zaklínadel, pomocí kterých je možná evokace sedmi planetárních démonů. Kniha byla označena exlibris J. Dee.
Shinen: To ale ještě nebyl konec, že?
Prof . Smetana: Právě naopak. Sama kniha je sběratelsky vysoce ceněna, ale při jejím prolistování
jsem v ní objevil řadu vpisků a ještě několik vložených pergamenových listů psaných ručně. Dal
jsem rukopisu předběžný název Třeboňský rukopis, podle místa, kde se nacházel onen stolek.

Vzhledem k závažnosti nálezu jsem se rozhodl zajít za starožitníkem, od kterého můj přítel stolek
koupil. Dlouho mi odmítal sdělit adresu prodávajícího, až ho nakonec zlomila tučná odměna.
Udaná adresa byla samota zhruba asi 50 km od města. V místě samotném jsem nikoho nenašel, ale
v blízké obci, kde jsem se začal poptávat, jem se dozvěděl, že dotyčný byl samotářský podivín,
který už je ovšem dávno po smrti.
Byl jsem tak zklamán, že jsem v ten moment dál nepátral, ale nechal jsem na obecním úřadě adresu,
aby se se mnou dědici spojili. Dotyčný měl dvě dcery, které ale obě žijí v zahraničí, kam v druhé
polovině šedesátých let emigrovali. Do dnešního dne se nám neohlásily.
Shinen: Při našem setkání v kuloárech záhadologů na veletrhu Esoterika v Praze jste vyslovil
několik hypotéz. Mohl by jste nám je alespoň ve stručnosti zopakovat?
Prof . Smetana: Ano. Do místa bydliště bývalého majitele - lépe bude neudávat jeho jméno - jsem
se pak ještě jednou, o několik dní později, to když mě přešlo prvé zklamání, vrátil. Dozvěděl jsem
se, že původní majitel byl za první republiky zaměstnán jako správce na třeboňském zámku, kde jak
víme, anglický mág J. Dee nějaký čas žil. Myslím, že je docela opodstatněná má domněnka, že
stolek pochází právě z jeho vlastnictví, ježto je známo, že před svým odjezdem do Anglie zde v
Čechách zanechal podstatnou část svého majetku. Dokonce je možné i to, že ve stříbrném rámu
bylo původně vloženo ono kouzelné zrcadlo o kterém J.Dee píše ve svých denících a pomocí
kterého spolu s E. Kellym vyvolávali duchy.
Dee v nich přiznává, že poté co ho Kelly požádal o výměnu manželek, následovala prudká hádka a
cesty těch dvou se rozešly. Dee se pak sám pokoušel o vyvolávání duchů, bez média Kellyho,
ovšem neúspěšně. V návalu vzteku prý zrcadlo rozbil.
V budoucnosti doufám, že tuto mou teorii podpoří grafologické porovnání rukopisu vpisků v knize
s rukopisem J. Dee. Stejná analýza porovnání bude provedena i s volně vloženými listy. Pokud se
má teorie potvrdí, byla by to skutečná senzace, protože dosud se mělo za to, že z pozůstalosti po J.
Dee se u nás nic nezachovalo.
Shinen: Doufám, že o dalších pokrocích v pátrání naše čtenáře budete informovat.
Prof . Smetana: Bohužel můj zdravotní stav se po úrazu značně zhoršil a budu se muset intenzivně
léčit, možná i v cizině. Proto bych vás prosil, zda byste nemohl na projektu zatím pracovat sám. Z
toho důvodu vám také zasílám skeny nalezených rukopisných listů i s poznámkami. Tajemná
zpráva, která je psána v enochiánském písmu, ovšem po přeložení nedává smysl. Sám jsem se
kryptografii nikdy nevěnoval, ale kdybyste našel odborníka, možná, že by to stálo za námahu.
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : ROZHOVOR S MUDr. PAŽITEM

Mudr. I.N. Pažit (* 1954) se celoživotně zajímá o různé paranormální jevy a okultismus. V
souvislosti s nálezem profesora Smetany jsem ho požádal o rozhovor, protože se kdysi mimo jiné
snažil i zmapovat působení J. Dee a E. Kellyho zde v Čechách.

Shinen: Pane doktore, myslíte si, že profesorův nález stolu a věcí uložených v jeho tajné zásuvce
je skutečně autentický a pochází z majetku J. Dee?|
MUDr. Pažit: Dosud jsem ze známých příčin neměl možnost prohlédnout si to osobně, ale s
profesorem Smetanou se známe dlouhá léta a nemám tedy důvod pochybovat o jeho
pravdomluvnosti i závěrech.
Shinen: V čem je tento nález tak zajímavý?
MUDr. Pažit: Především tím, že jde patrně po dlouhé době o zase nějaké věci, které nepochybně
patří tomuto anglickému mágovi, nalezené v Čechách.. Překvapivý je ale i nález knihy s vpisky
samotného J. Dee. Až dosud se mělo za to, že ve svých denících píše většinou pravdu, ale tato
kniha to silně zpochybňuje.
Jak mi totiž prof. Smetana naznačil, je z ní jasné, že jednak pokusy s navázáním kontaktu prováděl
J.Dee už dávno i bez Kellyho a také to, že Dee tušil, že to byl nejen anděl Uriel, jak píše ve svých
denících, ale i temní démoni. Již dříve jsem při četbě narazil na to, že mnohdy Dee vědomě
skutečnost zamlžoval. Zvláštějeho popisy seancí byly mnohdy velmi podezřelé a dalo se
předpokládat, že probíhaly poněkud jinak. Stále to ale byly jen domněnky. Nyní máme v ruce
skutečný důkaz. V jistém slova smyslu to také vysvětluje neradostný konec obou mužů.
Shinen: Mohl by jste to nějak nezasvěceným čtenářům přiblížit?
MUDr. Pažit: Jistě. Všichni hermetici se zcela jednoznačně shodují v tom, že pokud se člověk při
evokaci obrátí na tyto síly s prosbou o pomoc, jde zpočátku vše velmi dobře, ale v tom nejméně
vhodném okamžiku se to najednou obrátí. V jejich případě to nejspíš byla zcela zpackaná audience
u císaře Rudolfa II. Od té doby to s J. Dee šlo z kopce. Místo výsluní císařské pohostinnosti, musel
vzít zavděk v podstatě vyhnanstvím nejprve na Krumlově a později v Třeboni. Nakonec Dee,
pyšný rádce královny Alžběty, odjíždí zcela zdrcen zpět do Anglie, kde umírá zapomenut a zcela v
chudobě.
Kelly možná tento jeho pád postřehl a včas se od něj odpojil, ale i když se mu několik let dařilo,
tak nakonec i jeho dostihl ponurý osud, když byl uvězněn a při prvním útěku si zlomil jednu nohu,
která mu musela být amputováno. Při druhém se to opakovalo a Kelly přišel i o druhou. Shinen:

Pane doktore otázku na tělo: vy sám věříte v možnost spojení s bytostmi s nějakého jiného světa teda nemyslím tím jako odjinud z kosmu, však mi rozumíte, že ano?
MUDr. Pažit: Ve své lékařské praxi jsem měl možnost se setkat s mnoha pacienty, kteří trpěli
přeludy, ať již způsobenými nějakou duševní poruchou nebo si je navodili požitím omamných
látek. Mimochodem, některé části deníku J. Dee také naznačují, že drogy používali při seancích s
Keellym také. Ale abych se vrátil k tématu. Jsem v jádru velmi skeptický, přesto znám mnoho lidí,
kteří se z všedních a bezvýznamných lidiček náhle změní v oslnivé osobnosti tak jako se hvězda
náhle změní v novu. Ale stejně jako nova i oni září jen krátký čas a pak jakoby je tato vnitřní síla,
která je naplňuje, pozřela. Tyto případy nelze zatím běžným způsobem vysvětlit. Z lékařského
hlediska je takový náhlý nárůst inteligenčního koeficientu nemyslitelný.
Také, když sledujeme osudy těchto jedinců, zdá se, jako jim bylo až do jistého okamžiku štěstí
nakloněno a uspějí i tam, kde je mizivá šance. To je mimo jakékoliv pravděpodobnostní limity! Z
těchto důvodů je třeba se touto možností dále zaobírat a není možné ji odmítnout. Ostatně v
minulosti byly již mnohé odvážné teorie potlačovány a dokonce zesměšňovány, a trvalo mnoho
let, než je nové poznatky potvrdily. Kdyby tomu tak nebylo, jsem přesvědčen, že věda a poznání
světa by dnes bylo mnohem dále. Já osobně tedy takové teorie nezavrhuji a snažím se k nim
přistupovat objektivně.
Shinen: Děkuji vám za interview.
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Potom co na naších stránkách byl zveřejněn můj rozhovor s prof. Smetanou o nálezu věcí
pocházejících (patrně) z majetku známého anglického mága J. Dee, dostal jsem řadu mailů od
našich čtenářů s dotazy, které se nyní pokusím zodpovědět.

Nejvíce se jich týkalo samotného pana profesora a možnosti osobního setkání s ním.
To bohužel nebude možné, protože měl před krátkým časem těžkou dopravní nehodu a v
současnosti leží v nemocnici a jeho zdravotní stav není dobrý. Většinu času ho lékaři drží v
umělém spánku, ale v jedné z těch chvil, kdy byl při vědomí a mohl jsem ho krátce navštívit, mě
požádal, abych pokračoval v jeho práci, což jsem slíbil. I když se nedomnívám, že jsem ten
správný a vhodný kandidát, neměl jsem sílu mu to za této situace odmítnout.
Doufám, že se lékařům podaří zázrak a vše nakonec dopadne dobře.
Další dotazy se týkaly možnosti prohlédnout si nalezené předměty. I v tomto případě vás musím
zklamat, protože byly prozatím umístěny do depozita a v brzké době budou předány do
restaurátorské dílny a teprve pak budou eventuálně vystaveny.
Ostatně mě jako laika zaujaly především vložené šifrované listy, které budí zvědavost a pocit
tajemna. Vlastním jejich skeny a budou postupně zde přetištěny. Já sám mám minimální znalosti z
kryptografie a tak doufám, že někdo z vás se do této práce pustí a bude se jí věnovat.
Často se také vy čtenáři ptáte, proč si p. Smetana vybral ke zveřejnění svého objevu právě náš
web. Důvodem je to, že ví o našem dlouhodobém zájmu o VM a je jisty předpoklad, že mezi ním a
zašifrovanými listy je nějaká spojitost. Dalším důvodem je to, že se obával narušení svého
soukromí, které si jako velký introvert pečlivě chrání a nemá zájem o pozornost bulvárních médii,
které by mohli celou věc překroutit a změnit jí v lacinou senzaci.

Zcela nakonec jsem si nechal vaší prosbu, abych zde i já vyjádřil svůj názor. Předem upozorňuji,
že jde jen o můj osobní pohled na věc, který vychází z okamžité znalosti a bude ho jistě ve světle
dalších poznatků nutno pozměnit. Sám nález myslím není nijak výjimečný. Vždyť my, co se
zajímáme o VM víme, že pře několika lety se p. Zandbergenovi podařilo objevit Barešův dopis,
který podstatnou měrou ovlivnil pohled na celou historii tohoto záhadného rukopisu. Nedávno byl
ohlášen z Egypta nález další královské hrobky a do třetice - při archeologických pracech na
Pražském hradě byly na hradební zdi z 10. stol. nalezeny podivné kresby . . .

Dále vím, že J.Dee několik let skutečně v Třeboni žil a podle svých zápisků zde před odjezdem
zpět do Anglie část svého majetku zanechal. I otázka jeho vlastnictví slavného grimoáru je myslím
nezpochybnitelná. Samy vpisky však potvrzují, že jeho hrátky s magií nebyly jen hovory s anděly.
J. Dee, v jiných částech zcela upřímný, tu možná použil slovo „anděl" pro případ, že by se jeho
deníky dostaly do rukou obávané inkvizice.
Šifrované listy mohu v této chvíli jen stěží komentovat. Jejich obsah může být různý, může
obsahovat návod na nějaký magický rituál, může byt alchymistický nebo i politický. Jak totiž
víme, J.Dee měl splnit y Čechách řadů úkolů. Jednak to jeho pokus (nereálný a navíc zpackaný)
aby horlivý katolík Rudolf II. akceptoval anglikánskou Alžbětu II. Dále zde prováděl špionáž a je
pikantní domněnka, že spojku mu dělal W. Shakespeare, který tak žil dvojí život. Není to tak úplně
nesmyslné, jeho kouzelník Prospero je J. Dee nepochybně inspirován.
Existuje zatím nepotvrzená domněnka, že J.Dee měl také za svého pobytu v Praze u Tadeáše
Hájka možnost nahlédnout do jiného známého grimoáru a to do mythického Necromiconu, jehož
překlad též vyhotovil. Originál byl prý později ve vlastnictví tajné Zelené lóže a předával se mezi
velmistry tohoto řádu až do 20. stol.
Doufám, že v budoucnu se podaří šifrované listy rozluštit i když nepochybuji, že to bude obtížné a
bude k tomu zapotřebí velkého úsilí.....a uvidíme, co nám budoucnost ještě připraví za překvapení.
Ulož tuto stránku
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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.3): Kasper byl sice střelen zezadu, ale Příhoda ho obrátil
na záda, takže Marta musela vědět od předtím.

Nešťastná Lily.
Jako obvykle, když Příhoda přišel, strážmistr Doufal už na něj čekal. A nejen on, představil mu
hned i svědka. Jmenoval se Tom Skokie a bydlel ve stejném domě, ve čtvrtém poschodí.
"Vy jste ten svěděk?" zeptal se ho detektiv.
"Ale kdepak, pane vyšetřovateli!" ohradil se Tom. "Já jsem jen tuhle slečnu našel. No vlastně ani
to ne, já jen že jsem se nemohl dostat do výtahu, tak jsem zavolal pana domovníka a pak jsme ji v
tom našem patře našli. Ležela tam chudák v koutku, pistoli v ruce, krev z ní tekla jako z vodovodu.
No my jsme hned zavolali sanitku, ale to víte, bylo už pozdě."
"Má pravdu, řekl Doufal, "domovník mi to potvrdil, že tam šel s ním. "Je to - teda byla to ,"
opravil se, "stará panna, s nikým se moc nestýkala, ani domovník ji moc neznal. Bývala prý kdysi
herečkou a ta samota na stará kolena jí asi dala zabrat. Já nevím, proč musí lidé takhle teatrálně
končit se svým životem."
"Třeba byla nevyléčitelně nemocná, ne?" zeptal se Příhoda a prohlížel si kabinu výtahu.
"Ale kdepak, ona byla taková ta pobožná věřící, občas se u ní setkaly ostatní babky z kostela, aby
pak sbíraly na nějaký ten dobročinný účel. Ona byla pokladnice jejich spolku, víte?" ochotně
vysvětloval strážmistr.
"Ale nechápu, proč se střílela zrovna ve výtahu?" pokračoval detektiv. "Máte na někoho
podezření?"
"To nemám," řekl Doufal. "Vy myslíte jako na vraha? je to přece jasná sebevražda, ne?"
"No já bych si tím tak nebyl jistý. A tu pistoli měla zaregistrovanou?"
"A víte, že ani nevím? Musel jsem ji dát to plastikového pytlíku, kvůli otiskům a tak jsem se
nestaral o výrobní číslo. Ale ono to neuteče, ne?"
"No zajisté, že ne. Ostatně vsadím se, že pistole registrována nebyla a že to dokonce ani nebyla její

pistole."
"Ale v tom se mýlíte. Hodně starých ženských si kupuje pistole na obranu. Někdy si, pravda, koupí
nějakou na černo, to když nemohou dostat povolení. Ale kdyby ji někdo přepadl, tak by ho střelila
ona a ne on ji," zasmál se svému vtipu Dohnal.
"A co když to byla žena, co ji střelila?" zkoušel ho Příhoda a pak se jen tak mimochodem
zeptal:"A co u ní v bytě, něco chybí?""
"Nevím, co tam všecko měla. Pár starých krámů . . ."
"Žádné starožitnosti?" vyzvídal Příhoda. "A nějací příbuzní, nejsou?"
"Jo, má někde neteř, od bratra dceru. Ta ji navštěvovala tak dvakrát do roka, jednou na její
narozeniny, jednou na Svátek matek. Vidíte, ten bude za týden. To je ale náhoda! Nebýt toho, řekl
bych, že to skutečně byla sebevražda."
"Máte pravdu", řekl Příhoda, "ale sebevraždu to nevylučuje, tu vylučuje něco jiného . . "
"A co,?" zeptal se nechápavě Dohnal.
Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.
Ulož tuto stránku Vytiskni tuto stránku
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V posledním článku jsme se už vyloženě dostali do světa legend. Není divu: záhada dosud
nenalezených deníků stále ještě žije a tak se leckdo snaží hádat, co tam asi bylo, případně si vymýšlí
nové kvazideníky, jako ten pán, co jeden našel v jedné hasičské přílbě (vážně!). Jak se tam deník
dostal? Když prý tehdy hořela Teslova laboratoř v New Yorku, vítr rozfoukal odtamtud nějaké
papíru po ulici a dotyčný hasič je "asi" sebral. Těžko ale uvěříme, že je celou dobu nosil v té přilbě,
než umřel. On ten pán tu přilbu pak koupil ve vetešnictví. Nu možné to je, ale asi tak, jako kdyby si
tam ty papíry schoval sám Tesla :-)
Jeden zdroj informace ale tradičně "teslologové" vynechávají: totiž seznam jeho patentů. Víme, že
Tesla věci patentoval, jen když věděl, že to bude pracovat - a ty které dnes pracují, opravdu pracují,
všechna čest :-). Ovšem jak sám přiznal, mnoho věcí viděl jen jako obrazy v kině, keré ase mu
promítaly z podvědomí, kde už je, předem viděl pracovat. Takže ty, co nepracují, tak nepracují,
patrně proto, že nikdo jiný už neví, jak to Tesla dělal nebo myslel. Tesla to sám přesněji nepopsal,
takže po jeho smrti nebylo možno jeho zbývající patenty realizovat. Ovšem podobně jako u Vernea,
časem je někdo přece jen realizoval, ale jinde a hlavně jinak. Někteří vynálezci mu dokonce dávají
kredit, ale spíše pro jeho ideu než pro samotnou realizaci, to protože k tomu použili zcela jiné
metody. Některé ideje jsou ale stále ještě nerealizované a patrně i nerealizovatelné, navzdory oněm
kvazideníkům, ať ty jsou "pravé" nebo ne.
6. KVAZIDENÍKY 1., Bezdrátový přenos energie.
Ano, kvazi-deníky, tak bych si dovolil nazvat články a knihy, které
s "jistotou" potvrzují, že jejich autoři našli nebo alespoň od
někoho slyšeli, co v těch denících bylo. A že to jsou většinou lidé
praktičtí, místo aby deníky předvedli na veřejnosti a vysvětlili, jak
se to dělá, raději o tom jen píší - finanční profit z prodeje knih je
totiž jistější :-). Probereme si tu tedy v následujících kapitolách
obory a vynálezy současných "pokračovatelů Tesly", tak jak o
nich píší na netu a jinde. Zde tedy první část . . .

Věž ve Wardenclyffe,
před zbouráním

Tak především upřesnění: jedná se o přenos elektrické energie, ty
jiné lze přenášet snadněji a všechny bez drátu :-). Další upřesnění
je v tom, že Tesla opravdu o tom mluvil a víceméně i popsal
metodu, jak na to a to ve svém skutečném deníku. Nevýhodou je,
že to prostě nepracovalo, ani tehdy - jeho způsobem - ani dnes,
přes různé kvazipokusy, navíc s použitím dnešní, modernější
technologie.

Čertovo kopýtko je totiž v tom, že my bychom totiž chtěli pokud možno nízkoztrátový přenos, jinak
bychom se octli v situaci nosiče vody, který má v kbeliku na vodu velikou díru. Než by ušel
potřebnou vzdálenost, zbylo by mu tam poměrně málo vody.
Co by se cestou ztratilo, to jsou tzv. ztráty přenosu (lépe řečeno 'přenosem¨, zde tedy vody) a za
ztráty elektrické energie neplatí dodavatel, ale jsou tajemně započítány v ceně a zacáluje to nakonec
zase jen zákazník. Navíc by to bylo neekonomické mrhání energií, což už se vědělo daleko dřív,
než s tím přišli naši jasnozřiví ochránci enviromentu :-). Ke zmenšení ztrát vedla tehdy jediná cesta:
silné, doslova "tlusté" vodiče, ale tím by se zase náklady na elektrické vedení a jeho údržbu staly
také ohromné. A byl to právě Teslův vynález střídavého napětí, který umožnil vysokonapěťový
přenos po drátě a to s malými ztrátami.
Proč mají přenosy ztráty? Nu protože se přenosu cestou klade ve vodiči odpor a v něm se energie
ztrácí. Hledalo se řešení, ale i zde se uplatnil zákon, který říká, že "nic není zadarmo". U
elekrických vodičů by to znamenalo snížit jejich ohmický odpor, který sice roste s délkou, ale klesá
se zvětšováním průřezu. Při dané délce vodiče ( vzdálenost jak známo měnit nelze :-) to znamená,
že čím tlustší drát, tím menší ztráty, ale zase daleko vyšší cena drátu - a měď byla už tehdy drahá.
Proč měď? Inu ta je skoro nejlepší vodič, jinak řečeno, má po zlatu (ha, ha, zase ta cena!) nejmenší
odpor na jeden metr délky. Přemýšlelo se tedy dál: podle formule W=U x I se stejný výkon dá
přenést při větším napětí U menším proudem I (např 1kW potřebuje při 100V deset ampérů, ale při
tisíci voltech (1kV) už jen jeden ampér. Kde je ta výhoda? Inu při stejném vodiči (stejný odpor R)
by ztráty byly Rx(I na druhou). Lehce vypočteme, že při stejné tlošťce vodiče jsou pro 1A stokrát
menší než při deseti empérech. Pochopitelně i zde je nutný cenový kompromis: vodiš nelze zužovat
do nekonečna (a ani napětí zvyšovat do nekonečna) a tak současné rozměry jsou jakési optimum.
Ale kde vzít to vysoké napětí - a navíc spotřebiče jsou z bezpoečnostních důvodů jen na napětí
nízké. Jak na to? Tesla vymyslel, že u zdroje (hned za generátorem) prostě napětí zvětší
transformátorem (to byl také jeho vynález) a po přenosu ho u zákazníka zase transformátorem sníží,
tak jak bude potřeba. A protože už tehdy byly transormátory téměř bezeztrátové, přidaly tedy
celkem zanedbatelně ztrát a systém se ujal. Zbytek už je ovšem historie.
Jenže Tesla nezůstal jen u toho: i když byly ztráty malé, počáteční náklady na vodiče a
transformátory byly pořád dost veliké. Hledal tedy kompromis: přenos bez drátu, i když s nepatrně
většími ztrátami. Takovým přenosem by se mohla zasílat energie kdekoliv a kamkoliv, například
lodím nebo nepřístupným vesnicím, případně i do Arktiku. Není divu, že ten nápad Teslu zaujal,
obzvláště když se mu to navíc už patrně i podařilo, i když na krátkou dobu a s velkými ztrátami.
Jenže jak to udělat, když nechceme použít dráty? Vzduch je hrozně špatný vodič a země může
posloužit jen jako jeden vodič, na uzavření okruhu bychom potřebovali pořád ještě druhý vodič. To
ovšem platilo pro normální frekvenci 60 či 50 Hz, ale Tesla navrhoval použití vyšší nebo dokonce i
nižší frekvence, tedy dva odlišné způsoby. I tak ale účinnost přenosu (tj. energie přijatá ku energii
vyslané) byla nepatrná, čili ztráty enormní. Pro komunikaci to nevadilo, tam stačí přijmout signál o
nepatrné energii a zvýšit ho zesilovačem, ale u přenosu velké energie to nejde: tak například při
ztrátách 50 procent by se cena energie zvýšila nemluvě už o plýtvání energií (i to už se tehdy
vědělo :-).
Zkoušely se tedy různé vysoké frekvence a podle posledních pokusů - ruských - se dosáhlo
účinnosti až 15 procent, tedy 85 procent energie se cestou "ztratilo", respektive rozptýlilo bez

užitku. To je ale asi také optimum, navíc by to už asi vyžadovalo investice stejné, jako postavení
drátového vedení, či dokonce vyšší. je to asi nejlepší možný výsledek, ale rozhodně se nedosáhlo
ideálního přenosu podle Tesly, který tvrdil, že dosáhne 95 procent, tj. jen 5 procent energie se ztratí
- to už by ovšem ekonomické bylo.
Jak to spočítal, to nevíme; a jak dalece opravddu došel se svým pokusem, to se také nepodařilo
zjistit. I tak se musí uvažovat, že energetické podniky už v té době vydaly miliardy na existující
vedení a to by pak mohli dát jaksi do šrotu, tedy by opět byly ztráty, tentokrát na penězích.
Zdálo se být ekonomičtější poslechnut radyu proroka (Když nemůže hora přijít k Mohamedovi,
musí Mohamed přijít k hoře - což už se asi také vědělo před Mohamedem :-) a stavět elektrárny
blíže se spotřebitelům Nu a když navíc přišel s názorem, že bude dodávat elektřinu všem na
zeměkouli zadarmo, tak si to u nich rozlil navždy. Pokud totiž nevěřil na perpetuum mobile, někdo
by tu výrobu musel přece jen zaplatit :-).

Už v době Tesly se uvažovalo o různých typech bezdrátových přenosů a sice:
1. přenos skrze nebo po povrchu Země (kterou podporoval i Fritz Loewenstein, Teslův pomocník
při jeho pokusech v Koloradu (1899, viz naše kniha NIKOLA TESLA - ZTRACENÉ DENÍKY)
2. přenos pomocí rezonance Země,
3. přenos přes atmosféru skrze její "zelektrizované" plyny.
Pro přenos 2) , nazývaný též "propagace elektromagnetických vln", považoval Tesla Zemi jakožto
velký kondensátor, u kterého by bylo třeba zjistit jeho rezonanční frekvenci, kterou navrhoval
změřit. To tehdy už analysoval J.J. Thompson a A.G Webster, ale teprve až v padesátých letech
minulého století pokročil výzkum natolik, že se začal studovat i tento problém a na rozdíl od
vysoké frekvence radiových vln se začaly uvažovat extra nízké frekvence..
U třetího způsobu Tesla uvažoval, že při patřičně řídkém vzdychu (ve vyšší atmosféře, kolem 100
mm Hg) a vysoké frekvenci, by tam přenos měl stejně malé ztráty jako kovový vodič (neřekl ale
jaké tloušťky :-). K tomu ho zřejmě vedly pokusy s neonovými trubicemi, kde vedl proud skrze své
ruce nebo dokonce jen držel neonky izolované ve vzduchu a ty bez jakéhokoliv vodiče svítily. Jak
ale dopravit generovanou energii nejprve do takové výšky, to nám nepopsal. Vždyť i jeho věž ve
Wardenclyffe (viz naše kniha NIKOLA TESLA - ZTRACENÉ DENÍKY) byla vysoká jen 57
metrů, tedy se hodila patrně jen jako vysílací věž pro komunikaci. Tato dvě různá použití si byla tak
blízká, že vlastně ani nevíme, které měl Tesla hlavně na mysli.
Patrně to reálnější a finančně zvládnutelnější , a tím rozhodně nebyl přenos energie. Také soudě
podle toho, že systém bylo třeba vyladit, šlo zřejmě o komunikaci. Dokonce mluvil o novém
zákonu, který oobjevil. Zda šlo o rezonanci či o stacionární vlny (které se nepohybují, jen kmitají s
časem) lze těžko posudit, žádné pokusy zatím tento problém neosvětlily. Ovšem frekvence
stacionárních vln je závislá na vzdálenosti, tam by jistě byl problém to vylaďovat. Také to, že
normální radiové vlny, které nazýval hertzovymi , tehdy také nebyly nijak zvlášť vysiké frekvence.
Yo vše nám celkem zamlřuje, co měl na mysli.
Nejpravděpodobnější je úvaha autorů Dr. James T. Corum and Kenneth L. Corum, že šlo o nějakou

"rezonanci kavity", která působila jako specielní wave-guide (vlnový vodič, viz zde. V roce 1984 a
1986 dokázali uvedení autoři, že opravdu by se země dalo použít jako kavitační rezonátor. Tesla
změřil, že puls vyslaný v Koloradu na druhý konec Země potřeboval 0,08484 sekund na cestu tam a
zpět. Z toho mnozí usoudili, že překročil rychlost světla (dnes považovanou za maximální vůbec).
Uvedení autoři zjistili, že se ale prostě jedná jen o t.zv. koherenční čas Země coby kavitačního
generátoru, což je veličina známá radarovým odborníkům).
Dotyčnou informaci jsem získal z článku Toby Grotze, "Nikola Tesla. THE WIRELESS
TRANSMISSION OF POWER (Resonating Planet Earth), " nacházejícím se na Internetu. Článek
jde ještě dál: prostor mezi Zemí a ionosférou, nazývající se Schumanova kavita, dosahuje až do
výšky 80 km. Jak dokázaly pokusy, tento prostor může propagovat nízkofrekvenční vlny (kolem 8
Hz) kolem Země bez velkého zeslabení. Autor tvrdí, že v této kavitě je pak možnost přenášet
energii jako v mikrovlnce. Je ovšem otázkou, jestli to opravdu bude tak snadné při 8Hz jako je to
při 2,5 GigaHz (300 milionkrát více). Pravda, nepůjde o absorpci energie ve hmotě a následné
kmity molekul, nicméně přijímání takové nízkofrekvenční energie nebude asi tak snadné :-).
Na druhé straně víme, že tak nízké frekvence dnes běžně používají geologové při mapování rudy
pod povrchem země a tyto dloyhovlnné vysílače dosahují značných dálek. Na podobném principu
pracuje i HAARP, tzv. ohřívač ionosféry, postavený na Aljašce a předtím už podobný v |Rusku,
Evropě a v Portoriku. Defakto nejde o "ohřívač", ale o způsob, jak učinit ionosféru víc vodivou,
takže radiové vlny pak dosahují značně vzdálených míst na zeměkouli. Vzpomínám, že se tradovala
fáma, že aljašský HAARP objevil podzemní skladiště uranu v Iráku, což se později ukázalo jen
výmyslem. Jisté je, že tyto vlny mohou prikat pod zem. Nejde teda o to, že by to bylo nemožné, ale
určení místa a že jde opravdu o uran, to zatím asi opravdu nejde :-).

V roce 1954 až 1959 prý potvrdily pokusy nejen samotnou existenci stacionárních vln v
Schumanově kavitě, ale i výpočty Tesly. Druhá část uvedeného článku popisuje detaily tz. Projektu
Tesla, který má za úkol demonstrovat, že Schumanova kavita může rezonovat pomocí dipólové,
vertikální antény, dále má změřit ztráty energie, které přitom vznikají a nakonec i ztráty při
přenosu. Bude třeba 40m vysoká anténní věž, na jejímž vrcholu bude koule o průměru 1metr a
pracovní výška bude asi 3km nad zemí. Podobná zařízení prý už postavila USAF (letecké složka
armády USA) ve Wendioveru, v Utahu. Vodivá věž má vést enormní proud asi 1kA k ionizaci.
Nabitá koule se bude vybíjet asi 8x za vteřinu skrze jiskřiště.
Podle všeho se zdá, že se jen bude prostě opakovat Teslův pokus. Rezonančním procesem se bude
enegrie a tudíž i napětí zvyšovat, až - až se třeba stane to, coses talo Teslovi: dojde k výboji, který
tehdy spálil vypínač v elektrárně, případně se energie vybije jinudy, se stejně katastrofálním
výsledkem.
Po tom debaklu přestala koloradská elektrárna dodávat Teslovi energii, Tesla pokusy skončil a
začal pro změnu stavět věž ve Wanderclyffe. K dalším pokusům už ale nebyly peníze a Morgan
přestal Teslu financovat. Nebylo to jistě jen kvůli Teslově nápadu, že by rozdával energii zdarma
po světě, ale spíše proto, že rozdávat nebylo z čeho a jak. To je také důvod, proč máme důvod se
dopmnívat, že ani dnes nezle přenášet elektřinu bez drátů ekonomicky. Kdyby ano, stačilo by
bývalo přece nechat Teslu zařízení vyrobit, pak je od něj pod falešnou záminkou odkoupit a místo
rozdávání zadarmo to začít vesele účtovat zákazníkům, tak jak to elektrické podniky umí . . . .

(pokračování)
Ulož tuto stránku
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K napsání tohoto článku mě inspiroval film Božská relikvie II. Nevím proč dostal takový název,
protože krom bláznivých honiček a bitek se děj točí kolem tajné německé základny z II. svět. války,
kde je ukryt velký poklad. Jak víte, tak v posledních letech se v dobrodružných filmech hrdinové
pokoušejí najít archu úmluvy, svatý grál nebo kopí osudu. V tomto případě je tu jasný odkaz na
takzvaný Rommelův poklad.

Když se Italové pustili do afrického válečného dobrodružství,
brzy zjistili, že je to úkol nad jejich sily a tak se musel duce
vydat s prosíkem do Berlína. Hitler mu přispěl jednou takovou
a jednou motorizovanou divizí, kterým velel Erwin Rommel
( 15.11.1891-14.10.1944). Tento německý velitel je různými
historiky hodnocen velmi rozdílně a stejně tak je i pohlíženo
na jeho vojenské úspěchy. Rozhodně to byl velmi kontravezní
a rozporuplný muž. Jako velitel Afrikakorpsu měl za úkol
především strategickou obranu a udržení stávajících pozic.
Rommel ale tento rozkaz ignoroval, zaútočil proti
překvapeným a oslabeným Britům a zatlačil je o stovky
kilometrů. Problémem se však stal silně opevněný přístav
Tobruk. Britové věděli, že pokud by ho Němci dobili, získali
by výhodu a tak ho úporně bránili. Navíc se Němcům
prodloužili cesty pro dopravu materiálu, zejména benzínu a
postup uvázl. Nakonec po bitvě u El Alamienu se museli i přes
částečné úspěšné protiútoky postupně stahovat. Frontová linie
se nakonec zkrátila nejprve na 160 km a později již jen na okolí měst Tunis a Bizerta.
Hitler sice nařídil bránit území za každou cenu, ale svého oblíbence na poslední chvíli zachránil a
pochybná čet kapitulovat tak připadla generálu Arnimovi.
Této části II.svět. války bylo věnováno mnoho pozornosti a tak zájemce o další informace odkazuji
k hojné literatuře. Vraťme se však k možnosti existence Rommelova pokladu.
Tak jako všude na dobitých územích i v Africe Němci kradli vše, co bylo cenné. Nedochovali se
ovšem žádné podrobnosti o tom, zda byly tyto cennosti deponovány na jednom místě nebo byly
rozděleny na více částí. Já osobně si myslím, že vzhledem nějaké větší soustředění na jedno místo
ani nebylo možné. Přesto se objevují mezi hledači pokladů zaručeně pravé seznamy a plánky
úkrytů.

Můžeme se jen dohadovat, že stejně jako v Evropě v ustupující vojska neměla čas pro přípravu
nějakých speciálních míst pro uložení a využívala ty které již existovaly.
Pro případné místo, kde by bylo nejlépe hledat, připadá v úvahu především okolí dvou již
zmíněných měst. Další možností je to, že podstatná část naloupených věcí byla odvezena zároveň s
Rommelem i za cenu toho, že bylo možno zachránit méně lidských životů.
Po návratu do Evropy byl Rommel pověřen organizací obrany Atlanského valu, který měl zadržet
očekávanou invazi. Do práce s pustil s velkou vervou a nutno přiznat že s prostředky které měl k
dispozici, udělal maximum. Přesila Spojenců byla ovšem tak velká, že( jak se shodují historikové)
by se invazi Němcům nepodařilo zabránit v žádném případě. Krom toho se Britům podařila
monstrózní dezinformace a tak v době, kdy již byly vojenské akce v Normandii v plném proudu,
Němci stále věřili tomu, že jde jen o klamný útok a ten skutečný čekali při ústí řeky Somma.
Rommel byl během invaze těžce zraněn a během doby, kdy se uzdravoval byl nařčen z toho, že
patřil ke spiklencům, kteří provedli nezdařený atentát na Hitlera. Aby se vyhnul pronásledování
své rodiny, volil sebevraždu před procesem. Předpokládáme-li, že nakradený majetek byl opravdu
převezen do Evropy, je zajímavá otázka, co se s ním stalo. Mě osobně se jako nepravděpodobnější
zdá být možnost, že jednotlivé kusy byly na různých místech buď přeměněny na slitky, prodány
přímo a hotovost uložena do některé banky v neutrálním Švýcarsku.
Možná, že i sám název je pochybený, protože je známo, že Rommel se striktně držel Ženevských
konvencí a krádeže byly spíše dílem velitelů jednotlivých jednotek. Ti ovšem neměli možnost
odvézt si svůj lup a tak mají pravdu různí hledači, kteří stále upírají svůj zrak do Afriky. Nicméně
často hledají i na místech, kam se vojáci Afrikakorpsu dostali jen na kratičkou dobu a nebo tam
nebyli vůbec.
Stejně tak je dobře možné, že během chaotického ústupu na nějaké ukrývání ani nebyl čas a vše
bylo nutno zanechat na místě. Cenný majetek si tak potom „přerozdělili“ náhodní nálezci.
Všechny tyto úvahy by dnes již byly jen kratochvilnou záležitostí, kdyby se za různými
nacistickými poklady neskrývalo i nezměrné utrpení a smrt mnoha lidí.
Ulož tuto stránku
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Poslední dobou se pročítám knihy napsané před a po bitvě na Bílé Hoře, abych pochopil, jaké tehdy
byly poměry a mentalita lidí. Pro nás je dnes opravdu těžko pochopitelné, že se Evropa třicet let
bila jen pro názory, jak vyznávat stejného Boha. Pravda, ta třicetiletá byla také jakousi světovou
válkou, i když prý za tu dobu mor vyhubil více lidí, než samotná válka.
Jenže ono o to náboženství vůbec nešlo. Šlo o to, zamezit roztahovačnost rakouských Habsburků,
kteří podporováni zlatem od španělských Habsburků - hlavně teda jejich zlatem z Mexika a Jižní
Ameriky - chtěli pod záminkou katolictví ovládnout celou Evropu. To se pochopitelně nelíbilo té
druhé straně. Válka nakonec skončila remízou: protestanti si nechali svoje a katolíci také. Ovšem ti,
kteří tu vzpouru začali - Češi - na tom všem jenom prodělali . .

Jedna z takových knih, kterou jsem neznal, je Bellum
Bohemicum, tj. Válka česká, vydaná v Holandsku, v
Leidenu, v roce 1645, originál vyšel v latině. Později
byla kniha překládána do mnoha jazyků a vyšla dokonce
i česky, ale nejprve tuším až v roce 1867, kdy už nebyla
od Rakušanů na indexu. Nu a tu jsme našel na netu a
přečetl ji. Napsal ji Andreas ab Habernfeld, jinak též
Ondřej Habervešl z Habernfeldu (* asi 1590, + někdy
po roce 1645 ). Knihu napsal už jako exulant a ačkoliv
je silně protihabsburská (píše například o tom, jak
Ferdinand II porušil své sliby Čechům), neváhá popsat i
to, jak povstalecký hrabě Thurn zatajil Čechům
Ferdinandovu nabídku smíru, která mohla zabránit
válce. Podobně v knížce, která má méně než dvěstě
stran, autor kritizuje Fridricha Falckého a vůdce českého
povstání, kteří byli převážně neschopní a neměli ani
příliš zájmu o společnou věc. Inu politici, znáte to.
Kdo byl Ondřej Habervešl? Ano, byl to Čech, dokonce
Pražan a titul z Habernfeldu dostal od Rudolfa II už jeho
Titulní stránka knihy Bellum Bohemicum, 1645 otec, pražský měšťan, a to za výjimečné služby císaři.
Podle české literuatury byl lékařem (promoval 1615) a možná studoval i ve falckém Heidelberku.
Proto asi měl styky s Fridrichovým dvorem a když se tento usadil v Praze, stal se prý Ondřej
dokonce osobním doktorem "zímní" královny Alžběty, Fridrichovy manželky. Jinde je popisován
jako "paracelsiánský lékař krále Fridricha" - patrně léčil oba - a mohl být i rosikrucián (stejně jako
se to říká o Komenském). V anglických knihách ho zase jmenují "kaplanem" královny, ovšem ta
byla kalvinistka, zatím co Ondřej byl český bratr a ti se k němu také dnes znají.

Jinde říkají, že byl i důstojníkem stavovského vojska, ale spíše se zdá, že byl Fridrichovým
adjuntantem. Sám totiž v knize říká, že měl jako první nemilou čest oznámit Fridrichovi, že bitva je
prohraná - musel tedy být osobně na bojišti, zatímco král si vesele pojídal s jakýmisi hosty svou
královskou krmi. Je možné, že se Ondřej i zůčastnil bitvy, když tvrdí, že předtím marně navrhoval
králi, aby také "vyjel do pole" a obviňuje ho, že svou příležitost "proobědval" . Ondřej také otevřel
jménem krále hradní bránu, aby se uprchlíci z bitvy mohli zachránit.
O jeho vojenských znalostech svědčí i to, že navrhoval využít toho, že nepřítel po bitvě hned
neobsadil Prahu a tudíž bojovat dál, protože situace nebyla vůbec ztracena. Měli ještě určité zásoby
vojska a jak budoucnost potvrdila v případě Švédů, Praha se jinak uměla bránit hodně statečně.
Vojensky to tedy ještě prohráno nebylo, ale finančně už ano, jak nás informuje je ve své slavné
Kronice české Pavel Skála ze Zhoře (mimochodem bratranec Ondřejovy manželky) . Král už totiž
všechny svoje peníze vydal na válku, zatímco česká města se pořád ještě hádala se šlechtou, kdo
vlastně má tu válku platit. Nakonec většina najaté armády na Bílé hoře zdrhla, protože už nějakou
dobu nedostávali žold (nepřipomíná vám to handrkování o peníze tak trochu i dnešní dobu?)
Fridrich ovšem prý poslechl rady věrolomného generála Anhalta a Prahu kvapně opustil. Tak
kvapně, že málem zapomněli - ani ne ročního - prince Ruprechta, který se jim v Praze narodil, a
pod standartou "Diverti nescio" (Obracet neumím :-) utíkali z Čech. Ondřej tehdy s nimi nejel,
odešel až v roce 1622, kdy začalo hromadné zatýkání povstalců. Objevil se až v Haagu, kde se
zdržoval i Fridrichův dvůr a tam napsal i svou světoznámou knihu.
Proč zrovna v roce 1645? Už tehdy se totiž začalo jednat o míru a šlo o to, komu po válce
připadnou Čechy. Jediný, kdo to mohl prosadit, byli Švédové, a ta knížka je měla přesvědčit - a
nakonec i celou Evropu - že česká věc je věc spravedlivá. Ale Ondřej šel ještě dál: napsal dokonce
dopis švédskému premiérovi, kancléři Oxenstiernovi (1645, "Exceptiones Contra Bohemos suae
Cesaree Maiestatis Ferdinandi Tertii", čili Námitky Čechů proti císaři Ferdinandovi III - to byl ten,
co ho učil Mnišovský, ale lásku k Čechům ho zřejmě nenaučil :-). V dopise ho prosí o totéž co
Komenský, který ostatně také žil v Holandsku, totiž o svobodu pro Čechy. Jak je vidět, byl náš
doktor nejen činný jako voják, ale zůstal Čechem do posledního dechu. Porážky české věci při
vestfálském míru se už, naštěstí pro něj, nedožil . . .

Tím by asi moje povídání mohlo skončit, kdybych náhodou nenarazil na jeho jméno ještě jednou, v
zajímavé souvislosti se spiknutím, které mělo za cíl zavraždit Karla I, anglického krále a švagra
Fridricha. To byl totiž bratr již zmíněné královny Alžběty (v knihách zvané Alžbětou Českou) a teda
syn Jakuba I. (od kterého po roce 1618 očekávali Češi pomoc, ale dostavil se jen oddíl anglických
dobrovolníků, navíc bez králova požehnání).
Náš Ondřej ovšem nebyl na straně spiklenců, právě naopak. Dozvěděl se totiž od jednoho
Angličana, člena spiknutí (někdy v roce 1640), že Jezuité usilují anglickému králi o život, protože
nechtěl uznat katolickou víru v Anglii jakožto legální. A protože ke králi měl Ondřej z Holandska
celkem daleko - hlavně společensky - svěřil se s detaily královu poslanci v Haagu, Siru Williamu
Boswelovi (asi 14 září 1640). Ten se přesvědčil pomocí dokumentů a svědka, že nebezpečí je reálné
a akutní, ale zase to nenapsal přímo králi, ale jen jeho premiérovi, biskupovi anglikánské církve
Laudovi (který měl být mimochodem také s králem zavražděn). Ten to pak hned oznámil králi a
pak rychle došlo k zamezení spiknutí, které měl řídit z Říma sám kardinál Barbarini - ano, ten velký

ochránce Athanasia Kirchera. Barbarini už v roce 1639 poslal do Anglie hraběte Carla Rosettiho,
aby se snažil u krále docílit zmírnění osudu ochránců Jezuitů (trestané jinak smrtí).
Současní angličtí historikové na to mají jiný názor: k podobnému spiknutí totiž došlo i později, byl
to t.zv. Popish Plot (papežské spiknutí v roce 1678, tentokrát proti synovi Karla I, Karlu II), které si
ovšem jeho hlavní "hrdina" Titus Oates jen vymyslel, defakto okopíroval podle toho prvního,
popsaného Ondřejem. I tak bylo tehdy 15 osob popraveno a honička na katolíky trvala několik let.
To také asi vedlo dnešní Angličany k tomu, že považují i to první spiknutí jen za výmysl. Zcela
zapomínají na to, že Boswel i arcibiskup se přesvědčili, že Ondřejovy dokumenty byly pravé.
Ironicky se ale právě tehdy provalilo i něco na Lauda. Byl totiž obviněn z vlastizrady (1641) ve
spojení s Francií, uvězněn a navzdory milosti, kterou dostal od krále, byl i popraven (1645). Mezi
jeho papíry našel úředník Prynn (právník, politik a nepřítel Lauda) kromě Habervešlova dopisu i to,
že kdysi papež nabízel Laudovi místo římského kardinála, když se dá na stranu katolíků. Tyto
dokumenty a také to, že se kdysi Laud zastával katolického francouzského kněze, nakonec vedlo k
jeho odsouzení a smrti.
V roce 1680, tedy po třiceti pěti letech, pak vyšla kniha A true narrative of the Popish-plot against
King Charles I and the Protestant religion (tj. Pravdivé vyprávění o papeženském spiknutí proti
králi Karlu I a protestantskému náboženství), právě asi jako podporu podezření při druhém spiknutí.
Jako autoři byli uvedeni Prynn, arcibiskup Laud i Ondřej, všichni už ale dávno mrtví. Boswell sice
tehdy dostal od Karla I řád a rubínový řetěz kolem krku, který pak ale musel králi z neznámých
důvodů vrátit. Boswell prý měl také v Holandsku velkou sbírku dopisů od Johna Dee i některé jeho
rukopisy a Johnův syn Arthur ho pak poprosil, aby je zachoval na památku historii a světu. Boswell
slíbil, že je dá otisknout, ale nemohl: brzo na to, v roce 1650, totiž zemřel. Co se s rukopisy stalo, to
už zřejmě nikdo neví . .
Přesto, že mu vlastmě Laud zachránil život, slabošský Karel I nakonec obětoval i svého premiéra,
jen aby si tím naladil parlament, což jim ovšem mestačilo. Došlo k občanské válce (1642-1651),
kde proti sobě bojovali angličtí, škotští i irští mercenáři z třicetileté války, kteří s ehonem vrátili do
Anglie. Na straně králově, zvané Cavaliers, byl už tehdy mladý, ale odvážný princ Ruprecht, jako
vrchní velitel jízdy. Vyhrál královi pár bitev, ale zato se od něj dočkal jen vyhnanství. Nakonec král
prohrál, byl zajat a sťat (1649). Cromwell, který se pak stal tzv. protektorem, byl ovšem opravdový
tyran a tak se po jeho smrti Anglie rozhodla, že chce mít zase krále, tentokráte jeho syna Karla II.
Ten vládl rozumně, země vzkvétala a tak dostal přízvisko "Good King Charles".

Ondřej se zřejmě věnoval lékařství víc než politice - v roce 1631 vydal knihu "Elixir aureum seu
aurum potabile", malou brožurku o 30 stránkách, dnes už zřejmě neexistující. Nebyla to alchymie,
ale popis použití koloidálního zlatého roztoku a to hlavně k léčení (viz Merriam Webster¨s
Encycklopedia). V roce 1635 mu také vyšla v Haagu kniha o moru "Tractatus de peste ex
quintuplici ente, continens, ex fundamentis hermeticae sapientiae, veram pestis anatomiam, et ad
ilius curationem, etc". Podle názvu lze tedy usoudit, že se věnoval i hermetickým vědám. Jak
vidíme, máme zde už kromě Marciho druhého světoznámého českého lékaře z té doby . . .
Máme teda věřit Angličanům, že si vše tom o spiknutí Ondřej jen vymyslel? Někteří z nich dokonce
z ingnorance tvrdí, že i to jméno bylo vymyšlené :-). To ovšem bylo asi díky jedné naivní Laudově

poznámce v jednom z jeho dopisů, že podle jeho podivné latiny musel být autor Angličanem :-).
Přitom ho Boswell osobně znal z Haagu, patrně od Alžbětina dvora a jistě věděl, že byl emigrant a
Čech. Ondřej se s tím ostaně nikde netajil, právě naopak.
Jaký by ale mohli mít Češi prospěch z obviňování Jezuitů? Bylo přece jasné, že Karel I byl slaboch,
který by české věci nepomohl, stejně jako jí nepomohl jeho otec - a kromě toho by mu na to tehdy
už revoltující parlament vůbec nedal peníze, to věděli i vrabci na střeše. Čeští historici naopak už o
Ondřejovi po dvěstě let tvrdí, že v jeho knihách je opravdu vidět, že miloval pravdu a popisoval jen
své prožité zkušenosti. Nevíme, co jinak v exilu kromě medicíny dělal, ale sotva by ještě bokem
fušoval jako špión a intrikán. Pravda, měl stále ještě známosti u Fridrichova dvora, hlavně u
královny Alžběty, která také žila v Haagu. Její manžel, Fridrich Falcký, který po Čechách ztratil ve
válce i svou Falc, umřel už v roce 1632.
Alžběta byla krásná, asi po babičce, nešťastné skotské královně Mary Stewartovně a navíc vysoce
inteligentní. Její dvořané ji obdivovali a je tedy spíše možné, že pokud šlo o vymyšlené spinutí,
mohla s tím přijít spíše její kamarilla a Ondřeje pak oklamali falešným svědkem a dokumenty. Ale i
to se zdá příliš přitažené za vlasy.
Na druhé straně ale vraždy nikdy nebyly mimo program Jezuitů ("Účel světí prostředky" :-) a
nebezpečí pro krále bylo asi opravdu akutní. Varovat Alžbětina bratra mohlo tedy tehdy posloužit
hlavně jí a Ondřej to asi bral i osobně - jistě ji pořád považoval i za svou, českou královnu. Tak si
ostatně nechala říkat až do své smrti. Její dcera Sofie pak byla matkou Jiřího I., pozdějšího
anglického krále, zakladatele dnešní dynastie. . . .
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Autor : ©Jan B. Hurych
Název : KOMENTÁŘ K POZNÁMKÁM R. FIRTHA, DÍL 1.

Na stránkách VM jsem kdysi nalezl referenci na textyRicharda Firtha ( 1991 až 1995) , jednoho z
VM badatelů. Současná stránka pana Firtha na AT&T už neexistuje, ale na linku
http://www.dcc.unicamp.br/~stolfi/voynich/mirror/firth/ dokumenty najdete. Jsou zajímavé hlavně
svou nápaditostí: přidal jsem zde navíc můj komentář k jeho tvrzením, přičemž jsem některá z nich
- pouze volně a značně zkráceně - přeložil do češtiny, pro ty, kterým by jeho angličtina dělala
potíže. Dokumentů je celkem dvacet, toto je první z nich. Zdálo by se, že tyto poznámky jsou už
starší, ale přesto jsou to právě ony, které by nám možná už tehdy umožnili udělat v řešení VM
kvantový skok. Bohužel hlavní proud výzkumu se jim vyhýbal jako čert kříži . . .
DÍL PRVNÍ.

Autor vychází z těchto informací:
- Colin Wilson: "The Philosopher's Stone" (Kámen filozofů, , knihu mají na Amazonu - to je
netové vydavatelství, kdybyste to ještě náhodou nevěděli. ale to žertuji -:). Pravda ovšem je, že se
tam Colin zabývá více esoterikou než VM.
- Labyrinths of Reason ( "Labyrinths of Reason: Paradox, Puzzles, and the Frailty of Knowledge"
by William Poundstone, také tato kniha je na Amazonu)
- Notes on Secrets in Writing, Brumbaugh, Robert S.: The Most Mysterious Manuscript - The
Voynich "Roger Bacon" Cipher Manuscript, G. Southern Illinois University Press, 1978, není na
netu, je to ale jedna z prvních knih, které se zaobíraly jen VM :-).
- Přepisy VM z EVY do ASCII (na latinku, ale bez háčků a čárek, pochopitelně)
TEXT 1: Klíčové body.
Robert Firth
Dokument je zřejmě kompilace
botanických, astronomických možná i
medikálních dat - soudě podle obrázků.

Náš komentář
Bohužel jen podle obrázků, o textu nevíme
nic víc.

Souhlas. Na rozdíl od starých manuskriptů,
Zdá se, že ilustrace byly nakresleny před kde byl obrázek vlastně skeč kolem prvního
písmena, zde se spíše jedná o opravdové
textem, který je obklopuje, tedy je
ilustrace k textu. Obrázky byly nakresleny
pravěpodobně o nich.
dříve, asi protože zobrazovaly nějaké
výsledky - teda hlavně u botanických a

astronomických sekcí. Otázkou je, zda
obrázky ilustrují text nebo text jen vysvětluje
obrázky.
Text je rozdělen na krátké paragrafy,
každý z nich začíná větším a
ornamentálním písmenem. Písmo je
psáno zleva doprav a seshora dolů.

Souhlas, ale větší mezera mezi odstavci je
jen díky většímu začátečnímu písmenu.
Navíc je ta "ornamentalita" poměrně dost
prostá.

Řídkost inkoustu svědčí o poměrně
rychle psané kopii, ne tedy o přímých
poznámkách (během výzkumu, j.h.)
nebo pracně přepisovanou cifru. Navíc
nejsou v textu opravy.

I poznámky lze psát rychle, jakož i předem
na papíře napsanou šifru. O řídkosti inkoustu
lze pochybovat, záleží to an veliksoti pera.
Ale souhlasíme, že text je plynulý a bez
chyb.

Rukopis je evropského původu: hvězdy
jsou pro severní polokouli, namalovaný
zvířetník je západního, evropského stylu,
namalované dámy jsou "při těle",
květiny jsou až na dvě evropského
původu (toto pak ale autor opravuje,
slyšel totiž, že většina jich není). Také
písmo má evropské znaky.

To je vše hezké, ale to ještě nestačí: daleko
víc by posloužil kus překladu se jménem
města, atd. Rozhodně to nevyváží důležitý
fakt, že zatím žádný evropský jazyk
neposkytl řešení.

Rukopis je buď a) nesmysl, b) cifra, c)
"čistý" text "na čtení". Možná i
kombinace a) a b), kde většina
vložených písmen je "vycpávka bez
významu" (až v poměru 1:10). Autor
dále vysvětluje, že jde nejspíš o c).

Prozatím zůstaňme u tří možností.
Kombinace a) a b) je zajímavý poznatek,
dosud nikým dále nesledovaný! Tyto
"vycpávky" se v kryptologii nazývají "nuly".

Proč nejde text číst? Protože jazyk,
písmo nebo obojí už neexistuje. Příklad:
po pádu Mount Sejur (poslední bašta
Katharů) by byla celá knihovna
Voynichovských textů spálena. Kniha
byla prostě psána, aby byla čtena
nějakou komunitou, která už také
zmizela.

Trochu nepravděpodobné, že by všechny
knihy jako VM byly jen v jedné knihovně, a
že se ani písmo nikde nezachovalo? Dobře,
řekněme tedy "vyhynulá komunita", ale která
a který jazyk (vyhynul snad s ní)?

Je možné, že jazyk i písmo bylo
vynalezeno, ale nezdá se, že první
účelem toho bylo utajení. To, jak bylo
písmo navrženo, je vidět, že jim šlo o
čitelnost - i to, jak se symboly spojují.
Možná, že šlo o těsnopis, možná písmo,

Zajímavý postřeh - snad šlo jen o pečlivého
"psance". Mluvíce o spojených symbolech EVA je, kromě několika tokenů, považuje za
celá písmena - která jsou oddělena mezerou.

které mělo nahradit latinku - podobně
jako byla psaná latinka navržena pro
stejný účel.

Že by autor naopak uvažoval jisté sektory
jako písmena?

Jak si ale pan Firth představuje, že by
Ani syntetický jazyk nemusel mít za účel
takovou knihu četli hned všichni? Navíc tam
tajnost: možná, že šlo o pokus
jistě budou i slova "běžná", jako třeba slovo
mezinárodního jazyka - jako jsou třeba
"jsou" a podobně. Která to jsou? A který
chemické vzorce.
jazyk?
Teorie o dvou autorech podporuje
domněnku, že šlo o normální "knihu na
čtení".

Stejně dobře to může dobře dokazovat, že
naopak šlo jen o 2 zasvěcence :-).

Psaní nedalo tolik práce - problém by byl,
jak vytvořit tolik náhodných (a navíc značně
krátkých slov) opravdu tak systematicky, aby
Pan Firth dedukuje, že protože psaní VM
to vypadalo na první pohled, že se jedná o
dalo velkou práci, že asi nešlo o podvrh skutečný text. Zkoušky náhodnosti dokonce
kdo by si s tím dal tolik práce?
potvrdily, že text náhodný není, odpovídá
přirozenému jazyku - ovšem za přdpokladu,
že platí abeceda EVA.
Ve své hypotéze "P" spojuje pan Firth
neznámou abecedu s jednoduchou
cifrou, protože obojí "vypadá" stejně a i
způsob řešení je stejný (uvádí příklad
"Zlatého brouka" od E.A. Poe,
jednoduchou substituční cifru). Musíme
prostě rekonstruovat písmo - podle
kterých pravidel, to je ale těžká otázka,
říká.

Ulož tuto stránku
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Jinými slovy, o abecedu nejde. To je sice
pravda, ale jen u plaintextu (originální text),
který je už vlastně sám substituční šifrou. Při
dalším za šifrování už tio roli hraje,
obzvláště, když neznáme ani abecedu, ani
písmo, ani zda tam ještě není transposiční
šifra.

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : KALIGRAFIE A VM

Stejně tak jako se vyvíjela a měnila architektura, měnilo se i umění výtvarné. Jeho součástí je i
kaligrafie. V životě se s různými druhy písmen setkáváme v postatě neustále. Krom těch běžných,
jsou tu druhy ozdobné nebo nezvyklé, upoutávající naší pozornost. Během historie se měnily druhy
písmen, některé se objevovaly , jiné mizely.

Ačkoliv se dočteme, že ve
VM jsou místo písmen
použity znaky, není to tak
docela pravda. Jednak
některé znaky jsou zcela
totožné s písmeny nebo
číslicemi (např. o nebo 8)
jiné z nich zcela nepochybně
vycházejí a nesou jejich
základní tvar ( obdoba F-TP-q).
Lze tedy na tyto znaky
aplikovat stejný pohled jako
na písmena.
Pokud se blíže zkoumáme,
zjistíme, že se ponejvíce
podobají gotickému písmu i
když ne v zcela původní
hranaté podobě, také ne
zcela kolmé, ale s mírným cca 20-ti stupňovým sklonem. Nejde tedy o úplně ranou, ale spíše
pozdější variantu, obohacenou o některé zdobnější prvky. Nejsem bohužel natolik velký odborník,
abych si troufl určit přesnější vymezené doby napsání VM. Gotická abeceda totiž vznikla zhruba
ve 12. stol. a používala se hojně až do poloviny sedmnáctého století.
Často též můžeme číst o tom, že autor VM byl zkušený pisatel. Tato zkušenost je odvozována z
toho, že v rukopise nejsou škrty a písmo je poměrně úhledné. Je ale možné, že tato úhlednost je
dána nutností při používání nezvyklých znaků tj. aby později nebyly zaměňovány mezi sebou.
Dalo by se to i obrátit. Písmena jsou psána právě proto pečlivě protože autor nebyl zběhlý a tak
psal písenka pomalu a co nejlépe.:-) Dalším zajímavým faktorem je to, že zejména v prvé části
( botanické) není písmo rovné, ale jde zleva doprava nahoru. Zkušení pisatelé té doby totiž
používali jednoduchý trik- list si předem lehounce nalinkovali, poté tam napsali text a linky buď

nechali nebo vymazali. Byl tedy autor lajdák nebo to nepovažoval za potřebné, protože spis sloužil
jen pro jeho potřebu?
Mnoho toho co ve VM nacházíme a o něm víme naznačuje, že jde spíš o druhou možnost.
Zajímavé je i to, že v další tzv. receptové části, jsou již řádky rovnější. Na druhou stranu je nutno
vzít v úvahu, že zde nepřekáží obrázky a je tedy snazší rovinu udržet.
Ještě k tomu, že ve VM nejsou škrty. U pergamenu bylo možné chybné písmeno prostě
vyškrábnout a napsat na jeho místo správné. Pokud vím, nikdo zatím neprováděl průzkum, zda
taková vyškrábaná místa na VM jsou nebo ne. Stále tak i existuje jistá možnost, že VM je
palimpsest tj. starý pergamen z kterého byl původní text vyškrábán a napsáno nový, což se běžně
dělávalo, protože pergamen byl drahý (obdobným způsobem nejspíš byly vytvořeny i známé
rukopisy Zelenohorský a Královéhradecký).
Vzhledem k stáří rukopisu je použitý inkoust již značně vybledlý, což ztěžuje identifikaci
jednotlivých znaků, ale většina se shoduje na 22 ( ale jsou i tací, kteří píší o 32), které byly
převedeny do latinky. Tato abeceda se nazývá E.V.A., Text ovšem bohužel nedává žádný smysl, je
tedy jasné že bud* při převodu došlo k chybě( frekvenční analýza u poetické básně a odborného
textu může vykazovat značné odchylky), nebo je tu ještě další překážka.
V minulosti se psalo o tom, že na sepisování VM se podílelo více autorů. Je pravda, že písmena v
různých částech VM vykazují jisté odlišnosti, ale nejsou tak dramatické aby se dalo uvažovat o
různých lidech. Spíše se může jednat o změny dané únavou ruky, věkem pisatele nebo nemocí.
Je škoda, že výzkumu kaligrafie ve VM bylo zatím věnováno jen velmi málo prostoru; to co tu
předkládám je jen kusý laický pohled a tato stánka VM by si jistě zasloužila hlubší průzkum
oborníka.
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan Hurych
Název : O ZLÉM VIRUSOVI (Sci-fi pohádka)

Příběh, který vám, děti, budu vyprávět, se stal tak dávno, že už zní skoro jako pohádka. Jestli se
nemýlím, tak jsem ho poprvé slyšel asi rok po tom, co zrušili všechny blázince a sanatoria pro
duševně choré. To se stalo tehdy, když Výzkumný Ústav Veřejného i Tajného Mínění (VÚVTM)
zjistil, že víc bláznů běhá na svobodě, než kolik jich je zavřeno v institucích. A to všecko jenom
kvůli jednomu kompjútrovému virusovi (jinak též viru či virovi), který to všecko způsobil...

Ale snad abych začal raději úplně od začátku. Tehdy ještě existovali tak
zvaní kompjútroví kutilové, hakeři, někteří dobří, jiní špatní. Tím
nemyslím, Alenko, že ti špatní to hakrování neuměli - právě naopak ale výsledky jejich činností byly zlé, velice zlé. A tihle hakeři si vám,
chlapci a děvčata, vymýšleli také takové ty různé virusy, které se
dostávaly do počítačů, ano i do notebuků (tehdy ještě vůbec nebyly
minibuky či mikropady v hodinkách, ale jen ty velké notebuky, velké
jako mobily). Takový virus pak vymazával, kriploval a prznil nejen
programy, ale i data a psal na obrazovky neslušné hlášky a podobně.
Jeden takový virus se například jmenoval "Mark's fiddle", neboli Markovy housle, což byl jinak
nepříliš utajený kryptogram jmen Marx a Fidel. Že nevíš, kdo to byl Marx či Fidel? To byli takoví
fousatí pánové, Béďo, co nechtěli vykořistování člověka člověkem, ale naopak. Co to je
vykořisťování, Jendo? No to je právě to, co nechtěli, ty rozumbrado. A tenhle virus se zaměřoval
na ničení výdobytků kapitalizmu, totiž peněz. Dostal se i na hlavní burzy světa a vymazal tam
všechny zápisy akcií, které se jmenovaly Mutual Funds. A nejen to, dokonce i jména jejich
vlastníků a vlastnic, čímž ovšem titíž a tytéž zkrachovali. Že nevíš, co to je zkrach? To je, když
třeba jedna banka má peníze a pak už je zase nemá, Jiřinko, to tehdy ještě bývalo, dnes ujž nemá
žádná banka peníze.
Protože však tyto akcie patřily hlavně penzistům a penzistkám, následovala ovšem serie sebevražd,
kdy stařečkové a stařenky skákali z oken, nečekajíce už ani na vleklé nemoci stáří, které by docela
dobře udělaly za ně. Byli jsme svědky i takových dojemných scén, kdy třeba vnouček musel
pomáhat dědovi na židli, neboť ten už neměl ani sílu vyšplhat se na okenní římsu. Vlády tím
ovšem ušetřily na penzích a nemocenském pojištění, ale hlavní obětí byla právě mladá generace,
která, silně zadlužena, očekávala, že po staroušcích podědí ony bájné miliony - a zatím nic.
Naštěstí se dva měsíce po tom objevily kopie záznamů v centrálním databanku NVS ( Národů
Velmi Sjednocených), ale to už bohužel většina seniorů podlehla následkům zemské přitažlivosti.
Proč tak pozdě? Inu tehdy zrovna ve NVS zrovna nějak to sjednocení zrovna nepracovalo ,
Helenko.

Ale to jsem trochu odbočil. Jestli si děti myslíte, že tohle bylo crazy, nechte si vyprávět, jaké
blázniviny začali lidé dělat, když se po světě rozmnožil ten nový virus, zvaný Serpent™. Tento
virus parazitoval na programu CELEST©, to znamená tuším něco s nebem, prodávaný firmou
OGAR® ze Vsetína, Moravian Republic. Byla to sice poněkud už zastaralá verze virtualní reality,
ale přitahovala svou nízkou cenou (pouhých 10 tisíc Kč, tedy asi kolem pěti tisíc sjednocených
dolarublů). Na obálce cédéčka byly zobrazeny obláčky, zrovna takové jako má Windows 95 - ano,
ty zarostlé mechem, co máte pořád ještě ve škole. A pod tím bylo motto: "Všichni chtějí do nebe,
ale nikdo nechce umřít. Ale nyní už nemusíte: prohlédněte si to za živa, jaké to tam je! Použijte
našeho programu CELEST© s virtuální realitou! Dodáváme také CELEST-MINI© pro školy a
univerzity."
A reklama nelhala: stačilo, abyste přejeli skanerem fotografie drahých zesnulých a - voilá - už jste
tam byli a mohli jste se s nimi bavit, zatímco v pozadí hudba vám hrála píseň "Nebe na zemi". Co
je to voilá? To se tak říká, Bohoušku, když třeba něco děláš a ono se ti to náhodou podaří. Lidem
se to líbilo, dávali si rande "tam nahoře" a chodili na kumulonimbus poslouchat koncert na harfu
nebo na stratokumulus, kde se andělské sbory snažily - většinou marně - příliš neubližovat
Bachovi či Handelovi.
Našli se ovšem i takoví, co si na CELEST© stěžovali: například jeden svobodný zednář z Lyonu.
Ten, když v nebi uviděl svou tchyni, se hrozně rozčílil, neboť doufal, že tatáž se bude nacházet v
pekle nebo alespoň v očistci. Jak mohl mít tchyni, když byl svobodný zadnář? To je právě jedno z
tajemství svobodných zednářů, Maruško. To mi ale připomíná: jestlipak víte děti, proč ten virus
pojmenovali Serpent™? To totiž znamená hada - no toho přece znáte, to byl ten, co se vloudil do
ráje! Ano, Petříku - nebo do nebe - to máš skoro to samé, ale ti, co se moc ptají, se tam
nedostanou.
Nikdy se nezjistilo, kdo ten virus vytvořil - ale to bylo u virusů běžné: jednak díky skromnosti
autorů, jednak proto, že za to bylo vězení. Co je to vězení? To je něco jako když vás zavřou do
jedné místnosti a máte tam jenom televizi, stereo, počítač s hromadou elektronických her, ipod a
videofon, Irenko. Ale abych pokračoval: zřejmě se jednalo jen o pouhý vtip, netušilo se totiž, že by
virus mohl "nakazit" i lidi. Ale ovšem že ne, počítačový virus nemůže normálně nakazit lidi,
Janičko, není přece biologického původu! Jak to tedy dělal? Tenhle virus promítal na obrazovku
monitorů různá hesla, poselství či rozkazy, které byly takzvaně sublimální. Jinými slovy, ony
nebyly vidět, neboť trvaly jenom nepatrný zlomek vteřiny. Přesto je ale lidé u obrazovek vnímali,
sice jen podvědomě, ale o to lépe pak mohli být těmi povely také ovládáni. Co je to "vnímali"? No
to je termín, který vymyslel jeden český politik, když chtěl říci, že to "chápe", ale nemohl si
vzpomenout na správný výraz.
Jak už jsem řekl, Tomášku, začalo to jako vtip. Ani autor toho virusa zřejmě netušil, že to bude
velice agresivní a sexuálně aktivní virus - rozmnožoval se totiž pučením, neboť si lidé disky s
programem CELEST© tajně půjčovali, aby nemuseli za program platit. Jenže počítačový virus
Serpent™ najednou začal podléhat také Darwinovým zákonům výběru přirození - totiž chci říci
přirozeného výběru - vidíte, jak jste mě popletli, vy rošťáci. Řečeno s Darwinem, jen ty
"nejodolnější mezi novými mutacemi virusů přežívají v paměti počítače". To je totiž ten boj o
přežití. Ale ne o přežití vlastních rodičů, Martinko, to je normálně běžné, že ano. Já jsem vám totiž
zapomněl říci, že se tehdy na trhu také objevilo mnoho programů, které měly ty virusy zničit.
Pravda, většina z nich byla vytvořena, jen aby se z lidí tahaly peníze, ale byly i takové, co opravdu
pracovaly. Hlavní trik byl ovšem v tom, jak virus najít. Proto byly virusy chytře koncipovány tak,

aby se při každém rozmnožení ještě navíc změnily, tedy tak zvaně transmutovaly. Co to je koncip?
jak s emůžeš tka hloupě ptát, Vendulko?
Navíc pak existovaly virusy, které si i samy dokázaly rafinovaně měnit svůj DNA kód. Ty byly ze
všech nejinteligentnější a virus Serpent™ byl jeden z nich. Dokázal nečinně vegetovat v paměti
počítače a z dialogu, který se v CELEST©u odehrával, pak vytypoval slabůstky jeho uživatele.
Podle toho pak vytvářel ty svoje sublimální vzkazy a rozkazy. Tím se ovšem jeho účinnost
znásobovala a následky byly katastrofální: lidé se začali chovat jako blázni anebo podléhali
depresím, které nakonec také zase zavedly do blázince.

Z historie asi děti víte, že se lidé už dávno snažili vytvořit tak zvanou "umělou" inteligenci. A
vidíte, zde se - dalo by se říci náhodou - vytvořila dokonce inteligence přirozená, stejně jako tomu
je i u některých lidí. První hlášky na obrazovkách byly ovšem ještě víceméně nevinné a žertovné,
neboť virus si všiml, že lidé reagují pozitivně hlavně na různé vtipy, fóry a anekdoty. A tak se
stalo, že se lidé smáli, aniž věděli proč. To ovšem by nebylo vůbec nápadné, že ano, Miluško,
zrovna jako u tebe. První problémy nastaly, když virus začal "flašovat" tj. blikat na obrazovky
černý humor a později i nechutné vtipy. Zde byla reakce silnější: zatímco někteří lidé se otřásali
odporem, jiným, většinou pervertům, to způsobovalo tajenou a později i netajenou radost.
Kritický okamžik nastal, když virus zjistil, že některé senzitivní jedince je možno tímto způsobem,
podobně jako hypnosou, dokonce i "naprogramovat". Displeje začaly zobrazovat rozkazy, které
nakonec vedly k zločinům. Někteří takto naprogramovaní jedinci chodili například do bank
přestrojeni za bankéře a zcela legálně je pak vykrádali. Lidé zakládali různé kulty i fakulty a nebýt
toho, že hromada lidí už tehdy holdovala levným softvérovým náhražkám drog, bývalo by snad
došlo i k válkám. A jak už jsem řekl, blázince se přeplnily, takže je museli zrušit. Toto se stalo
ještě předtím, než se zjistilo, že za to všecko může jen a jen ten zlý virus Serpent™, Pavlínko.
Objevili ho vlastně náhodou: jednomu studentovi ve Frankfurtu se díky vadné videokartě vypálilo
jedno z těch sublimálních poselství přímo do obrazovky, takže zůstalo viditelné. Odborníci firmy
OGAR® ovšem hned poznali, že to nepatří k programu CELEST©, neboť ta věta zněla: "Go to
hell!", jinak řečeno "Jdi do Prčic!". Oddělení WSP (World Software Police) se dalo do práce a
brzy se rozezvučely všechny satelity kolem zeměkoule varováním o novém virusovi. Nebylo to ale
mnoho platné - virus se nedal dobře identifikovat, neboť na každém kompjútru, na každém
bulletinovém boardu, dokonce i na každém policejním počítači byla jiná verze. Vyšlo nařízení, že
je zakázáno používat obrazovky a to pod trestem odnětí svobody. Odnětí svobody, to je Davídku,
jako když se nesmíš v televizi dívat na pořady pro dospělé.
Začalo se používat jen akustických výstupů, tj. spíkrů, ale mnoho to nepomohlo: jednak šlo pak
pátrání pomaleji, jednak chytrý virus přešel brzo na neslyšitelná, supersonická poselství. A protože
se dostal i do televize, stáhlo ředitelství TV programů většinu nainfikovaných pořadů, jako třeba
zprávy, sport - a ano, bohužel i pohádky, Kačenko. Nechali jen dechovky a heavy metal, kde virus
už nemohl nadělat větší škody. Také elektronická pošta trpěla řáděním viruse Serpent™a:
adresátům sprostě nadával a zprávy všelijak překrucoval. WEB byl ovšem zcela paralyzován,
zatímco Světový úřad statistický (SUS) začal pro změnu dávat jen optimistické předpovědi, čímž
naštval mnoho klimatologů.

Vypukl boj kdo s koho. Nejvíce postižené sítě byly dány do digitální karantény, ale to způsobilo
ještě více zmatku. Jeden poněkud senilní byrokrat dokonce poslal na Internet jednotku chemických
vojsk NVS, aby virus vydezinfikovali. Kdekdo podezříval druhého, že je už také naprogramován
čili nakažen virusem; dcera zanevřela na matku, matka na otce a ti všichni pak na dědu s babičkou.
Začaly se objevovat zprávy, že je to snad i dědičné. Lidé se přestali rozmnožovat a homo - ne,
homo sapiens, Jaroušku - byl na vymření.
A pak najednou začalo to všechno bláznění odumírat: lidé přestávali šílet, někteří si dokonce začali
zase předplácet noviny a televize znovu zavedla do programu pohádky, ano, i ty pro dospělé, z
parlamentu. Lidé pochopili, že se něco s virusem stalo. Šuškalo se, že asi zanikl sám od sebe. I
softwéroví experti přiznávali, že nic neví, což bylo neobvyklé. Ale ne, Vlastinko, neobvyklé
nebylo to, že nic nevěděli, ale to, že to přiznali :-).
Nakonec se lidé přece jen dozvěděli, jak to bylo. V Tanvaldě pod Špičákem tehdy byl a nebyl, žil a
nežil, v klášteře "U staré Pavučiny", jakýsi bratr Ambrož. Byl to kompjútrový nadšenec a diletant,
který se navíc ještě zabýval luštěním starých listin, které sice už byly jednou vyluštěny, ale to on
bohužel nevěděl. A jednou vám takhle sedí a z ničeho nic dostane nápad, že ten virus určitě musí
být dílem ďábla! Ono ho, děti, na to přivedlo to jméno Serpent, neboť ten had v ráji byl vlastně
přestrojený čert, že ano. A čirou náhodou si ještě navíc bratr Ambrož zrovna přečetl v jedné té
starodávné listině návod, jak dělat exorcizmus. Ne Emílko, to máš špatný díl encyklopedie,
exorcizmus je vymýtání ďábla. Odkud? No odtamtud, kde ďábel momentálně je, to dá rozum,
Vašíku.
A tenhle bratr Ambrož si vám pak zasedl ke klábosnici - já vím, Lucinko, že se říká klávesnice, ale
on jí říkal klábosnice, on byl ještě staromódní - naloudoval si assembler a v editoru pracně vyťukal
zaklínací formuli:
APAGE

SATANAS

To je v latině a znamená to "Odstup, ďáble!". Jak to, že ďábel uměl latinsky? No proč by neuměl,
Petříku, třeba to studoval večerně na netu z Vatikánu. Ambrož to zkompajloval a pak ještě pro
jistotu pokropil počítač svěcenou vodou. Tím ovšem udělal zkrat na transformátoru, obrazovka
zhasla a když ani po několika zdrávasech neobživla, šel bratr Ambrož celý otrávený spát. A ráno,
co se vám děti nestalo - tedy ne vám, myslím jemu, Olinko - počítač zřejmě přes noc oschl a když
mu ještě bratr Servít, který dělal v klášteře bratra údržbáře, vyměnil pojistky, rozzářila se
obrazovka nebeským jasem. A i ty neviditelné zprávy byly najednou vidět, ale teď už to nebyly,
děti, ta neslušná či výhružná poselství, ale místo toho jen samé modlitbičky ke svatému
Antoníčkovi Paduánskému a později i k jiným, jako třeba ke svaté Dobrotě.
Takhle to všecko vylíčil časopis Svatá Stolice, i když mezi lidem kompjútrovým se tradovala
docela jiná verze: napíšete-li totiž zaklínadlo "Apage Satanas" v ASCII a převedete-li to na
hexadecimálku, dostanete tím jakýsi zárodečný kód, tedy antivirus, který je pak schopen narušit
DNA strukturu samotného virusu. Při reprodukci se pak sub-routiny virusu začnou chovat jakožto
zhoubné buňky a ty zatočí šroubovici DNA na druhou stranu, tj. k dobru.

Ale prostý lid, neznalý softwérových tajů, věřil jen té první verzi a to natolik, že brzo musel bratr
Ambrož svůj exorcizmus opakovat i před kamerou. Při demonstraci pro Celosvětovou Televizi
(CLSVTVá-TV) došlo ale bohužel k neštěstí: po vykropení počítače svěcenou vodou se ubohý
exorcista dotkl rukou kostry neuzemněného monitoru, zajiskřil a skonal. Dvě léta na to byl bratr
Ambrož prohlášen Římem za blahoslaveného, ale to už byl dávno v nebi.
Můžete si s ním promluvit v nejnovější verzi programu CELEST-SUPER© anebo v náročnějším,
jen málo dražším CELEST- DELUX©, pro obzvláště velké hříšníky . . .
Ulož tuto stránku Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan Hurych
Název : FUTUROLOGIE V PRAXI aneb KDE PŘÍTOMNOST
PŘEDBÍHÁ SCIFI.
(interview s Dr. Cochranem, prvně otištěné v Hurontarii)

Vědecký profil:
Dr. Peter Cochrane je Angličan, nositel mnoha doktorátů a vyznamenání za úspěchy v oblasti
nových technologií, profesor hned na několika univerzitách a šéf výzkumného oddělení britských
BT laboratoří a futurolog. Napsal nespočetně vědeckotechnických prací a ještě přitom píše do
několika novin a časopisů (ano, i kdysi i pro WIRED). Navíc stačí pořádat hromadu přednášek a
pohybuje se kolem s takovou rychlostí, že u něj (podobně jako u elektronu) nelze přesně určit, kde
se v daný čas nachází. To vše a víc si o něm můžete přečíst zde

Toto intervjiew mi Peter poskytl přes email ještě pro Hurontarii. Už je tomu delší doba a leccos se
změnilo. Mnoho nových oborů vzniklo od té doby: nanotechnologie, genomy, klonování,
memologie Richarda Dawkinse (kterého jsem kdysi také interviewoval) a jine. Přesto je tento
článek pořád aktuální a umělý život - je zatím pořád ještě jen syntetický, jak potvrdil Dr. J Craig
Venter, který 21 května tohoto roku oznámil, že vyrobil syntetické DNA, nebť k tomu ještě pořád
potřebujeme naturální buňky, viz
http://www.deccanherald.com/content/70761/scientists-create-artificial-life-laboratory.html

JANSAN:
Milý pane Cochrane,
Bylo by milé, kdybyste našim čtenářům mohl zodpovědět tyto dvě otázky:
1) Na vaší webové stránce "O životě a inteligenci" říkáte: "Nyní už máme schopnost zabudovat ty
velké výhody, které má život na bázi uhlíku, do systémú života na bázi křemíku. Ale je třeba si
pamatovat, že život na bázi uhlíku je jediný život, který opravdu známe." Kromě strukturové
analogie, máme ještě jiné důvody, že je život na bázi křemíku možný?
Dr. COCHRANE:
Ano, protože už tu máme jednoduché systémy, které nám pracují - stále se ještě plně nereprodukují
- ale brzo očekáváme, že budou.
JANSAN:
Navíc se život na bázi křemíku může řídit zcela jinými pravidly a zatím jsme nebyli schopni
vytvořit (nemyslím okopírovat) ani život na bázi uhlíku.
Dr. COCHRANE:
To ano, museli jsme vytvořit nová pravidla, která nám pracují a která neexistují v uhlíkovém

režimu.
JANSAN:
To vám gratuluji! Hádám, že si budu muset trochu osvěžit své informace. Moje další otázka, opět
vás cituji:
"Klíčová otázka zní: budeme dosti chytří na to, abychom poznali, že se jedná o umělý život a
inteligenci, až se náhodou vytvoří?" Já jsem si vždycky myslel, že umělý život nemůže vzniknout
nijak spontánně, ale že musí být navržen (stvořen) jakožto výsledek výzkumu a práce v laboratoři.
Dr. COCHRANE:
To zatím nikdo neví - tedy ještě neví!
JANSAN:
Znamená to tedy, že v posledním stadiu můžeme spoléhat jen na náhodu?
Dr. COCHRANE:
Hádám, že to bude záležet na náhodě a chaosu (viz Pozn.).
JANSAN:
To jsem se tedy náhodou strefil :), ale myslím, že je to logické. Jelikož také vím, že citujete R.
Dawkinse jako váš oblíbený link), předpokládám, že ale věříte, že darwinismus bude pracovat i
pro umělý život.
Dovolte, abych vám poděkoval za váše odpovědi a přeji vám jménem našich čtenářů úspěch ve
vaší práci, Dr. COCHRANE:
Bylo mi potěšením.
Poznámky pro čtenáře: "Chaosem" zde není míněn všeobecný zmatek :), ale skutečná vědecká
disciplina - ale o tom snad ještě někdy jindy. Více o "křemíkovém životě" jsem napsal v mém
článku "Boj o život, jak ho ještě neznáme", který uveřejníme příště. Nejde o chemickou analogii
našeho "uhlíkového života", ale o o digitální struktury inteligence, které mají všechny základní
charakteristiky řivota, tedy i rozmnožpvat se a samy se vyvíjet.
Ulož tuto stránku Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : MAKRO KAMENÁČ

Chlap jako hora, vysokej skoro sedm stop, pod bílým tričkem se rýsuje mohutná vypracovaná
muskulatůra a když se usměje, objeví se bělostnej chrup, kterej jakoby vypadl rovnou z reklamy na
stomatologickej vercajk. Dlouhý blond vlasy a oči modrý jako nebe. Ženský omdlívaj při pohledu
na tak hutnej koncentrát mužství. Tak to je Makro Kamenáč! Sen všech žen, ničitel srdcí a kont v
bankách. Toužebně zbožňovaný krásnější polovinou vesmíru a nenáviděný tou druhou půlkou.

Makro Kamenáč svižným krokem
vykročil k výtahu, který ho měl vyvézt
do padesátého patra budovy, patřící Jižní
společnosti pro kulturizaci a zvelebení
planet. Nevšímal si dívek u informačního
pultu, které v dokonalé shodě vykouzlily
unisono komorní : "Óóóóóóó!" a musela
jim být poskytnuta první pomoc
čpavkem, protože do jedné omdlely.
Výtah jako obvykle nefungoval. Makro
nepřivolal jednoho z pomocných robotů,
kteří vynášeli, ale rozrazil dveře
výtahové šachty, uchopil lana a obouruč
snožmo se jal šplhat vzhůru. Když
dorazil jen lehce zadýchán nahoru,
očistil si puky na svých bezvadně vyžehlených nohavicích a bez zaklepání vstoupil k šéfovi.
Minul sekretářku, jež tu byla zřejmě nová, protože při minulé audienci ji tu neviděl. Ocenil
obdivným pohledem její lahodné křivky a položil ruku na identifikátor, aniž si povšiml, že se
dívka změnila v malou hromádku popela, jsouc sežehnuta děsivým žárem touhy, která je, jak
všichni víme, nezvladatelná, utočí na lidi s děsivou prudkostí a neptá se jich zda chtějí či nikoliv.
Komunikátor něco tiše zapípal, zasvítilo zelený světýlko a Makro vstoupil do šéfovy kanceláře,
zatímco úklidoví roboti odklízeli to, co zůstalo ze sekretářky.

Uprostřed za psacím stolem velikosti boxerského ringu stál On Velký šéf ve své sváteční uniformě
a báňal 5/4 coulové cigáro. Přivítal Makra: "Poslyš, tohle mi nedělej, to je tenhle měsíc už třetí
sekretářka, ty asi netušíš, jak těžký je dnes sehnat slušně kvalifikovanej personál!"
Šéf měl na prsou všech třistaosmdesátpět vyznamenání, která po dobu své činnosti u JSPKAZP

obdržel. Kamenáč mu zmáčkl srdečně ruku, až mu v ní rozdrtil všechny kůstky. Šéf ani nehlesl a
vyňav cigáro, vypustil z úst hutný oblak kouře, který v pozadí srazil k zemi smečku
naslouchajících nepřátelských agentů.
"Odkliďte ty měkoty pryč," zahoukal do telefonu a bez přerušení promluvil ke Kameňákovi, "ta
dnešní omladina už nic nevydrží, viď, starý brachu!"
Pokynul mu, aby se posadil. Makro se pohodlně rozvalil v křesle, které jen zaskřípalo pod jeho
sporou postavou, a přijal od šéfa pitivo. Znalecky přivoněl. Byl to jeho oblíbený nápoj připravený
z čistého alkoholu zředěného kapkou whisky. Usrkl dřív než nápoj rozleptá sklenku vyrobenou ze
speciálního tvrzeného laboratorního skla a vyrobí kráter v titanové podlaze.
Šéf si přitáhl jakousi složku a poklepal na ni cigárem, načež se papír vzňal. Potom chvíli předváděl
válečný tanec kmene Agirů, což při jeho hřmotné postavě byla docela hezká kulturní vložka. Poté
začaly fungovat požární automaty a zlily ho. "To byla zajímavá taneční kreace," chválil ho
Kamenáč, "kdepak jste se tanec deště naučil? Mohl byste to používat jako agitku při náboru
nových zaměstnanců."
"Nedělej blbý vtipy, Kamenáči. Je tady úkol speciálně jen pro tebe. Nemám v tuhle chvíli nikoho
tak kvalitního, který by měl v téhle misi šanci na úspěch aspoň jedno procento. Říkám to nerad, jsi
můj nejlepší muž, ale musím tě poslat do téhle akce, kde půjde každým okamžikem o krk. Matouš
se nevrátil, Johna jsme sice zachránili, ale je to jen zdevastované tělo bez duše naprosto
beznadějný případ. Situace je tam natolik vážná, že je třeba to zkusit znova, dřív než se to rozšíří
po celý galaxii. Musíš vyrazit ihned.
S celým případem se seznámíš podrobněji na lodi, protože jsem obsah složky nahrál na disketu a
dal do palubního počítače hvězdoletu, který již čeká na startu pouze na tebe a tvou posádku."
"Posádku?" podivil se Makro.
"Víš moc dobře, že je zakázáno jít do akce sólo."
"Ale ..."
"Já vím, že úmrtnost tvých parťáků je 99% a jsou předem odepsaní, ale předpis je předpis.
Nějakýho blba, kterýho bychom mohli postrádat, tady najdu, i kdybych si ho měl vycucat z prstu."
Šéf to názorně předvedl a následně i dodržel a tak jsem se k tomu přichomejtl i já ....

Vždycky jsem si přál být průzkumným pilotem tak jako můj nedostižný idol Makro, jenže i když
do mě cpali všemožný růstový hormony horem dolem, moje tělo se vzepřelo a řeklo: "A just né!" a
někdy kolem puberty prostě přestalo růst a tak ze mě bylo vyzáblý vyžle. Pracoval jsem na
oddělení archivování, kam celej rok nevkročila ani noha a tak jsem tam byl docela v pohodě a
najednou vpadnou dovnitř dveře a v závěsu za nima... kdo jinej, než můj idol! Makro Kamenáč!
Měl na sobě nacákanej asi hektolitr kolínský vody, která měla všechny vlastnosti atomový bomby
a její odér by spolehlivě poslal do kolen i vačnatku gigantici z dvojhvězdy Blablaringa, která, jak
známo, nemá čichové orgány vůbec. Nedbal na nic a vrhnul se na mě. Když mě pustil, byl jsem ve
stavu, kdy by bylo záhodno předat mě četě lékařů specialistů, aby se postarali o moje ostatky.
Teprve když ho opět spolkla chodba, dorazilo ke mně to, co mi říkal. Byl jsem natolik šokován, že

jsem si to musel ještě několikrát nechat z různých zdrojů potvrdit.
Na balení jsem toho neměl moc. Vlastně popravdě, abych ušetřil za byt, bydlel jsem vzadu za
registračkou, kde jsem si z regálů udělal docela slušnou místnost. Soukromí jsem měl jisté, protože
zde byly doklady z prvních cest, které nikdo nikdy nehledal. Nedělalo mi tudíž žádný problém
dostát požadavku a být připraven ještě ten samý den k odletu.
Makrův člun vůbec nevzbuzoval důvěru. Žádné aerodynamické tvary, vypadal spíš jako obrovité
vajíčko, kterému někdo obzvláště zlomyslný promyšleně a velice dlouho ubližoval všemožnými
způsoby. Vrchní skořápka byla zprohýbána, opálena a poškrábána. Makro už seděl ve velitelské
sekci a na rozdíl od našeho prvního setkání, tentokrát sotva vzal na vědomí mou přítomnost.
Pokynul hlavou a dál, s rukama až po lokty zabořenýma do útrob ovládacího pultu, cosi kutil a jen
občas hodil za záda nějakou součástku.
Když se za ním posléze nakupila slušná hromádka šrotu a z pultu trčely dráty na všechny strany
jako bodliny dikobraze, zdálo se, že je Makro spokojen. Ledabyle nacpal vyhřezlé vnitřnosti zpět,
zaklapl víko a řekl: "No teď by to mohlo fungovat podle mých představ, bez těch jejich pitomejch
omezení." Pak se obrátil ke mně: "Přikurtuj se, startujem!" S těmito slovy zmáčkl celkem
nenápadný knoflík na pultě. I přes jeho nenápadnost se začaly dít věci. Loď se vzepjala a vyrazila
jako kůň, kterému někdo nasadil ostruhy. Vmáčklo mě to do křesla, popruhy se snažily
mermomocí zformovat můj pas do vosí fazóny. Můj žaludek mě, podle toho, co jsem cítil, doháněl
alespoň o půl metru.
V momentě, kdy jsem se s touto skutečností začínal pomalu sžívat, sebou člun prudce zazmítal,
jako plíce kuřáka doutníků po vyběhnutí schodiště. Makrovi se podařilo z kakaové hnědi změnit
odstín na téměř křídový, čiperně vyskočil, popadl z bedny gigantický perlík a vrávoraje, bušil do
jednotlivých sekcí. Na mou otázku, cože to provádí, přiškrceným hlasem odpověděl. "Ladím
programy."
Kupodivu se tento technologický postup osvědčil a let se poněkud uklidnil. Posléze se umoudřily i
mé vnitřnosti a vrátily se zpět na své místo a tak jsem si dovolil obrátit se na Makra s otázkou:
"Kam to vlastně letíme?"

Makro se zašklebil a začal v nepořádku, který okolo něj panoval, pátrat. Jak se doba hledání
prodlužovala, brunátněl a hlasitěji klel. Náhle vydal vítězoslavný ryk a vytáhl z chuchvalce
vzájemně dokonale promísených součástek disketu. Mávaje s ní nad hlavou, zatančil jakýsi
pitoreskní tanec, kterému jsem se zájmem přihlížel: "Netušil jsem, že pěstuješ folklór!"
Makro to ignoroval a vsunul disketu do otvoru. na obrazovce se zjevil odulý generál, báňal svoje
cigáro připomínající ropovod, mrsknul mrožákem a veledůležitě vykládal : "Když letíte na jih od
souhvězdí Velblouda, narazíte na soustavu Gorel. Na její třetí planetě se děje něco divného. Z
první výpravy se nevrátil nikdo. Měli tu nejmodernější techniku, ale druhý den se odmlčeli. Z
druhé se sice John vrátil, ale byl ve stavu naprosté psychické i fyzické vyčerpanosti, a nám se
dodnes nepodařilo dát ho do pořádku a vyslechnout ho. Jediný předmět, který se mu ze své
výpravy podařilo přinést, byl tento."
Na obrazovce se objevil černý předmět. Byly to dva látkové rovnoramenné trojúhelníky, kterým

někdo sešil jeden vrchol, sešil je dohromady a k dalším vrcholům přišil provázky. Napadlo mě, že
by to mohl být motýlek pro obry, ale mátly mě ty čtyři šňůrky. Přišel na to jako vždy Makro: "To
je přece na fousy!"
"...?????" já na to.
" Kdysi dávno mužský nosili kníry různejch tvarů, děsně si na nich nechávali záležet, voskovali si
je, a aby udržely tvar i přes noc, tak si na ně dávali takovýhle forychtunky."
A bylo to. Teď jsme si mohli lámat hlavu s tím, proč náš předchůdce za důležité právě tohle.
"Třeba s někým zápasil těsně před tím, než se mu podařilo prchnout z vězení do člunu a odletět,"
navrhnul jsem a v hlavě jsem měl grandiózní vizi průzkumníka zápasícího s vousatým obrem.
Neprošlo to. Nicméně jsem se ploužil s tímhle vehiklem dál vesmírem s představou vousatých
obrů vraždících nevinné kosmonauty. Loď se velmi často vzpouzela a občas se pokoušela obrátit
se naruby jako rukavice, aby vyvrhla jí nepohodlný obsah svých útrob do universa.
Makro byl v těchto vypjatých chvílích naprosto velkolepý a nepřekonatelný, když nohou držel
rychlostní páku a zároveň, natažen neuvěřitelně přes celou délku kabiny, bušil do jednotlivých
sekcí, což mělo za následek značné výkyvy v energetickém přísunu. Světla zhasínala a
rozsvěcovala se, motory chrchlaly a dusily se, aby vzápětí řvaly v nesmyslně vysokých otáčkách.
Tento souboj většinou podle mého mínění končil remízou, ale Makro byl spokojen a komentoval
to slovy: "Musíš jí ukázat, kdo je tu pánem!"

Nejsem si jist, nakolik byl tento razantní postoj příčinou našeho fiaska při přistávání. V hlavním
computeru totiž došlo k jakési podivné poruše, při které se jeho intelekt rozdvojil. Začalo to vcelku
neškodnými hádkami mezi levým a pravým zvukovým kanálem, ale rozpad osobnosti se postupně
prohluboval, až nabyl patologických podob, kdy na sebe jednotlivé sekce pokřikovaly, používajíce
při tom slovních zásob tak hrubého zrna, že jsem ani netušil jejich existenci. Bylo to vysloveně
nepříjemné. Jeden kanál se snažil přeřvat druhý za použití maximálního výkonu reproduktorů.
Ve svém rozhorlení byli natolik bezohlední, že, ač byli plísněni, vůbec na nás nebrali ohled. Celá
záležitost dostala kritickou podobu v době, kdy jsme měli cíl již na dohled a požadovali jsme od
computeru, aby vypočítal parametry přistání. Ihned propukla naplno nová hádka a když jsem se do
ní pokusil vmísit, byl jsem umlčen slovy: "Ztichni, ty slizoune biologickej! Zavři ten svůj mluvící
otvor nebo pošlu úklidového robota a dám mu pokyn, aby tě vykopl ven, abych měl klid na
přemýšlení!"
Každý z kanálů měl vlastní představu o tom, jak by mělo přistání probíhat. Nám to bylo v té chvíli
v podstatě úplně jedno, protože obě navrhované varianty měly naprosto katastrofický průběh a
stejně jsme do toho neměli co kecat. Předchozí Makrovy metody nebylo možno použít vzhledem k
tomu, že by se to rovnalo naprosté destrukci celé řídící části. V kritické situaci, kdy jsem právě stál
u výlevky a předával jí obsah svého žaludku, Makro se zmítal přikurtován v pilotním křesle, byla
naše loď náhle zasažena silným svazkem signálů, který rázně ukončil blížící se apokalypsu, neboť
převzal velení na palubě a vedl nás koridorem směrem k ústřední planetě systému.
O vlásek jsme minuli jeden z měsíců planety. Byl to takový rudý cvalík a jeho četné krátery
připomínaly ze všeho nejvíc úsměv mentálně zaostalého génia. Na zem jsme dosedli tak lehounce,
že jsem ten okamžik ani nezaznamenal. V tichu, které následovalo, jsme jasně slyšeli, jak levý

kanál přesvědčuje pravý: "Náhodou si to moc dobře pamatuju! Dnes jsi na řadě s mytím nádobí
ty!"
Trvalo mi pěknou chvíli, než jsem se zmátořil a tak Makro, který byl fit jako vždy, mezitím už stál
v přechodové komoře. Všechny displeje ukazovaly přímo ideální hodnoty a tak bez prodlení
zmáčkl otvírač dveří. Nestalo se nic. Zmáčkl znova, silněji. Nic. Zabušil na dveře pěstmi. Nic!
Kopl do nich a začal divoce poskakovat, protože si ukopl palec. Dveře se s ďábelskou
zlomyslností, vrozenou pouze předmětům, začaly otevírat právě v okamžiku, kdy k nim byl
obrácen zády. Prudce se narovnal, praštil se o ocelový nosník a mírně ho prohnul.
Vytřeštěně zíral na blížící se uvítací výbor. Semknut v jeden šik přicházel nám vstříc sen všech
mužů sbor nádherně zaoblených dívek oblečených jen do toho nejnutnějšího. Sotva uviděly
Makra, vydaly ze sebe jednohlasné: "Ááááááááá!" Jedna z nich, zřejmě velitelka, předstoupila před
ostatní a ignorujíc povinný ceremoniál přivítání, rázně prohlásila: "První je můj!"
Odpovědí jí byl třeskutý nesouhlas zbytku. Velitelka se je pokusila chlácholit: "Alespoň jednou...
nebo dvakrát, pak bude váš."
Z davu se ozval výkřik: "Nic takovýho! Ten minulý nevydržel ani týden. Budem losovat o pořadí."
Ostatní začaly skandovat: "Losovat! Losovat!"

Makro pochopil o čem je tu řeč a že se tu o něj handrkují jako o kus hadru. Ustoupil a mě, který
stál za ním, přimáčkl na stěnu chodby, čímž mi vlisoval větrací mřížku do zad. Zatím hádky
nabývaly na intenzitě.
"Je velký a silný," zkoušela to velitelka, ale bylo to zcela zbytečné. Dav rozdychtěných krásek vzal
vstupní dveře útokem. Makro se ani nepokusil o odpor. Když jeho stisk povolil, zhroutil jsem se
lapajíc po dechu k zemi. V první moment moje objevení vzbudilo rozruch, ale pak se jedna z nich
nahnula nad mou zhroucenou osobou a ohodnotila mě: "Takovej póvl. Tohle tu necháme."
S těmito slovy odcházely a Makro se mezi nimi tyčil jako maják. O kus dál vlezly do vozidla
připomínajícího obrovského brouka a pak už jsem byl sám.
Zavřel jsem vchod a uvažoval, co mám dělat. Nakonec jsem se rozhodl, že nejdůležitější je předat
zprávu. Nejsem si zcela jist, zda se mi to povedlo. Po Makrových svérázných úpravách zůstala z
řídícího pultu jen ruina. Pak už se nedělo nic. Odletět s tímhle křápem bych nedokázal ani kdyby
mi šlo o život a tak jsem se jen poflakoval a čekal. Netrvalo to dlouho, šestý nebo sedmý den,
právě když jsem klimbal nad ovládacím pultem, který jsem se podle manuálu, servisní knížky a
příručky pro slaboproudaře začátečníky pokoušel uvést do původního stavu, ozvalo se silné a
velice naléhavé bušení mnoha pěstiček na plášť lodi.
Doplácal jsem se ke vchodu. Dveře se kupodivu otevřely ihned po prvém stisknutí. Přičetl jsem to
svému kutění a pocítil mimoděk pýchu nad dobře zfušovanou prací. Naskytl se mi téměř identický
pohled jako v první den. V pozadí si to lebedilo chrobákovité vozidlo a přede dveřmi se uprostřed
šiku dívek tyčil Makro. Přesto jsem jako rozený průšvihář ihned zaznamenal změnu atmosféry.
Zatímco poprvé bylo rozdychtěné očekávání dívek tak hutné, že bylo téměř hmatatelné, nyní to
byla hromadná panika lidí prchajících před nezadržitelnou přírodní katastrofou.

Všechny měly vyděšené pohledy a temné kruhy z nevyspání pod očima. Oproti tomu Makro se
usmíval od ucha k uchu. "Chtěla by se ještě než odletíme některá z vás se mnou na rozloučenou
pomilovat?" zeptal se. Na dívky to mělo stejný účinek, jako by měl v ruce odjištěný granát.
Rozprchly se na všechny strany tak rychle, že v jedné vteřině byla plocha přehuštěná a v
následující zela prázdnotou. Jen pár z nich vykukovalo zpoza vozítka, dělajíc si zřejmě nárok na
gloriolu hrdinství.
"Zmiz odsud co nejrychleji!" zavolala ta, ve které jsem poznal velitelku. Hlas se jí hystericky
chvěl. Makro ležérně vešel, vzal mě zcela zkoprnělého pod paží a odváděl do řídící kabiny. Dveře
se za náma zavřely.

I přes mé opravy se nám podařilo uvést loď v celku slušném časovém limitu do provozuschopného
stavu. Makro mačkal nejrůznější tlačítka. Když jich dostatečný počet svítil červeně, byl spokojen a
suše pravil: "Tak a teďkonc odtud konečně vypadnem! Dem na to!" Padali jsme. Tedy já jsem
padal bezvědomím, nicotou a zažíval pocit Schrodingerovy kočky. Makro mě probudil tím, že mi
dal napít něčeho, co jsem původně považoval za kyselinu. Když viděl, jak mi to leptá hrtan, zeptal
se udiveně: "Si nikdy ještě nepil NHOH?"
Byl v dobré náladě a tak byl i sdílný: "Tam na té planetě dělali nějaký genetický pokusy, chtěli mít
samý krásný a dokonalý lidi, ale drobátko se jim to vymklo z rukou. Začalo se jim rodit čím dál
tím míň opravdovejch mužskejch. Řešili to sice umělým oplodňováním, ale chyběl jim sex a tak je
pochopitelný, že každej mužskej, kterej se tam objevil, byl na roztrhání..."
?" přetrhl jsem jeho vypravování.
"Já jsem sice mužskej jak se patří, ale stejně bych to nezvládl sám. Náhodou jsem měl s sebou
pomocníka."
Sáhl do taštičky u pasu a vyndal falus grandiózních rozměrů doplněný po obvodu mnoha
výčnělky.
"Ty jsi tušil...?" ptal jsem se zděšeně.
"Ale kdepak. To s sebou vozím, protože je to ta nejlepší věc na to, když seš ve skafandru a
potřebuješ se podrbat."
Jen jsem úžasem lapal po dechu, ale Makro už navazoval: "Jo a taky už vím, co to bylo za věc,
kterou přivezl John na Zem."
"...?"
"No přece dámský kalhotky," zasmečoval.
Makro byl prostě jako vždy excelentní.
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Sokrates a Platón byli sice významní filozofové, ale celou antiku i středověk je zastiňovalo dílo
Platónova žáka, Aristotela. Studoval v jeho athénské Akademii, kde pak zůstal jako učitel až do
Platónovy smrti. Později se stal učitelem Alexandra Velikého, ale pak se zase vrátil do Athén a
založil tam svou školu, zvanou Lyceum. Většinu svých děl napsal právě tam (od roku 335 až 323
před Kristem) . Na rozdíl od svých předchůdců byl ale empirik, tj. praktik. To mu umožnilo
zvednout řadu dosavadních disciplin na opravdu vědeckou úroveň, protože jeho názory byly
podloženy skutečným pozorováním a logikou. Ve středověku si ho přivlastnila katolická církev a
vůbec jí nevadilo, že ani nebyl křesťan :-). Trvalo to vlastně až do sedmnáctého století, než se
zjistilo, kde se všude mýlil a tak začala velká vzpoura proti skolastikům, dnes nazývaná
"osvícenstvím".

Aristoteles včera a dnes.
Aristoteles byl vlastně první "vševědec", encyklopedik: věnoval se fyzice, metafyzice, etice,
politice, poetice a a psal i o duši (De Anima). Navíc šel i do hloubky a začal vědy kategorizovat, z
přírodních věd například studoval anatomii. astronomii, embryologii, geografii, geologii,
meteorologii, fyziku a zoologii. Jeho knihy byly původně míněny jen jako učebnice pro jeho žáky
- netušil, že se stanou i prvními "učebnicemi národů".
Po Alexandrově smrti byl také on, podobně jako Sokrates, odsouzen a také i on proto, že si neváží
bohů. Aristoteles se ale z osudu Sokrata poučil a podařilo se mu včas uprchnout.
Aristotelův svět.
V jeho době se vlastně po slovem filosofie mínilo téměř vše. Největší zásluhy má ovšem v logice,
kterou iuž i on považoval za páteř filozofie. Svými šesti knihami o logice se vlastně stal
zakladatelem formální logiky, tj. dedukce, logického odvozování, jak o něm prohlásil sám Kant.
Nejen jeho sylogizmy (už jsme tu uvedli příklad: všichni lidé jsou smrtelní - Aristoteles je člověk tedy i on je smrtelný) , ale i jiné jeho logické postuláty (např. o interpretace, o negace aj.), nebyly
překonány až do devatenáctého století našeho letopočtu.
Také jeho vědecké metody byly novinkou: na rozdíl od Platóna postupoval také od speciálního ke
všeobecnému, tak jak to dělá i dnešní věda. Spojoval tedy indukci s dedukcí, analýzu se syntézou.
Za teoretickou filozofii ovšem považoval hlavně matematku, fyziku a metafyziku (ne tu dnešní, ale
spíše o duchovní a nehmotných skutečnostech). Zbytek byla praktická filozofie, politika a poezie.
První neshody.

Středověká církev si nejen Aristotela přivlastnila, ale přímo jaksi uzákonila: to, co napsal, bylo
jako vytesáno do kamene. Aby ho nějak spojila s náboženstvím, přivymyslela různá umělá
spojenís biblí, nad kterými by logický Aristoteles asi zoufale kroutil hlavou. Navíc se některá jeho
tvrzení stala přímo dogmaty - jedním takovým bylo to, že slunce obíhá kolem země.
Problém byl v tom, že on prostě věci bral tak, jak je viděl, jako všichni empirici. Navíc byla jeho
pozorování spíše kvalitativní než kvantitativní. Když ve zde už jmenovanám šestnáctém století
začali vědci používat matematiku (slyšel jsem, že někteří to dělají i dnes :-), najednou se začal
aristotelovský svět hroutit. Jendou z prvních ran bylo studium komet. Měřením se zjistilo
(nepřesnější výpočty prý udělal náš Tadeáš Hájek z Hájku), že přicházejí z velké dálky a jak mohl
každý dosvědčit, dopadají na zem. Nu dobrá, ale Aristoteles pověsil všechny hvězdy na jakousi
křišťáovou kouli, obklopující v určité výši naši zeměkouli. Musíme se teda všetečně ptát, proč ty
komety tu kouli nerozbijí, že ano . . .
Také výpočty trajektorií planet začaly dávat za pravdu Koperníkovi a i když se Brahe ještě snažil
nějak skombinovat oba systémy, Kepler už pracoval šistě s heliocentrickým systémem. jen tak
totiž mohl objevit svoje zákony oběhu planet kolem slunce. A pak už to šlo rána za ranou a
zatímco si církev ještě dovolila upálit Giordana Bruna, na Galilea si to už netroufla (jezuitští vědci
totiž jeho pozoorování tajně potvrdili). Historici nám dodnes mylně servírují Brunův rozsudek jako
trest za zastávání se Koperníka, ale pravda je jinde: Bruno totiž tvrdil, že vesmír je nekonečný. To
se muselo potrestat: to přece nejde; lidé by se pak ptali, kde je teda nebe a zda je vůbec nějaký
Bůh, ne?

Dnes si vážíme Aristotela, ale poznali jsme, že se někdy i zmýlil a to hodně. Ale právě proto, že
byl empirik a milovník pravdy, věřím, že by byl první, který by uznal, že se mýlil. To nijak
nezmenšuje to, co dokázal, většina toho dosud platí. Na druhé straně ale historie ukazuje
omezenost dogmatiků, kteří se svou arogancí a ignorancí snažili zastavit pokrok. Jejich potomci tu
stále žijí kolem nás a i dnes se snaží podřídit vědu politice . . .
(pokračování)
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Zavřeli písničku, zavřeli za vrata,
protože prý byla nějak moc hubatá.
Lidé ji zpívali, zpívali do noci,
zpívali svobodní, zpívali otroci.
A když si ji už celé císařství zpívalo,
nedivme se, že to císaře nas-štvalo.
Zavřeli ji tedy do hradního žaláře,
že prý svými slovy uráží císaře.
Zavřeli písničku, zavřeli do želez.
Stačí prý křepelka, co zpívá "pět peněz".
Nebude už nutno zpěváky zavírat:
když není písnička, tak není co zpívat!
Zatímco písnička sedí ve vězení,
neskončí tím ovšem to její trápení.
Žalářník také ještě se přičiní:
nebohé písničce násilí učiní.
Ta potom v žaláři na slámě porodí,
tři malé dcerušky se jí tam narodí.
Písnička s radostí hledí na dětičky:
mají se k světu ty uřvané písničky.
Brečí tam holčičky od rána do šera.
Naštve se žalářník a jednou zvečera
ze vzteku vyhodí děvčátka za vrata děvčátka po matce, děvčátka hubatá.
Naštěstí jde kolem ponocný Zajíček,
ujme se z lítosti maličkých písniček.
A ony rostou pak rychleji než z vody
a na mladé chlapce uplatní své svody.
Než se kdo naděje, batolí se světem

na tisíc písniček a ty zas svým dětem
předají pak nápěv od jejich babičky.
Všichni zas notují ty jejich písničky.
Lidé se radují, zpívají vesele,
ráno i večer, když lezou do postele,
neb když se písničky začínaj' ozývat;
i toho císaře dokážou uzpívat.
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