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

Toto nové číslo lze celé stáhnout ve formátu PDF Pokud se vám tam po otevření čísla
neobjeví vlevo obsah, tukněte tam na
Vážení přátelé,
právě vyšlo naše deváté, zářijové číslo měsíčníku SF-inga. Jak už jsme napsali v
minulých číslech, SFingu můžete číst na Netu v prohlížeči nebo si ji stáhnout v PDF
formátu a číst pomocí programu ADOBE READER.
V tomto 9. čísle máme
- V sekci TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ Druhou návštěvu u Smetany, dále Kdo napsal
třeboňskou šifru, a Další dopis od G.A.
- V sekci ZÁHADY máme další minidetektivku s otevřeným koncem ("Uhodnete?") a
seriál Teslovy záhady - pokračuje, tentokrát o knize Ztracené deníky. Též článek o
Tunguzce, Shakespearovi a seriál Začátky kryptografie pokračuje třetím dílem.
- V sekci VM uvádíme Co ženy a VM? a komentář k esejím R. Firtha.
- V sekci SCIFI máme další dvě povídky o Čárlím Šínovi a jednu povídku takřka
xenofobní.
- V sekci JINÉ je opět nová puzzzle-šoupačka, báseň Závidím bohům a druhý díl nové
knihy z populární séri UMÍME - Umíme myslet logicky?).
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE (sloupec vlevo), kde už
je téměř 130 knih a níže si můžete hned stáhnout i nové přírůstky a sice INDIÁNSKOU
NOSTALGII (vzpomínky filmového herce na westerny a indiánky s Vinnetouem, plus
nádherné fotky), dále knihu metapovídek ZRCADLENÍ a ( v angličtině) the book of
short stories ALL THE BELLS OF HELENA Knihy jsou zdarma k přímému stažení odtamtud či z Novinek.
SFinga vychází v polovině každého měsíce a přihlášeným čtenářům zasíláme předem
tento oznamovací Bulletin. Všechna letošní archivní čísla lze stáhnout níže.

NOVÉ ČLÁNKY:
TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ:
1* KDO NAPSAL TŘEBOŇSKOU ŠIFRU? - podezření, že v Čechách dělali špióny
2* DRUHÁ NÁVŠTĚVA U PROF. SMETANY - možná Kelly skutečně věci zdědil,
ale co dál?
3* DALŠÍ DOPIS OD G.A., TENTOKRÁT JANSANOVI. - připomíná mi Antonia
Salieriho, zloducha z filmu Amadeus
ZÁHADY:
4* 9. KVAZIDENÍKY 4., Kniha "Ztracené deníky" (1.) - už v Koloradě prý Tesla
naslouchal extra-terestriálním bytostem
5* ZAČÁTKY KRYPTOGRAFIE, Díl 3. - pro lepší utajení vynecháme pauzy
6* UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.7.)
7 * ZÁHADA SHAKESPEARA OBJEVENA? - tak či tak, skutečný Shakespeare
opravdu žil
8 * PŘÍPAD TUNGUZKA tyto dvě možnosti to vysvětlují vcelku dobře
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:
9* KOMENTÁŘ K POZNÁMKÁM R. FIRTHA, DÍL 6,7 a 8. - Pozor: kdo chce, může
si celý rukopis VM stáhnout ve formátu PDF link je v článku
10* A CO ŽENY A VM? - Eliška Přemyslovna a Filipina Welserová
SCIENCE FICTION:
11 * ZRCADLENÍ - iluze jsou perfektně normální jevy
1 2 * XHUMOVÉ, SYNOVÉ BELIAHU (Čárlí Šín, 3,)
13 * AMYRIL (Čárlí Šín, 4.)
JINÉ (ČLÁNKY, POVÍDKY a j.):
HEXA6© - naše šoupačka
14 UMÍME LOGICKY MYSLET? - díl2., Výroková logika
15 ZÁVIDÍM BOHŮM- báseň
LETOŠNÍ ČÍSLA SFINGY KE STAŽENÍ: (vždy ale až po 15tém v daném měsíci)
ČÍSLO 9 , ČÍSLO 8 , ČÍSLO 7, ČÍSLO 6, ČÍSLO 5, ČÍSLO 4, ČÍSLO 3, ČÍSLO 2,
ČÍSLO 1.

NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH 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, i s obrázky. Starší knihy najdete v sekci NOVÉ KNIHY nebo přímo KNIHY
OFF-LINE.
* INDIÁNSKA NOSTALGIA Vzpomínky filnového herce, M. Jablonský, BOL-37110, stáhni zip nebo PDF
* ZRCADLENÍ Metapovídky, J.B.Hurych, BOL-37-63, stáhni zip nebo PDF
* ALL THE BELLS OF HELENA Short stories, J.B.Hurych, BOL-37-23, stáhni zip
nebo PDF
Stahování: Pokud vám nejdou knihy stáhnout přímo z pošty (pokud dostáváte náš Bulletin),
stáhněte si je zde z bulletinové stránky SFingy nebo tamtéž ze sekce NOVÉ KNIHY či KNIHY
OFF-LINE.
Zpracování: 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 otevřete v Adobe
Reader a už čtete (máte-i Adobe bar, soubor se otevře a jeho třeba uložit "ručně"). Nalevo pod
uvidíte obsah, ťuknutím na něj se dostanete na patřičný článek či kapitolu). Podrobný návod ke
stahování najdete vlevo v INSTRUKCÍCH.
Celá naše knihovna je přístupná v sekci KNIHY OFF-LINE a knihy ke stažení jsou tam seřazeny
abecedně.

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:
Nic neuspěje tolik jako zdání úspěchu. (Christopher Lasch)
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen)
Náš nový e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com

Autor : ©J.B.Hurych
Název : KDO NAPSAL TŘEBOŇSKOU ŠIFRU? Kdo jste si
přečetli poslední (třetí) díl Třeboňské šifry, tak už víte, co v ní bylo.
Máme-li tomu tedy rozumět, je to zápis o tom, že Vilém z Rožmberka
neskončil přirozenou smrtí, ale že byl zavražděn, patrně otráven.
Otázkou ovšem je, proč to asi vůbec někdo zapsal a zašifroval?
Jansan

Rozluštění zašifrované poznámky - neboť až na několik chybiček je jasné, že jsme
nalezli správné vyluštění - mě pobídlo k dalšímu hledání. Jelikož mám oxeroxovanou
většinu poznámek, nebylo to hledání dlouhé. Mám jich jen třináct, zbytek mi ještě
nestačil Shinen poslat.
Ukázalo se, že číslo třináct je opravdu nešťastné: žádná ze zbývajících nebyla
zašifrována. Ano, všechny byly psány v enochiánu a v angličtině, ale jak jsem si zjistil,
byly to většinou citáty z Monas Hieroglyphica, tj. knihy Johna Dee. Knihu samotnou
publikoval už v roce 1564, když mu bylo 37 let, ale celý život ji prý považoval za svoje
nejlepší dílo. To by také ukazovalo na nejstarší možné stáří poznámek - pokud nalezená
kniha Klíčků Šalamounových patřila přímo Johnovi, pak záleží na tom, kdy ji sehnal.
Mohl totiž tehdy ony svoje citáty teprve vymýšlet, inspirován samotnou knihou - a to by
vysvětlovalo, proč to nejprve psal v angličtině a teprve pak napsal svou knihu v latině.
Pokud ale psal poznámky někdo jiný, poznámky budou asi mladší, protože knihu v
Čechách uvedl nejprve samotný Dee, při své audienci u Rudolfa II na pražském hradě.
Bylo to v roce 1584 a dokonce mu ji - podle vlastního tvrzení - sám daroval, ale císař
prohlásil, že tomu moc nerozumí. Vzhledem k tomu, že nikdo z krumlovských Čechů
neuměl anglicky, druhým kandidátem pro autorství poznámek mohl být ovšem Kelley,
ale vše ukazuje spíše na to, že to byly originální poznámky psané Johnem Dee, což by
mohl potvrdit rozbor písma jiných enochiánských textů psaných Johnem. Nu to můžeme
udělat později. Všechny ostatní poznámky jsou na první pohled psány stejnou rukou některá enochiánská písmena, například J, M a S jsou ve všech poznámkách, co jsem
prohlédl, zcela identická.
Ano, ve všech poznámkách, tedy až na jednu a tou je útržek s třeboňskou šifrou - ta je
už, pokud to mohu posoudit, psána jinou rukou. Je pravda, že rukopis se i u jednotlivce
liší podle jeho stáří a zdravotního stavu, ale některá písmena jsou specificky jiná než u
zbývajících poznámek, víc než kdyby šlo jen rukopis, tedy i tvarem - to by asi John,

který vždycky tvrdil, že znaky musí být psány přesně, nikdy nedopustil. Tomu odpovídá
i to, že jak už jsem psal, právě v době, kdy Vilém zemřel, byl Dee už dávno v Anglii a
Kelley byl zrovna uvězněn.
Nejstarší doba vzniku třeboňské šifry by tedy byla rok Vilémova úmrtí, tedy 1592, ale
patrně ještě později. Dá se předpokládat, že to byl nejspíše pozdější majitel stolku - a
tím i grimoáru - který se k němu nějakým způsobem dostal. Mohl to být i Kelley, když
byl později propuštěn (1593 či 94) - tedy než ho opět zavřeli - ale nemáme záznam, že
by se zrovna v tom mezidobí vrátil na čas na krumlovsko. Jediná možnost je, že mu
stolek i s knihou dal sám Dee, když odcházel zpět do Anglie, ale jejich vztah už tehdy
nebyl dobrý (i když se později John snažil tajně dostat Kelleyho z vězení zpět do
Anglie). Pochybuji ale, že by se za tu dobu naučil tak dobře česky a proč by to vůbec
česky psal, jakmile Viléme aopustil, víc s eo něj nezajímal.
Jak jsem zjistil (za pomoci neznámého čtenáře Honzy), ta šifra byla sestavena tak, že se
nejdříve celá zpráva napsala pozpátku a pak se použila jedna z cézarských šifer. Velmi
vtipné, pak se nedá použít frekvenční rozdělení (dá, ale musíte čís tvše pozpátku). Díky
tomu, že oba Angličané byli jednu dobu v podezření, že v Čechách dělali špióny pro
královnu Alžbětu (obzvláště John, který si dopisoval s Walsinghamem, Alžbětiným
ministrem policie), byli jistě oba v šifrách zběhlí a je docela možné, že je to právě ona
anglická šifra, kterou už oddřívějška znali. Je ale i možné, že to napsal Čech, který si
vymyslel šifru sám anebo tu jejich šifru rozlouskl.

Jenže zase nám tam nehraje ta použitá čeština. Zkusme se tedy obrátit jinam. Petr Vok
znal několik jazyků a také hodně cestoval. V knize "Rosicrucian
Enlightment" (Rosikruciánské osvícení) se dokonce naznačuje, že právě on s těmito
dvěma anglickýni alchymisty sepsal známý "Rosicrucian manifest)(jsou dva, Fama
Fraternitatis a Confessio Fraternitatis), prý na popud z Heidelberku, sídla falckých
kurfirstů, tedy i Fridricha Falckého, v pořadí Pátého. Ano, pozdějšího českého krále,
který se ale narodil až až 1596. Pravé datum výskytu Manifestu (1614-1615) tedy
neodpovídá době kdy pobývali na Třeboni (1587 až 1589), ale mohli manifest sepisovat
už dříve (dodnes se nezná autor). Tehdy bylo Vokovi skoro 40 let (narodil se 1539).
Ale zpět k Petru Vokovi: mohl mít tušení, že jeho bratr byl zavražděn? Proč by to ale na
veřejnosti tutlal? Po smrti svého bratra se podle zákona stal vladařem on a jistě by
dokázal najít a dát potrestat vrahy. Spíše se dá tušit, že to nevěděl a samotnou vraždu
nepodezíral - ostatně Vilém byl už několik let před svou smrtí hodně nemocný. Jenže co
když někdo jiný, hrozně nedočkavý - ale to předbíhám :-).

Určité spojení stolku a utajených listin s Petrem Vokem by ale přesto mohlo být: po
smrti svého bratra prodal Krumlov i pražský palác Rožmberků, aby mohl splatit dluhy,
které Vilém nadělal a zachránit tak alespoň něco z rožmberského panství. Z Krumlova
si - kromě celé knihovny, tehdy pravděpodobně největší v Čechách a zachované
částečně dodnes - také jistě odvezl i nějaký nábytek a memorabilia. Mezi nimi mohl být
i onen stolek, ba co víc: víme, že se poslední Rožmberk zajímal o astronomii a esoteriku
a stolek mu mohl dokonce dát John Dee na rozloučenou.
John patrně zapomněl na tajnou skrýš a pokud Vok zásuvku objevil, mohl si nechat
poznámky přeložit z angličtiny a připsat jednu další, tu v češtině, ale napsanou v
enochiánu, jakoby patřila k těm ostatním vpiskům. Pro jistotu ještě použil svou vlastní,
vylepšenou šifru. Víme, že Vok byl Českým bratrem a ti už v té době byli dost
pronásledováni; je teda možné, že použil jejich tajnou šifru.
Dokonce se zdá, že protože oba alchymisté nežili v Krumlově, ale na třeboňském
zámku, stolek se nemusel ani stěhovat, ale mohl být celou dobu tam, než ho Vok, když
se tam natrvalo přestěhoval, náhodou objevil. Je také možné, že to byli právě oni Čeští
bratři, kteří vraždu Viléma objevili a touto cestou Voka informovali? Pokud to ale bylo
hodně dlouho po Vilémově smrti, je jasné, že už by se těžko sháněly důkazy či dokonce
svědci. Je dokonce možné, že Vok té zprávě vůbec nevěřil . . .
Ale to jsou vše jen dohady.Samotná vražda vladaře by jistě byla zápalnou šňůrou
vedoucí k velké politické náloži a mohla se ovšem také nevyplatit. Proto bylo politicky
bezpečnější zprávu ani nevytahovat na světlo. Navíc mohlo jít jen o další z legend,
kterých se o Rožmbercích vykládalo hodně - už od husitských dob neměli o nepřátele
nouzi.

Jedna nesrovnalost mě vrtala hlavou už od začátku: rožmberský archivář Březan, jinak
člověk přesný a věrohodný, píše o tom, že Vilém byl abstinent a vína se nikdy ani
nenapil. Zdá se to neuvěřitelné, při všech těch veselých hostinách a "parties"
Rožmberků, ale jsou na to i jiní svědci. A přece jasně šifra mluví o tom, že se "Vilém
napil, (dokonce) potřetí, vína" a výsledek už známe: to byla ta fatální tekutina. Pokud
tedy neměl Vilém cirhózu jater nejvyššího stupně (a to sotva, když předtím nikdy
nepil :-), samotné víno ho nemohlo zabít - stejně jako jistě nezabilo Tycho de Brahe
(pokud ho neotrávil někdo vínem z rozkazu dánského krále, jak říká nedávná zpráva z
Dánska).
Minulý týden jsem ale našel vysvětlení celé záhady: v knize Jaroslava Pánka (Poslední

Rožmberkové, 1989, mimochodem skvělá historická biografie, uvádí její autor, že
během svých posledních dnů v Rožmberském paláci na pražském hradě se Vilém v
zoufalství snažil najít léčbu i ve víně. Zdá se navíc docela reálné, že mu to doporučil
jeho lékař. A jak už to bývá zvykem, medicínu většinou také podávali sami lékaři.
Nebyl by býval problém mu tuto medicínu i něčím "osladit", obzvláště když byl jen
"malý vína pitel" a rozdíl v chuti vína by určitě nepoznal. A který to mohl být jed?
Patrně ten, který se lehce nepozná. Lékařský nález (byla-li to vůbec pitva, tu prováděl
veřejně Jesenský až v roce 1600) zněl "vodnatelnost a souchotiny, totižto porušení a
zvředovatilost plic". Ty souchotiny se nám celkem moc nezdají, spíše se asi jednalo o
rakovinu plic, ale Vilém měl už zřejmě tolik nemocí, že nebylo těžké to na některou z
nich svést . . .

Opět se tu jen dohadujeme a normálně bychom všechny tyto spekulace zamítli, kdyby
nebylo oné prožluklé šifry. Ona "fatální kapalina " a náznak, že si někdo s Vilémem
"vyřizoval účet", to vše vypadá na zprávu člověka informovaného, patrně současníka. A
takových osob bylo na rožmberském panství hned několik. Ale o tom zase příště.

Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : DRUHÁ NÁVŠTĚVA U PROF. SMETANY

Během dalších dnů jsem měl spousty práce, k otazníkům spojeným s nálezem věcí J. Dee
jsem se stále vracel, ale moc moudrý jsem z toho nebyl. Ačkoliv od nálezu uplynulo už
dost času, pořád jsme o něm věděli tak málo a bylo více otázek než odpovědí.

Doufal jsem, že se časem alespoň na některé podaří najít odpovědi a vše objasnit a tak
jsem se na další návštěvu p. Smetany v jeho trampském srubu opravdu těšil.
Konečně přišlo páteční odpoledne a já došel po již známé pěšince k trampskému srubu u
Kačáku.
I tentokrát bylo okno dokořán a ozývala se z ní břeskná kytara a harmonika. Vstoupil
jsem dovnitř. Smetana si opět hověl na gauči a u stolu seděli dva šedovlasí vousáči,
kteří právě místo nějaké trampské klasiky váleli Down by The Riverside.
„Nazdárek,“ jásal Smetana a začal nás představovat, „ tohle je Parry. Jsou to dvojčata a
tak mají jen jedno jméno. Stejně bychom nikdy nevěděli, který je který.“
Staříci se zasmáli, ale hned jeden z nich řekl: „ Hele vy teď budete tutově zase honit ty
své oblíbené Ufony jako v tom seriálu Akta X, co? To není nic pro nás. Jdeme.“ pobídl
druhého.
Obřadně zalomili palce a poroučeli se.
Začal jsem: „Když jste minule říkal, že se o vás kdosi zajímal v nemocnici, tak jsem
zapomněl říci, že jsem byl u vás doma a dvě ženy, které jsem tam potkal mi říkali, že i
tam se po vás poptával podivný muž v černém. Vybavilo se mi to, když tu zaznělo to o
Ufonech. Myslíte, že to byl opravdu nějaký ten muž v černém? Hodně jsem o nich četl,
prý jsou velmi záhadní, ale i hroziví.“
„ Taky už jsem o nich hodně četl a dokonce několik kolegů- záhadologů tvrdilo, že se s
nimi i setkalo, ale já se nebojím. Už mi sundali protézu a myslím, že za týden budu
natolik v pořádku, že se vrátím do Prahy a pak se, to vám garantuji, tomu tajemnému
pánovi podíváme pořádně na zoubek. Ostatně si myslím, že kdyby to byl skutečný MiB
a byl tak všemocný jak se tvrdívá, už by si mě tu našel. Uvidíme, co se z něj vyklube.“

„Vidím na vás ale že se spíše třesete na nějaké informace o věcech z majetku J. Dee o
kterých jsme spolu už několikrát mluvili, že?
„Myslil jsem na to každou volnou chvíli.“
„Když jste tu byl posledně, tak Lišák, tedy vlastně Fingoust, přišel s nápadem, že Kelly
mohl stolek a potažmo i knihu zdědit a tedy, že listiny, které jsme tam nalezli mají spíše
souvislost s ním než s J. Dee.
Víte většina historiků je toho názoru, že se poté, co byl Dee z Prahy vypovězen, cesty
těch dvou rozešly, jenže právě z vpisků v grimoáru se dá odvodit, že Dee pokračoval ve
svých evokacích i v Třeboni a kdo jiný by mu dělal médium než Kelly. Takže tam
nejspíš jezdil i poté, co v Praze na císařském dvoře začala jeho hvězda stoupat prudce
vzhůru. Vzhledem k tomu že tedy pokusy dělali společně. bylo by logické, kdyby Kelly
na stolek a knihu vznesl vlastnický požadavek.
On tenhle pán je opravdu zajímavá historická osobnost a je sporné, zda opravdu pomocí
jakéhosi rudého prášku provedl před císařem transmutaci, o čemž pochybuji, nebo jestli
měl v duté tyčince práškové zlato, které v nestřežené chvíli do roztoku vmíchal. Ať už to
bylo tak nebo tak, stejně je zajímavé že se mu císaře, který měl už své zkušenosti s
různými podvodníky, podařilo tak oslnit, že mu dal i šlechtický titul. Víme o tom, že
někteří lidé mají velkou schopnost ovlivnit druhé, říká se tomu kouzlo osobnosti, o tom
by jste si měl popovídat s Mudr. Pažitem, ten je na tohle odborník, ale to jsem odbočil.“
„Dobrá, to sice ukazuje, že možná Keely skutečně věci zdědil, ale co dál?“
Zkusme si odpovědět, co víme jistě: Grimoár vlastnil J.Dee a psal si tam poznámky. Co
je pravděpodobné? Že vlastnil i stolek a že právě on tam knihu vložil. Ale co listiny? Ty
tam mohl dát kterýkoliv další majitel, proto je důležité se tím zabývat.“
„Ano ty šifrované listiny, skrývají podle mne nějaké důležité tajemství, jinak by se nikdo
s vymýšlením šifry nikdo nenamáhal. Ty i mě zajímají nejvíc a myslím, že jsou
nejdůležitější.“
„Ještě než se mi stala ta nešťastná bouračka, stačil jsem je nechat překopírovat a alespoň
první dát na net. “
Tím byla naše debata nebyly uzavřena a dál jsme se jí věnovali, ale už jsme jen znova
pobírali již řečené znova a znova. Mimoto jsme se věnovali neméně příjemným věcemopékání domácích klobásek a krbu. Smetana je zapíjel pivínkem chlazeným přímo v
potoku a já, protože jsem měl u motelu auto, jsem se musel spokojit a minerálkou, ale
nevadilo to, večer to byl vskutku bohatýrský.

Dívali jsme se na noční oblohu plnou hvězd a profesor Smetana rajtoval svého
oblíbeného koníčka a vyprávěl různé teorie o vzniku vesmíru, černých dírách, temné
hmotě, nedávno objeveném obřím vysavači hvězd a dalších fascinujících tajemstvích
vesmíru.
Ulož tuto stránku
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Milý Shinene,
jak se dalo očekávat, G.A. si už našel jako terč i mě. Nebudu jeho dopis citovat, nemá to
cenu - je ostatně poněkud zmatený, raději ti napíšu, co si o tom vše myslím . . .
Jansan

Tak to vidíš, konečně víme, jak se jmenuje náš G.A. - tedy Giesleri Antonio! Trochu mi
to jméno připomíná Antonia Salieriho, zloducha z filmu Amadeus. Patrně je náš Antonio
(jistě chápeš, že mu nemohu říkat přítel :-) člověk vzdělaný a chodí i do kina, i když
zřejmě jen na klasiku. Jinak podle jeho dopisů soudě, je to buď pomatenec nebo, což je
spíše možné, se nás snaží oklamat a to z jakéhosi, dosud neznámého důvodu.
Proč si to myslím? Srovnáním s jeho prvním dopisem, kde se stavěl coby nepřítel
ezoteriky a bral si na mušku jak Smetanu tak i Pažita, v dopise, který napsal mně, je
naopak chválí. Má k tomu dobrý důvod: patrně zapomněl, co psal tobě a domnívaje se,
že oba pány dobře znám - což není pravda, já jen o nich vím, ale osobně je neznám - mě
chce přesvědčit, jak je oba obdivuje. Není těžké uhodnout proč: píše mi, že ho Dr. Pažit
požádal, aby se přidal (teda G.A.), k výzkumu třeboňského nálezu a protože originály
jsou v sejfu, tak abych byl tak laskav a poslal mu (tedy jemu, ne Pažitovi :-), ty zeroxové
kopie, co jsem dostal od tebe. Protože ale ví, že na nich pracuju, budou mu prý stačit
"kopie kopií".
Dojala mě ta jeho ohleduplnost, skoro až s slzám, teda od smíchu. Co on by ještě pro
pana Pažita a pro mě neudělal, no ne? I začal jsem přemýšlet, který je jeho pravý důvod
zájmu. Vždyť přece se nás oba v dopise tobě snažil přesvědčit, že Smetana si z nás jen
udělal vtip, že rád žertuje a podobně. Nejprve jsem si myslel, že se právě proto teď
neodvolával přímo na Smetanu, později mě ale napadlo, že se nás G.A. jen snažil od
třeboňského nálezu odradit, to aby se mu mohl věnovat jen on sám. Pak jsem dostal
zprávu od tebe, že u Smetany už byl (viz minulá Sfinga, VELKÝ OBRAT V PŘÍPADU
TŘEBOŇSKÉHO NÁLEZU ) a že tam dopadl "dost tvrdě" a to v pravém i levém smyslu
toho slova :-). Jak je vidět, on už o nás opravdu hodně ví a proto buď opatrný, vždy se
dívej, jestli tě náhodou zrovna nesleduje - on je patrně schopen i násilí, jak je vidno.

Pochopitelně mi hned došlo, že od Pažita žádnou nabídku nedostal, to jsem se ani
nemusel ptát, ale odpověděl jsem mu vyhýbavě - a zároveň potměšile - že bych musel
mít nejprve povolení od samotného prof. Smetany. Ještě jsem odpověď od G.A. nedostal
a patrně nikdy nedostanu :-). Pro jistotu jsem mu ještě napsal, že jsem prozkoumal i
ostatní vpisky, že ty už vůbec nejsou zašifrované, ale jsou v angličtině a navíc v
enochiánském písmu. Že sice asi enochiána zná, ale ta angličtina je středověká, takže
nevím, jak by to mohl bez hlubších znalostí lépe zkoumat než my.
Obávám se ale, že tato moje jemná narážka (a ne už tak jemná urážka :-) mu asi nedojde.
Rozhodně jsem ho nechtěl přehrát zpátky na vás, ale spíš se ho snažit odradit od jeho
neznámého účelu. Teď mi napadá: určitě byl už jeho první dopis tobě úmyslně klamný
abychom náhodou neodhalili to, po čem pátrá a navíc dřív než on, ať už je to cokoliv.
Co to ale je, nemám tušení - jen jsem někde slyšel, že G.A. je známá osobnost pražských
kavárniček a že když má přes míru, tak o sobě tvrdí, že je převtělený alchymista Kelley.
Pokud ano, má smůlu: někteří "převtělenci" jsou totiž přinuceni žít znovu život svého
ezoterického předka a nevím, jestli by se mu vězení na Křivoklátě zrovna zamlouvalo.
Jak vidíš, dělám si z toho legraci, ale pokud je ta jeho fikce důvodem k jeho podivnému
chování, leccos by to vysvětlovalo.
O našem odšifrování opět tvrdil, že je to nesmysl, že nás prostě někdo doběhl a že to
nemohl napsat Kelley. Napsal jsem mu, že jsem to také nikde netvrdil, už proto, že je to
zakódovaná staročeština. Jinak o to zájem neprojevil, jen o ty nezašifrované poznámky.
A že by byl potěšen, kdyby už během týdne na nich mohl začít pracovat. Napsal jsem mu
"proč ne, zajděte si za Smetanou a je to" :-).

Zbytek mého dopisu G.A. jsem probíral jeho tvrzení, že rozluštil Vojničův rukopis a ptal
jsem se, proč že to ještě nepublikoval. Moji kolegové z konference by to jistě uvítali.
Také jsem se ho zeptal, co říkal vídeňské dokumentárce o VM (zase moje jízloviost, ta je
totiž jen v němčině).
Ještě k těm vpiskům: pro jistotu jsem ho po pravdě informoval, že to jsou většinou jen
fráze z knihy Johna Dee, Monas Hieroglyphica, která je ostatně celá přeložena na Netu
do angličtiny (co už jsem mu neřekl, bylo to, že jsi mi ještě devět vpisků neposlal).
Žádné tajemství ale že tam opravdu není, ale že radši napíšu Dr. Pažitovi, že mu pošlu
moje překlady. Požádám ho, ať se na to radši podívá sám, aby zbytečně nezačínal nějaký
dlouhodobý výzkum. To jsem pochopitelně předstíral, že té lži o tom, ž eho poslal Pažit,

docela věřím :-).
Tady bych tě chtěl upozornit, abys byl opravdu opatrný a prof. Smetana ještě víc. V
Praze si na něj asi už G.A. netroufne, ale kdyby objevil jeho výkendový srub, tam už by
to měl lehčí. Pokud tam tedy ještě pojedeš, buď prosím "bdělý a ostražitý", aby tě G.A.
nesledoval a tak na to místo nepřišel. Vím, že už teď jsi dost opatrný, ale co když má
spojence?
Jansan
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9. KVAZIDENÍKY 4., Kniha "Ztracené deníky" (1.)
Podařilo se mi sehnat knihu, která se přímo zabývá "ztracenými deníky" (The Lost
Journals of Nicola Tesla, autorem je Tim Swart. Je to kniha rozhodně zajímav, vhodná k
přečtení (dá se stáhnout na serveru Scribd). Má devět kapitol, každá se zabývá některým
z neznámých Teslových vynálezů . . .

Už předtím jsem tady napsal, že jiný vynálezce by musel žít několik životů, než by
objevil a vynalezl tolik, co Tesla. Dnes bych to doplnil přidáním " . . . ale i Tesla by
musel žít několik životů, aby vynalezl všechno to, co se mu dnes na Netu přisuzuje".
Uvedená kniha není výjimkou, i když, pravda, se víc zabývá současným výzkumem, než
samotnými ztracenými Teslovými deníky, ale podívejme se na to zblízka . . .
První kapitola
má název "The Secret Life of Nikola Tcsla (Tajný
život Nikoly Tesly" ) a hned na začátku
zdůvodňuje onu tajnost či záhadnost jeho
excentrickým životem a pak ovšem jeho
fantastickými prohlášením o paprscích smrti a
komunikaci s cizími planetami. Dodal bych, že si
to vysloužil hlavně Tesla sám: po zkušenosti, kdy
mu byly mnohé nápady odcizeny a i o svůj vynález
radia se musel soudit, se už detailně nevyjadřoval
o svých výsledcích a tak jeho současníci měli i
některé jeho patenty za iluzorní nebo alespoň
nerealizovatelné. Trvalo to padesát let od jeho
smrti, než se s vývojem nových technologií
potvrdila řada Teslových nápadů (např.laser) a
mnoho nových věcí, které ani Tesla se svou
výtečnou fantazií nepředvídal.

Co se týká ztracených písemností, Swartz správně poznamenává, že se později Tesla
musel, když vyčerpali úvěr u toho či onoho hotelu, často stěhovat a tak se mnohé
materiály ztratily. Ovšem tvrzení, že se opět některé našly, se autorovi nepodařilo v knize
jednoznačně dokázat. Autor ale správně popisuje, jak OAP (Office of Alien Property, viz
naše první kniha o Teslovi) po smrti Tesly zabavila na žádost FBI v hotelu veškerý jeho
majetek a odvezla celé dva náklaďáky tiskovin, různých papírů, nábytku a uměleckých
předmětů do skladu firmy Manhattan Storage and Warehouse Company, kde byly
uloženy pod pečetí. Už předtím tam bylo uschováno od Tesly asi 30 sudů a balíků od
roku 1930. Vláda Spojených států se prý také rychle snažila shromáždit veškeré jeho
rukopisy a deníky a to ještě dříve, než se dostanou do rukou cizinců (psal se rok 1943 a
USA byly ve válce).
Schwartz také cituje námi zmíněného Savu Kosanoviče , že prý někdo ještě před
uložením materiálů některé zcizil. Toto tvrzení jsme nikde jinde nenašel, ale je možné, že
to řekl, ale až když mu byly jako příbuznému Teslovy dokumenty po válce vydány a
zjistil, že někdo - při cestě do Evropy - ukradl Teslovu zlatou medaili, což se ale mohlo
klidně stát až v Bělěhradě :-). Prý bylo také známo (komu, to autor neříká a ani jinde
jsem to nenašel) že se Němcům podařilo část materálů získat a ty pak byly podkladem k
vývoji německých létajících talířů. Podle existujícího Koloradského deníku Nikoly Tesly
ale víme, že Tesla psal svoje deníky zřejmě jen pro sebe ( a možná i jako důkaz pro
patentový úřad či pro případ sporu o prvenství) a že jim opravdu nerozuměli ani
odborníci :-). Jak už jsem napsal v seriálu o německých létajících strojích typu
"UFO" (viz moje kniha ENIGMA2009, série Začalo to v Praze), jejich návrhy byly
naopak originální, zcela německé a navíc i zřejmě nepříliš létající :-).
Zbytek Teslovy dokumentace je prý prakticky ztracen, jen v roce 1976 se prodaly v USA
v aukci 4 krabice a koupil je za 25 dolarů jakýsi Dale Alfrey. Nejprve si myslel, že to
jsou poznámky nějakého scifi spisovatele (to sotva - Tesla v denících používal hodně
vzorce a matematiku vůbec - a ukažte mi mezi scifi spisovateli vědce nebo inženýra).
Zajímavé je, že, jakDale říká, tam nebyly žádné obrázky (kolorádský deník jich má
naopak dost), což si Dale později vysvětlil tím, že obrázky Tesla patrně nepotřeboval vždyť sám tvrdil, že je vidí jaksi přímo v mozku :-). Nedovedu si představit, že Tesla výzkumník - by se obešel bez obrázků. Každopádně Dale uložil papíry někam do sklepa,
patrně i dost vlhkého, protože když je za dvacet let (!) našel, byly už hodně pokryté
plísní.
Kolik těch deníků bylo, není známo, jen to, že prý popisovaly Teslův "tajný život", čímž
autor myslí, to že už v Koloradě prý Tesla naslouchal na svém přístroji extraterestriálním, rozuměj mimozemským, ET bytostem, které se prý snažily ovládnout naši
Zemi. Ve spojení s milionářem Astorem, který to financoval, se Tesla snažil zabránit

jejich převzetí vlády nad lidstvem. Signály prý přicházely z veliké dálky - Swartz tvrdí,
že musely být na některé z našich planet. Jak na to Tesla přišel? Inu slyšel prý na svých
přístrojích nějaké periodické změny frekvence, podobné inteligentní komunikaci a to už
v roce 1897.
Když Dale konečně dočetl (po roce) všechny ty poškozené deníky, tak se najednou
objevili tři muži v černém a žádali ho o vydání deníků. On je ovšem vydat nechtěl, tak
mu jen pohrozili a odešli. Mohli si to dovolit - když se totiž Dale vrátil do sklepa, zjistil,
že deníky zmizely. Měl to vše navíc jen v počítači, ale ten měl najednou vymazaný disk.
Autor se ho nezeptal, zda si neudělal alespoň kopie na CD, ale proč by se ptal, Dale měl
asi všecko "vygumovaný" . . .:-).
Za vlasy přitažené zmizení deníku nám přináší i jiné pochybnosti o Daleho objevu:
netvrdí, že Teslovo jméno našel v denících, nepamatuje si žádné technické detaily ani
perličky z Teslova údajného "tajného" života. Prostě dost málo na rok prace s dokumety .
..
Dále už pokračuje sám Swartz a až na jedno neúplné citování Tesly ani nevíme, co je
fakt a co je jen autorova bujná fantazie. Tesla se prý snažil několik let rozluštit signály z
vesmíru, které slyšel v roce 1899. Možná, že je to autorova interpretace Daleho názorů.
Prosím, byl pro světový mír, ale že by už tehdy studoval i skleníkový efekt a jeho
škodlivost pro lidstvo? Podobné je i tvrzení, že Tesla chtěl vyrábět "volnou" energii (tak
nevím, free může znamenat energii "volnou", ale také i energii "zadarmo", což si ještě
dnes mnozi myslí :-) a to z jiných zdrojů než jen spalováním dřeva (to se ještě dnes
dělá?) nebo fossilních zdrojů. To vše je jen cítit moderní politikou. Co všechno se ještě
na nebohého Teslu nesvede!
Kapitola druhá.
aneb Mimozemské signály v noci (Alien Signals in the Night). Začátek kapitoly je
poměrně dobrým opisem Teslovy autobiografie ("My Inventions", už jsme ji zde
rozebírali) a zmiňuje se i o jeho imaginárních vizích, totiž o jeho cestách v noci, do
různých zemí a krajů. O signálech z kosmu ani o vynálezech se mu tehdy ovšem ještě
nezdálo a autor pozapomněl, že se Teslovi jeho pokusy z té doby ani moc nedařily - bylo
mu teprve šestnáct let.
Autor se zmiňuje, že ve své knize Return of the Dove (Návrat holubice), autorka
Margaret Storm tvrdí, že se Tesla narodil na vesmírné lodi z Venuše. Dali mu tehdy -na
Venuši asi dost neobvyklé - jméno Nikola a snad proto museli právě přistát v
Chorvatsku, kde ho dali do opatrování jeho pěstounům, kteří se pak museli vydávat za
jeho rodiče (autorka zřejmě tohle trochu opsala z bible :-).

Jiným svědkem je prý pan Arthur H. Matthews z Quebeku, kterého Venušani
navšítivili přímo v pohodlí jeho domova, v Lac Beauport. To byl elektrický inženýr,
který prý už od dětství spolupracoval s Teslou. Tak vznikla asi legenda o posledním
žijícím asistentovi Tesly, kterou jsem kdysi v Montrealu slyšel, ale jehož jméno jsem
nikde nenašel. Tesla prý se mu svěřil i se svou komunikací s Marsem, kterou realizoval v
roce 1901. První pracovní model tohoto vysilače prý Tesla postavil až v roce 1918 - s
jakým přístrojem s nimi tedy mohl komunikovat tehdy kolem roku 1900?
Tesla sám napsal o signálech, které zachytil v Koloradu v článku Hovor s planetami
( Talking With the Planets, Collier's Weekly,March 1901) toto: " . . at that time the idea
of these disturbances being intelligently controlled signals did not yet present itself to
me. The changes I noted were taking place periodically and with such a clear suggestion
of number and order that they were not traceable to any cause known to me". Volně
česky přeloženo: " V té době mě nenapadlo, že by tyto poruchy byly záměrně řízeny
nějakou inteligencí. Změny se dály periodicky a jejich počet a pořadí jasně naznačovaly,
že měly příčinu, která mi nebyla známa."
Jak vidíte, Tesla jen popsal jev, který existuje dodnes a upřímně prohlásil, že neví, odkud
signály přišly, toť vše.
Článek jsem četl, ale nic o tom, že by Tesla komunikoval s Marťany nebo že by jim i
rozuměl, tam není. Jen trochu vzrušení, které je nutné, shání-li někdo peníze na další
pokusy. Pravda, Tesla přiznává, že věří v existenci života na Marzu či Venuši (takže už
víme, kde o Matthews na tu venuši přišel :-) . V článku Tesla také tvrdí, že díky ohromné
energii, která by byla potřeba k samotnému radiovému spojení s těmito planetami, to
zatím nebylo možné, ale jeho nová metoda to umožní a výkon zdroje nemusí přesahovat
ani 2000 HP.
Je nepochopitelné, že Matthewse nenapadlo zeptat se Tesly, proč jinak vyspělí Venušané
ho nechali na Zemi jeho osudu a nevybavili ho ani nějakou venušáckou vysílačkou. Tesla
ovšem nic o svém původu z Venuše nikde nemluví, dále jen popisuje výsledky jeho
pokusů v Koloradu a tajemné signály, které tam slyšel, ale kterým nerozuměl. Nakonec
vyslovuje naději, že v budoucnu bude možno komunikovat s Marsem. Jak vidíme,
mnohé už se už uskutečnilo, včetně naší komunikace s Marsem. Nic nadpozemského
jsem také v článku nenašel.
Zbytek už jsou ale zase jen autorovy či Matthewsovy výmysly (patrně z jeho knhy z roku
1970 , "The Wall of Light: Nikola Tesla and the Venusian space ship, the X-12" - Stěna
ze světla, Nikola Tesla a jeho vesmírná loď z Venuše). Nejprve si prý Tesla myslel, že
signály pocházejí z Marsu. Později se prý ale začal Tesla obávat, že Zemi hrozí od ET
nebezpečí: na to, aby signály přišly z Marsu, byli příliš silné, spíše to bylo z měsíce nebo

ještě blíže (patrně z vesmírných lodí blzko Země). Proč ne přímo ze Země, to nám
Matthews nevysvětluje, ač je inženýr. Pokud víme, neměli jsme ještě tehdy ani radio
natož směrovou anténu, aby se mohlo určit místo vysílání, takže je to asi dost všetečná
otázka.
Matthews byl syn asistenta známého fyzika Lorda Kelvina v Anglii. V roce 1902 odešla
jejich rodina do Kanady a když mu bylo 16, otec ho doporučil Teslovi jako jeho
učedníka (Tesla se znal s Kelvinem). Ta spolupráce prý pak trvala až do Teslovy smrti.
Tesla prý v Kanadě postavil dva Teslaskopy, vysílače pro komunikace s kosmem. Kde
jsou, nikdo neví. Mathews prý sám v roce 1947 postavil kopii Teslaskopu v Kanadě a ten
prý pracoval, dostali ho pak prý vědci v Královské dánské akademii - tam jsem se raději
neptal :-).
Co vše mu Ufoni řekli, to nám Swartz nepopisuje, zato víme, co prý mu prý řekl Tesla:
ET jsou už tady po tisíc let a snaží se na nás dělat experimenty za účelem, aby nás
porazili a ovládli. S tím Matthews nesouhlasil: ET jsou patrně na vyšší inteligenci než
my a jsou tudíž mírumilovní (zajímavé: u lidí s nárůstem inteligence rostou i magnitudy
válek :-). Navíc nechápu, proč by se Tesla - Venušan měl bát právě Venušanů?
V kapitole třetí,
neboli Communicating With Other Planets, (Komunikace s cizími planetami) se už o
Teslovi nepíše, tu tedy přeskočíme a příště budeme pokračovat.

Venuše nebo Mars, faktem je, že z vesmíru k nám přicházejí různé signály, ale někde až
z hloubky vesmíru. V souasné době, jak víme, se hodně lidí snaží naslouchat signálům z
kosmu, viz stránka SETI zde. (SETI Institute - výzkum, porozumění a vysvětlení původ,
podstatu a existenci života v kosmu)
Je také pravda, že mnozí už ony signáli slyšeli. Jak jsem se doslechl za rohem, jiní se
dokonce už i dorozuměli - jak oni tvrdí - s mimozemšťany :-). Sako jim alke natrhli ti, co
se už i proletěli v létajícím talíři :-). Abych pravdu řekl, těm posledním to teda upřímně
závidím . . .
(pokračování)

Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©J.B.Hurych
Název : ZAČÁTKY KRYPTOGRAFIE, Díl 3.

V souvislosti s třeboňskou šiforu zde přidávám mini-kurz, vlastně spíše mini-historii
kryptografie, vysvětlení termínů a popis různých známých šifer či kódů. Dnes tedy ještě
pořád jednoabecední šifry. . .

Jak už jsme si řekli, při zcela náhodném (ale jinak tajném) přiřazení jedné abecedy
(otevřeného textu) k druhé (šifrující), je možných kombinací abeced ohromné číslo
40000000.... (celkem 26nul). V případě jedné abecedy by si ovšem autor i adresát
museli pamatovat 26 náhodně zpřeházených čísel. . .
I hledaly se tedy metody, jak jim to ulehčit. Nejjednodušší (pro zapamatování :-) je
metoda klíče. Stačí si jen pamatovat klíč a způsob tabulky, do které se klíč vloží.
Většinou to bývá jedno slovo, ale pokud možno dlouhé a čím delší, tím lepší.
Jednu takovou metodu jsme pochytil ještě na základní škole, také prý údajně známou už
i za Cézara. Klíč je slovo "Germanikou", kterážto písmena se nahradí číslicemi podle
pořadí v klíči, teda g=0, e=1, atd. začínáme nulou, aby poslední písmeno nemělo
přižazené číslice dvě (tj. 10). Písmena, co nejsou v klíči, se napíší bez zašifrování, tak
např. zpráva "dobyl jsem Vindobonu" by zněla "D8B6L JS1M V65D8B859" (kde y a i
mají stejné číslo 6 a použil jsem raději velká písmena, jinak byl se písmeno malé "L"
pletlo s jedničkou).
ze zašifrované zprávy je sice i laikovi zřejmé, že šlo o náhradu některých písmen
číslicemi, ale i pro desetimístní klíč je kombinací rozhodně dost, i kdž některá se dají
lehc eodhadnout, když hledám jen krátká slova (např. "jsem"). Proto pro lepší utajení
vynecháme pauzy a text rozdělíme do skupin po pčet. tj "D8B6L JS1MV 65D8B
859AI". Utajení je ale pořád celkem dost špatné. Už proto, že toto není pravá
jendoabecední šifra, ale jen "půlabecední", jen 10 písmen z abecedy je zašifrováno a
navíc ne jinými písmeny ale číslicemi. Zbytek je originál, což bohužel pomáhá k
prolomení šifry.
Poslední dvě písmena (A, I) jsou ale v klíči a kdo ho zná, ví,že by se tam neměly vůbec
vyskytovat a opravdu, použil jsme je jen k doplnění poslední "pětky" a říká se jim

"nuly", nemají tedy žádná význam, jen poplést někohoho, komu zpráva nepatří.
Můžeme je ovšem osázet i navíc libovolně do textu, takže navíc pomáhají zatajit, která
písmena jsou v klíči a která ne. O to těžší je pak hledání neznámého klíče.
JEDNODUCHÝ KLÍČ.
Pro začátek nám stačí jednořádková tabulka: první řádek je normální abeceda (bez
háčků a čárek - jinak by byla abeceda příliš dlouhá) a v druhém řádku začínáme s
klíčem. Jako klíč jsm avolil slovo "stradivoun", je totiž dobré vybrat slovo, které se
dobře se pamatuje, ale které jinak nedává smysl. Pak pokračujeme v řádku s abecedou
od "a" do "z", přičemž písmena, co jsou v klíči, už neopakujeme. Náhodou nám vyšla
čtyři poslední písmena i po zakódování stejná, ale i to je dobré, poslouží to ke klamání.
ABCDE FGHI J KLMNOP QRST UVWXYZ
S TRADI VOUNBCE F GHJ KLMP QWXYZ
jak potom vypadá zašifrovaná zpráva? Vezměme si třeba něco delšího, napsané už bez
diakritiky, např. "kdyz jsem ja ty kone pasal, prisla na me drimota". V tabulce níže je
originál, v druhé řádce šifra a v třetím jsme jen seskupili šifru po pěti písmenách (to je
dobré nejen k zamaskování slov, ale i ke kontrole, že jsme nic nevynechali. Protože
zbyvala ještě 3 písmena do plné poslední skupiny, přidali jsme zde jiné nuly, totiž slovo
"end" , ovšem zašifrované - to pomůže poplést toho, kdo by použil českou frekvenční
tabulku (která ovšem pro tak krátký text stejně mnoho nepomůže).
kdyz jsem ja ty kone pasal, prisla na me drimota end
bayz nlde ns my bgfd hslsc, hkulcs fs ed akuegms dfa
bayzn ldens mybgf dhsls chkul csfsed akueg msdfa
Jak vidíte, čárky oddělující věty se také nepoužijí, protože cokoliv, co by napomáhat
někomu cizímu vyřešit šifru, se předem odstraní. Toto už je poměrně slušně zašifrovaná
zpráva. Má sice nevýhody jako každá jednoabecední šifra, ale díky dlouhému klíči není
lehké ji rychle vyřešit. Jen pro legraci: udělal jsem v šifře - neúmyslně - jednu chybu,
ale schválně jsem ji neopravil (dobrý pozorovatel ji jistě hned najde :-).
TANČÍCÍ MUŽI.
Šifra se zdánlivě (ale jen zdánlivě) zkomplikuje při použití jiného písma než latinky.
Pokud se pamatujete na povídku Tančící muži (The Dancing Men) od Sheroloka
Holmese a vybrali oněch 17(9 jich tedy chybí) písmen, tak jak je tam vyřešil, zde máte
další šifru. Ovšem tak lehké to nebude, protože Holmesova abeceda je tu ještě navíc

zašifrována klíčem "stradivoun". Pro nám už známou "kdyz jsem ja ty kone pasal, prisla
na me drimota", dostaneme toto:

Pokud vyřešená písmena z knihy neznáme, je výhodné si každý znak nahradit nějakým
fiktivním písmenem a text pak luštíme standartními metodami. Z toho je vidět, že
jakékoliv cizí písmo (skript) je vlastně jen jednoabecední šifra (kromě slabikového nebo
čínského písma, pochopitelně).
V sekci o Vojničově rukopisu mluvíme často o tzv. "transkriptu", což je defakto také jen
taková fiktivní náhrada "Vojničova písma", kterou děláme hlavně proto, aby se
zašifrovaný text VM dal luštit pomocí počítačů. Mnozí se domnívali, že to byl nejtěžší a
nejdůležitější krok, ale dnes už si to naštěstí nemyslí. Byl to jen první krok ze stovky
dalších :-).
(pokračování)

Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan Hurych
Název : UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.7.)

Pokračujeme zde s malými detektivními 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). Detektiv Příhoda zde řeší
případ, na který strážmistr Doufal prostě nestačí. Ostatní osoby jsou čistě vymyšlené a
nevztahují se k žádné - živé či mrtvé - osobě.
Řešení z minulého čísla (Uhodnete?, č.6): Rigor mortis (tuhnutí) začíná 2 až 4 hodiny
po smrti - doktor tedy udal špatnou toleranci, totiž jen jednu hodinu, správně měl říci
"před třemi až pěti hodinami". Je tedy možné, že na tu hodinu navíc paní Julie alibi
neměla. Pochopitelně to záleží na více faktorech, někdy k tuhnutí dojde dokonce ještě
dříve.

MY JSME JENOM MYSLIVCI.
Detektiv Příhoda se jen nerad odtrhoval od televizoru a fotbalového zápasu, který tam
zrovna dávali. Vzhledem k tomu, že "jeho" oddíl prohrával, ale byla naděje, že se jejich
štěstí obrátí, chtěl být "u toho". Pravda, výsledek se stejně později doví, ale o to vzrušení,
o to napětí, o to rozhodně přijde. A i když jeho práce se týkala vyšetřování zločinů, to
pravé vzrušení v tom ani neviděl. Třeba taková vražda: co je na tom vzrušujícího, když
už je oběť mrtvá? Kdyby nebylo toho, že je někdy zatraceně těžké zjistit, kdo je vrah,
bylo by to nudnější než tuctová detektivka . . .
Strážmistr Doufal mu jako obvykle podával hlášení: jeden zastřelený hajný, jménem
Havelka.
"Také sebevražda?" zeptal se poťouchle Příhoda, narážeje na poslední případ, kdy
Doufal mylně odhadoval, že šlo o sebevraždu utopením. Vtip byl v tom, že v tom jezírku
prostě nebyla dostatečná hloubka na dobrovolné utopení a sebevrah by si jistě vybral
něco hlubšího.
"Ale ne," nepochopil ho Doufal, "byla to nešťastná náhoda. Dva myslivci stáli na druhé
straně rokle, dole řeka a bác, stříleli zrovna na bažanta, ale to víte, na takovou dálku - do

rány tam vlítl hajný a bylo to. Jo, jmenují se Krátil Josef a Honza Zvelebil - toho dobře
znám, už mě mockrát obehrál v mariáši.
"Nepovídejte," divil se Příhoda, "a nebyli to náhodou pytláci?"
"Ale kdepak, povolení mají a sami to hned přišli nahlásit. I pušky měli s sebou, staré
jednoranné ručnice, no a hned mi i ukázali, která z nich to byla. Divím se, že s tím vůbec
někdo mohl něco zastřelit."
Příhoda se zasmál: "No na hajného to zřejmě stačilo, " ale pak si uvědomil nevhodnost
toho vtipu. "A kolik říkáte, že je ta rokle široká?"
"Kolem stosedmdesáti metrů, šel jsem tam a změřil jsem si to, teda ozvěnou, jinak ani
nevím jak bych to změřil. Já sám to nevěděl, ale chlapi mi poradili. Nu a měl jsem i
stopky, naměřil jsem přesně půl vteřiny. Na tu dálku člověka nestrefíš bez dalekohledu
na pušce a často ani s ním ne - myslím teda, kdyby někdo opravdu zamířil a chtěl někoho
zastřelit."
"No já bych to jen tak nevyloučil,"pochyboval Příhoda, "mohli si dát na pušku
dalekohled a pak jej někde zase schovat. Máte nějaké jiné podezřelé?"
"To je problém, on tu nikdo neměl hajného rád, byl to arogantní chlap. Ženský vyháněl z
lesa, když něměly povolení sbírat dříví a dělal vlastně i porybného. Co jen dal pokut
starému Coufalovi!"
"A jak to víte, že přinesli právě tu pušku, ze které hajného střelili?" zeptal se Příhoda.
"Vidíte," zasmál se Doufal, "tuhle vaši všetečnou otázku jsem čekal. Našli jsme v
hajném tu kulku, hned ji otestovali a je opravdu z té pušky. Já tu pušku také prohlédl a
uvidíte sám, že na ni nejde žádný dalekohled přidělat."
"A ten Coufal to nemohl být? Víte, pomsta je silný motiv."
"Coufal? To by ho musel zastřelit rybářským prutem, ten ani střílet neumí," chechtal se
Doufal a dodal otráveně: "Dobrá, já teda půjdu hledat, jestli chlapi přece jen někde
neschovali ten dalekohled . . ."
"To byste se nahledal, strážmistře! Myslím ale, že už nemusíte, mně je to celkem jasné,"
usmál se Příhoda. "Nemáte tu někde televizi? Rád bych se ještě dodíval na ten zápas . . .
Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©J.B.Hurych
Název : ZÁHADA SHAKESPEARA OBJEVENA?

Zaujala mě na netu jedna stránka, která se zabývá rozlousknutím záhady, zda byl
Shakespeare opravdu onen Shakespeare, tj. autor, dramatik a básník, anebo zda to byl
někdo jiný. Abyste rozuměli, život muže ze Stratfordu, který se jmenoval Shakespeare se
natolik liší od toho, co očekáváme od autora Shakespearova díla, že se můžeme jen divit,
že to nenapadlo nikoho už za jeho života. Už jen to jméno: vzniklo to skutečně jako
shake-speare (zatřes oštěpem) nebo jen shakes-peare (třese hruškou)? Tak či tak,
skutečný Shakespeare opravdu žil, ale stoprocentní důkaz, že to byl on, kdo to vše
napsal, ten tu není . . .

Už od té doby, kdy se lidé naučili psát, přemýšleli o tom, jak to, co napsali, také utajit
před všetečnýma očima někoho, kdo umí také číst. Metody utajení můžeme zhruba
rozdělit na tři kategorie:

William Shakespeare

V minulém století pochyby ještě zesílily a hned se
hledalo, kdo asi mohl S. dílo skutečně napsat.
Nabízely se osoby jako známý herec a autor
divadelnich her Ben Johnson, Christopher Marlowe,
Sir Francis Bacon a dokonce i William Stanley (Sixth
Earl of Derby).
Jde zřejmě o muže a je zajímavé, že se dosud
nepodezřívala žádná žena, například sama královna
Alžběta, která měla patřičné vzdělání i nadání. Ano,
jde o muže s vyšším vzděláním, se znalostí latiny a
řečtiny, který byl hodně zcestovalý, dobře
obeznámený s životem u královského dvora a
pochopitelně měl také nadání spisovatele, dramatika a
básníka. Tedy vlastnosti, které prý u muže ze
Stratfordu neexistovaly nebo se nemohly jaksi dobře
vyvinout - vždyť se ani neví, jestli ukončil školu!

Až na začátku dvacého století anglický učitel J. Thomas Looney objevil osobu, která

všechny tyto vlastnosti měla. Byl to Edward de Vere (17th Earl of Oxford), který žil od
roku 1550 do 1604. Problém je, že Earl zemřel dvanáct let před mužem ze Stratfordu a
řada her se datuje až z doby po jeho smrti. Looney tehdy neměl mnoho důkazů pro svůj
názor, ty vyšly najevo až v roce 1984, kdy Charlton Ogburn napsal svou silnou (na
tlouštku - druhou půli už jsem ani nedočetl :-) knihu The Mysterious William
Shakespeare. Přiznávám, že některá data tam jsou hodně přesvědčivá - tak například se
tam vysvětluje, jak klamné je datování Shakespearových her. Vždyť ani jejich náměty
vlastně nebyly zcela originální a navíc vypadají, že byly přepisovány, případně i
opisovány odjinud. Také to, proč Earl nemohl použít své pravé jméno - protože v oněch
hrách často zesměšňoval i dvůr královny Alžběty - se mi zdá jako přijatelný důvod.

Earl Edward de Vere

Do boje přidávají i jiné skupiny, tak např. jedna zde
tvrdí, že autorem musel být Christopher Marlow,
básník a autor divadelních her, zabitý ve rvačce (a o
kterém se říkalo, že byl policejní špeh, jako náš
Sabina). Autor to byl ale skvělý a jeho Doktor
Faustus se hraje ještě dnes, podobně jako hry Ben
Johnsona, Shakespearova součastníka, drmatika a
herce, který vydal většinu Shakespearových her po
jeho smrti a to ještě s obdivným věnováním. A ano, i
ten je kandidátem na autorství. Je těžké ale vysvětlit,
proč by některé hry vydával za své a jiné ne :-). Jiným
možným auorem by mohl být Sir Francis Bacon,
právník, spisovatel, vědec a filozof, jehož
kryptogramy v díle Shakespeara se také "našly"; více
o něm je zde.

Boj mezi Stratfordy ( tj.těmi, co tvrdí, že Shakespeare je autor) a Oxfory (že Earl z
Oxfordu je autor) vesele pokračuje. Na stránce zde se vyjadřují hrdí Stratfordi, zatímco
Oxfordi jsou zde

Z posledních informací víme, že Stratfordi nadále namítají, že některé hry byly napsány
až po de Verově smrti (1604), zatímco Oxfordi tvrdí, že je napsal před snrtí, ale byly
použity až po ní a že člen tohoto spiknutí měl být už zde zmíněný Ben Jonson. ten prý
pokračoval ve vydávání her s klamným autorem i po Shakespearově smrti (1616, Ben
zemřel až 1637). Rána pod pás je ovšem stratfordské tvrzení, že určovat jako
Shakespeara někoho jiného je jen výmysl intelektuálů, kteří nedovedou pochopit, že i
člověk bez vyššího vzdělání může napsat něco tak krásného. Ani Marlow prý neměl
vzdělání, ani jiní autoři, pocházející z lidu. To podle mě není argument, to je prostě útok
ad hominem (na osoby zastánců oné teorie místo na tu teorii samu). Podobná dětinskost

je poukazování na to, že žádný jiný autor nebyl zpochybován, jen právě Shakesperare,
ale to prý jen proto, že byl geniálnía že mu to nepřejí.
A to prosím říká David Bevington, profesor z Chicaga! Základní škola, King's New
School ve Stratfordu, kterou Shakespeare navštěvoval, prý mu prý dala dostatečné
vzdělání. Na druhé straně je ale jisté, že se autor mohl klidně vzdělávat sám - ale to jeho
zastánci asi neuvažují. Také jejich obrana není moc silná: absence originálních
dokumentů, totiž her a to přímo v autorově rukopisu, to vše je prý zcela normální . A to,
že je tolik "kandidátů" na Shakespearovo místo, už to prý musí ukazovat, že se všichni
mýlí a že to musel napsat Shakespare, tečka :-).
Oxfordi: Jak prohlásila Judy Woodruff, ani jedna strana nemá "smoking gun" (tj. 'ještě
se kouřící pistoli', jinak řečeno nevyvratitelný důkaz) a vše je tedy dáno jen nepřímou
evidencí. Na to tvrdí Oxfordi, že mají bibli kterou vlastnil de Vere, vytištěnou 1569 v
Ženevě a že v ní jsou jím podtrhané věty, které jsou zároveň oblíbenými citacemi autora
Shakespearových děl. Je jich dost" více než 250 (z 1000 podtrhaných). Navíc se tam
našly věty, kterých si předtím výzkumníci ve Shakespearových hrách ani nevšimli anebo
jim přisuzovali nepřesné citace z jiných míst a ne z bible .
Rozhodně se zdá, že Shakespearovy sonety napsal De Vere, který byl už za jeho života
uznávaným básníkem, i když se jeho dílo už nenašlo. Jeden Oxforďan tvrdí, že "Už
Hamlet věděl, že 'mrtví závisí na živých, aby pověděli jejich story' a tak prý i De Vere."
Také arguent, že se často zavíral na svém venkovním sídle a psal, je ovšem opět jen
dětinský. To jsem dělal koneckonců i já a nic slavného z toho, mám dojem, nevzešlo :-).

Spor tedy zůstává nerozřešen - protože, jak správně říká ve svém článku Al Austin :
"Ti, co věří, že De Vere byl Shakespeare, musí přijmout jako součást (své teorie, j.h.)
dost nepravděpodobný podvod, totiž spiknutí s úmyslem zamlčet, jehož součástí by (asi,
j.h.) byla, mimo jiných, i královna Alžběta sama. A ti, kteří jsou na straně muže ze
Stratfordu , musí (zase naopak, j.h.) věřit na zázraky."
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : PŘÍPAD TUNGUZKA

Dne 30.6.1908 v ranních hodinách se nad střední částí Sibiře otevřelo peklo. Do
atmosféry vstoupilo těleso( některými svědky popisované jako válcovité) a za doprovodu
hromových ran a mohutného burácení prolétalo oblohou Severo- západním směrem. Na
soutokem říček Kimča a Kušma došlo v 7.17 k výbuchu, jehož síla byla odhadnuta na 40
mgt TNT a který zničil okolní les o rozloze přes 2100 km 2. Způsobil zemětřesení 5.
stupně. To zaznamenaly seismografy po celém světě, stejně jako zpětnou vlnu, která
oběhla celou Zemi. Prach vyvržený do atmosféry zapříčinil to, že několik dalších nocí v
Evropě bylo spíše šero.

Carské Rusko mělo tehdy zcela
jiné starosti a tak k průzkumu
došlo až v r. 1927. Výprava
vedená astronomem L. A.
Kulikem se po strastiplné cestě
doslova prosekala na okraj
zničené oblasti, ale pohled, který
se jim naskytl stál zato. Tisíce
stromů položených stejným
směrem ukazovalo na obrovský
rozsah katastrofy.
Kulik předpokládal, že v
epicentru najde velký kráter a v
něm zbytky meteoritu, ale
uprostřed stromy stály. Měly
sice ohořelé a zulámané vršky, ale stály. Kulika okamžitě napadlo, že meteorit vybuchl
ve vzduchu (později bylo odhadnuto, že výbuch nastal ve výšce cca 5 km) a rozpadl se.
Provedl řadu vrtů v místech malých kráterů o kterých přepokládal, že byly způsobeny
dopadem částí nebeského tělesa, ale nenašel nic. L.A. Kulik se na místo vrátil ještě
dvakrát, provedl řadu měření a oblast též fotograficky zdokumentoval. Padl během II.
Světové války.

Co se stalo 30.6.1908 v povodí Podkamenné Tunguzky?
Dr. Ludvík Souček ve své knize Velké otazníky (a též Tušení souvislostí) uvádí 74 (!)
teorií, které mají událost vysvětlit. Za nejpravděpodobnější jsou dnes přijímány dvě a to:
dopad velkého bolidu a nebo malé kometky. Tyto dvě možnosti vysvětlují vcelku dobře
téměř všechny okolnosti katastrofy.
Mě, jako pisálkovi S-Fm, se ovšem musí nutně nejvíce líbit teorie havárie kosmické lodi.
Jako první s tímto nápadem přišel v povídce Výbuch sovětský spisovatel Kazancev.
Zastánci meteorického původu katastrofy se na chudáka spisovatele vrhli a zcela jeho
"teorii" rozcupovali.
Na jeho obrany tehdy vystoupil matematik M. Agrest, který si dal tu práci, sebral
všechny dostupné informace a zjistil řadu zajímavých okolností.
Těleso v poslední fázi letu letělo poměrně nízko, na meteorit malou rychlostí a měnilo
směr. Vědec též poukázal na vyprávění Evenků, že mnoho zvířat i lidí později trpělo
podivnou nemocí podobnou té z ozáření (pozdější expedice zvýšenou hladinu
radioaktivity potvrdily).
V r.2004 se dokonce objevily informace o tom, že byly nalezeny zbytky pocházející z
této havarované kosmické lodi, ale tyto zprávy nebyly dodnes potvrzeny a tak lze mít za
to, že šlo o výmysl.
Nicméně zkusme si takový scénář představit:
Na počátku by asi byl chybný propočet hustoty atmosféry, nebo úhlu sestupu, případně
obojí. Teplené štíty se zahřívají a posádka se snaží loď zbrzdit. To je jí daří jen částečně
a teplota překračuje kritické hodnoty. Konec je neodvratný. Posádka to ví a tak loď
nasměruje nad neobydlenou oblast Sibiře, aby byly škody co nejmenší. Dochází k
výbuchu a loď se v atomovém žáru doslova vypaří…
Teprve teď se dostávám k tomu, proč o tom všem píši. Všichni totiž považují za
nejdůležitější právě jen a jen okamžik výbuchu a tak se veškeré pátrání omezuje na toto
místo, ale nebylo by logické, že by se astronauté ve chvíli, kdy již vědí, že se blíží konec,
před tím než zamíří nad Tungusku, pokusili z lodi zachránit něco, co by lidem řeklo:
"Ano, byli jsme tady. Stalo se to a to." ?
Třeba něco v podobě jakési černé skřínky se záznamy přístrojů? Sami se zřejmě
zachránit nemohli, třeba proto, že selhaly automaty a loď bylo nutno řídit ručně.
Hledat ovšem něco takového na 1000 km dráze tělesa, uprostřed neprostupné tundry, po
stu letech je téměř beznadějné, ale kdo ví?

Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan B. Hurych
Název : KOMENTÁŘ K POZNÁMKÁM R. FIRTHA, DÍL 6,7 a 8.

Toto je náš komentář k textům Richarda Firtha, 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. Dnes
pokračujeme s díly 6.7 a 8
DÍL 6: Publikování rukopisu
pojednává jen o možné publikaci VM. K tomu komentář nemáme, hodně se od té doby
změnilo a kdo chce, může si celý rukopis stáhnout ve formátu PDF zde Je to 17 dílů,
každý asi 20 meg a výhoda je, že si to můžete i barevně vytisknout. Je to pochopitelně
jen pro studijní účely, ne pro další publikování či rozmnožování.
DÍL 7: Předmět VM
Robert Firth
Předmětem této diskuze je zda text VM
popisuje ilustrace, tedy co mají ilustrace
představovat a co ne. Ilustrace byly
rozhodně nakresleny nejdříve, protože
vidíme, jak je často text "napasován"
podél ilustrace. Horší je rozhodnout, zda
text opravdu popisuje dané ilustrace.
Brumbaughovo tvrzení, že text je jen
nějaké "halabala" na vyplnění stránky je
nesmysl - často vidíme i půl stránky
prázdné. A navíc v některých místech je
vidět snahu vtěsnat konec textu ještě na

Náš komentář
Naprostý souhlas. Ovšem text nemusí být
popis květiny, mohou to být popisy jejich
zpracování, jejich léčivých účinků a možná i
recepty (to, že tam nejsou číslovky, nás
nemusí plést - mohou být vypsány slovy).
Text také mohou být různá zaříkávadla při
použití receptů, tehdy opravdu byla
považovaná za důležitá pro léčení :-).
Autor se nezmiňuje o nějakém kódu,
vyjádřeném obrázkem - ale tento nápad už
byl dávno zamítnut většinou badatelů.
Důvod je asi ten, jak už jsem kdesi napsal: je

stránku. Na jednom listě to vypadá, jako
by dlouhé jméno bylo - bez rozdělovací
čárky - dopsáno až na druhé řádce
(f81r ).

to příliš pracné na to malé množství
informace, kterou by to skrývalo :-). Mohl by
tma však být třeba klíš k zašifrovanému
textu.

Autor našel jména, připsaná ke
květinám, také hned v textu na téže
stránce, přesně ve tvaru, použitém ve
"štítku" u obrázku. Porovnal to s jiným
rukopisem a počet výskytů štítků u
obrázků ještě v textu je zhruba stejný.

Souhlasíme s teorií pro štítky, ale herbář není
jediná alternativa - může to soubor léčivých
rostlin i s použitím, léčivými účinky a
patřičnými recepty. Ale v podstatě
souhlasíme.Jako herbář má ovšem velmi
nereálné obrázky.

O čem tedy obrázky jsou? Obrázky
květin jsou rozhodně herbář nebo
farmaceutický atlas. Obrázky zvířetníku:
paní d'Imperio spočítala 30 obrázků na
každý měsíc, jedná se tedy spíše o
kalendář, než astrologii. Astronomické
obrázky: zde je možnost i jakési magie horní "den" na obrázku je patrně 1
květen a dolní zase svátek Všech
svatých. Jiný obrázek, rozdělený na 24
dílů, má cosi dělat s měsíci.

Ostatní jsme nestudovali - 24 je také počet
hodin v jednom dni :-) Jinak je možné, že by
názvy měsíců a podobně mohly částečně i
pomoci rozluštit písmo, kdo ví? Na rozdíl od
květin jich není tolik :-).

Obrázky nymf a "potrubí": autora
nenapadá nic než anatomie, ale cítí, že
tam něco nesedí.

Už jsme dříve vyslovili názor, že může jíti ne
o potrubí, ale třeba okrevní oběh či
gynekologii. To, že to obrázky nesouhlasí s
anatomií, nás nemusí překvapovat: první
Ostatní, jiné obrázky: (f85r) ukazují
pitva ve střední Evropě byla v Praze, r.1600 a
Adama a Evu a alegorii stvoření člověka prováděl ji Jan Jesenius. Ani druhé národy
- možná, ale poněkud divoká představa, nebyly o moc víc vepředu ve znalostech.
ale často lepší než rozumné uvažování. Např. správný krevní koloběh objevil
( fotografie tohoto listu na Netu není,
Angličan Harvey až v době Marciho, který
pozn. j.h.).
mu možná k tomu dal i podnět ( pracoval na
tom také a Harvey ho dokonce navštívil v
Alchymie: chybí zde obrázky známých Praze).
alchymistických zvířat (pelikán) a jiných
předmětů.
Chybějící obrázky ovšem nic neznamenají z něčeho, co chybí, nemůžeme přece
Ceremoniální magie: také zde chybí
odhadnout nic o tom, co nechybí. Ale jinak
obrázky běžné v textech z té i
souhlas - ovšem nezapomeňme, že VM není

předcházející doby. Autor např. cituje z běžná kniha :-).
Fausta od C. Marlow: "kruhy, čáry,
scény a čtverce".

DÍL 8: Hádání slov
Robert Firth
Následující poznatky RF (Roberta
Firtha) jsou prý od Feelyho, které RF
doplnil svým komentářem. Podle
Feelyho jsou "clues" (narážky či
vodítka) samy štítky u obrázků, která
nám mají umožnit - podle obrázku uhodnout jejich význam. Např. 30 slov
na ( f70r) mohou být jména hvězd, dní,
svatých a podobně. Nemusí to být
vlastně jen jednoduchá slova, ale určitě
jsou to názvy. D¨Imperio jich dokonce
jmenuje 60! RF se domnívá, že jména
osob a věcí jsou běžná v různých
jazycích, hlavně tedy hvězd a podobně.
Egyptské písmo na egyptské rosettě
bylo vyluštěno právě tak.

Náš komentář
Protože jsme tento pokus ještě nedělali, my se
zde soustředíme spíše na psychologii
takového postupu. RF poukazuje na Rosettský
kámen, z kterého Champollion vyřešil
hieroglyfy. Nuže tam to bylo ve dvou jazycích
a byl to doslovný překlad. To zde nemáme: i
když napíšeme jména v našem jazyce, nevíme
přesně, zda znamenají to, co je na obrázku přesněji to, co si myslíme, že je na obrázku - a
tudíž ani neznáme jejich překlad do VM.

Pravda, máme tu zase navíc obrázky, ty na
rosettě nebyly, ale nejistota zůstává - nehledě
na to, že u rosetty jsme znali oba jazyky. A i
když třeba ona květina bude "česnek", jak
uvádí RF - a jméno ve VM bude mít opravdu i
šest písmen (velká náhoda!) - určitě se to
RF zkoušel ona jména, ale bez velkého neřekne ve VM jazyce také "česnek" (pokud
úspěchu. Prý je na to potřeba mít dobré VM nenapsal Horčický :-). Jak nám to teda
kopie a také botanika, který by pomáhal pomůže rozluštit VM, když neznáme jeho
svou expertízou.
jazyk? Jednotlivá písmena totiž mohou být
pořád cokoliv, budeme znát jen jejich četnost,
frekvenci. (Poznámka: totéž platí všeobecně i
pro VM, kde máme dvě neznámé veličiny:
písmo a jazyk, takže jakákoliv statistická
srovnání nám nedají nic určitého, na rozdíl od
vojenské šifry, kde alespoň vycházíme ze
známých jazyků!!!)
Další byl Feely. Ten se domníval, že jde Všechny jeho předpoklady - až na tu

o středověkou latinu a srovnával
frekvence písmen a slov Bacona a VM.
Nikam se ale nedostal.
- Podobně u názvů obrázků musel hádat
3 věci: jazyk, dále co obrázek
představuje a ještě název.
Ulož tuto stránku

latinu,kterou jme tam našli také - byly zřejmě
špatné: slova podle EVY jsou na latinu příliš
krátká a Bacon zcela jistě autorem není.
- Ano, to je už se mohl rovnou ptát křišťálové
koule :-).

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : A CO ŽENY A VM?

Jestliže jsme dosud při úvahách, kdo asi mohl být autorem Voynichova manuskriptu
(VM), zatím uvažovali jen o mužích, neznamená to, že bychom byli vůči ženám nějak
zaujatí. Je to dáno tím, že v tehdejší době byla většina žen v oblasti vzdělání oproti
mužům znevýhodněna a i ty ze šlechtických rodů měly mnohdy jen základní vzdělání.
Našla by se tedy mezi nimi některá, která by mohla mít s VM něco společného? Nabízím
hned dvě možnosti.

Eliška Přemyslovna ( 1292-1330) a Jan
Lucemburský ( 1296-1346) spolu měli velmi
rušné manželství plné intrik. Město Mělník
nebylo jen městem královským, ale především
městem královniným a tak se sem stěhuje i
Eliška do internace, když předtím se postavila
odbojně proti svému muži spolu s pražskými
měšťany. Jan nejprve obsadil strategický
Pražský hrad a pak zaútočil na Staré město.
Poprvé neuspěl a musel uzavřít příměří, ale
druhý útok vedl k porážce měšťanů. Ti byli
vyhoštěni ze země ( ejhle další vlna
předbělohorských emigrantů) a majetek jim
byl zabaven.
Aby si Eliška zpříjemnila dlouhou chvíli ,
začala se na Mělníku věnovat studiu alchymie
( a patrně i dalších oborů s tím souvisejících). Nevíme, nakolik byl její zájem jen
teoretický, ale dobová kronika zaznamenává, že praktické výsledky jejího snažení byly
nevalné, což přeloženo do nediplomatického jazyka znamená, že žádné :-). Stejně tak
nevíme, zda vlastnila nějaké alchymistické rukopisy. Bohužel se nic nezachovalo, takže
toho o tomto jejím zájmu víme jen málo. Představa, že by tu VM mohl zůstat ležet a
našel ho až hejtman Mělníka Jakub Horčický, je sice lákavá, ale pouze spekulativní,
Eliška Přemyslovna

protože možnost, že právě ona by mohla být autorkou VM je v podstatě nulová.
Vlastnictví sice vyloučit nelze, ale i to je nepravděpodobné.

To druhá dáma je z hlediska možného autorství
mnohem zajímavější. Filipína Welserová (15271580) nebyla šlechtična, ale „jen“ měšťanka a přesto
právě do ní se zakoukal Ferdinand Tyrolský (15291595).
Svou roli jistě sehrálo i to, že této půvabné ženě se
dostalo mimořádně velkého vzdělání. Zajímavé je i
to, že její otec, bohatý kupec, sponzoroval četné
výpravy do Jižní Ameriky a měl tedy z této země i
podrobné zprávy. Její teta Kateřina Adlerová
vlastnila zámek Březnice a právě zde se milenci
setkávají a nechávají se 1557 tajně oddat.
V témže roce pro Filipínu Ferdinand nechal postavit
letohrádek Hvězda. Tato stavba je plná astrologických, alchymistických a magických
symbolů a dodnes představuje jednu z dominant Prahy.
Filipína se věnuje bylinkářství, alchymii a astrologii. Mohla by tedy být autorkou VM?
Inu mohla, a to včetně nepřesných nákresů rostlin, o kterých mohla jen slyšet vyprávět.
Některé obrázky zas nápadně připomínají mayské ozdobné reliéfy. Obrázky nahých žen
mohou být indiáni, kteří jsa menších postav, bez vousů a chloupků na prsou připomínali
zdálky spíše mladé ženy.
Filipina Welserová

Spis mohl po smrti Filipíny 15. 4. 1580 zůstat v letohrádku nebo Březnicích, kde byl
později nalezen a prodán či darován Rudolfu II.
I v tomto případě jde o čirou spekulaci bez jakéhokoliv důkazu k čemuž se kajícně
přiznávám.
Většina autorů píšících o VM se pohybuje stále v uzavřeném kruhu jmen: R. BaconJ.Dee- E.Kelley- J. Horčický ačkoliv v případě prvních tří také žádný důkaz neexistuje.
U Horčického je to jen velmi poničený podpis na velmi podivném místě- vtěsnán v
záhlaví prvního listu nad textem.
Logičtější by přeci bylo, aby, tak jako dodnes, bylo jméno autora na zvláštním listě
spolu s názvem.
Navíc písmo se nepodobá ani jednomu z dosud známých podpisů Horčického. V této
souvislosti jsem si dovolil již dříve vyslovit domněnku, že podpis tam byl doplněn
dodatečně- třeba archivářem Klementina.

Flipína Weslerová se tedy v podstatě jako autor hodí stejně dobře jako tito čtyři pánovétedy časově, prostorově i svými zájmy.
Na jejím příkladě jsem chtěl ukázat, že existují i další možní autoři o kterých je třeba
uvažovat a pátrání tak rozšířit.
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan Hurych
Název : ZRCADLENÍ.

Poznámka: Tato povídka je ze stejnojmenné knihy povídek, která právě vyšla ke stažení zdarma,
viz Novinky.

Přiznám se, že mě to rozčilovalo. Muž, který se na mě díval ze zrcadla, se v něčem ode
mne lišil, ale jinak vypadal zcela jako já, ve všech detailech. Vyjma jednoho: jeho oči
mě sledovaly se zcela netajenou nenávistí a ani se to nesnažil skrývat. To ovšem bylo
zcela neobvyklé: já, Charlie Goodman, jsem se vždycky rád na sebe díval, tedy alespoň
v zrcadle. Abyste věděli, nemám totiž rád, když mě někdo nenávidí, zvláště když ten
někdo jsem já.

ZRCADLENÍ.
Byl jsem tedy poněkud překvapen a tak jsem
se ho zeptal: "Ty mě nemáš rád, viď?", ale
on neodpověděl. Jen se na mě usmál.
Vsadím se, že znáte ten druh úsměvu sladký a přitom plný jedu.
Pak otevřel ústa a řekl pomalu, ale zřetelně:
"Ty blázne!" Ano, věřte mi nebo ne, tak to
řekl. Nic víc, než to, ale mě to stačilo.
Obvykle si v koupelně ještě zpívám, nebo na
sebe dělám v zrcadle tváře, ale toho rána se
mi už nechtělo. Místo toho jsem zbaběle
utekl, ale bylo už stejně pozdě: můj den už
mi to úplně zkazilo.
Poznal jsem se Georgem Walkerem někde a
nějak, ale sotva bych si ještě vzpomněl, jak k
tomu došlo. On byl všecko, co já jsem nebyl:
logický, rozhodný, velmi energetický.
Musím se přiznat, že já jsem spíše stydlivý a
introvertní typ, ten, který obvykle nazývají
"snílek". Jen jedno jsme měli společné: oba jsme rádi hráli tenis. Scházeli jsme se každý
čtvrtek na jednu nebo dvě hry a pak jsme si dali pivo nebo dvě a mluvili jsme spolu o

těch malých, nedůležitých věcech, ze kterých se skládá život.
Jeden důvod, proč naše přátelství trvalo tolik let, bylo asi to, že jsem totiž nikdy nebyl
jeho pacientem. Ano, George byl doktor - jednou jsem ho šel vyzvednout na tenis a
zatímco ještě vyšetřoval posledního pacienta, bavil jsem se tím, že jsem mu na dveřích
zpřeházel písmena "PSYCHIATR", takže dávala: "CHYTA I PRS". Dobrák George se
tehdy chechtal tak, že z toho měl málem mrtvici. Někdy jsem se mu svěřoval se svými
problémy a dostal jsem od něj radu, takříkajíc "přes pult". Bylo to dobré, slyšet od něj,
že jsem O.K., ale jinak vzato, o nic nešlo, já jsem doposavad nikdy neměl vážnější
problémy, teda mentální, že ano.
Také teď jsem mu na tenise řekl, co se mi stalo, ale asi jsem to říkal nějak legračně,
protože mi nevěřil ani slovo. Byl ale byl příliš profesionálem, aby mi to řekl přímo.
Místo toho mi začal dávat poněkud záhadné otázky. Konečný výsledek byl ovšem
stejný: značně mě to znepokojilo.
"Myslíš, že je se mnou něco v nepořádku?" zeptal jsem se ho konečně.
Byl příliš zaneprázdněn hrou a tak jen prohodil: "Ne, ne, není to vážné, jestli máš tohle
na mysli!"
"Ale co to teda je?" nedal jsem mu pokoj. Hra se mu nedařila, defakto prohrával, tak na
mě jen vyštěkl: "To ještě nevím, na to je příliš brzo!"
Neskrýval jsem své rozčarování a ačkoliv jsme měl víc otázek, nechal jsem si je zatím
pro sebe. Nerad vypadám, jako když se vnucuji a kromě toho bylo vidět, že nebyl v
dobré náladě. Tak jsme si po hře dali jen jedno pivo, chvíli zase mluvili o ničem a pak
jsme se rozešli.

Ale nešlo mi to s mysli, znáte ten můj typ: příliš se staráme a potíže pak tak nějak
zákonitě vždycky přijdou samy - snad právě proto, že se tolik předem staráme.
O dva dny později, když jsem se holil, můj obraz v zrcadle opět otevřel znenadání ústa a
řekl, zcela zřetelně: "Ty blázne, hloupý blázne!" Nebyla v tom hlase ale žádná
emocionální zloba, jen koncentrovaná, studená nenávist. Opláchl jsem si tvář studenou
vodou a utekl z koupelny. Možná, že George měl opravdu důvod, proč se obávat.
O týden později jsem opět mluvil s Georgem. Odmítl mě přijmout ve své kanceláři nevysvětlil, proč - a tak jsme se setkali v restauraci, teda spíše v jedné takové té útulné
hospodě na rohu. A bavili jsme se o rodině, o sebevraždě mého strýce, jak se moji
rodiče rozvedli a o všech těch na pohled nedůležitých věcech, které ale dělají psychiatry
nadmíru šťastnými. Opět jsem ale měl pocit, že mi nevěří ani slovo. Nebyl jsem si jist,
jestli nemůže dát dohromady moji diagnózu, nebo ji prostě nechce udělat. Anebo ještě

hůř: jestli ji už třeba neudělal a nechce mi ji říci.
"Ty sis skutečně myslíš, že je to u mě hysterie?" snažil jsem se opět dovědět něco
nového, leč zbytečně.
"Ó ne," namítl, "tohle není hysterie."
"Tak schizofrenie?"
"Možná, ale možná, že také ne!"
"A co takhle vícenásobná personalita? Není to to samé co schizofrenie?"
"Ale ovšem že to není to samé!" rozčílil se. "V tvém případě by ale také mohlo jít o
iluze, " nadhodil.
"To myslíš halucinace?" zeptal jsem se.
"Ne nutně. Iluze jsou perfektně normální fyzické jevy, jako je třeba fata morgana,
případně obraz, který vidíš v televizi. Halucinace, na druhé straně, nejsou vůbec
normální."
"Ach tak, ty myslíš něco jako je miráž, zrcadlení, ne?"
Kývl hlavou.
"Je ještě něco, co jsem z celého seznamu vynechal?" zasmál jsem se.
"Ale ovšem," řekl, "také to může být jen taková sugesce. Když si něco hrozně přeješ,
věci se začínají dít. Už jsi si toho někdy všimnul?"
Bylo to tak absurdní, že jsem se musel zasmát: "No a doufám, že tohle už je opravdu
poslední možnost."
"Ale ne ksakru," vyštěkl, "ještě je tu jedna alternativa!"
"A ta je? "
"Magie, kamaráde, magie! Přece věříš na magii, ne?"
"Ne, ale vsadím se, že mi dokážeš, že existuje!"
"Ale to přece nejde, jak to mohu dokázat? To máš stejné jako s mluveným slovem, nebo
hudbou: teď tu je a hned je zase pryč. Prostě zmizí - jako skutečná magie!"
"A co třeba magnetofonový záznam? " namítal jsem.
"To je zajímavé, že ses o tom zmínil. Věřil bys, že jeden z mých pacientů má fixní ideu,
že magnetická páska ve skutečnosti skladuje čas a ne zvuk? Pro něj to je něco, co
umožňuje pohybovat se v čase. On věří, že se při hraní vracíme fyzicky zpět do doby
nahrávky a že tam žijeme, znovu a znovu.
"A co ty, věříš na magii, doktore?
"Ale ovšem! Život sám je velká magie. Záhada narození, tajemství smrti. Všechno to je
vlastně magie."
"A co je tak záhadného na smrti?" divil jsem se .
"To máš takhle, " vysvětloval, "my lidé si neumíme představit věci, které nemají
začátek nebo konec. A přesto všecko nechceme sami skončit - věříme, že můžeme po

smrti ještě žít , v nebi nebo v nějaké metamorfóze, vznášet se v jakési animaci či co. Ale
na tyhle věci se zeptej kněze, já jsem jen doktor, kamaráde!"
To bylo jeho zvykem, takhle mě oslovovat a vždycky mě tím jen otrávil.V určitém
smyslu, to ano, jsem byl jeho kamarád. Ale byl také on mým přítelem? "Poslouchej,
kamaráde," řekl jsem také, ale hodně ironicky, "Já to chci vědět, já to potřebuji vědět!
Jaká je moje diagnóza?"
"Nic z toho, o čem jsme mluvili, ale na druhé straně možná všecko," řekl vyhýbavě.
"Ale v tvém případě bych si s tím nedělal starost," dodal, rychle dopil pivo a zřejmě se
snažil vyhnout mým dalším otázkám, protože se vymluvil, že někam pospíchá a odešel.
Díval jsem se za ním, jak prchá a pomyslil jsem si: "Ne, ty sis starosti dělat nemusíš, ale
já ano!"

A měl jsem pravdu: muž v zrcadle už zůstával napořád, jako by tam byl zakletý, či co.
Objevoval se každé ráno, se svýma pronikavýma očima upřenýma nemilosrdně na mě a
oslovoval mě jeho chraplavým hlasem, plným ironie. A ještě něco horšího: zřejmě uměl
číst i moje myšlenky. Nadával, zesměšňoval moje pocity, urážel vše, co jsem měl kdy
rád. A dával mi rozkazy, kterým jsem vzdoroval jen s velkými obtížemi. Nejprve jsem
byl jen rozčilen, pak už i otřesen a nakonec jsem se ho začal i bát. To se tak stává, když
člověk neví, o co jde. Snesu urážku nebo zesměšnění, dokonce i bolest - jen potřebuju
vědět, co se vlastně děje.
Musel jsem si ještě jednou promluvit s Walkerem. Tentokrát souhlasil, abych ho
navštívil jako pacient, přímo v jeho ordinaci. Jeho asistentka, říkal jí Debbie, byla
mladá, velice hezká dívka, takový typ, do kterého se lehce zamilujete. Usmála se a
ukázala na dveře: " Pane Goodman, můžete jít hned dovnitř!" George mi potřásl rukou a
pokynul mi, abych si lehl v rohu na gauč. To mě zneklidnilo: "Ale ty jsi mi přece řekl,
že nejsem vážný pacient!"
"Ale ty vůbec nejsi pacient, Charlie, ty jsi přece můj kamarád!" namítl. Uklidnil jsem se
a tentokrát byly jeho otázky snadné a nerozčilovaly mě. Když jsem opouštěl jeho
kancelář, cítil jsem se daleko lépe. A přece, něco mě pořád trápilo, nějak jsem si jen
nemohl vzpomenout, co to bylo.

Několik dní jsme se cítil lépe. Znáte to, když chcete na něco moc zapomenout, tak to
prostě nejde. Já jsem se ale nesnažil vůbec a pracovalo to perfektně - můj dvojník v
zrcadle se přestal objevovat. Koneckonců jsem měl také jiné problémy a malá bolest
často dokáže zastínit tu větší, to je známý fakt. Jak dlouho to trvalo, nevím, čas utíkal

tak rychle. Jen vím, že to pak začalo znova: neznámý v zrcadle se znova ukázal a ještě si
na mě dovoloval víc, než předtím: připomínal mi moje vzpomínky z minulosti, hlavně
ty, které mě ještě dnes občas trápí, ať už z jakéhokoliv důvodu. A brzy mě zase zatáhl
do našeho dialogu.
Jak jste asi už uhodli, situace se nejen nezlepšila, ale rapidně zhoršila. Znal mě lépe, než
mohl já kdy poznat jeho: moje pocity, obavy, prostě celou mou minulost a dokonce mi
dokázal předvídat i budoucnost, takové ty malé věci, co se stanou během dne. "Nedělej
si iluze," řekl mi jednou. "Já tě znám, skončíš špatně. Jsi prostě k ničemu, úplně k
ničemu. Tvůj život - co jsi vlastně dokázal? Vždyť je to jen řada selhání lehce
okořeněná sem tam nějakým pořádným debaklem. Ty jsi dal výrazu "nikdo" úplně nový
význam! Úspěch? Ale tohle slovo přece není ve tvém slovníku, Charlie? Ubohý
bastarde, vždyť ty si ani nezasloužíš žít!"
Nuže já jsem celkem nenáročný člověk a nemám žádné velké ambice, to je pravda.. Ale
věřím, že jsem něco dobrého ve svém životě přece jen dokázal a často jsem měl i pocit
sebeuspokojení. Byly chvíle, kdy jsem byl na sebe i trochu hrdý. Později mi to hodně
pomáhalo, když mi zemřela moje milovaná žena nebo když mi našli rakovinu, což se
pak ale ukázalo, že byl omyl. Nevadilo mi, že mi tenhle můj dvojník, ten doppleganger,
tykal a nadával, ale on se snažil zničit i ten malý zbytek sebedůvěry, to jediné, co mi
ještě zbývalo. Zřejmě mě nenáviděl - ale proboha, proč? Byla to snad od něj pomsta za
něco, co jsem udělal v minulosti či možná dokonce v mém minulém životě? Teda pokud
jsem vůbec nějaký měl, že ano. Nebo to byl zosobněný přízrak mého podvědomí, mého
svědomí, které mě teď začalo pronásledovat, čert ví proč?
Jedna věc byla jistá: chtěl mě připravit o rozum a dařilo se mu to docela dobře. Během
mých návštěv se George snažil rozptýlit mé obavy, že mám schizofrenii. "Jistě," říkal
mi, "některé symptomy tu jsou, jako třeba zrakové iluze, to, že slyšíš hlasy, dokonce i ta
paranoidní idea, že tě někdo chce dostat. Ale my musíme být s naší diagnózou opatrní.
Mimochodem, schizofrenie není, jak by jméno naznačovalo, rozdvojená osobnost. To je
úplně jiná věc." Pokusil se mě i pobavit vtipem: "Slyšel jsi tenhle: 'Doktore, doktore,
mám rozdvojenou osobnost, můžete nám pomoci?' 'Přiveďte mi sem toho druhého',
povídá doktor, 'uvidíme, co se dá dělat.' "
Slyšet starého, dobrého George se smát, mi zase trochu zrelaxovalo. Víte, já odedávna
věřil doktorům. Už jako malému dítěti mi jeden z nich zachránil život. "Kdybych tě
diagnózoval jako schizofrenika," pokračoval George, " - já říkám jen kdybych - tak bys
třeba musel být i hospitalizován, to si snad uvědomuješ. Ne, to bych ti nikdy nemohl
udělat, Charlie! Prozatím ti dám nějaké vitaminy a uvidíme -"
"Vitamíny?" přerušil jsem ho, "jenom vitamíny?"

"Ovšem," přikývl, "to je to nejlepší, co máme a čirou náhodou jsou to právě vitamíny.
Víc než polovina našich pacientů se funkčně uzdraví jen díky jim."
"Funkčně? Co to znamená, funkčně?"
"To znamená, že mohou jít zpátky do práce. Někdy mají relapsy, ale mírné. Na druhé
straně jsou tyhle léky zcela neškodné, bez druhotných efektů. Buď ujištěn, že dělám, co
mohu. Abych pravdu řekl, nemohl bych udělat víc ani pro sebe, kdybych byl na tvém
místě, haha," zažertoval. A já si najednou nemohl pomoci a musel jsem se smát s ním.

Bohužel mi to vůbec nepomohlo, ty jeho léky, myslím. Jak mé zoufalství postupně
narůstalo, zašel jsem si do knihovny a půjčil si několik knih o tom předmětu. Nebylo to
zábavné čtení, to vám tedy povím. Za prvé: dokonce i odborníci musí přiznat, že dobře
neví, co schizofrenii způsobuje. Za druhé: všichni víceméně souhlasili s tím, že možná
neexistuje žádná léčba - teda opravdová léčba, vedoucí k uzdravení. Zajisté, některé
léky pomohou, ale nemohou eliminovat příčinu, která je neznáma, atd. atd. Tady to
prostě máte, takový začarovaný kruh. Napadlo mi - a to byl můj konečný dojem - že
schizofrenie vlastně ani není nemoc jako taková. A co víc: že to, co se mi děje, není
vůbec schizofrenie.
Jsou věci, o kterých nikdo moc neví a tak může každý tvrdit, že je na ně expert - i já.
Navzdory všemu skepticizmu, který mě popadal, jsem se rozhodl, že se nevzdám. Co
vlastně mohu ztratit? Někdo má prostě na mě spadeno. Nu dobrá, budu se tedy bránit. A
opravdu jsem začal. Nejprve mi muž v zrcadle nechtěl odpovídat na moje urážky, které
jsem mu tam servíroval, ale později to už nevydržel. Nadával mi také a já zas jemu ještě
víc. A protože jsem neznal jeho minulost, tak jsem si ji začal vymýšlet. Byla to vlastně
moje minulost, ale mnohem horší: tam, kde já jen někomu ublížil, toho on hned zabil,
ty, co jsem kdy miloval, on prostě nenáviděl - a pochopitelně, oni jeho ještě víc.
Pojednou jsem se začal cítit mnohem lépe. Bylo to, jako bych si opět vybojoval svou
svobodu, svůj život. Navíc jsem si uvědomil, že mohu být dokonce daleko horší než on:
víc bezohledný, víc krutý, prostě víc cokoliv. Při každé mé urážce se začal třást a v jeho
očích vzrůstal strach - v očích, které kdysi bývaly moje. Byl jsem spokojen: našel jsem
své horší já, našel jsem svého Mr. Hyde, stejně jako ho ve Stevensonově knize měl Dr.
Jekyll..
Každé ráno jsem ho pak volal k zrcadlu a každé ráno vypadal hůř a hůř. Také jeho tvář
se změnila: už to vůbec nebyla moje tvář. Jako by se v ní usadila nějaká vnitřní
destrukce: měl víc a víc vrásek, oči mu zapadaly hluboko do důlků, pokožka se
sesychala a šedla. Za několik týdnů jsem už jeho tvář vůbec nepoznával. Pak přišel den,
kdy jsem ji opět poznal: ze zrcadla se na mě díval můj přítel George! Nejprve jsem se
vyděsil a pak jsem nechtěl věřit vlastním očím: to přece nemohl být George! Vždycky

říkal, že je můj přítel! Ale byl jím opravdu? Najednou jsem pochopil: ano, byl to on, to
on mě pronásledoval po celou tu dobu. Díval jsem se na jeho téměř plešatou hlavu,
pokleslé koutky úst, vrásky - ano, byl to on!
Náhle mi to bylo všechno jasné: o to mu tedy šlo! George mi prostě ukradl mou tvář a
mě dal tu jeho. Co mi vezme příště? Můj zdravý rozum, moji, jak se říká, duši? Ano,
všecko teď dává smysl: to jeho zdráhání udělat mou diagnózu nebo mě dokonce léčit; a
pak - ty jeho záhadné léky! Je to jasné: já jsem vlastně úplně zdravý, to jen on se mě
snaží mystifikovat! Musím ho zastavit; snad je ještě čas zabránit tomu nejhoršímu! A
rozhodl jsem se, že ho znovu navštívím.

"Tak jak ty léky zabírají, Charlie?" zeptal se mě s úsměvem a já jen řekl:" Fajn, fajn,"
abych ho nechal, ať se rozpovídá. A on také ano, ty jeho obvyklé prkotiny, přičemž
tajně sledoval moje reakce. Pak už jsem to ale vztekem nemohl vydržet: "Nezpozoroval
jsi něco nového?"
Předstíral, že nerozumí: "Co nového, Charlie?
"Nového, no nového, chápeš?"
"Chceš mi tím snad něco říct?" ptal se ve vší nevinnosti, ale jeho pátravý pohled ho
prozradil.
V jeho očích byl strach - strach, který jsem už viděl i u toho v zrcadle. Řekl jsem tedy s
úsměvem, který on předtím zkoušel na mně: "Moje tvář, přece moje tvář - je úplně
nová!"
"A co má být s tvou tváří?" dělal, že mi nerozumí a tak jsem se rozhodl udělat té
komedii krátký konec:
"To přece není moje tvář, moje pravá tvář! Copak to nevidíš?"
"A čí je to teda tvář?" zeptal se jako pitomec a to mě rozčililo.
"Je to TVOJE tvář, tvoje zatracená tvář. Jak to, že jsi se nepoznal? Až donedávna patřila
tobě a ty jsi ji teď vyměnil za mou, ty syčáku!"
"Ale Charlie, podívej se na mě," snažil se mi vysvětlovat, "já mám přese svoji vlastní
tvář, ne tvoji, jen se dobře podívej!" Uvědomil jsem si, že má pravdu. Oba jsme měli
stejnou tvář - jeho tvář! A slyšel jsem se, jak na něj řvu: "Ty tu mou tvář teda schováváš
pod tvou svojí, co? Ty zloději, dej mi tu mou zpátky, George - nebo ti mám radši říkat
Charlie?"
Snažil se mě opět poučovat: "Ale ne, Charlie, ty tomu nerozumíš! To je jen druhotný
účinek těch léků, co jsem ti dal. To se někdy stává, ale brzo to zas přejde, to ti slibuji.
Buď trpělivý, pár týdnů a bude to zase v pořádku. Už jsme skoro tam, věř mi!"

"Skoro kde, George? Tam, kde jsi mě chtěl už od začátku mít? A ono to opravdu
pracovalo, nemysli si, že to nevím, ty zkurvysynu! Cožpak jsi neřekl, že to nebude mít
žádné vedlejší následky? Co jsi mi to vlastně dal, ty svině? Oklamal jsi mě, ale já teď
chci svou tvář zpátky. Kam jsi dal? Hned mi ji vrať!"
Přestal to hrát a jeho strach už byl zcela nefalšovaný: "Nemohu, Charlie, vždyť víš, že ji
nemám, tak ti ji nemohu vrátit!" Teď už skoro prosil.
"Dobře, tak si ji vezmu sám. Mě už neoklameš, nejsem žádný blbec, ty pacholku! Já
vím, že jsi ji někde schoval, možná pod tu svou masku, kterou teď nosíš! A já si ji teď
vezmu, i kdybych ti ji měl strhnout s hlavy. A pak ještě vytrhnu to tvoje zrádné, mizerné
srdce lumpa, který říkal, že je můj přítel!" Popadl jsem ho za ramena a řval jsem z
plných plic."Dej mi zpátky moji tvář, ty zatracenej bastarde!"
Chtěl se mi vytrhnout a ještě se snažil něco říct, ale to už byly moje ruce na jeho
chřtánu, svírající, škrtící, rdousící. Pomalu jsem zvyšoval sílu stisku a jeho tvář
brunátněla. Byl to ošklivý pohled, ty jeho vyvalené oči a otevřená ústa, lapající po
dechu. Z jeho promáčklého hrtanu vyházelo něco jako chrchlavý chrapot, kterému jsem
nerozuměl, ale za chvíli přestalo i to.
Teprve pak jsem uvolnil stisk a jeho bezduché tělo se zlomilo v pase a složilo se na
podlahu jako nějaká hadrová loutka. A náhle - ale velmi pomalu - se začal měnit, přímo
před mýma očima. Vrásky na jeho čele mizely, pokožka obličeje začala dostávat
normální barvu a jeho lebka se zase pokryla hustými, černými vlasy. Hleděl jsem opět
do své vlastní tváře . . .

V tom okamžiku někdo zaklepal na dveře. "Dále, " řekl jsem a sestřička vešla do
místnosti. Byla patrně vyburcována tím hlukem, protože se zeptala: "Je všecko v
pořádku?"
"Ovšem, proč by ne?" zeptal jsem se udiveně. "Ale řekněte mi, co ten chlapík, jak on se
jmenuje - aha, Charlie Goodman - přišel?"
"Zase nepřišel," informovala mě a protože uměla číst moje myšlenky, zeptala se: "Až
zavolá, mám vám ho zase objednat na jindy, řekněme na příští týden?"
"Ano, udělejte to, prosím Vás," souhlasil jsem. "Mám totiž takové tušení, že se jednou
přece jen ukáže."
"Dobře, pane doktore," řekla a odešla. Jak už jsem vám pověděl dříve, je to velmi dobrá
sestřička a také je na mě opravdu hodná. Rozhodně víc, než ty ostatní sestry tady, víte?"
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Jak tak přede mnou seděla na krajíčku křesla, v nebesky modrých očích slzy, vypadla
naprosto bezbranně. Nervózně mačkala kapesníček a pořád jen opakovala: „Prosím,
musíte mi pomoct. Nemůžete mě odmítnout.“.
I.
Předtím vytáhla z peněženky několik zmuchlaných
bankovek. Bylo to žalostně málo, ale nad tím co tu
předváděla, by se i kámen ustrnul, a tak jsem kývnul a
povídám: „Tak dobrá, uklidněte se a zopakujte mi to
ještě jednou.“
„Mám už několik dní pořád pocit, že mě někdo
sleduje, ale když se otočím, nikoho nevidím, nebo
vlastně ano, jenže je to jen takové téměř
nepostřehnutelné mihnutí, jak někdo mizí za rohem,
nebo se schovává za stánek. Jen jednou jsem viděla
podivně zkřivenou tvář, která mě pozorovala přes
zamlžené sklo kavárny, kam jsem si zašla na svačinu.
I doma mám nepříjemný pocit, že jsem sledována.“
„Nezjistila jste poškození zámků? Neměla jste v
poslední době poruchu telefonu? Nedostala jste nějaký
dárek od neznámé osoby?“
Odpovědí mi bylo jen záporné vrtění hlavou.
„Vy si teď určitě myslíte, že trpím stihomamem, ale já si nevymýšlím, je to pravda.“
Rozplakala se.
I kdybych si to myslel, nedokázal bych jí odmítnout.
„Ne, pokusím se pro vás udělat maximum, ale zatím vám můžu poskytnout jedinou
ochranu.“
Vstal jsem, přešel ke skříni. V šuplatech byl neuvěřitelný binec, a tak jsem musel
prohrabat tři nebo čtyři, než jsem našel amulet ochrany.

Tedy, že bych tomu moc věřil, to ne, ale aspoň ona bude klidnější.
S téměř nábožnou úctou si ho přetáhla přes hlavu a talisman, provázen mým pohledem,
sklouzl do krásného údolí mezi jejími ňadry. Bylo to víc smyslné, než kdyby byla nahá.
Vstala, odcupitala a nechala mě tam samotného s mými hříšnými myšlenkami.
II.
Nejlepší slídiči jsou skřeti. Dovedou se pohybovat rychleji než je nedokonalé lidské oko
schopno postřehnout. Nejznámější putyka, kde se slejzaj, má honosný název „U
Lucifuga“, ale je to bídná špeluňka.
Vrazil jsem dovnitř. Roger seděl u baru a srkal nějakou břečku. Drapsnul jsem ho pod
krkem a zařval: „Už tě mám, ty ksindlíku malej! Už mi nezdrhneš. Teď si tě podám!“
Zároveň jsem druhou rukou sáhnul pod kabát a vytáhl obrovitou pistoli.
„Kdo se hne, ten to schytá!“
Bylo to gesto na efekt, věděl jsem, že by pro něj nikdo nehnul ani malíčkem i kdybych
je prosil na kolenou. Cukal se jako polapený motýl, když jsem ho vlekl ven.
Sotva jsme byli za rohem zachrčel: „Už mě můžeš pustit.“
Tak jsem ho tedy pustil a povídám: „Nepřidusil jsem tě moc?“
Byl už trochu namodralej, ale hrdinně prohlásil: „Ne, ani ne. Co po mě chceš?“
„Kdo z vás teď dělá očko?“
Možná Juan, Boz a asi deset dalších. O jakej konkrétní kšeft se má jednat?“
„ Sledovačka mladý holky.“
"Jo, tohle! Tak to dělá Rizzy, Tom a Selma. Naverboval je takovej vysokej hubenej
aristokratickej zjev. Zlomenej nos, ksicht jak vosk, ale upír to nebyl.“
Strčil jsem mu pětku a zeptal se: „Mám ti dát trochu do držky?“
„Ne díky, na pár dnů se vypařím,“ a odbelhal se pryč.
III.
Když člověk potřebuje sehnat informace, je nejlepší vyrazit přímo ke zdroji a tak jsem o
slabou půlhodinku později procházel bočním vchodem do redakce místního plátku Star.
Vládl tu nepopsatelný zmatek. Nikdy jsem nepochopil, jak v takových podmínkách
může vůbec něco vzniknout i když to má tak pochybnou kvalitu, jako tyhle noviny.

Vyškrábal jsem se až do podkroví, kde měl Ray Clear svůj kutloch. Dlužil mi sice
nějakou laskavost, ale zato jsem mnohokrát využil archiv jeho počítače i jeho
fenomenální paměť. Bylo to rychlejší a příjemnější, než čučet do křišťálové koule,
protože jsem u něj dostal vždycky šálek báječnýho kafe. Bylo černý jako moje svědomí
a hořký jako můj osud!
Vůbec, čím delší dobu dělám magii, tím menší chuť mám k jejímu používání.
A tak jsem u něj seděl, lil do sebe to kafe, probíral se jeho archívem a klábosil o
novinkách. Tyhle chvíle, kdy můžu být úplně uvolněný a klidný jsou pro mě vzácné a
inspirují mě k nápadům o kterých bych řek, že jsou geniální, kdybych nebyl tak
skromnej.
Asi tak půl hodiny jsem cvakal myší a už jsem se díval do tváře člověka, který
odpovídal popisu, který mi dal Roger.
Ťuknul jsem do obrazovky a zeptal se: „Co je zač tenhle Floid Retler?"
„Je to zbohatlickej frajírek, kterej teď dělá kariéru v New Ultima Thule. To je ten
spolek, co hlásá, že příchod krále Hrůzy je nové vtělení Spasitele. Co s ním je?“
„Bude mít problémy.“
„Nech ho na pokoji, je to velké zvíře.“
Věděl samozřejmě, že mě to ani nenapadne.
„Dík za upozornění, dám ti vědět, aby jsi měl sólokapra.“
Celá záležitost tím dostávala jasné obrysy. Ultima Thule, to je černá magie a ta znamená
lidské oběti. Dovedete si představit vhodnější obět, než je krásná mladá a bezbranná
dívka? A kdy jindy by byl vhodnější čas, než o Valpulřinu noc? Moje klientka byla tedy
v nebezpečí, protože 30. 4. bylo dnes.
Jinou otázkou v té chvíli nepodstatnou byl účel takové oběti. Den už pokročil a já
nesměl promarnit ani vteřinu. Nebyl čas vrátit se domů a připravit se, nebo si vzít nějaké
zbraně, musel jsem vyrazit hned a doufat, že se mi to nějak podaří zvládnout.
Věděl jsem, že se tahle sebranka ze sekty Thule mívá sraz ve starém nepoužívaném
hangáru na malém letišti za městem. Vzal jsem si drožku. Indián co měl chrup jak noty
na buben, mě odvezl na místo a slíbil, že na mě počká.
Na parkovišti stálo asi deset aut. Narychlo jsem si v hlavě sestavil několik kouzel, ale
byla tu učiněná fušeřina, protože na nic jinýho nebyl čas. Dveře byly pootevřené, tak
jsem do nich strčil a nakoukl dovnitř. Do smrti nezapomenu na pohled, který se mi
naskytl. Těla se tu válela v podivných pózách, jakoby snad ani neměla kosti.
Vzduch byl plný nasládlého pachu krve a smrti. Jenže jakmile jsem vstoupil dovnitř,

hned jsem viděl, že tu něco nesedí. Mrtvoly byly sice hrůzně zřízené, ale nikde žádná
krev. Asi třetím nebo čtvrtým mužem byl Floid Retler. Nahnul jsem se nad něj a viděl:
vnitřní orgány odebrány malými čistě provedenými řezy, ani kapka krve.
Bylo to totéž, jakoby tu nechali svou vizitku. To byl práce těch šedivejch šmejdů
Xhumuzů – přivandrovalců z vesmíru, kteří bezohledně unášejí lidi, dělají na nich
pokusy, jen aby obnovili svůj poničený genofond. Každý způsob a prostředky, je jim
dobrý. Kdysi působili skrytě, ale teď už je jim to jedno. Tady moje stopa končila.
Zatrpkle jsem si pomyslel, že přicházet pozdě na místo činu je můj osud, ale na druhou
stranu jsem nepochyboval o tom, jak bych dopadl, kdybych mě tu zastihli.
Taxikář na mě kupodivu čekal.
„Copak páni nejsou doma?“
„Jo, svým způsobem už jsou pryč.“
Nechal jsem si zastavit u telefonní budky a dal echo Ronu Vangardovi. Ačkoliv to je
polda, je to docela slušnej chlap. Další hovor byl do Staru. Ray bude mít svého
sólokapra. Ozval se mi sice nevrle, ale sotva jsem mu sdělil fakta, ihned ožil: „Díky,
kámo, nečekal jsem, že svůj slib vůbec někdy splníš. Máš to u mne!“
Z toho vidíte jaký mají mojí přátelé o mě mínění, totiž to nejhorší.
Na další jízdu taxíkem už jsem neměl a tak jsem vyrazil pěšky.
IV.
Když jsem došel k jejímu domu, tuhly mi nohy únavou a v plicích mi hvízdalo. Nejsem
totiž už žádný mladík, abych zvládal podobnou námahu. Z posledních sil jsem se
vyškrábal nahoru a zazvonil.
Otevřela se špehýrka a v ní se objevilo nedůvěřivé oko. Vzápětí zarachotily zámky a
řetězy a ona se mi s úlevným výkřikem vrhla do náruče. Jak dlouho už jsem neobjímal
ženu!
Jenže teď na to nebyl čas, protože noc se blížila. Vtáhl jsem jí dovnitř a poprosil jí, aby
zase zamkla. Ten kdo přijde, použije sice téměř jistě magickou bránu, ale to přece
neznamená, že necháme otevřené dveře a nad ně dáme nápis: Vítáme vás! Takhle měla
alespoň větší pocit bezpečí.
Ne na dlouho. Stěna pokoje pukla a v oslnivém výbuchu se rozsypala. Skrz prach
dovnitř vstoupila obrovitá postava bojovníka. Mohutné bicepsy se mu mastně leskly, na
zápěstích kožené zpevňovače pobité hřeby a na sobě slipy z leopardí kůže.

Tihle siláci jsou prostě nepoučitelní, pomyslel jsem si.
„Jsem Klingon a přišel jsem si pro tuto pannu - patří Xhumozům, Synům Belialu. Vydej
mi jí, nebo o ní se mnou bojuj, máš –li odvahu...“
...a blbý, přidal jsem si v duchu.
Bodejť bych Klingona neznal! Námezdní zabíječ, nafrněný, sebevědomý a plný
testosteronu, že mu div nestříkal ušima ven. Sral mě.
„Tak, jó, ty nádivo, dem na to!“
Trochu se zarazil, protože to asi nečekal, ale přesto pitomě pokračoval: „Ty jsi asi
neslyšel. Jsem Klingon – největší z bojovníků a tohle (poklepal na pochvu) je můj meč
Krvavá smrt! Kde máš zbraň ty, he?“
„Je to trapný, ale zrovna teď jsem si uvědomil, že jsem ho zapomněl doma, když jsem si
dělal manikúru.“
Vůbec neměl smysl pro humor. Sáhl někam dozadu a vytáhl rezatý meč plný zubů a
hodil mi ho. Věděl jsem, že na mě zaútočí v momentě, kdy se pro něj sehnu.
Měl jsem pravdu. Jakmile jsem po něm sáhnul, vrhnul se na mě. Jeho ránu jsem vykryl,
ale byla vedena s tak obrovskou silou, že mi meč vypadl z ruky. Pln sebevědomí a
spokojenosti se zachechtal, zapózoval a napřáhl k úderu, který mě měl rozetnout ve dví.
Náhle hekl, oči se mu rozostřily, sesul se k zemi a chroptěl: „Ó, jak nečestné!“
Za ním se jako duch zjevila moje klientka. Na můj nechápavý pohled pokrčila rameny a
povídá téměř omluvně: „No co, kopla jsem ho do koulí.“
Sebral jsem svůj meč, přitiskl jsem mu ho na krční tepnu a povídám: „Hele Kindsrani,
kdybych tě s tím píchnul tak dostaneš otravu krve. Buď rád, že tě s tím nevykastruju.“
„Já poražen? Nikdy!“
Pokusil se zvednout, tak jsem ho praštil naplocho mečem po hlavě a jako přídavek
dostal kopanec do ledvin. Nedal si říct a tak jsem to musel ještě třikrát zopakovat.
Dívka vykřikla, aby upoutala mojí pozornost. Podíval jsem se tím směrem. Za zdí,
kterou se sem ten moula vboural, byla planina a po ní se blížil tmavý bod. Chvíli mi
trvalo, než jsem si uvědomil co to je. Po pláni sem na nás plným tryskem jela tak stovka
černých rytířů v oceli.
„A do prdele, průser. Rychle mi pomoz! Kouzlo drží jen jeho přítomnost.“

Popadl jsem tělo Klingona za nohy a táhl ho k otvoru. Ještě dneska, když si vzpomenu
jak ta hora sádla byla těžká, tak mě rozbolej ruce. Už jsme slyšeli dusot koní a viděli i
hroudy hlíny odletující od jejich kopyt, když se nám povedlo překulit ho přes hranu zdi.
Ta se znovu obnovila, přesně tak jako když pustíte film pozpátku.
Nevím kam ti jezdci dojeli, ale muselo to bejt pro ně tutově překvápko.
Tak teď jsem hrdinně zachránil dívku svého srdce a ona mě bude obdivovat a milovat,
myslel jsem si. A taky, že jó! Vrhla se na mě a povídá: „ Byls moc príma dědo. To bych
od takovýho starce nečekala.“
A bylo to.
S magií i ženskejma je to stejný, většinou se od nich dočkáte něčeho úplně jinýho, než
tušíte. Jediný co mě na tom těšilo, bylo to, že se mi podařilo překazit plány těm všivejm
Xhumozům. Bylo pro ně typické, že využili ty fanatiky z New Ultima Thule, kteří by si
bez nich nevykouzlili ani nudli u nosu, a v momentě, kdy měli pocit, že to mají v kapse,
je zmasakrovali.
V.
Bylo to sice malé vítězství, jenže já jsem skromnej a spokojím se s málem i když jsem
musel počítat s tím, že se mi budou chtít nějak odvděčit, ale to už je maličkost a já věřil,
že to nějak zmáknu.
Když jsem se učil, vtloukal mi můj mistr do hlavy, že se pro mě má ochranné kouzlo
stát součástí mého života, tak jako dýchání.
Později jsem mu za to vzdal mnohokrát svůj dík, protože mi to nejednou zachránilo
život.
Bylo to asi šest dnů po výše popsaných událostech, když jsem se v noci probudil. Na
své vnitřní mentální rovině jsem cítil, jak se někdo dere skrz mojí ochranu. Nebyla to
žádné jemně upředené kouzlo, ale jen a jen hrubá síla. Otevřel jsem oči a nikterak mě
nepřekvapilo, když jsem za oknem uviděl , jak se tam vznáší létající talíř. Dva šediváci
zrovna sestupovali po paprsku světla. Při té razanci jsem neměl mnoho času na
zorganizování obrany, ale já jsem si nic připravovat nemusel, protože jsem něco
podobného čekal. Důmyslná kouzla často selžou na složitosti a tak právě v
jednoduchosti je síla. Vytáhl jsem z pod polštáře stříbrný kotouč a vrhl ho. Mířil jsem
přesně. Přeťal dráhu paprsku v jeho dolní třetině. Světlo zmizelo a já s uspokojením
zaznamenal dvoje šplouchnutí dole ve splaškách, kterým říkáme řeka. Pokud se v tom
nerozpustí, bude jim přinejmenším několik týdnů hezky špatně.

Talíř se rozhoupal a trhavým letem se pokoušel nabrat výšku. Vzal sebou několik antén
z protějšího baráku, ale nakonec se mu to podařilo a zmizet. Od té doby mám od
Xhumozů pokoj až do dneška.
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Amyril byla ideálním příkladem toho, jak lidé dokáží zkazit i ty nejčistší bytosti, jako
jsou elfové.

Poté, co z nebe sestoupil velký král hrůzy, přestaly
fungoval roboty i počítače a technická civilizace v tom
smyslu, jak jsme jí dříve znali, skončila. Na Zemi se
zato objevili víly, trpaslíci, skřítci a další pohádkové
bytosti.
Jestli jsme si zpočátku mysleli, že budou mít ty
vlastnosti, které jsme jim ve své naivitě přisoudili, byl
to hloupý omyl. Z Amyril se stala nymfomanka, která
pořádala gang- bangové orgie takového rozsahu, že
proslulá Mesallina byla proti ní v podstatě jeptiška.

nebezpečí.“

Její syn, obrovitý poručík Ron Vangart, teď seděl proti
mně a sklenička s jablečným džusem vypadala v jeho
obrovitých dlaních titěrně. Díval se na mě pohledem
štěněte, kterému šlápli na ocas a už alespoň po páté
opakoval: „Vím naprosto jistě, že matce hrozí

Vytáhl z kapsy zápisník, zahloubal se do něj a pokračoval: „ Poprvé jí minulý týden v
pondělí málem přejelo auto. Měla štěstí, ale my ten auťák našli druhý den za městem.
Bez značek a ještě ho někdo zapálil, aby zničil jakékoliv stopy. Důkladná práce. Nebyl
to žádný vrak, ale luxusní Morgan, považ!“
Pokýval jsem hlavou, takového auta by se tímto způsobem nikdo jen tak nezbavoval.
Vždyť ho mohli prodat, nebo rozebrat na součástky. To bylo opravdu nezvyklé, ale
namítnul jsem: „Mohla to být náhoda, ne?“
Ron pokýval: „Taky jsem si to říkal, ale pak jí jen o vlásek minula cihla, kterou na ní
někdo hodil. Za pár dnů se v blízkosti strhla přestřelka několika gangů a zase, jaká

náhoda, většina kulek směřovala k jejímu domu. Ačkoliv to nepřiznala, určitě na ní
někdo zkoušel útočit i pomocí magie. Když jsem s ní o tom mluvil, odbyla to mávnutím
ruky a smála se mi, že mám profesionální úchylku a vidím zločin všude. Čárlí, já
nemůžu zařídit, abychom jí hlídali každou minutu, na to nemáme dost lidí. Musíš mi
pomoct, ty jsi určitě ten správný člověk. Dám, co si řekneš a budu ti do smrti vděčný.“
Ron mi zachránil život a nejednou mi pomohl a já umím být vděčný. Jen jsem se zasmál
a povídám: „To víš, že ti na matinku dohlídnu, kamaráde.“
To jsem netušil, do jaké šlamastiky se tím dostávám. Jenže takhle je to skoro pokaždé,
téměř každý případ začíná nevinně.
Amyril bydlela dole u řeky v malé bílé vilce postavené v jižanském stylu. Dveře mi
otevřela mohutná černoška v pestré zástěře a s drdolem vyčesaným odvážně vzhůru.
„Co tu chcete?“ zeptala se tak nevlídně jak jen to šlo.
„Jmenuji se Čárlí Šín, jsem přítel Rona Vangarda a přišel jsem za paní Amyril,“ a podal
jsem jí vizitku.
„Ááá, Ron, pojďte dál,“ ozvalo se za jejími zády.
Moje vizitka putovala kamsi za služku, ale ona sama se ani nehnula. Kdybych se chtěl
dostat dovnitř, musel bych se skrz ní probít sbíječkou. Teprve po delší chvilce
neochotně uhnula. Vešel jsem dovnitř provázen jejím nevraživým pohledem.
Amyril byla pořád nádherná i když jí mohlo být kolem padesátky. Stále ještě měla
hezkou štíhlou postavu a drobné vrásky kolem očí jí na kráse neubraly. Seděl jsem proti
ní ve stínu obrovitého slunečníku, srkal ledový čaj a pozoroval jak si hraje s mojí
navštívenkou.
„Tak můj drobeček Ron má o mě starost?“
Musel jsem se usmát. Drobeček Ron má poctivých sedm stop a přes metrák
vytrénovaných svalů.
„Bojí se o vás. Myslí si, že ty nehody nebyly náhodné. Tvrdí, že jste se stala i terčem
magických útoků. Byl by moc rád, kdyby jste mi dovolila, abych na vás dával tak trochu
pozor. Můžu se tu porozhlídnout?“ Rád s lidmi jednám na rovinu.
Znovu se podívala se na papír.
„Magie?“ pokračovala dál, „Myslíte, že bych si nedovedla poradit sama?“
Místo odpovědi se jí v dlaních objevil velký rudý květ. Pozvedla ruce a vyhodila ho do
výše. Tam se změnil v ohnivou kouli. Pohnula prstem a koule zasyčela v blízkém

bazénku. Nedal jsem na sobě nic znát, ale udělalo to na mě slušný dojem. Tohle nebyl
trik, dělám magii už nějaký pátek a tak podvod poznám. Její velké zelené oči se do mě
zavrtaly a já měl pocit, že mi pronikly až do mozku. Pak vstala, aby dala najevo, že
audience je u konce. Už jsem se taky sbíral, abych si dal odchod, ale ona se otočila a
šelmovsky se na mě usmála: „Už dlouho mě žádní muži nenavštěvují.“
„Jste stále nádherná!“ vydechl jsem spontánně.
Věnovala mi další pohled, který mě provrtával jako laser. Na moment se zamyslela a
pak povídá: „Vidím do vás Čárlí Šíne, vaše duše je okoralá, ale poctivá, máte čisté srdce
a upřímné myšlenky. Tak dobrá, nabídnete mi rámě?“
Aniž čekala na odpověď, zavěsila se do mě.
„Myslíte si, že tu najdete nějakou bombu nebo štěnici?“
„Nebo švába, abych ho mohl zašlápnout.“
„Začínáte se mi líbit, pojďte.“
Vyšli jsme a služka šla pět kroků za námi jako stín. Zatímco před domem byla zahrádka
upravená s až téměř pedantickou pečlivostí, vzadu připomínala na první pohled džungli.
Amyril nádherně voněla a ačkoliv její oblečení nebylo nijak vyzývavé, působila
neobyčejně eroticky. Měl jsem jí plnou hlavu a snad právě tahle skutečnost způsobila,
že jsem byl tak tupý. Tedy alespoň dnes tak svoji hloupost omlouvám.
„Jestlipak víte, jak jsem to tady pojmenovala? Je to Orientální les.“
Malý moment čekala, co já na to. Když viděla, že nereaguji, jakoby pohasla. Procházeli
jsme mlčky pod rozložitými platany. Ona posmutnělá, já zamyšleně zjišťoval, že ten
chaos je jen zdánlivý a že se tu naopak dá vytušit skrytý pevný řád. Kameny, jakoby
náhodně rozházené tvořily pěšinky a všechny potůčky se stékaly uprostřed, kde
vytvořily velké jezero. Okolo něj byly vysázeny nádherné vrby.
Když jsme ho obešli, Amyril zastavila a zeptala se: „Nenapadá vás nic při pohledu na to
jezero?“ Zíral jsem na hladinu a žádný nápad se nedostavoval. Odvedla mě do
nedalekého altánku.
Sedla si a znova mě pobídla: „Pozorujte to jezero!“ Poslechl jsem a bedlivě se díval na
tu scenérii. „ Co vidíte?“ slyšel jsem její hebký, ale naléhavý hlas, „Řekněte mi, co
vidíte!“
„Vodu, stromy, keře, skálu naproti, loďky na jezeře a… a už nevím.“
Vstala ještě smutnější než předtím.
„Zklamal jste mě pane Šíne, vkládala jsem do vás větší naděje. Věnujete se příliš
vnějšímu vzhledu a nepátráte po podstatě. Půjdeme?“
Smutně jsem sklopil hlavu:„Je mi to líto!“

Její aura, předtím téměř rozžhavená, byla teď chladný jako led.
Přišel jsem domů a znovu si v duchu přehrával děj celého odpoledne. Věděl jsem, že
jsem v jejích očích selhal, protože jsem přehlédl něco velmi důležitého, ale pořád jsem
nemohl přijít na to, co. Cítil jsem, že mám řešení na dosah ruky, moje myšlenky se však
stále pohybovaly v bludném kruhu. Nakonec jsem únavou usnul. Ve snu jsem pozoroval
Leonarda da Vinci, jak maluje Monu Lisu, malý mžik a já stál na úsvitu věků a viděl
Lva nazvaného později Sfinga omývaného vlnami oceánu. V dalším okamžiku jsem
slyšel ryk bitvy. Kolem mne se hnal do útoku Artuš a jeho rytíři. Někdo mi položil ruku
na rameno: „Jsem rád, že jsi mě přišel navštívit synu.“
Merlin! Říkal mi synu, protože byl mým učitelem a duchovním otcem. I když při jeho
známém sexuálním apetitu, to bylo možná myšleno i jinak.
„Prosím pomoz svému hloupému učedníkovi.“
„Již mnohokrát jsem ti říkal, že už není nic, co bych tě měl ještě učit. Určitě znáš řešení
svého problému, jen si musíš víc věřit.“
„Jsem jako slepec, který umírá na poušti žízní a na dosah ruky má láhev vody.“
„Přikládáš příliš důležitosti vnější formě a unikají ti zřejmé samozřejmosti.“
„To mi Amyril říkala taky.“
„Amyril?“
Vyprávěl jsem mu celý příběh.
„Nejsi již mým učedníkem a tak tě nemohu vést, jen ti poradit. Amyril je důležitá,
možná je tou nejdůležitější bytostí, který žije v současnosti na světě. Nesmíš selhat!“
„Ale když já neznám řešení….“
Sen se rozplynul. Ležel jsem v posteli, vytřeštěně zíral do tmy a pokoušel se znova
usnout, ale marně. Pozoroval jsem hru stínů na stropě, až se mi posléze slily v postavy
dvou rytířů sedících na jednom koni. Pak jsem upadl do mdlobného spánku.
Když jsem se probudil, bylo slunce už vysoko na obloze. Uvařil jsem si silné kafe a vrhl
se do knihovny. Netrvalo to dlouho a našel jsem hledané. Dva rytíři na koni, to byl znak
templářů. Jejich historii jsem znal, ale začal jsem systematicky znova. Řád založil jeden
z nejučenějších lidí té doby mnich Bernard. Základ tvořil Hugo z Paynsu a dalších devět
rytířů. Po příjezdu do Jeruzaléma se ubytovali v místech, kde býval Šalamounův chrám
a začali s archeologickými vykopávkami. Nikdo neví, co tam našli. Když král Filip
Sličný řád zničil, nic z jejich písemností a zlata se nenašlo. Beze stop zmizela i jejich
bájná modla Bafomet. Jedním z možných míst, kde by mohl být uložen je i Orientální
les…

Když jsem dočet až sem, osvítil mě záblesk poznání a začal jsem si nadávat, že jsem si
na to nevzpomněl dřív, když se o tom Amyril zmínila.
Najednou jsem měl pocit, že se děje něco hodně špatného. Nechal jsem knihy rozházené
a vyrazil. Moje stará kraksna vyjímečně nestávkovala, její chod byl sice hodně
dýchavičný, ale bylo to stále rychlejší než jít pěšky. Když jsem přijížděl k známé vilce,
už z dálky jsem viděl, že je opravdu zle. Kovaná brána byla roztříštěná a vyvrácené
veřeje připomínaly rozlámaná křídla anděla.
Přišlápl jsem plyn a prosvištěl dovnitř. Růže a tulipány byly v širokém pásu polámány.
Do rohu domu byl napasován velký tahač. Vylítnul jsem z auta jako blesk. Na podlaze
ve velké hale ležela služka v kaluži krve. Chvatně jsem k ní poklekl a hned jsem věděl,
že tahle žena už to má za sebou. Je paradoxní jaké bizarní myšlenky člověku prolétnou
hlavou. Mě v tu chvíli napadlo, že dům je tichý jak hřbitov a že je to příhodné místo pro
mrtvolu. Taky jsem si uvědomil, že zbraň jsem nechal v autě, ale už se mi nechtělo
vracet. Hlavně najít Amyril!
Zamířil jsem k jezeru. Můj instinkt mě nezklamal. Už z dálky jsem viděl pohyb kolem
altánku. Když jsem přišel blíž, viděl jsem skupinu skřetů a hobitů. Uprostřed, přivázaná
ke sloupu byla Amyril. Její šaty byly roztržené a štíhlé bílé tělo prohnuté jako luk, měla
samou ránu.
Hlava byla prázdná, ale v duši se shromažďoval šílený temný vztek. Cítil jsem, jak ve
mně narůstá děsivá zloba.
Kouzlo, které jsem pak vyřkl je prostě odfouklo. Potácivě jsem vstoupil dovnitř. Úplně
mě to vyždímalo. Její nádherná, prudce oddychující hruď mě zbavila nejtíživější
starosti. Vytáhl jsem nožík a odřízl ji. Klesla mi do náruče. Zkontroloval jsem jí rány,
ale byly jen povrchní. Mučitelé zřejmě chtěli, aby co nejvíc trpěla, ale přitom příliš
nekrvácela.
Trochu jsem se jí pokusil zahalit, ale šaty byly tak rozedrané, že se to moc nedařilo.
Vzal jsem jí do náruče a nesl domů. Rád bych napsal, že byla lehká jak pírko, ale nebyla
by to pravda. Pravda je ta, že se pěkně pronesla a než jsem došel dovnitř a položil jí do
křesla, měl jsem pocit, že mám nohy z gumy. Její ruce si mě přitáhly. Ten polibek stál
za to. Byl tou nejsladší odměnou, ale vše má konec.
„Kde najdu lékárnu? Ošetřím vám rány.“
„Tobě.“ opravila mě. Zběžně se prohlédla: „ Jsou to jen povrchní rány, brzy se zahojí,
ale kde je Berta?“

„Tvoje služka? Je mi líto, je mrtvá. Vím přišel jsem pozdě, ale už tě nikdy neopustím,
slibuji.“ Rozplakala se a znova mě objala.
Byli jsme tak zaměstnáni líbáním, že jsme nevnímali blížící se zvuk sirén. Teprve
skřípění brzd na příjezdové cestě nás od sebe oddělilo.
„Jdu se upravit, abych mohla přijmout návštěvu.“
O několik okamžiků už se dům hemžil spoustou lidí. Mě si vzal do parády Ron Vangart
osobně. Připomínal přetopený kotel a vypadalo to tak, že po mě skočí a zaškrtí mě.
Vyklopil jsem mu všechno, co se stalo. Tedy skoro všechno. Moc nevychladl.
„Nehneš se od ní rozumíš?!“
Tak to jsem mu mohl s čistým svědomím slíbit.
„ Ty parchante všivá, jestli jí ještě někdo zkřiví jediný vlásek, tak si tě dám k obědu!“
„Není to jen moje vina“ bránil jsem se, „kdyby tvoje matka nebyla tak záhadná…“
V myšlenkách mi bleskla vzpomínka na můj sen. Amyril to byla Sfinga, i ona mluvila v
hádankách a náznacích. Byla i Mona Lisa, žena všech žen, nejkrásnější,
nejobdivovanější a jedinečná. Přestal jsem Rona poslouchat. Když zjistil, že na jeho
nadávky nereaguji, přestal křičet a kupodivu starostlivě se zeptal: „ Čárlí, není ti něco?
Jsi v pořádku?“
Využil jsem toho, že se zklidnil a navrhl: „Měli by jsme se jít podívat k matince, co ty
na to?“
Zatímco venku ještě pálilo slunce, v její ložnici bylo milosrdné šero. Doktor, který si
právě balil nářadíčko se na nás tázavě podíval. Než jsme stačili něco říct, převzala
Amyril iniciativu: „V pořádku, to je můj syn a přítel.“
Ležela pečlivě obvázaná a její pleť bělostí téměř splývala s prostěradlem. Sotva se
doktor odporoučel, usadil jsem se co nejpohodlněji na kraj postele, vzal Amyril za ruku
a řekl: „Není teď vhodná chvíle, abychom si popovídali?“
Ochable přikývla. Vangart si kecnul do křesla, které pod jeho vahou jen zapraštělo a
Amyril začala tiše vyprávět: „Určitě víte, že příchod velkého krále hrůzy byl
předpovězen už v Apokalypse svatého Jana. Během století byly činěny pokusy toto
proroctví odvrátit. Učený mnich Bernard po dlouhém pátrání zjistil, kde je ukryta Archa
úmluvy. Jím založený řád dostal úkol ji najít, přivézt do Francie a přechovávat. Byla v
ní podle bible ukryta božská moc. Bernard myslel, že v případě potřeby by jedině ona
mohla zvrátit nepříznivý vývoj…
„Předpokládám, že je někde tady,“ vskočil jí do vyprávění Vangart.

„ Ano, po smrti posledního templáře, jsem strážkyní já.“
„ A proč jsi ji nepoužila hned, když sestoupil král hrůzy?“
„ Zkusila jsem to…“ Znělo to hodně trpce.
„A…?“
„Nic!“
„Možná je to proto, že dokud lidé nepoznají zlo, nedokáží si vážit dobra. Než bůh
vyvedl Židy z Egypta, tak taky museli trpět v otroctví. Představovala jsem si, že vytáhnu
archu, zlo se lekne a všechno bude jako dřív, ale tak přímé a jednoduché to není. Nic
není dopředu dáno, předpovězená budoucnost není jistá, je jen tou nejpravděpodobnější
alternativou. A nikdy nic už nebude tak jak dřív. Události, které se staly, nelze odestát…
„ Hele mami,“ přerušil jí znova Vangart, „ Víš, že já jsem v postatě jednoduchý člověk.
Řekne se mi, jdi a zmáčkni támhletoho chlapa a já jdu a zmasíruju ho. Co kdybys nám
tady přestala přednášet a řekla nám prostě, co se dá dělat.“
Něžně se na něj usmála: „ Tvoje přímost mě vždycky dojímá!“
„ A co ty můj kouzelníku?“
Ron zaznamenal to tykání a věnoval mi pohled, který říkal: „Počkej až budeme sami!“
„ No v každém případě se nějak profláklo, že archa je tady a druhá strana jí přikládá
nějakou důležitost, proto ta snaha tě zlikvidovat a dostat se k ní. Několikrát jsi měla
štěstí a tak zkusili tvrdší metody a málem uspěli. Nemůžu a nechci čekat, jestli se jim to
povede příště, zemřel bych žalem. Není čas na přípravy, odříkání formulí a ceremonii
vysoké magie, není čas čekat na vhodnou konstelaci hvězd a shromažďování eloihmů.
Musíme nějak reagovat hned teď a zapomenout na všechno to magické haraburdí. Až
skončíme, můžu je odříkat dodatečně, když bude zájem. A hvězdy? Však ony už se do
nějaké konstelace doplazí a teprve výsledek ukáže, komu byla příznivá. Takže proč ne
hned teď? Už od dob Hanibala je známo, že nejlepší taktikou je lest. Myslí si, že je
archa nebezpečná, tak proč jim to přesvědčení brát, ne? Budeme dělat jako že jí chceme
použít. Jdeme na to?“
Rozvážný a pomalý Merlin by se nestačil divit, a asi by ani nesouhlasil, ale ve mně teď
byli šturmující rytíři z mého snu.
„Tak dobře, nechte mě chvilku samotnou, abych se mohla vhodněji obléct. Přeci
nepůjdu k arše v županu.“
Vyšli jsme. Byli jsme trojka k pohledání: Drobná štíhlá elfka v letních krémových
šatech a slamáku, obrovitý poručík policie a postarší a už hodně opotřebovaný čaroděj.

Jak jsme si to tak štrádovali Orientálním lesem, tak jsem se rozhlížel, jestli odněkud
nepřiletí nějaký ten drak, démon nebo podobná havěť, aby nás spálila nebo roztrhala,
ale nedělo se nic. Asi jsme tak bezvýznamní, že nestojíme nikomu ani zato, aby za námi
vyslal jedinou temnou bytost, myslel jsem si.
Najednou Amyril povídá: „ Hele co myslíš, kolik je pravdy na tom, že jsem šla s
každým chlapem, co se namanul?“
Zalapal jsem po dechu. Něco takového jsem zrovna v tomhle okamžiku nečekal: „ No,
já…“ začal jsem rozpačitě, „…popravdě slyšel jsem všelicos, ale teď, když jsem tě
poznal, tak nevím…“
Viditelně se jí moje rozpaky líbily: „ Nemyslíš, že taková pověst je tím nejlepším
prostředkem, aby si tě nikdo nevšiml, respektive, aby mě lidi ignorovali? Občas si to
sice přihasil nějaký nadrženec, ale když jsem mu pohrozila, že ho usouložím k smrti, tak
každej zdrhnul.“ Zasmála se při té vzpomínce. Přitiskla se ke mně ještě blíž a pošeptala
mi: „Ve skutečnosti musí být strážkyně archy panna, to jsi nevěděl mágu?“ Užasle jsem
se na ní podíval: „ Ne! A co Ron?“
„ Někdo mi ho v peřince položil před dveře.“
„ A proč mi to říkáš tady a teď?“
„ Já nevím, zdálo se mi to jako vhodná příležitost,“ a vida můj tázavý pohled, dodala, „
třeba už nikdy žádná jiná nebude.“
„Nechte toho cukrování!“
„Rone, dej si pohov, nebo tě proměním v čolka!“ zpražila ho Amyril.
To už jsme byli v altánku.
„Podívejte na to jezero,“ vybídla nás. Čučel jsem na něj a znova jsem si připadal jako
blb, protože jsem nic zvláštního neviděl.
„Aha,“ povídá vedle mě Ron, „ Samé přítoky, ale žádný odtok, takže tu musí být nějaké
podzemí.“
A to o sobě říká, že není chytrý! Náhodou mu to myslí skvěle a já tupec jsem si toho
nevšiml.
Amyril přistoupila k malému stolečku uprostřed a posunula perletí vykládané části tak,
že vytvořily kříž. Hladina začala klesat. Zhruba tak metr pod hladinou se objevilo černé
ústí velké jeskyně. Opatrně jsme k němu po ještě kluzké cestě sešli. Vyvolal jsem
kouzlo osvětlení. Tisíce kapek vody se blyštělo jak démanty. Po několik krocích jsme
došli k ozdobným dveřím. Amyril k nim přistoupila, položila na ně ruce, jeden z
ornamentů se zasunul a dveře se otevřely.

Na nízkém soklu tam stála ONA. Krása nesmírná, až se tajil dech. Vypadala přesně tak,
jak jí popisovaly staré prameny: celá ze zlata se dvěma držadly po stranách. Na víku
byli dva cherubové s roztaženými křídly. Nevím jak dlouho bych tam omámen tou
nádherou stál, kdyby se neozval vždy praktický Ron: „ Hele Čárlí, čapni jí za ty klacky
a vynesem jí ven.“
Ačkoliv nebyla moc velká, měl jsem pocit, že váží metrák a než jsme jí dostali nahoru
na trávník, byl jsem pěkně zpocený. Venku byla ještě úžasnější, protože jak se na
denním světle leskla, vypadalo to jakoby metala blesky.
„…se kouknem dovnitř.“ zavrčel Vangart a než jsem ho stačil varovat, aby se archy
nedotýkal, protože může být nebezpečná, odsunul víko.
Nestalo se nic.
Sebral jsem veškerou svoji odvahu a nakoukl dovnitř. Byl tam jen prázdný prostor
vyložený zlatem. Nevím, kde se to ve mně vzalo, jako bych to ani nebyl já. Jakoby
někdo jiný mluvil mými ústy, jsem se slyšel jak říkám: „ Bože, už jsme trpěli dost,
prosím pomoz nám.“
Cítil jsem, že se dostávám do strnulého transu. Snad jen díky němu jsem v dalších
okamžicích nezešílel. Nad archou se začal tvořit temný mrak a z něj začali vystupovat:
Conan, Rambo, James Bond, Vinnetou a Old Shaterhand, vyřítili se mušketýři s
tasenými kordy následováni prasátkem Porky. Han Solo, sedm statečných, R2D2,
kapitán Kirk, mr. Spock, Superman a další a další. Postavy skutečné, vymyšlené, kladní
hrdinové z filmů hraných i kreslených.
Vedle sebe jsem uslyšel divný zvuk. Otočil jsem se. V trávě ležel Merlin a dusil se
smíchy při pohledu na tuláka Chaplina, Friga s kamennou tváří a neohrabaného 3PO.
Nechyběl ani Zorro, Idiana Jones a prsatá Lara Croft.
Jestli si myslíte, že došlo k nějaké gigantické bitvě, tak jste na omylu. Nastup sil Dobra
byl tak překvapivý a drtivý, že asi v podstatě k žádným bojům nedošlo.
Slunce se posunulo k západu a jeho rudé paprsky objaly archu. Ta změnila svou
podstatu v čirou energii a zmizela.
„Pomoz mi synu,“ hekal Merlin. Podal jsem mu ruku. Když vstal, přiblížil svá ústa k
mému uchu a špitnul: „Jestlipak víš, kdo je ona?“
Odpověděl jsem tázavým pohledem. Posunkem ukázal na jezero.
„Dáma z je…“

„Pssst!“ přerušil mě a spiklenecky mrkl.
Jestliže ona je dáma z jezera, kdo jsem ksakru vlastně já? Lancelot? Parsifal?
Ron Vangart si upravil uniformu a jakoby to co se stalo bylo běžné, povídá: „ Vypadá
to, že vedem 1:0. Jen jestli jsme toho dobra do světa nevypustili až moc, aby s tím
nebyly problémy.“
„ Jen nevíme jestli těch 1:0 není v poločase,“ já na to.
„ Je to 1:0 v jednom z mnoha poločasů,“ upřesnil Merlin. Přistoupil ke mně: „Sbohem
synu, už mě nebudeš potřebovat. Konečně jsi přišel na to, že nezáleží na zaklínadlech,
kouzelných hůlkách ani čemkoliv jiném. Důležitý jsi ty sám, tvá síla vychází z
odhodlání, sebedůvěry a víry ve výsledek.“
Amyril byla k smrti unavená a vyčerpaná. Jestliže normálně byla bílá, teď jsem měl
pocit, že je úplně průsvitná. Objala mě kolem pasu. Ron Vangart ke mně přistoupil s
jasnou hrozbou v očích.
„Hele, budeš si muset zvyknout.“ řekla hezky zostra. A Ron už zase vypadal jako psík,
který udělal loužičku na koberci a teď za to dostává vyhubováno.
„Ostatně, tady Čárlí slíbil, že už mě nikdy neopustí, že jo?“
Manipulovala s námi jako když se po pokoji stěhuje kredenc, ale nějak mi to nevadilo a
tak jsem se jen naoko bránil: „Byl to slib udělaný v dobrém úmyslu pomoci postižené
osobě a jako takový nemá žádnou právnickou hodnotu.“
„Ty, ty, ty, to na mě nezkoušej“ hrozila mi prstíkem, „že já přeci jen omdlím a budeš mě
muset odnést.“
„ A co moje magická živnost?“ nadhodil jsem zkusmo.
„ A koho by jsi honil, když zlo dostalo výprask, co? Zapomeň na to, teď jsi jen můj! Jde
se domů. Pánové! Nabídnete mi rámě?“
A tak jsme vyšli. Ženská logika je prostě neprůstřelná.
Ulož tuto stránku
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Pokračujeme zde novou knihou z naší populární serie "UMÍME . . .", která vyjde později
celá a to v obou formátech (ZIP a PDF). Navazujeme tím také částečně na knihu
UMÍME DISKUTOVAT?, která je ještě pořád ke stažení zdarma. Není ovšem nutné onu
knihu o diskusi číst předem, jen se na ni občas odvoláme, abychom se v této knize moc
neopakovali. Než se ale dostaneme k pravému předmětu knihy, musíme se ale zdržet
chvíli u té jiné, základní logiky . . .

Ještě k tomu názvu "myslet logicky": jistě by bylo správnější napsat "myslet a mluvit
logicky". Tam už je to ale ještě složitější: ne každý umí správně mluvit, plynule spojovat
myšlenky a vyhýbat se neurčitostem - a také ne každý umí správně poslouchat a hlavně
správně rozumět tomu, co bylo řečeno. To už je trochu i záležitostí psychologie. V
žádném z uvedených případů nám prostě nebude stačit jen "myslet logicky", i když i tam
je to hlavní podmínkou úspěchu. Navíc se i náš jazyk často vyjadřuje nelogicky a
neurčitě, jak si hned i ukážeme.
LOGIKA JAZYKA?
Už samotné jazykové spojky "a" a "nebo" se liší od logických výrazů AND a OR (které
se nesprávně překládají jako "a" a "nebo" :-) a proto zde budeme zásadně používat - jen
pro logiku - pouze výrazy AND a OR, zatímco běžné spojky a (totéž co i) a nebo(totéž
co anebo, případně či) budeme psát malým písmem. Jak moc se jejich významy liší od
těch logických? Opravdu hodně . . .
1) Věta: - Buď si spolu tiše hrajte "nebo" si čtěte - vylučuje případ, když si hrají i čtou,
nejen proto, že je to fyzicky nemožné, ale české "nebo" je prostě spojka rozlučovací (a
odpovídá naopak logickému EXCLUSIVE OR, tj. vylučovacímu OR, často psanému
jako XOR). Použijeme-li logické OR pro tu samou větu, tam lze konat obojí činnost
jednotlivě či současně a obojí je logicky správné.
2) Věta: - Spí "a" chrápe - bere oba děje víceméně jen jako slučovací, bez nějaké přesné
časové závislosti, zatímco při použití logického AND je výraz správný jen a jen pro tu
dobu, kdy oba děje trvají současně tj. spí AND (ještě navíc) chrápe. Neplatí-li současně

oba děje, neplatí ani výsledek.
Prostě náš jazyk není tak přesný, jako je jazyk logiky. A není to česká specialita,
Angličané i jiné národy s tím mají stejný problém, jde o významovou zvyklost - tj.
mluvit opravdu logicky je těžké a chápat správně logicky běžnou řeč je někdy obtížné.
VÝROKOVÁ LOGIKA.
A tím se dostáváme k tzv. logice výrokové (někdy též zvané matematická logika). Výrok
či prohlášení je jednoduchý výraz či věta, která uvádí subjekt a jeho kvalifikaci či
činnost (pes - štěká či pes - je černý). Tyto výrazy jsou samy o sobě jen fakta, tj.
pravdivá či nepravdivá (0 či 1), a vždy se dají takto vyhodnotit. Jinak by to nebyl logický
výrok, stejně jako otázka nebo rozkaz nemůže být výrok. Výrok tedy může mít jen dvě
hodnoty a negace výroku, označená x' (nebo non-x), má hodnotu opačnou. Proto se také
tato logika nazývá dvouhodnotová.
Zajímavější je případ, když začneme dva výroky sdružovat. Máme dva základní způsoby
sdružení :
konjunkci (naše známé AND ) a disjunkci (OR).
Ty "vedlejší" pak jsou pak exklusivní OR (tj. výše uvedené vylučovací OR neboli
XOR), ekvivalence (x je totožno s y) a implikace (X->Y, IF x - THEN y překládáno:
jestliže x pak y).
Ale pozor: také zde nejde o naše jazykové "jestliže, pak" - ale o logické IF - THEN (viz
níže).
"Vedlejší" jim říkáme proto, že se dají odvodit z oněch dvou hlavních výroků plus jejich
případných negací, proto se jimi zde nemusíme tolik zabývat.
V případě dvou výroků x a y máme tedy 4 kombinační možnosti x a y (00,01,10 a 11 kde například 01 znamená, že x je nepravdivé a y pravdivé). Podle toho lze hodnotit i
ony kombinace: výsledek bude opět pravdivý nebo ne. Většinou se to vyjadřuje
tabulkou, zde to uvedeme raději ve srozumitelné češtině:
x AND y

kombinace je pravdivá jen když oba výroky (x,y) jsou pravdivé

x OR y

kombinace je pravdivá, když jeden (x), druhý (y) anebo oba
výroky (x i y) jsou pravdivé

x EXCLUSIVE
OR y

kombinace je pravdivá jen když jeden z výroků je pravdivý a
druhý ne (tedy xy' nebo x'y)

EKVIVALENCE

kombinace je pravdivá, jen když oba výroky (x,y) jsou
pravdivé anebo oba ne (x',y')

IMPLIKACE

kombinace je pravdivá, když oba výroky jsou pravdivé (x,y),
ale také když x je nepravdivé (x'y nebo x'y')

U té implikace máme hned "komplikaci" :-) a proto se tu trochu pozastavíme. Nejlépe si
to vysvětlíme na příkladu: řekněme, že otec řekl synovi: "Budeš-li mít na vysvědčení
samé jedničky, dostaneš kolo".
Pak dva ze čtyř případů jsou jasně správné: když dostal jedničky a dostal kolo (xy)
anebo když nedostal jedničky a nedostal kolo (x'y').
Případ, kdy dostal jedničky a nedostal kolo (xy') je jasně nesprávný: otec nedodržel slib.
Poslední případ, tj. (x'y), kdy nedostal jedničky a přesto dostal kolo, ze nám sice zdá
nesprávný, ale jen z pedagogického či morálního hlediska. Logicky nám to nevadí,
protože otec neřekl, co udělá, když syn nedostane jedničky. Tento výsledek se tedy bere
také jako správný. Zdálo by se tedy, že toto hodnocení je vlastně nespravedlivé protože zde nahrává synovi :-) - ale přesto je logicky docela správné a pracuje nám to
zcela dobře v počítačích, možná i proto, že se nemohou dát rozmazlovat :-).
NEGACE, JINAK ŘEČENO ZÁPOR NEBOLI OPAK.
Opačné tvrzení musí vždy tvrdit přesný opak toho, co tvrdí původní tvrzení, čili
zahrnovat všechny případy, kdy ono tvrzení neplatí (ne jen některé případy!). U prostého
tvrzení (x) se zápor (x') udělá tak, že se použije záporné sloveso (Karel vlastní toto kolo
- Karel nevlastní toto kolo). Když by se použilo jiné tvrzení, jako třeba Karel vlastní jiné
kolo), bylo by to tvrzení neurčité, docházelo by k nejasnostem: Karel totiž může mít dvě
kola: jiné kolo a ještě toto :-).
Negace výrazu "Franta vyhrál v loterii milion" je tedy "Franta nevyhrál v loterii milion"
a to i třeba v přeházenem slovním pořadí či definici ("Franta v loterii milion nevyhrál",
případně "Není pravda, že Franta vyhrál v loterii milion").
Každý jiný způsob je logicky nesprávný, např. "Franta nevyhrál v loterii" (logicky
neúplné) nebo "Franta vyhrál v loterii jen stovku" (možná jindy, teď třeba ještě vyhrál
milion :-), i když tyto věty mohou být jinak správné. Výroková logika totiž pojednává o
formě, ne o obsahu. Proto se klidně může stát, že negace je obsahově správná, zatímco
původní tvrzení není (Žáby mají jen tři nohy - žáby nemají jen tři nohy).
LOGICKÝ ČTVEREC.
Složitější je to ještě víc u výrazů neurčitých - někdo, nikdo, všichni, někteří, nikdo, atd.
Tak například záporem pro "všichni jsou ..." (případně "každý je") je pak "existuje
alespoň jeden, kdo není ..." a podobně pro "nikdo není..." (případně "žádný není" ) je
záporem "existuje alespoň jeden, kdo je ..." (což si většinou krátíme jen jako "někdo je ...

"). Rozhodně není správným záporem výrazu "všichni" výraz "žádný" a právě tam se
často dělají chyby, často i úmyslně :-). Na to máme jako pomůcku tzv. logický čtverec,
někdy také zvaný "čtverec kategorických prohlášení" nebo "čtverec opozic", který už
vynalezl Aristoteles.

kde S a P jsou předměty prohlášení, např. u výrazu "každý srnec je čtyřnožec" je S=srnec
a P=čtyřnožec. Neurčitá prohlášení jsou 4 typů a jsou pro přehled označena písmeny A,
E, I, O. kde A= všichni jsou (čili každý je), E= žádný není (čili nikdo není), I=někteří
jsou, O= někteří nejsou, viz obrázek
. Takže když pro "každý srnec je čtyřnožec" použijeme označení S A P, pak SEP je
tvrzení k tomu sice opoziční (též kontrární, "žádný srnec není čtyřnožec") , ale není to
zápor a naopak mohou být někdy i oba výrazy neplatné (tj. když "někteří" srnci nemají 4
nohy, neplatí "každý má 4" ani "žádný nemá 4"). Rozhodně není S E P tou pravou negací
výrazu S A P.
Tou není ale ani subalterní (též podřízené) S I P ("někteří srnci jsou čtyřnožci"), protože
to vyjadřuje jen možnost, která je částečně zahrnuta v S A P.
Teprve varianta S O P ,kontradiční (tj. opačná, "někteří srnci nejsou čtyřnožci", jinak
řečeno "existuje alespoň jeden srnec, který není čyřnožec"), je ta pravá logická negace-.
Podobně pro S E P (žádný není) je negací S I P (některý je) - ty dva případy prostě
nemohou platit oba současně, může platit vždy jen jeden.
Na to je třeba dávat pozor, protože jinak bychom se dostali do paradoxu Kréťana.
Neznáte? To je ten Kréťan, co řekl, že všichni Kréťané jsou lháři - tedy on je také lhář,
čili Kréťané nejsou lháři, čili on také není lhář, pak ale platí to, co řekl, tedy všichni
Kréťané jsou lháři a tak pořád dokola :-). Vtip je v tom, že když lhal, pak opak jeho
tvrzení není "žádný Kréťan není lhář", ale jen "existuje alespoň jeden Kréťan, který

nelže" a to pochopitelně není zrovna on. Ale o tom si více povíme v sekci pro různá
logická selhání, která nám zabere většinu knihy.
Poznámka: Protože čeština má dvojí, tzv. "gramatickou" negaci (tj. neguje podmět i
přísudek, např. ve výrazu "nikdo není", je někdy obtížné udělat správnou logickou negaci
a vyjádřit ji i správně česky, tj. správně gramaticky. Jiné jazyky to nemají, např.
Angličané vám řeknou klidně "nobody is" (žádný je), zatímco my musíme říci "žádný
není". Právě proto je vždy nejlépe negovat jen sloveso a "přeložit" si to pak do správné
češtiny (např. pro "všichni Ufoni jsou chytří" uděláme zápor "všichni Ufoni nejsou
chytří", což neznamená, že "žádný Ufon není chytrý", ale stačí jen, že "někteří Ufoni
nejsou chytří", což je naše S O P. Ale o tom zase příště, kdy už také přejdeme k
zajímavější části naší logiky.
(pokračování)
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Závidím bohům. Oni všechno mohou:
hned milovat, hned nenávidět též,
hned pravdu říkat, hned zas lež
a veselit se, truchlit v okamžiku.
Dnešek pro ně jen novým zítřkem je
a zítřek to, co pro ně bude včera.
Je obdivují, jindy nenávidí vždyť oni viděli, co člověk neuvidí
a obšťastniti mohou náhodou
tu toho, jindy onoho.
Vždyť k štěstí stačí často nemnoho.
A vládci jsou
nad životem i smrtí, nad časem,
i nad osudem lidí pravdu ctících
i nad rozumem pravdu hledajících.
Jen oni mohou pravdu pochopit.
Ač jinak hloupí, oni všechno znají
a s člověkem jak s míčem jen si hrají
a lehce zapomenout dovedou,
co člověk často těžce v srdci nese,
když osamělý kráčí noční tmou.
Já závidím - však nechci bohem být.
Mě aspoň jednou čeká věčný klid,
až zestárne mi život člověka.
Oni však marně skryjí slzy do dlaní,

až jednou - napoprvé - padnou
uštváni.
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