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PŘEDMLUVA  

Jsem manuálně velmi nešikovný a velmi toho želím. Byl bych lepší, kdyby mé ruce uměly něco 
vyrábět. Ruce, které dělají něco užitečného, se hrouží do hlubin jsoucna a narážejí tam pramen 
dobra a míru. Můj nevlastní otec, kterého zde budu nazývat otcem, neboť on mě vychoval, byl 
krejčovský dělník. Byla to mocná duše, duch vpravdě zvěstovatelský. Říkával někdy s úsměvem, 
že zrada vzdělanců začala toho dne, kdy jeden z nich zobrazil poprvé anděla s křídly; na nebesa 
se totiž stoupá rukama. 

Přes svou nešikovnost jsem svázal knihu. Bylo mi tenkrát šestnáct let. Byl jsem žákem 
doplňovacího kursu v Juvisy, chudém předměstí. V sobotu odpoledne jsme si mohli vybrat mezi 
prací s dřevem, s železem, modelářstvím a knihvazačstvím. Četl jsem v té době básníky a 
zejména Rimbauda. Ale musel jsem se násilím přemáhat, abych nesvázal Sezónu v pekle. Otec 
měl asi třicet knížek srovnaných v úzké almárce ve své dílně spolu s cívkami, křídami, 
epoletami a střihy. V té skříni byly také tisíce poznámek napsaných drobným úhledným písmem 
za nespočetných nocí neúnavné práce. Mezi těmi knížkami jsem četl Svět před stvořením člověka 
od Flammariona a Kam spěje svět? od Walhera Rathenaua. A toto Rathenauovo dílo jsem začal 
vázat se značnými obtížemi. Rathenau byl první obětí nacistů a my jsme jí byli v roce 1936. V 
malé dílničce doplňovacího kursu jsem každou sobotu dělal ruční práce z lásky k svému otci a k 
dělnickému světu. Prvního května jsem mu přinesl svázaného Rathenaua se snítkou konvalinek. 

V té knize si můj otec podtrhl červenou tužkou dlouhou větu, která zůstala navždy vryta v 
mé paměti: 

„I skličující doba je hodna úcty, neboť je dílem nikoli lidí, ale lidstva, tedy tvořivé přírody, 
která může být krutá, ale není nikdy nesmyslná. Jestliže je doba, ve které žijeme, krutá, máme 
o to větší povinnost ji milovat, pronikat ji svou láskou, až odsuneme těžké masy hmoty, která 
nám skrývá světlo zářící na druhé straně.“ 

■ 

„I skličující doba ...“ Můj otec zemřel v roce 1948 a nikdy nepřestal věřit v tvořivé síly, 
nikdy nepřestal milovat a pronikat svou láskou bolestný svět, v němž žil, a nikdy nepřestal 
doufat, že spatří zářit světlo za těžkými masami hmoty. Patřil ke generaci romantických 
socialistů, jejichž idoly byli Victor Hugo, Romain Rolland, Jean Jaurès, kteří nosili široké 
klobouky a střežili si malý modrý kvítek v záhybech rudého praporu. Na pomezí čisté mystiky a 
společenské akce, připoután po více než čtrnáct hodin denně k svému pracovnímu pultu – a to 
jsme žili na pokraji bídy – smiřoval můj otec planoucí syndikalismus s hledáním vnitřní 
svobody. Do úsporných a nenápadných gest svého povolání vnesl metodu soustředění a duchovního 
očištění, o níž zanechal stovky stránek. Když obšíval knoflíkové dírky a přejížděl žehličkou 
sukna, měl rozzářené vzezření. Ve čtvrtek a v neděli se moji kamarádi shromažďovali kolem 
jeho pultu, aby ho poslouchali a prociťovali tu silnou přítomnost. A změnilo to život většiny z 
nich. 

Měl plnou důvěru v pokrok a vědu, věřil v nástup proletariátu a vytvořil si mocnou filosofii. 
Poznal cosi jako osvícení při četbě Flammarionova díla o prehistorii. Pak, veden svou vášní, četl 
knihy o paleontologii, astronomii, fyzice. Ač neměl průpravu, pronikal přece k jádru problémů. 
Mluvil trochu jako Teilhard de Chardin, kterého jsme tehdy neznali: „To, co prožije naše 
století, je závažnější než zvěstování buddhismu! Nejde už o to, abychom lidské schopnosti 
přizpůsobili tomu či onomu božstvu. Náboženská moc země v nás podstupuje definitivní krizi: 
krizi svého vlastního odhalení. Začínáme chápat, a to už navždy, že jediné náboženství 
přijatelné pro člověka je náboženství, které ho naučí především poznávat, milovat vesmír, jehož 
nejdůležitější složkou je vášnivě mu sloužit.“ Věřil, že evoluce se neomezuje na pouhý 
transformismus, ale že je nezávislá a vzestupná, že zvyšuje psychickou hustotu naší planety a 
připravuje ji, aby mohla navázat styky s inteligencemi jiných světů, přiblížit se samé duši 
vesmíru. Vývoj lidského druhu nebyl pro něj ukončen, ale pokračoval k jakémusi stavu 



nadvědomí prostřednictvím stálého vzestupu kolektivního života a pozvolného vytváření 
unanimistického psychismu. Říkal, že člověk není ještě dotvořen a spasen, ale že zákony 
hromadění tvůrčí energie nám umožňují kojit se v kosmickém měřítku úžasnou nadějí. A 
nespouštěl tuto naději z očí. A z tohoto hlediska posuzoval nábožně a dynamicky záležitosti 
tohoto světa a vypravoval se co nejdál a co nejvýš, aby hledal optimismus a odvahu bezprostředně 
a skutečně upotřebitelné. V roce 1948, nedlouho po válce, hrozby nových bitev, tentokrát 
atomových, znovu vyvstávaly. A přesto pohlížel na přítomné obavy a bolesti jako na negativy 
velkolepého obrazu. Byl těsně spjat s duchovním osudem Země a vkládal do stísněné doby, v níž 
končil svůj život dělníka, přes nesmírný niterný smutek mnoho důvěry a mnoho lásky. 

Zemřel v mém náručí v noci 31. prosince a řekl mi, než zavřel oči: 
„Nesmíme moc počítat s Bohem, ale možná, že Bůh počítá s námi.“ 
Bylo mi osmadvacet let v roce 1940 ve chvíli obecné pohromy. Na přelomu doby patřil jsem 

ke generaci, která viděla, jak se zhroutil jeden svět, byla odříznuta od minulosti a pochybovala o 
budoucnosti. Že by ta stísněná doba byla hodna naší úcty a že bychom ji měli pronikat svou 
láskou, tomu jsem ani zdaleka nevěřil. Zdálo se mi spíše, že jasný pohled na věci nás vede k 
tomu, abychom odmítali hrát hru, v níž každý podvádí. 

Za války jsem se utekl k indické filosofii. To bylo moje „maquis“. Žil jsem tam v 
naprostém odporu. Nehledejme oporu v historii a mezi lidmi, taková opora nám stále uniká. 
Hledejme ji v sobě. Buďme z tohoto světa tak, jako bychom z něho nebyli. Nic mi nepřipadalo 
tak krásné jako potápka z Bhagavad Gíty, „která se potápí a vynořuje, aniž si smáčí peří“. 

Když proti událostem nic nezmůžeme, říkal jsem si, počínejme si tak, aby ony nezmohly nic 
proti nám. Trůnil jsem u stropu, usazen na lotosu, na obláčku, který připlul z východu. V noci 
čítával můj otec potají mé oblíbené knihy, aby se pokusil pochopit mou zvláštní nemoc, která mě 
od něho tak vzdalovala. 

Později, nazítří po osvobození, jsem si vybral jiného učitele života a myšlení. Stal jsem se 
Gurdjievovým žákem. Usiloval jsem, abych se odloučil od svých emocí a citů a nadšení, abych 
našel za nimi něco nehybného a trvalého, němou, anonymní, transcendentní přítomnost, která by 
mě utěšila z mého nedostatku reality a z absurdity světa. Posuzoval jsem svého otce s útrpností. 
Věřil jsem, že ovládám tajemství vlády ducha a všeho poznání. Ve skutečností jsem ovládal jen 
iluzi, že ovládám, a hluboce pohrdal těmi, kdož nesdíleli tuto iluzi. 

Naplňoval jsem svého otce zoufalstvím. A naplňoval jsem zoufalstvím i sebe. Sesychal jsem 
se až na kost v odmítavém postoji. Četl jsem Reného Guénona. Myslel jsem si, že máme to 
neštěstí, že žijeme ve světě od základů zvrhlém a právem odsouzeném k apokalyptickému 
zničení. Ztotožňoval jsem se s Cortesovým proslovem v poslanecké sněmovně v Madridu v roce 
1849: „Příčina všech vašich omylů, pánové, je v tom, že nevíte, kam míří civilizace a svět. Vy 
věříte, že civilizace a svět jdou vpřed, ale ony jdou zpět!“ Moderní věk byl pro mne černým 
věkem. Zaměstnával jsem se tím, že jsem vypočítával zločiny moderního ducha proti duchu. Od 
12. století se Západ, který se odtrhl od svých principů, řítil do zkázy. Živit nějakou naději 
znamenalo přidat se na stranu zla. Odhadoval jsem každou důvěru jako spoluvinu. Zbýval mi 
zápal jen k odmítání a zběhnutí. Ve světě už ze tří čtvrtin pohlceném, kde mi kněží, vědci, 
politikové, sociologové a organizátoři všeho druhu připadali jako mrchožrouti, si zasloužila úcty 
jen tradiční studia a bezpodmínečný odpor k světu. 

V tomto stavu jsem začínal pokládat svého otce za naivního primitiva. Jeho schopnost k 
přilnutí, lásce a k dalekým výhledům mě dráždila jako směšná. Obviňoval jsem ho, že ustrnul v 
nadšení Světové výstavy z roku 1900. Naděje, kterou kladl do vzrůstající kolektivizace a s níž 
mířil vysoko nad úroveň politiky, budila mé pohrdání. Přísahal jsem jen na starověké teokracie. 

Einstein zakládal komité beznaděje z atomových vědců, hrozba totální války se vznášela 
nad lidstvem rozděleným na dva bloky. Otec zemřel, aniž ztratil cokoli ze své víry v budoucnost, 
a já mu už nerozuměl. Nebudu v tomto díle připomínat třídní problémy. Není na to zde místo. 
Ale vím dobře, že tyto problémy existují: přibily na kříž člověka, který mě miloval. Nepoznal 
jsem svého skutečného otce. Patřil k staré gentské buržoazii. Moje matka i můj druhý otec byli 



dělníci a pocházeli z dělníků. To moji vlámští předci, požívační, umělečtí, zahálčiví a pyšní, mě 
oddálili od ušlechtilého dynamického myšlení, odvedli mě do ústraní a k zneuznávání lidské 
solidarity. Už velmi dávno se tyčila mezi mnou a otcem mříž. On, jenž nechtěl mít jiné dítě než 
mě, syna z jiné krve, z obavy, že by se mě dotkl, se obětoval, aby ze mne byl intelektuál. Dal 
mi vše a snil o tom, že má duše je podobná jeho duši. V jeho očích jsem se měl stát majákem, 
člověkem schopným osvěcovat jiné lidi, přinášet jim odvahu a naději, ukazovat jim, jak říkal, 
světlo, které z nás vyzařuje. Ale já neviděl žádné světlo, leda černé světlo v sobě a v lidstvu. Byl 
jsem jen vzdělanec podobný mnoha jiným. Doháněl jsem až do krajních důsledků pocit 
vyhnanství, potřebu zásadní vzpoury, kterou vyjadřovali v literárních revuích kolem roku 1947, 
když mluvili o „metafyzickém neklidu“, a jež byla zděděným břemenem mé generace. Jak být v 
těchto podmínkách majákem? Ta představa, to hugovské slovo mi vyvolávalo na tváři ohavný 
úsměšek. Otec mi vyčítal, že upadám, že přecházím, jak říkal, na stranu privilegované kulturní 
elity, k mandarínům, pyšným na svou neschopnost. 

Zatímco pro mne znamenala atomová bomba počátek skonání věku, pro něho byla známkou 
nového jitra. Hmota se prý stále více spiritualizuje a člověk prý odhalí kolem sebe a v sobě síly 
až dosud netušené. Měšťanský duch, pro nějž je Země místem pohodlného pobytu, z něhož se 
musí co nejvíce vytěžit, bude prý smeten novým duchem, duchem dělníků Země, pro nějž je svět 
strojem v chodu, organismem, který se vytváří, jednotou, jež vzniká, pravdou, jíž je nutno 
pomoci na svět. Lidstvo bylo pro něho teprve na začátku vývoje. Přijímalo první poučení o 
poslání, jež mu bylo přiřčeno vesmírovou inteligencí. A my jsme teprve sotva začínali chápat, co 
je to láska k světu. 

V očích mého otce mělo lidské dobrodružství směr. Soudil události podle toho, zda se 
zařazovaly do tohoto směru, či ne. Historie měla smysl; mířila k jakési ultralidské formě, nesla 
v sobě slib nadvědomí. Jeho kosmická filosofie ho neodlučovala od života. V bezprostřední 
skutečnosti stranil „pokrokovým“ tendencím. Mě to dráždilo a neviděl jsem, že unášel nekonečně 
více spirituality do své pokrokovosti, než jsem já pokročil ve své spiritualitě. 

A zatím jsem se dusil ve svém uzavřeném myšlení. Připadal jsem si před tím člověkem někdy 
jako vysušený a zimomřivý intelektuálek a stávalo se mi, že jsem toužil myslet jako on, dýchat 
zeširoka jako on. V koutě u jeho pultu jsem večer vyháněl rozpor na ostří nože, provokoval jsem 
ho a přál jsem si podvědomě, aby mě zdrtil a změnil. Ale pod vlivem únavy se osopoval na mne 
a na osud, který mu dal velkou myšlenku, ale nepřidělil mu prostředky, jak ji předat svému 
synovi, jenž měl tak rebelantskou krev. A rozcházeli jsme se v hněvu a bolesti. Tehdy jsem se 
vracel ke svým úvahám a zoufalým knihám. A on se skláněl ke svým látkám a chápal se zase 
jehly v ostrém svitu lampy, která dodávala jeho vlasům žlutou barvu. Ze své rozkládací postele 
jsem ho slyšel dlouho odfukovat, spílat. Pák náhle začal pohvizdovat mezi zuby tiše první takty 
Beethovenovy Ódy na radost, aby mi řekl na dálku, že láska si své vždycky najde. Myslím na 
něho téměř každý večer v hodinu našich bývalých hádek. Slyším ten dech, to spílání, jež nakonec 
přecházelo v zpěv, ten zaniklý mohutný vznešený vítr. 

■ 

Už dvanáct let je mrtev! A mně bude čtyřicet. Kdybych ho byl pochopil, dokud žil, byl bych 
obratněji řídil své chápání i své srdce. Neustal jsem hledat. Teď dospívám k jeho názorům po 
mnohém hledání často neplodném a po nebezpečném bloudění. Mohl jsem mnohem dříve smířit 
smysl pro vnitřní život a lásku ke světu v pohybu. Mohl jsem sklenout dříve a snad účinněji, 
dokud mé síly byly nedotčeny, most mezi mystikou a moderním duchem. Mohl jsem se cítit 
zároveň jako věřící a v souladu s velkým rozletem historie. Mohl jsem mít dříve víru, naději a 
lásku. 

Tato kniha shrnuje pět let bádání ve všech oblastech poznání, na pomezí vědy a tradice. 
Vrhl jsem se do tohoto podniku, který byl jasně nad mé prostředky, protože jsem nemohl už 
popírat svět přítomný a budoucí, který je přece světem mým. Ale každá krajnost posvěcuje. Mohl 
jsem najít rychleji cestu k dorozumění se svou dobou. Možná že jsem neztrácel úplně svůj čas, 



když jsem došel až do konce vlastní cesty. Lidem se nepřihází to, co si zasloužili, ale co se jim 
líbí. Dlouho jsem hledal, jak si to přál Rimbaud mého mládí, „Pravdu v jednom těle a duši“. 
Nedospěl jsem k tomu. Jak jsem se hnal za touto pravdou, ztratil jsem kontakt s malými 
pravdami, které by ze mne byly udělaly zajisté ne nadčlověka, po němž jsem prahl celým srdcem, 
ale člověka lepšího a ucelenějšího, než jsem. A přece jsem se naučil o skrytém chování ducha, o 
různých možných stavech vědomí, o paměti a intuici, cenným věcem, jimž bych se nebyl naučil 
jinde a jež mi později umožnily pochopit to, co je nejvelkolepější a v podstatě revoluční na samém 
vrcholu moderního ducha: otázku po povaze poznání a naléhavou potřebu jakési přeměny 
inteligence. 

Když jsem vylezl ze svého jóginského koutku, abych se rozhlédl po moderním světě, který 
jsem znal, aniž jsem ho znal, zpozoroval jsem okamžitě, co je na něm zázračného. Mé 
zpátečnictví, plné pýchy a nenávisti, bylo užitečné v jedné věci: zabránilo mi přilnout k tomuto 
světu ze špatné strany, ze strany starého racionalismu 19. století, ze strany demagogické 
pokrokovosti. Zabránilo mi také přijímat tento svět jako přirozenou věc, a protože to byl můj 
svět, přijímat ho prostě ve stavu ospalého vědomí, jak to činí většina Udí. Oči osvěžené dlouhým 
pobytem mimo mou dobu viděly tento svět jako stejně bohatý na skutečnou fantastiku, jako byl 
bohatý svět tradiční. Na fantastiku předpokládanou. A ještě lépe: to, co jsem poznal ze světa, 
modifikovalo mé znalosti bývalého ducha a ještě je prohlubovalo. Viděl jsem staré věci novýma 
očima a mé oči mohly zároveň nově vidět i nové věci. 

■ 

Setkal jsem se s Jacquesem Bergierem (hned povím jak), když jsem dopisoval své dílo o 
duchovní rodině seskupené kolem Gurdjieva. Toto setkání, jež nepřipisuji náhodě, bylo 
rozhodující. Právě jsem zasvětil dva roky popisu určité esoterické školy a svého vlastního 
dobrodružství. Ale jiné dobrodružství pro mne začínalo v té chvíli. A pokládal jsem za užitečné 
sdělit to svým čtenářům, když jsem se s nimi loučil. Prominete mi laskavě, že cituji sám sebe, 
neboť víte, že se nestarám příliš o to, abych připoutal pozornost k své literární tvorbě. Jiné věci 
mi leží na srdci. Vymyslel jsem bajku o opici a tykvi. Domorodci, když chtějí chytit opici živou, 
upevní na kokosovou palmu tykev obsahující burské oříšky. Opice přiběhne, vsune do tykve 
ruku, zmocní se burských oříšků a sevře pěst. Ale pak už nemůže ruku vytáhnout. To, čeho se 
zmocnila, ji drží v zajetí. Když jsem vyšel z Gurdjievovy školy, napsal jsem: 

„Je nutno ohmatat, prozkoumat navnaděné plody a pak se hbitě stáhnout. Když jsme 
uspokojili do jisté míry zvědavost; musíme přenést pružně pozornost na svět, kde jsme, získat 
opět vlastní svobodu a jasnozřivost, dát se zase svou cestou po zemi lidí, k nimž patříme. Záleží 
na tom, abychom viděli, do jaké míry základní postup myšlení tak řečeného tradičního se 
přimyká k pohybu soudobé myšlenky. Fyzika, biologie, matematika ve svých krajních výbojích 
dospívají dnes znovu k určitým základním faktům esoterismu, splývají s určitými vizemi 
vesmíru, s určitými vztahy energie a hmoty, jež jsou vizemi našich předků. Přistoupíme-li k 
dnešním přírodním vědám bez vědeckého konformismu, vidíme, že vedou dialog se starými mágy, 
alchymisty a thaumaturgy. Před našima očima probíhá revoluce a je to neočekávaný opětovný 
sňatek rozumu na vrcholu svých výbojů se spirituální intuicí. Pro skutečně pozorného 
pozorovatele nejsou problémy, které se kladou našemu soudobému chápání, už problémy 
pokroku. Už několik let je pojem pokroku mrtev. Jde o problémy změny stavu, o problémy 
transmutace. Z tohoto hlediska lidé sklonění nad skutečnostmi vnitřní zkušenosti míří směrem 
k budoucnosti a podávají pevnou ruku předvoji vědců, kteří připravují nastolení světa, jenž 
nebude mít společného jmenovatele se světem obtížného přechodu, v němž budeme ještě několik 
hodin žít.“ 

To je právě tvrzení, jež bude rozvinuto v této tlusté knize. Říkal jsem si tedy, že je nutno, 
než se do ní pustím, promítnout svou inteligenci velmi daleko dozadu a velmi daleko dopředu, 
abychom pochopili přítomnost. Zpozoroval jsem, že lidi, kteří jsou prostě „moderní“ a které jsem 
neměl rád, jsem neměl rád právem. Jenže jsem je odsuzoval neprávem. Ve skutečnosti jsou hodni 



odsouzení, protože jejich duch zaujímá jen příliš malý zlomek času. Sotva jsou, už jsou 
anachroničtí. A máme-li být přítomni, musíme být současníky budoucna. A vzdálená minulost 
může být také sama pojímána jako vlnobití budoucna. Od té chvíle, kdykoli jsem se jal vyptávat 
přítomnosti, dostával jsem od ní odpovědi velmi zvláštní a plné slibů. 

■ 

James Blish, americký spisovatel, k Einsteinově slávě říká, že prý „polkl Newtona zaživa“. 
Podivuhodná formulace. Jestliže se naše myšlenka povznáší k vyššímu vidění života, pak musí 
pohltit pravdy na nižší úrovni zaživa. To je jistota, k níž jsem dospěl při svém bádání. Může se 
to jevit banální, ale když člověk žil s myšlenkami, které se vznášely na vrcholech jako 
guénonovská moudrost a Gurdjievův systém a které se nestaraly o většinu společenských a 
vědeckých skutečností nebo jimi pohrdaly, pak tento nový způsob posuzování mění zaměření a 
záliby ducha. „Věci nízké,“ říkával už Platón, „se nutně nacházejí ve věcech vznešených, byt i 
v jiném stavu. Jsem nyní přesvědčen, že každá vyšší filoso fie, v níž nežijí dále skutečností oné 
roviny, kterou ona usiluje překonat, je podvod. 

Proto jsem se vydal na dosti dlouhou cestu směrem fyziky, antropologie, matematiky a 
biologie, než jsem se opět začal pokoušet, abych si utvořil nějakou představu o člověku, o jeho 
povaze, o jeho moci, o jeho osudu. Předtím jsem se snažil poznat a pochopit celistvost člověka a 
pohrdal jsem vědou. Tušil jsem, že je duch schopen dospět k vznešeným vrcholům. Ale co jsem 
věděl o jeho pochodech v přírodovědecké oblasti? Neprojevil tam některé z těch schopností, v něž 
věřit jsem byl náchylný? Říkal jsem si: je nutno překonat zdánlivý rozpor mezi materialismem a 
spiritualismem. Ale nevedl k tomu také vědecký postup? A nebylo v tom případě mou povinností 
ho poznat? Nebyla to koneckonců pro západního člověka dvacátého století činnost rozumnější 
než vzít poutnickou hůl a odejít bos do Indie? Což kolem mne nebyla spousta lidí a knih pro mé 
poučení? A nebylo mou povinností nejprve do hloubky propátrat svou vlastní základnu? 

Jestliže vědecká úvaha přivedená do krajností vedla nakonec k revizi přijatých názorů o 
člověku, pak bylo nutné, abych to věděl. A pak tu byla ještě jiná nutnost. Jakákoli představa, 
kterou jsem si pak mohl vytvořit o osudu lidské inteligence, o smyslu lidského dobrodružství, 
mohla být pokládána za platnou jen do té míry, pokud nešla proti pohybu moderního poznání. 

Ozvěnu takových úvah jsem našel v těchto Oppenheimerových slovech: 
„Žijeme dnes ve světě, kde básníci, historikové a filosofové hrdě prohlašují, že si netroufají 

ani zdaleka nahlížet možnost, že by poznali cokoli, co se týká přírodních věd: vidí vědu na 
konci dlouhého tunelu, příliš dlouhého, aby tam uvážlivý člověk strčil hlavu. Naše filosofie – 
pokud nějakou máme – je tedy upřímně anachronická, a jak jsem přesvědčen, naprosto 
nepřizpůsobená naší době. 

A ve skutečnosti není pro vzdělance s dobrou průpravou o nic obtížnější, stojí-li o to 
opravdu, vniknout do systému myšlení, který ovládá nukleární fyziku, než proniknout 
marxistickou ekonomii nebo tomismus. Není obtížnější pochopit teorii kybernetiky než 
analyzovat příčiny čínské revoluce nebo básnické zkušenosti Mallarmého. Ve skutečnosti 
couváme před tímto úsilím, ne že bychom měli strach z úsilí, ale protože cítíme předem, že by 
vyvolalo změny v našem způsobu myšlení a vyjadřování, revizi hodnot až dosud přijímaných.“ 

„A přece už dávno,“ pokračuje Oppenheimer, „mělo být nařízeno jemnější pochopení povahy 
lidského poznání a vztahů člověka k vesmíru.“ 

Jal jsem se tedy hrabat v pokladu dnešních věd a techniky, po způsobu neodborníka ovšem, s 
naivitou a úžasem snad nebezpečnými, ale prospěšnými k rozvoji osvětlujících srovnání, 
podobností a obdob. A tehdy jsem se opět shledal s určitým počtem přesvědčení, která jsem měl 
už dříve, pokud jde o esoterismus, mystiku a nekonečnou velikost člověka. Ale našel jsem je v 
jiné podobě. Byla to teď přesvědčení, která pohltila zaživa formy a díla lidského ducha mé doby, 
jenž se věnoval studiu skutečnosti. Nebyla už „reakční“, odstraňovala antagonismy, místo aby je 
probouzela. Velmi závažné konflikty, jako spor mezi materialismem a spiritualismem, život 
individuální a kolektivní, se v nich vstřebávaly pod vlivem vysoké teploty. A v tom smyslu 



nebyla už výrazem volby, a tedy roztržky, ale vznikání, překonávání, obnovování, to jest 
existence. 

■ 

Víření včel, tak rychlé a nesouvislé, kreslí, jak se zdá, v prostoru přesné geometrické 
obrazce a představuje určitou řeč. Sním o tom, že napíšu román, kde všechna setkání, k nimž 
dojde v životě nějakého člověka, prchavá nebo významná, přivoděná tím, čemu říkáme náhoda 
nebo nutnost, by kreslila také obrazce, vyjadřovala rytmy, byla by tím, čím snad jsou: moudře 
konstruovaným hovorem, který se obrací k duši, aby ji dovršil, a z něhož ona za celý život 
pochopí jen několik nesouvislých slov. 

Zdá se mi někdy, že chápu smysl lidského baletu kolem sebe, že tuším, jako by ke mně 
promlouvaly pohyby bytostí, jež se přibližují, zůstávají nebo se vzdalují. Pak ztrácím nit jako 
každý, až do příštího důrazného, a přece zlomkovitého jasnozření. Vyšel jsem z Gurdjieva. 
Velmi vroucí přátelství mě spjalo s André Bretonem. Jeho prostřednictvím jsem poznal René 
Alleaua, historika alchymie. Jednoho dne, když jsem hledal pro knižnici vědeckých aktualit 
popularizátora, mi Alleau představil Bergiera. Šlo o výdělečnou práci a já se moc nestaral o 
vědu ať popularizovanou, či ne. A toto náhodné setkání mělo nadlouho změnit můj život, 
shrnout a zorientovat všechny velké intelektuální a spirituální vlivy, jež na mne působily od 
Vivekanandy po Guénona, od Guénona po Gurdjieva, od Gurdjieva po Bretona, a přivést mě ve 
zralém věku zpět k výchozímu bodu, k mému otci. 

Myslím, že jsme v pěti letech studií a úvah, za nichž naše dvě duše, dosti odlišné, byly stále 
šťastny, že jsou spolu, objevili nové hledisko bohatých možností. Totéž dělali svým způsobem 
surrealisté před třiceti lety. Ale my jsme nehledali jako oni v oblasti spánku a podvědomí, ale na 
opačném konci, v oblasti nadvědomí a vyššího jasnozřivého bdění. Pokřtili jsme školu, v níž 
jsme se dali do učení, školou fantastického realismu. Není v nejmenším poplatná zálibě v 
neobvyklosti, v intelektuálním exotismu, v baroknosti a pitoresknosti. „Cestovatel klesl mrtev, 
zasažen pitoreskností,“ napsal Max Jacob. Nehledáme únik. Nezkoumáme daleká předměstí 
skutečnosti. Pokoušíme se naopak usadit v jejím středu. Věříme, že inteligence, bude-li jen 
probuzena k vyšší aktivitě, objeví fantastično v samém srdci skutečnosti. Fantastično, které 
nenabádá k úniku, ale naopak spíše k hlubokému přilnutí. 

Literáti a umělci se vydávají hledat fantastično mimo skutečnost, v oblacích, z nedostatku 
obrazotvornosti. A přinášejí si odtamtud jen vedlejší produkty. Fantastično je nutno jako 
ostatní vzácné látky dobývat z lůna země, ze skutečna. A skutečná obrazotvornost je něco zcela 
jiného než útěk k neskutečnu. „Žádná duševní schopnost se nehrouží a neponořuje hlouběji než 
imaginace: je to velká potápěčka.“ 

Fantastično se obvykle definuje jako znásilnění přírodních zákonů, jako objevení 
nemožného. Pro nás je to něco docela jiného. Fantastično je projevem přírodních zákonů, 
výsledkem kontaktu s realitou, kdy tato je vnímána přímo a nikoli filtrem intelektuálního 
spánku, prostřednictvím zvyků, předsudků a konformismů. 

Moderní věda nás učí, že za prostým viditelnem je složité neviditelno. Stůl, židle, hvězdné 
nebe jsou ve skutečnosti naprosto odlišné od představ, které si o nich děláme: jsou to vířící 
systémy, nadržené energie atd. V tom smyslu řekl Valéry, že v moderním poznání „zázračno a 
skutečno uzavřely překvapující sňatek“. A nám se objevilo jasně, jak doufám, že vyplyne z této 
knihy, že smlouva mezi zázračnem a pozitivnem neplatí jen v oblasti fyzikálních a 
matematických věd. Co je pravdivé pro tyto vědy, je pravdivé bezpochyby také pro ostatní 
aspekty existence: antropologii například nebo soudobou historii nebo individuální psychologii 
nebo sociologii. Co má význam ve fyzikálních vědách, má význam také v duchovních. Ale je 
velmi obtížné si to uvědomit. Do duchověd se totiž utekly kdejaké předsudky, včetně těch, které 
exaktní vědy dnes už vymýtily. A badatelé v oblasti jim tak blízké a tak proměnlivé se neustále 
pokoušeli všechno podřídit určitému systému, aby se v tom konečně jasně vyznali. Freud vysvětlí 
všechno, Kapitál vysvětlí všechno atd. Když říkáme předsudky, měli bychom spíše říkat pověry. 



Jsou pověry dávné a jsou pověry moderní. Pro některé lidi není pochopitelný žádný civilizační 
jev, nepřipustíme-li existenci Atlantidy na počátku. Jiným stačí marxismus na vysvětlení 
Hitlera. Někteří vidí Boha v každém géniovi, někteří v něm vidí jen sexus. Celá lidská historie 
je templářská, pokud není hegelovská. Naším problémem je tedy učinit vnímatelný v syrovém 
stavu svazek mezi zázračnem a pozitivní skutečností v člověku samotném nebo v člověku ve 
společnosti do té míry, jak je vnímatelný v biologii, ve fyzice nebo v moderní matematice, kde se 
mluví velmi otevřeně a celkem vzato velmi prostě o „absolutním jinde“, o „zakázaném světle“ a 
o „kvantovém počtu“. 

„V kosmickém měřítku (celá moderní fyzika nás tomu učí) má jedině fantastično naději být 
pravdivé,“ říká Teilhard de Chardin, ale my chceme, aby také lidský fenomén byl měřen 
kosmickým měřítkem. To hlásají nejstarší texty lidské moudrosti. To říká také naše civilizace, 
která začíná vypouštět rakety k planetám a hledá kontakt s jinými inteligencemi. Náš postoj je 
tedy postoj lidí, kteří jsou svědky skutečností své doby. 

Přihlédneme-li blíže, shledáme, že na našem postoji, který uvádí fantastický realismus 
vysokých věd do věd společenských, není nic originálního. Netvrdíme ostatně, že jsme originální 
duchové. Myšlenka aplikovat matematiku na vědy nebyla nijak světoborná, a přece přinesla nové 
a důležité poznatky. Myšlenka, že vesmír není snad tím, co o něm víme, není originální, ale 
podívejte se, jak Einstein postavil věci na hlavu, když jí použil. 

Je konečně zřejmé, že dílo jako naše, vytvořené s maximem poctivosti a s minimem naivity, 
musí už svou metodou vyvolat více otázek než řešení. Pracovní metoda není myšlenkový systém. 
Nevěříme, že by sebedůmyslnější systém mohl plně osvětlit totalitu živoucího, kterou se 
zabýváme. Lze donekonečna propracovávat marxismus, aniž se nám do něho podaří vtělit fakt, 
že Hitler si několikrát s hrůzou uvědomil, že se mu zjevil Neznámý Nejvyšší. A mohli bychom 
ždímat všemi směry medicínu před Pasteurem, aniž z ní vytěžíme myšlenku, že nemoci jsou 
působeny živočichy příliš malými, aby mohli být spatřeni. Avšak je možné, že je globální a 
definitivní odpověď na všechny otázky, které klademe, a že jsme ji jen nezaslechli. Nic není 
vyloučeno, ani ano ani ne. Neobjevili jsme žádný „guru“, nestali jsme se žáky nového mesiáše, 
nenavrhujeme žádnou doktrínu. Usilovali jsme prostě otevřít čtenáři největší možný počet dveří, 
a poněvadž většina z nich se otvírá zevnitř, ustoupili jsme, abychom ho nechali vstoupit. 

■ 

Opakuji: fantastično v našich očích není dílem obrazotvornosti. Ale obrazotvornost použitá 
intenzívně na studium reality odhaluje, že hranice mezi zázračným a pozitivním, nebo chcete-li 
mezi viditelným a neviditelným světem, je velmi tenká. Existuje snad jeden nebo více vesmírů 
rovnoběžných s naším. Myslím, že bychom nebyli podnikli tuto práci, kdyby se nám nebylo v 
průběhu našeho života přihodilo, že jsme cítili skutečně, hmotně, jak jsme ve styku s jiným 
světem. Bergierovi se to přihodilo v Mauthausenu. V jiném stupni se to přihodilo mně u 
Gurdjieva. Okolnosti jsou velmi odlišné, ale podstata faktu je stejná. Americký antropolog 
Loren Eiseley, jehož názor je blízký našemu, vypravuje pěkný příběh, který vyjadřuje to, co chci 
říci. 

„Setkání s jiným světem,“ říká, „není jen imaginární skutečnost. Může se lidem přihodit. A 
také zvířatům. Někdy jsou hranice klouzavé nebo dochází k vzájemnému pronikání: stačí být v 
takové chvíli na tom místě. Viděl jsem, jak se taková věc přihodila jednomu havranovi. Ten 
havran je můj soused. Nikdy jsem mu v nejmenším neublížil, ale on se pečlivě zdržuje na 
vrcholcích stromů, létá vysoko a vyhýbá se lidem. Jeho svět začíná tam, kde se můj slabý zrak 
zastavuje. Nuže, jednou ráno byla celá naše krajina pohroužena do neobvykle husté mlhy a já 
kráčel poslepu k nádraží. Náhle se ve výši mých očí objevily dvě mohutné černé perutě a před 
nimi obrovský zobák. A všechno to prolétlo jako blesk s výkřikem hrůzy, takovým, že si přeju, 
abych už nikdy nic podobného neslyšel. Ten výkřik mě pronásledoval celé odpoledne. A napadlo 
mě podívat se do zrcadla, protože jsem se ptal, co je na mně tak pobuřujícího ... 



Nakonec jsem pochopil. Hranice mezi našimi dvěma světy se posunula v důsledku mlhy. 
Havran, který se domníval, že letí ve své obvyklé výši, spatřil náhle rozrušující podívanou, 
odporující jeho zákonům přírody. Viděl člověka kráčejícího ve vzduchu, v samém srdci 
havraního světa. Setkal se s jevem tak absolutně podivným, jaký si jen havran může představit: 
s létajícím člověkem ... 

Teď, když mě spatří z výše, vyráží slabé krákám a já v jeho křiku poznávám nejistotu 
ducha, jehož vesmír byl otřesen. Není už a nikdy nebude jako jiní havrani...“ 

■ 

Tato kniha není román, ač její záměr je romaneskní. Nepatří k literatuře vědecké fikce, ač 
se v ní dotýkáme mýtů, které vyživují tento literární žánr. Není sbírkou bizarních faktů, ačkoli 
andělu bizarnosti se v ní dobře daří. Není také vědeckým přínosem, nástrojem neznámého učení, 
svědectvím, dokumentem nebo mravním naučením. Je líčením, někdy legendárním a někdy 
exaktním, první cesty do ještě sotva probádaných oblastí poznání. Jako v zápisnících 
renesančních plavců se v ní mísí féerie a pravda, odvážná extrapolace a přesné vidění. Neměli 
jsme totiž ani čas, ani prostředky, abychom výzkum dovedli až do konce. Můžeme jen 
nadhazovat hypotézy a načrtávat cesty spojující různé oblasti, jež jsou zatím ještě zakázanými 
končinami. Pobyli jsme v těch zakázaných končinách jen krátce. Až budou lépe prozkoumány, 
všimneme si snad, že mnohá z našich prohlášení byla ztřeštěná jako zprávy Marca Pola. Tuto 
možnost rádi přijímáme. „V Pauwelsově a Bergierově knížce bylo mnoho nesmyslů,“ budete asi 
říkat. Ale jestliže naše kniha probudila touhu jít se podívat blíže, pak jsme dosáhli svého cíle. 

Mohli bychom napsat jako Fulcanelli, když se pokoušel objasnit a popsat tajemství 
katedrál: „Přenecháváme čtenáři, aby si provedl všechna užitečná srovnání, aby si zkoordinoval 
různé verze, aby si izoloval pozitivní pravdu zkombinovanou s legendární alegorií v těchto 
hádankovitých zlomcích.“ Avšak naše dokumentace nevděčí za nic skrytým mistrům, 
zakopaným knihám nebo tajným archívům. Je velmi rozsáhlá, ale přístupná všem. Abychom 
knihu příliš nezatížili, vyhýbali jsme se rozmnožování odkazů, poznámek pod čarou, 
bibliografických údajů atd. Postupovali jsme někdy pomocí obrazů a alegorií, vedeni jen péčí o 
účinnost a nikoliv zálibou v tajemnu, která je tak živá u esoteriků, že nám přivádí na mysl 
tento dialog bratří Marxů: 

„Poslyš, ve vedlejším domě je poklad.“ 
„Ale vedle není žádný dům.“ 
„Dobře, tak ho postavíme!“ 

■ 

Tato kniha, jak jsem už řekl, vděčí za mnohé Jacquesu Bergierovi. Nejen ve své obecné 
teorii, která je plodem našich myšlenek, ale také ve své dokumentaci. Každý, kdo přišel do 
styku s tímto mužem nadlidské paměti, sžíravé zvídavosti a – což je ještě vzácnější – stálé 
přítomnosti ducha, mi snadno uvěří, řeknu-li, že v jediném pětiletí mi Bergier umožnil získat 
tolik co za dvacet let aktivní četby. V jeho mohutném mozku funguje úžasná knihovna. Výběr, 
třídění, nejsložitější spojení se uskutečňuje s elektronickou rychlostí. Podívaná na tu inteligenci v 
pohybu ve mně pokaždé vyvolala nadšení nad schopnostmi, bez nichž by mi pojetí a vypracování 
tohoto díla bylo nemožné. 

V jedné kanceláři, kterou nám dal jistý velký tiskař šlechetně k dispozici, jsme shromáždili 
spoustu knih, revuí, zpráv, novin ve všech řečech a sekretářce jsme nadiktovali tisíce stran 
poznámek, citátů, překladů, úvah. U mne, v Mesnil-le-Roi, jsme každé neděle pokračovali v 
rozhovorech přerušovaných četbou a já písemně zachycoval ještě téže nocí podstatu našich hovorů, 
myšlenky, které se z nich vynořovaly, nové směry výzkumu, které nám nadhazovaly. Každého 
dne po těch pět let jsem sedal za úsvitu ke stolu, neboť pak mne čekaly ještě dlouhé hodiny práce 
venku. Tak se už věcí mají v tomto světě, jemuž nechceme uniknout, že otázka času je otázkou 



energie. Ale byli bychom potřebovali ještě deset let, mnoho hmotných prostředků a početný sbor 
pracovníků, abychom začali naše podnikání přivádět k cíli. Budeme-li jednoho dne mít nějaké 
peníze, které tu a tam seženeme, chtěli bychom vytvořit a uvést do chodu jakýsi ústav, kde by se 
pokračovalo ve studiích, jež jsme v této knize sotva načali. Přeju si, aby nám k tomu tyto 
stránky pomohly, mají-li nějakou cenu. Jak říká Chesterton, „myšlenka, která se nesnaží stát 
slovem, je špatná myšlenka a slovo, jež se nesnaží stát skutkem, je špatné slovo“. 

Z rozličných důvodů je Bergierova vnější činnost mnohostranná. Moje také a značně 
rozsáhlá. Ale v dětství jsem viděl umírat z práce. „Jak děláte všechno, co děláte?“ Nevím, ale 
mohl bych odpovědět slovy zen-buddhismu: „Jdu pěšky a přitom sedím na hřbetě volka.“ 

Spousta obtíží, podněty a svízele všeho druhu se vynořily cestou, až jsem zoufal. Nemám 
příliš rád typ tvůrce zarputile lhostejného ke všemu, co není jeho dílem. Mnohem rozsáhlejší 
láska mě drží v zajetí a úzkoprsost v lásce, byť za cenu krásného díla, se mi zdá nedůstojným 
pokřivením. Ale pochopíte, že za těchto okolností, v proudu života široce účastného, se stává, že 
riskujeme utopení. Myšlenka Vincenta de Paula mi pomohla: velké záměry vždycky překřižují 
rozličné srážky a obtíže. Tělo a krev řeknou, že nutno opustit poslání, ale dobře se střezme jich 
uposlechnout. Bůh nemění nikdy to, o čem rozhodl, ať se nám zdá, že se děje cokoli opačného.“ 

■ 

V onom doplňovacím kurse v Juvisy, který jsem připomněl na začátku této předmluvy, nám 
dali jednoho dne komentovat Vignyho větu: „Vydařený život je sen jinocha uskutečněný v 
zralém věku.“ Snil jsem tehdy, že prohloubím a že budu sloužit filosofii svého otce, jež byla 
filosofií pokroku. A to se po mnoha vytáčkách, odporech a odbočkách pokouším dělat. Kéž můj 
boj přinese mír jeho popelu! Jeho popelu dnes rozptýlenému, jak si to přál, neboť věřil, jako 
věřím já, že „hmota je snad jen jednou maskou ze všech těch masek, které nosí Velká Tvář“. 

 

PŘEDBUDOUC Í  ČA S  

I  

Hold chvátajícímu čtenáři. — Rezignace v roce 1875. — Zlověstní ptáci. — Jak devatenácté 
století uzavíralo dveře. — Konec věd a zapuzení fantastična. — Poincaréova beznaděj. — Jsme 
svoji vlastní pradědové. — Mládí! Mládí! 

Jak by neměl inteligentní člověk dnes naspěch? „Vstávejte, pane, čeká vás spousta práce!“ 
Jenže musíme vstávat čím dál časněji. Zrychlete své přístroje na vidění, slyšení, myšlení, 
vzpomínání a představování. Náš nejlepší čtenář, pro nás nejmilejší, si to s námi vyřídí za dvě za 
tři hodiny. Znám několik lidí, kteří čtou s maximálním prospěchem sto stránek matematiky, 
filosofie, historie nebo archeologie za dvacet minut. Herci se učí „prosazovat“ svůj hlas. Kdo nás 
naučí „prosazovat“ vlastní pozornost? Je jistá výše, kterou počínaje všechno mění rychlost. 
Nejsem v tomto díle z těch spisovatelů, kteří si chtějí svého čtenáře u sebe podržet co nejdéle a 
zkolébat ho. Nic pro spánek, vše pro bdělost. Pospěšte si, vezměte a odejděte! Venku vás čeká 
práce. V případě potřeby přeskakujte kapitoly, začněte, kde se vám zlíbí, čtěte úhlopříčně. Tato 
kniha je mnohoúčelový nástroj jako táborácký nůž. Bojíte-li se například, že dospějete příliš 
pozdě k jádru věci, na níž vám záleží, přeskočte tyto první stránky. Vězte jen, že ukazují, jak 19. 
století zabouchlo dveře fantastické realitě člověka, světa i vesmíru: jak je dvacáté století znovu 
otevírá, ale jak naše morálky, naše filosofie a naše sociologie, jež by měly být současnicemi 
budoucna, jimi nejsou a ulpívají stále na překonaném 19. století. Nebyl sklenut most mezi dobou 
hamrlesky a dobou raket, ale už se na to myslí. A aby se na to myslelo ještě více, proto píšem. 



Máme spěch a nepláčeme nad minulostí, ale nad přítomností, a ze samé netrpělivosti. Tak je to. 
Víte nyní dost, abyste prolistovali tento začátek a podívali se dál. 

■ 

Historie nezanechala jeho jméno a je to škoda. Byl ředitelem amerického Patentního úřadu a 
byl první, kdo začal vyzvánět na poplach. V roce 1875 podal demisi ministru obchodu. Proč 
zůstávat dále v místě, říkal v podstatě, když se nedá už nic vynalézat. 

O dvanáct let později napsal slavný chemik Marcellin Berthelot: „Vesmír je už bez tajemství.“ 
Aby dosáhla souvislého obrazu světa, věda si vyčistila stůl. Dokonalost z nedopatření. Hmota 
sestávala z určitého počtu částic, jež nebylo možno navzájem proměňovat. Ale zatímco Berthelot 
odmítal ve svém učeném díle sny alchymistů, částice se nadále proměňovaly pod vlivem přirozené 
radioaktivity. V roce 1852 byl tento jev popsán Reichenbachem, ale okamžitě zamítnut. Práce 
datované z roku 1870 vyvolávaly představu „čtvrtého stavu hmoty“ zjištěného za výboje v 
plynech. Ale bylo třeba zapudit každé tajemství. Zapuzení, to je to přesné slovo. Určité myšlení 
19. století by se mělo podrobit psychoanalýze. 

Jistý Němec jménem Zeppelin se po bojích v řadách jižanů vrátil do vlasti a pokusil se 
zainteresovat průmyslníky na řízené balóny. „Nešťastníku! Což nevíte, že jsou tři náměty, o nichž 
francouzská Akademie věd už nepřijímá pojednání: kvadratura kruhu, tunel pod Lamanšským 
průlivem a řiditelné balóny.“ Jiný Němec, Hermann Gaswindt, navrhl sestrojení létacích strojů 
těžších než vzduch a poháněných raketami. Na jeho páté memorandum napsal německý ministr 
války, když si vyžádal dobrozdání techniků, s mírností odpovídající jeho rase i funkci: „Kdy už 
toho zlověstného ptáka vezme konečně čert!“ 

Rusové se zbavili jiného zlověstného ptáka, Kibalčiče, také zastánce raketových létacích 
strojů. Zbavili se ho popravčí četou. Je pravda, že Kibalčič využil svých kvalit technika na výrobu 
bomby, která rozsekala na drobné kousky cara Alexandra II. Ale nebylo důvodu poslat na šibenici 
profesora Langleye z amerického Smithsonova institutu, který navrhoval létací stroje hnané 
výbušným motorem, právě tehdy vyrobeným. Zbavili ho cti, zruinovali ho, vyhnali ho z Institutu. 
Profesor Simon Newcomb dokázal matematicky nemožnost letadla těžšího než vzduch. Několik 
měsíců před smrtí Langleye, kterého zabil žal, vrátil se jednoho dne ze školy malý anglický 
chlapec a vzlykal. Ukázal svým kamarádům fotografii makety, kterou Langley právě poslal jeho 
otci. Prohlásil, že lidé nakonec budou létat. Kamarádi se mu vysmáli. A učitel řekl: „Příteli, je 
snad váš otec blázen?“ Předpokládaný blázen se jmenoval Herbert George Wells. 

Všechny dveře se tedy se suchým prásknutím zabouchly. A tak nezbývalo než se vzdát a pan 
Brunetière mohl v roce 1895 klidně mluvit o „úpadku vědy“. Slavný profesor Lippmann 
prohlašoval v téže době k jednomu ze svých žáků, že fyzika je uzavřená disciplína, utříděná, 
srovnaná, úplná, a že by učinil lépe, kdyby se pustil jinými cestami. Žák se jmenoval Helbronner a 
měl se stát prvním profesorem fyzikální chemie v Evropě a měl učinit pozoruhodné objevy o 
zkapalněném vzduchu, ultrafialovém záření a koloidních kovech. Moissan, geniální chemik, byl 
přinucen k „sebekritice“ a musel veřejně prohlásit, že nevyrobil diamanty, že šlo o experimentální 
omyl. Bylo zbytečné dále bádat. Zázraky století byly parní stroj a plynová lampa a lidstvo už nikdy 
neučiní větší objevy. A elektřina? Prostá technická zajímavost. Jeden bláznivý Angličan, Maxwell, 
tvrdil, že pomocí elektřiny by se daly vytvořit neviditelné světelné paprsky. Nebylo možno ho 
brát vážně. O několik let později mohl napsat Ambrose Bierce ve svém Ďábelském slovníku: 
„Nevíme, co je to elektřina, ale v každém případě osvětluje lépe než pára o síle jednoho koně a 
letí rychleji než plynový kahan.“ Pokud šlo o energii, to byla bytost zcela nezávislá na hmotě a 
zcela bez tajemství. Skládala se z fluid. Fluida vyplňovala vše. Dala se vyjádřit rovnicemi velké 
formální krásy a uspokojovala myšlení: fluidum elektrické, světelné, tepelné atd. Neustálý a jasný 
pokrok: hmota ve svých třech stavech (pevném, kapalném, plynném) a různá energetická fluida 
subtilnější víc než plyny. Stačilo odmítnout jako filosofické snění rodící se teorie atomu, abychom 
si zachovali „vědecký“ obraz světa. Byli jsme na hony vzdáleni Planckových a Einsteinových 
jader energie. 



Němec Clausius dokázal, že žádný jiný zdroj energie než oheň si nelze představit. A energie, 
jestliže se zachovává v množství, se kazí co do kvality. Vesmír byl zase jednou natažen jako 
hodiny. Zastaví se, až pero dojde. Nedalo se nic čekat, žádné překvapení. V tomto vesmíru s 
předvídatelným osudem se život objevil náhodou a vyvíjel se prostou hrou přirozeného výběru. 
Na konečném vrcholu tohoto vývoje člověk, mechanický a chemický celek nadaný jedinou iluzí, 
vědomím. Pod vlivem této iluze člověk vynalezl prostor a čas: pouhé formy nazírání. Kdyby byl 
někdo řekl oficiálnímu badateli v 19. století, že fyzika pohltí jednou prostor i čas a že bude 
studovat experimentálně zakřivení prostoru a zkracování času, byl by na něho zavolal policii. 
Prostor a čas nemají žádnou skutečnou existenci. Jsou to proměnné veličiny matematiků a 
předměty k libovolným úvahám pro filosofy. Člověk nemůže mít žádný vztah k těmto veličinám. 
Přes Charcotovy, Breurerovy a Hyslopovy práce je nutno s pohrdáním zapudit představu 
mimosmyslového nebo mimočasového vnímání. Není nic neznámého ve vesmíru ani v člověku. 
Můj učený synu, vysmrkej se! 

Bylo zcela zbytečné se pokoušet o průzkum vnitřního světa, ale jistý fakt překážel hladkému 
chodu koleček simplifikace. Mluvilo se mnoho o hypnóze. Naivní Flammarion, pochybovačný 
Edgar Poe, podezřívavý H. G. Wells se o jev zajímali. Jenže jakkoli fantasticky to vypadá, oficiální 
19. století dokázalo, že hypnóza neexistuje. Pacient má sklon lhát, předstírat, aby se zalíbil 
hypnotizérovi. To je správné. Ale od doby Freuda a Mortona Price víme, že osobnost může být 
rozpolcena. Století vycházelo z přesné kritiky a podařilo se mu vytvořit negativní mytologii, 
vyloučit jakoukoli stopu neznáma z člověka, zapudit sebemenší podezření nějakého tajemství. 

Také biologie byla dovršena. Claude Bernard vyčerpal její možnosti a dospělo se k závěru, že 
mozek vylučuje myšlenku podobně jako játra žluč. Snad se podaří odhalit tuto sekreci a vyjádřit ji 
chemickou formulí podobnou krásným šestibokým obrazcům, které učinil nesmrtelnými 
Berthelot. Až budeme vědět, jak se na sebe váží šestiúhelníky uhlíku, aby vytvořily ducha, pak se 
otočí poslední stránka. Nechte nás jen vážně pracovat! A s blázny do blázince! Jednoho krásného 
rána roku 1898 nařídil jeden vážný pán vychovatelce, aby už nedávala číst jeho dětem knihy Julese 
Verna. Ty falešné představy pokřivují mladé duše. Ten vážný pán se jmenoval Edouard Branly. 
Právě se rozhodl, že se zřekne svých nezajímavých pokusů s vlněním a že se stane oblastním 
lékařem. 

Vědec se musí vzdát. Ale musí také zničit „dobrodruhy“, to jest lidi, kteří uvažují, vymýšlejí si 
a sní. Berthelot napadá filosofy, „kteří šermují se svými vlastními přízraky v osamělé aréně 
abstraktní logiky“ (popis by se znamenitě hodil třeba na Einsteina). A. Claude Bernard prohlašuje: 
„Člověk, který najde nejprostší fakt, prokáže větší službu než největší filosof světa.“ Věda by 
měla být jen experimentální. Mimo ni není spásy. Zavřeme dveře. Nikdo se už nikdy nevyrovná 
velikánům, kteří vynalezli parní stroj. 

V tomto organizovaném, pochopitelném a ostatně k zániku odsouzeném vesmíru se člověk 
měl držet na svém odpovídajícím místě epifenomenu, onoho konečného jevu, vědomí, které je 
výsledkem fyziologických jevů, aniž na ně má vliv. Není žádná utopie a není žádná naděje. Palivo 
nastřádané v pravěku se vyčerpá za několik století a zahyneme zimou a hladem. Nikdy nebude 
člověk létat, nikdy nebude cestovat prostorem. Nikdy také nenavštíví mořské dno. Podivný 
interdikt, tenhle zákaz návštěvy mořských hlubin! Nic nebránilo 19. století při tehdejším stavu 
techniky postavit batyskaf profesora Piccarda. Nic než nesmírná bázlivost, nic než starostlivost, 
aby člověk „zůstal na svém místě“. 

Turpin, který vynalezne melinit, se dá okamžitě zavřít. Vynálezci výbušných motorů ztrácejí 
odvahu a pokoušejí se dokázat, že elektrické stroje jsou jen formami perpetuum mobile. Je to 
doba velkých osamělých vynálezců, kteří se bouří a jsou pronásledováni. Hertz píše obchodní 
komoře v Drážďanech, že je nutno zrazovat od výzkumu přenášení Hertzových vln. Žádná jejich 
praktická aplikace není možná. Experti Napoleona III. dokazují, že Grammovo dynamo se nikdy 
nebude točit. 

Učené akademie se nevyrušují kvůli prvním automobilům, ponorkám a řiditelným 
vzducholodím, kvůli elektrickému světlu (taškařině toho zatraceného Edisona!). Existuje jedna 



nesmrtelná stránka. Je to zpráva o přijetí fonografu v pařížské Akademii věd: „Sotvaže stroj vydal 
několik slov, doživotní sekretář se vrhne na podvodníka a sevře mu hrdlo železnou pěstí. Tak a 
vidíte! říká svým kolegům. Jenže k všeobecnému údivu vydává stroj zvuky dále.“ 

■ 

Zatím se smělí duchové, ačkoli se setkávají se silným odporem, potají vyzbrojují, aby 
připravili nejstrašlivější revoluci poznatků, jakou „historický“ člověk poznal. Ale pro daný 
okamžik jsou všechny cesty ucpány. 

Jsou ucpány vpřed i vzad. Potlačují se prehistorické nálezy předlidských bytostí, které se 
začínají objevovat ve velkém množství. Což nedokázal slavný Heinrich Helmholtz, že slunce 
získává svou energii z vlastního stahování, to jest z jediné síly, která existuje ve vesmíru spolu se 
spalováním, a nedokazují jeho propočty, že od zrodu slunce nás dělí nejvýše sto tisíc let? Jak by se 
tedy mohla odehrát dlouhá evoluce? A ostatně, kdo najde kdy jaký prostředek, aby se mohla 
datovat minulost světa? Zůstaňme jen my, epifenomenové, vážní v tom krátkém rozmezí mezi 
dvěma nicotami. Fakta, nic než fakta! 

Bádání o hmotě a energii nebylo zrovna příliš povzbuzováno, a tak se nejlepší zvídavci vrhli 
do slepé uličky a tou byl éter. Je to prostředí, které proniká veškerou hmotu a slouží za podklad 
světelným a elektromagnetickým vlnám. Je zároveň nekonečně pevné a nekonečně jemné. Lord 
Rayleigh, který představuje na sklonku 19. století oficiální anglickou vědu v plném lesku, buduje 
teorii giroskopického éteru. Éteru, složeného z četných vlčků, otáčejících se všemi směry a 
reagujících mezi sebou. Aldous Huxley napíše později, že „může-li nám některé lidské dílo 
poskytnout představu o ošklivosti v absolutnu, pak se to podařilo teorii lorda Rayleigha“. 

Na prahu 20. století shledáváme, že se všechny nezaujaté inteligence hrouží do spekulací o 
éteru. V roce 1898 dojde ke katastrofě. Michelsonův a Morleyův pokus zničí hypotézu éteru. Celé 
dílo Henri Poincarého bude podávat svědectví o tomto zhroucení. Poincaré, geniální matematik, 
cítil, jak na něho doléhá plnou vahou to žalářnické 19. století, jež bylo katem fantastična. Byl by 
objevil relativitu, kdyby si byl troufl. Ale on si netroufl. Hodnota vědy, Věda a hypotéza jsou 
knihy beznaděje a rezignace. Vědecká hypotéza není pro něho nikdy pravdivá, může být jen 
užitečná. A je to španělská hospoda. Najdete tam, jen co si přinesete. Podle Poincarého, kdyby se 
vesmír miliónkrát smrštil a my s ním, nikdo by si ničeho nevšiml. A tak jsou všechny úvahy 
zbytečné, neboť jsou odloučeny od jakékoli vnímatelné skutečnosti. Argument byl citován až do 
začátku našeho století jako vzor hlubokomyslnosti. Až do dne, kdy jistý inženýr praktik 
upozornil, že alespoň uzenář by si toho všiml, neboť by mu spadly všechny šunky. Váha šunky je 
přímo úměrná jejímu objemu, ale síla motouzu je úměrná jen jejímu průřezu. Stáhne-li se vesmír 
jen o milióntinu, žádná šunka nezůstane u stropu! Ubohý velký a drahý Poincaré! Tento mistr 
myšlení napsal: „Jen pouhý zdravý rozum stačí, aby nám bylo jasno, že zničení města rozpadem 
půl kilogramu kovu je zřejmá nemožnost.“ 

Omezený charakter fyzikální struktury vesmíru, neexistence atomů, slabé zdroje základní 
energie, neschopnost matematické formule poskytnout více, než kolik obsahuje, 
vzduchoprázdnota intuice, úzkoprsost a naprostá mechaničnost člověkova vnitřního světa, 
takový byl duch, jenž vládl ve vědách, a tento duch se šířil, vytvářel klima, v němž se vznáší každá 
inteligence tohoto století. Malého století? Nikoli. Velkého, ale úzkoprsého. Trpaslíka, kterého 
natáhli. 

Náhle se dveře, pečlivě zavřené 19. stoletím před nekonečnými možnostmi člověka, hmoty, 
energie, prostoru a času, rozletí na třísky. Vědy a techniky učiní strašlivý skok a sama povaha 
poznání přichází znovu na přetřes. 

Něco jiného než pokrok – transmutace. V tomto změněném stavu světa musí samo vědomí 
změnit podobu. Dnes jsou ve všech oblastech všechny formy imaginace v pohybu. Kromě 
oblasti, kde se odehrává náš život „historický“, zatuchlý, trpěný z milosti jako dávno překonaná 
věc. Nesmírný příkop odděluje člověka od dobrodružství lidstva, naše společnosti od naší 
civilizace. Žijeme z idejí, z morálek, sociologií, filosofií a z psychologie, které patří devatenáctému 



století. Jsme svoji vlastní pradědečkové. Díváme se, jak rakety stoupají k nebesům, jak se naše 
země chvěje tisícerým novým zářením, a žmouláme přitom lulku Thomase Graindorge. Naše 
literatura, naše filosofické debaty, naše ideologické konflikty, náš postoj vůči skutečnosti, to 
všechno spí za dveřmi, které se právě rozletěly. Mládí! Mládí! Běžte a zvěstujte celému světu, že 
otvory byly proraženy a že vnější svět už vstoupil! 

 
   
 I I  

Měšťanské kratochvíle. — Drama inteligence aneb bouře ireálna. — Otvor k nové realitě. — 
Za logikou a literárními filosofiemi. — Pojem věčné přítomnosti. — Věda bez svědomí a 
svědomí bez vědy? — Naděje. 

„Markýza si vypila čaj v pět hodin.“ Valéry tak říkal přibližně, že podobné věci se nedají psát, 
když člověk vstoupil do světa idejí, tisíckrát silnějšího, poutavějšího, tisíckrát skutečnějšího, než je 
svět srdce a smyslů. „Antonín miloval Marii, která milovala Pavla; byli velmi nešťastni a podléhali 
silné absurditě.“ To je celá literatura! Chvění měňavek a nálevníků, když myšlenka vyvolává 
obrovské tragédie a dramata, transmutuje bytosti, rozvrací civilizace, mobilizuje nesmírné lidské 
masy. Ospalé radovánky, buržoazní kratochvíle! My však, přívrženci probuzeného vědomí, 
dělníci země, víme, kde je bezvýznamnost dekadence, prohnilá hra... 

Konec 19. století znamená vrchol měšťanského divadla a románu a literární generace roku 
1885 uznává jednu chvíli za své mistry Anatola France a Paula Bourgeta. Nuže a ve stejné době se 
odehrává v oblasti čistého poznání mnohem větší a chvějivější drama než u hrdinů Rozvodu nebo 
Červené lilie. Náhlé opojení proklouzne do dialogu mezi materialismem a spiritualismem, vědou a 
náboženstvím. Učencům, dědicům Tainova a Renanova pozitivismu, boří úžasné objevy zdi 
nedůvěřivosti. Věřilo se jen náležitě zjištěným skutečnostem. Náhle se stává možným neskutečno. 
Pohlížejte na ty věci jako na románovou zápletku s obraty osob, přecházejícími ve zrádce, 
potlačovanými vášněmi, svárem nebo iluzemi. 

Princip zachování energie byl něco pevného, bezpečného, mramorového. A najednou rádium 
vytvoří energii, aniž si ji půjčuje z nějakého zdroje. Měli jsme jistotu o totožnosti světla a 
elektřiny. Mohly se šířit jen přímým směrem a nemohly procházet překážkami. A najednou vlny, 
paprsky X, procházejí pevnou hmotou. Ve výbojkách jako by hmota zanikala, proměňovala se v 
částice. Přeměna prvků se odehrává v přírodě, rádium se mění v hélium a olovo. A tak se hroutí 
chrám jistot. Svět už nehraje hru rozumu! Je tedy všechno možné? Ti, kteří vědí, nebo se 
domnívali, že vědí, najednou přestávají oddělovat fyzické od metafyzického, ověřenou věc od 
věci sněné. Pilíře chrámu se mění v oblaka, Descartesovi kněží jsou zachváceni šílenstvím. Jestliže 
je princip zachování energie falešný, co by pak bránilo médiu, aby nevytvářelo ektoplasmu z 
ničeho? Jestliže magnetické vlny procházejí zemí, proč by nemohla cestovat myšlenka? Jestliže 
všechna těla vysílají neviditelné síly, proč by nemohlo být astrální tělo? Jestliže existuje čtvrtý 
rozměr, je to hájemství duchů? 

Paní Curieová, Crookes, Lodge roztáčejí stolečky. Edison se pokouší sestrojit přístroj, který 
by navazoval spojení s mrtvými. Marconi se domnívá roku 1901, že zachytil poselství Marťanů. 
Simon Newcomb shledává zcela přirozeným, že jisté médium materializuje čerstvé škeble z 
Tichého oceánu. Bouře ireálního fantastična rozvrací hledače skutečností. 

Ale zatvrzelí a neústupní se pokoušejí odvrátit tento příval. Stará garda pozitivismu svádí 
poslední čestný boj. A jménem pravdy, jménem skutečnosti odmítá všechno šmahem: paprsky X 
a ektoplasmy, atomy i ducha mrtvých, čtvrtý stav hmoty i Marťany. 

A tak se mezi fantastikou a realitou rozvine boj často absurdní, slepý, neuspořádaný, jenž 
najde záhy odezvu ve všech formách myšlení, ve všech oblastech, literární, společenské, 
filosofické, etické, estetické. Ale pořádek se obnoví ve fyzikální vědě, nikoli ústupem, amputací, 



nýbrž překonáním. Ve fyzice se zrodí nová koncepce. Vděčíme za ni úsilí titánů, jako byli 
Langevin, Perrin, Einstein. Objevuje se nová věda, méně dogmatická než bývalá. Otevírají se 
brány k nové realitě. Jako v každém velkém románě, nejsou tu nakonec ani dobří, ani špatní a 
všichni hrdinové mají pravdu, jestliže se pohled romanopisce povznesl do jakési doplňkové 
dimenze, kde se osudy setkávají, směšují a všechny dohromady jsou vynášeny do vyšší roviny. 

■ 

Kam jsme dospěli dnes? Otevřely se dveře v téměř všech vědeckých budovách, ale budova 
fyziky nemá nadále téměř už žádné zdi. Je to katedrála celá z vitrají, v nichž se odrážejí záře z 
jiného světa, nekonečně blízkého. 

Objevilo se, že hmota je stejně bohatá, ne-li bohatší, na možnosti než duch. Obsahuje 
nevypočitatelnou energii, je schopna nekonečných transformací, její zdroje jsou netušené. Termín 
„materialista“ ve smyslu 19. století ztratil všechen smysl stejně jako termín „racionalista“. 

Logika „zdravého rozumu“ už neexistuje. V nové fyzice může být tvrzení zároveň pravdivé i 
falešné. A B se už nerovná B A. Táž bytost může být zároveň nepřetržitá i přetržitá. Nelze se už 
dovolávat fyziky, chceme-li odsoudit ten či onen aspekt možnosti. 

Jeden z nejvíce udivujících znaků výboje, který se udál v oblasti fyziky, je zavedení toho, co se nazývá „kvantové 
číslo zvané podivnost“. Tedy oč zhruba jde. Na začátku 19. století se naivně věřilo, že dvě, nejvýše tři čísla by stačila 
k definování částice. Tato čísla by byla její hmota, její elektrický náboj a její magnetický moment. Pravda nebyla ani 
zdaleka tak jednoduchá. Chceme-li úplně popsat částici, musíme připojit veličinu nevyjadřitelnou slovy, která se 
nazývá spin . Zprvu se věřilo, že tato veličina odpovídá periodě rotace částice kolem vlastní osy, něčemu, co například 
pro planetu Zemi by odpovídalo periodě dvaceti čtyř hodin, která řídí střídání dne a noci. Ale zjistili jsme, že žádný 
zjednodušující výklad tohoto druhu se neudrží. Spin byl prostě spin , kvantum energie vázané na částici, která se 
matematicky jevila jako rotace, aniž se v částici cokoliv točilo. 

Učencům, zejména profesoru Louisovi de Broglie, se podařilo jen částečně vysvětlit tajemství spinu. Ale náhle 
jsme si povšimli, že mezi třemi známými částicemi, protonem, elektronem, neutronem (a jejich zrcadlovými obrazy, 
negativním antiprotonem, positronem, antineutronem), existuje ještě dobře třicet dalších částic. Velké zrychlovače, 
kosmické paprsky jich vytvářely obrovská množství. A k popsání těchto částic už nestačila obvyklá čtyři čísla, hmota, 
náboj, magnetický moment a spin. Bylo nutno vytvořit páté číslo, snad šesté a tak dále. A tak nazvali fyzikové docela 
přirozeně tyto nové veličiny „kvantovými čísly podivnosti“. Tento pozdrav andělu bizarnosti má v sobě cosi 
velkolepě poetického. Jako mnohé jiné výrazy moderní fyziky, „zakázané světlo“, „absolutní jinde“, také „kvantové 
číslo zvané podivnost“ přesahuje daleko za fyziku a je spjato s hlubinami lidského ducha. 

Vezměte si list papíru. Propíchněte v něm v nepatrné vzdálenosti dvě dírky. Pro zdravý 
rozum je zřejmé, že dostatečně malý předmět, má-li projít těmito dírkami, projde jednou nebo 
druhou. V očích zdravého rozumu je elektron předmět. Má určitou váhu, vytváří světelný záblesk, 
když narazí na televizní obrazovku, úder, když narazí na mikrofon. Je to tedy dostatečně malý 
předmět, aby prošel jedním nebo druhým z našich dvou otvorů. Jenže pozorování elektronickým 
mikroskopem nás poučí, že elektron prošel zároveň oběma otvory. Podívejme se na to! Prošel-li 
jedním, nemůže přece zároveň projít druhým! Ale ano, prošel jedním i druhým. Je to bláznivé, ale 
je to pokusně dokázáno. Z pokusů o výklad se zrodily rozličné doktríny, zejména vlnová 
mechanika. Ale vlnová mechanika nemůže vysvětlit beze zbytku takový jev, který zůstává mimo 
dosah našeho rozumu, jenž umí fungovat buď přitakáním, nebo odmítnutím. A nebo B. 
Abychom pochopili, museli bychom pozměnit samu strukturu našeho rozumu. Naše filosofie 
chce tezi a antitezi. Nezbývá než věřit, že ve filosofii elektronu platí teze a antiteze zároveň. 
Máme mluvit o absurditě? Elektron, jak se zdá, je poslušen zákonů a televize například je 
skutečnost. Existuje elektron nebo ne? To, čemu příroda říká existovat, nemá existenci v našich 
očích. Je elektron něco jsoucího, nebo nicota? To je otázka naprosto zbavená jakéhokoliv smyslu. 
Tak na nejvyšším bodě našeho poznání mizí naše obvyklé metody myšlení a literární filosofie 
zrozené z překonaného pohledu na věci. 

Země je spjata s vesmírem, člověk není ve styku jen s planetou, kterou obývá. Kosmické 
paprsky, rádiová astronomie a práce teoretické fyziky odhalují kontakty s totalitou vesmíru. 
Nežijeme už v uzavřeném světě. Duch, který je skutečným svědkem své doby, by si toho měl být 
vědom. Jak se za těchto podmínek naše myšlení například v společenské rovině může ještě 
zabývat problémy ani ne planetárními, ale úzce provinčními, regionálními? A jak může zůstat naše 



psychologie, jak se vyjadřuje v románě, tak uzavřená, omezena na podvědomá hnutí smyslovosti 
a citovosti? Zatímco milióny civilizovaných lidí otvírají knihy a jdou do kina nebo do divadla, aby 
se dověděli, jak bude Františka uchvácena Reném a jak se z nenávisti k milence svého otce stane 
z temné pomstychtivosti lesbičankou, badatelé, kteří rozezpívávají čísla nebeskou hudbou, si 
kladou otázku, zda se vesmír nestahuje kolem pohybujícího se tělesa. Pak by byl totiž celý vesmír 
dostupný. Bylo by možné se odebrat na nejvzdálenější hvězdu v rozmezí jednoho lidského života. 
Kdyby byly takové rovnice potvrzeny, postavily by lidské myšlení úplně na hlavu. Jestliže člověk 
není omezen na tuto Zemi, pak vyvstanou nové otázky o hlubokém smyslu zasvěcení a o 
případných stycích s inteligencemi mimo náš svět. 

Jak jsme tedy daleko? Pokud jde o bádání o strukturách prostoru a času, naše pojmy 
minulosti a budoucnosti už nedostačují. Na úrovni částice čas krouží oběma směry zároveň, k 
budoucnosti a k minulosti. A při krajní rychlosti, která dosáhne rychlosti světla, což zbude z času? 
Jsme v Londýně, v říjnu 1944. Raketa V 2, letící rychlostí pět tisíc kilometrů za hodinu, je nad 
městem a spadne. Ale nač se vztahuje toto spadne? Pro obyvatele domu, který bude za chvíli 
rozdrcen a který má jen své oči a své uši, V 2 spadne. Ale pro radarového operátora, který 
používá vln šířících se rychlostí 300 000 kilometrů za vteřinu (rychlost, proti níž se raketa jen 
plazí), je dráha bomby už určena. Pozoruje a nemůže nic dělat. V lidském měřítku už nic nemůže 
zachytit nástroj smrti, nic nemůže varovat. Pro obsluhu radaru raketa už vybuchla. Pro radarovou 
rychlost čas prakticky neplyne. Obyvatelé domu teprve zemřou. V radarovém superoku jsou již 
mrtvi. 

Jiný příklad: V kosmických paprscích, když dosáhnou zemského povrchu, najdeme částice, 
muony (mezon µ), jejichž život na zemi trvá jen milióntinu vteřiny. Když skončí tato milióntina 
vteřiny, ničí se tyto jepičí částice samy radioaktivitou. Nuže, tyto částice se zrodily ve výši třiceti 
kilometrů, v oblasti, kde atmosféra naší planety začíná houstnout. Než překonaly těchto třicet 
kilometrů, překročily, nazíráno našimi měřítky, už dobu svého života. Ale jejich čas je jiný než 
náš. Prožily svou cestu ve věčnosti a vstoupily do času, teprve když ztratily svou energii a dospěly 
na úroveň moře. Zamýšlíme sestrojit přístroje, kde by se vytvářel stejný jev. Tak by se vytvořily 
zásuvky na čas, kde by byly srovnány předměty krátkého trvání, uchované ve čtvrtém rozměru. 
Taková zásuvka by byl dutý skleněný prstenec umístěný v obrovském silovém poli, kde by částice 
vířily tak rychle, že čas by pro ně prakticky přestal plynout. A tak by život trvající milióntinu 
vteřiny mohl být udržován a pozorován po celé minuty nebo hodiny... 

„Nesmíme si myslet, že uplynulý čas zaniká. Čas je jeden jediný a věčný, minulost, přítomnost 
a budoucnost jsou jen různé podoby – rozličné otisky trvalého a neměnného záznamu věčné 
existence,“ říká Temple Bell v knize Plynutí času. Pro Einsteinovy moderní žáky by ve 
skutečnosti existovala jen věčná přítomnost. To říkali i dávní mystikové. Ale jestli budoucnost už 
existuje, pak je poznávání budoucnosti faktem. Každé dobrodružství pokročilého poznání se 
zaměřuje k popisu fyzikálních zákonů, ale také zákonů biologických a psychologických v 
čtyřrozměrném kontinuu, to jest ve věčné přítomnosti. Minulost, přítomnost, budoucnost jsou. 
Snad mění místo jen samo vědomí. Poprvé se vědomí plným právem připouští do rovnic 
teoretické fyziky. V této věčné přítomnosti se hmota jeví jako tenoučká nitka natažená mezi 
minulostí a budoucností. Podél této nitky klouže lidské vědomí. Jakými prostředky je schopno 
upravovat napětí této nitě, tak aby mohlo kontrolovat události? To se jednoho dne dovíme a 
psychologie se stane odvětvím fyziky. 

A svobodu lze bezpochyby smířit s touto věčnou přítomností. „Cestovatel, který se plaví 
proti proudu Seiny na lodi, ví předem, které mosty podpluje. Není proto méně svobodný ve 
svých činech, nemá proto menší schopnost předvídat, co se může přihodit za plavby.“ (R. P. 
Dubarle.) Svoboda vzniká v lůně věčnosti, která je. Dvojitá vize, podivuhodná vize lidského 
osudu spjatého s celkem vesmíru! 

Kdybych mohl svůj život prožít znovu, jistě bych si nezvolil být spisovatelem a ztrácet své 
dny ve zpátečnické společnosti, kde se dobrodružství válí pod postelí jako pes. Potřeboval bych 



lví dobrodružství. Stal bych se teoretickým fyzikem, abych žil v planoucím srdci skutečného 
dobrodružného románu. 

Nový svět fyziky výslovně vyvrací filosofie beznaděje a absurdity. Věda bez svědomí je jen 
ztroskotáním duše. Ale svědomí bez vědy je rovněž ztroskotání. Filosofie, které prošly Evropou 
ve 20. století, byly jen přízraky 19. století oděné podle nové módy. Skutečné objektivní poznání 
technického a vědeckého faktu, který za sebou strhne dříve nebo později fakt společenský, nás 
učí, že existuje jasný směr lidské historie, narůstání lidské moci, vzestup všeobecného ducha, 
obrovské zocelení mas, které je proměňuje v jednající vědomí, přístup k civilizaci, v níž život 
bude asi tak nadřazen našemu, jako je náš život nadřazen životu zvířat. Literární filosofové nám 
řekli, že člověk je neschopen porozumět světu. Už André Maurois v Nových hovorech doktora 
O‘Gradyho napsal: „Připustíte však, doktore, že člověk 19. století mohl věřit, že věda jednoho 
dne vysvětlí svět. Renan, Berthelot, Taine v to na počátku svého života doufali. Člověk 20. století 
už nemá takové naděje. Ví, že objevy jen odsunou hranici tajemství. Pokud jde o pokrok, zjistili 
jsme, že lidská moc vytvořila jen hlad, teror, nepořádek, trýznění a myšlenkový zmatek. Jaká 
naděje nám zbývá? Proč žijete, doktore?“ Jenže problém se už kladl jinak. Aniž o tom diskutující 
věděli, svíral se kruh kolem tajemství a obviňovaný pokrok otvíral brány k nebi. Nikoli už lidé, 
jako Berthelot nebo Taine, svědčí pro lidskou budoucnost, ale spíše muži jako Teilhard de 
Chardin. Z nedávné konfrontace mezi vědci různých oborů vyvěrá tato myšlenka: Jednoho dne 
nám budou snad odhalena i poslední tajemství elementárních částic hlubokou mozkovou prací, 
neboť mozek je vrchol a závěr nejsložitějších reakcí v naší oblasti vesmíru a snad obsahuje sám v 
sobě nejniternější zákony v této oblasti. 

Svět není absurdní a duch není vůbec neschopen to pochopit. Naopak, možná že lidský duch 
už svět pochopil, ale ještě to neví... 
 

I I I  

Spěšné úvahy o zpoždění sociologie. — Dialog hluchých. — Planetáři a provinciálové. — 
Rytířův návrat mezi nás. — Trocha lyrismu. 

Ve fyzice, v matematice, v moderní biologii se rozhledy rozšiřují do nekonečna. Ale 
sociologie má stále obzor zahrazený monumenty minulého století. Vzpomínám si na náš smutný 
údiv, když jsme v roce 1957 sledovali s Bergierem korespondenci mezi slavným sovětským 
ekonomem Vargou a americkou revuí Fortune. Tato přepychová publikace vyjadřuje názory 
osvíceného kapitalismu. Varga je solidní duch a těší se úctě u nejvyšších představitelů. Od 
veřejného dialogu mezi těmito dvěma autoritami se dala očekávat významná pomoc k pochopení 
naší doby. Ale výsledek strašlivě zklamal. 

Soudruh Varga se držel doslova svého evangelia. Marx ohlásil nevyhnutelnou krizi 
kapitalismu. Varga viděl tuto krizi velmi blízko. Fakt, že se hospodářská situace Spojených států 
stále zlepšuje a že velkým problémem začíná být rozumné využívání volného času, se vůbec 
nedotkl tohoto teoretika, který v době radaru viděl stále věci Karlovými okuláry. Představa, že by 
k ohlášenému zhroucení mohlo nedojít podle stanoveného schématu a že se snad za Atlantikem 
právě rodí nová společnost, se ho ani na vteřinu letmo nedotkla. Redakce Fortune zase vůbec 
nebrala v úvahu společenské změny v SSSR a prohlašovala, že Amerika roku 1957 představuje 
dokonalý definitivní ideál. A vše, več Rusové mohou doufat, prý je, že dospějí do tohoto stavu za 
sto nebo sto padesát let. Nic nerušilo, nic neznepokojovalo Vargovy teoretické odpůrce, ani 
množství nových kultů u amerických intelektuálů (Oppenheimer, Huxley, Gerald Heard, Henri 
Miller a mnozí jiní, které pokoušejí dávné orientální filosofie), ani existence ve velkých městech s 
milióny mladých „rebelů bez příčiny“, seskupených do gangů, ani dvacet miliónů individuí, která 
odolávají dnešnímu způsobu života, jen když požívají drogy tak nebezpečné jako morfium nebo 
opium. Problém smyslu života jako by se jich nedotkl. Až všechny americké rodiny budou mít 



dva vozy, bude nutné, aby si koupily třetí. Až bude trh televizních přijímačů saturován, bude 
nutno opatřit televizí auta. 

A to ještě proti sociologům, ekonomům a myslitelům u nás mají Jevgenij Varga a vedení 
Fortune náskok. Neochromuje je komplex dekadence. Nelibují si v chmurných úvahách. Ani je 
nenapadne, že svět je absurdní a že život nestojí za to, aby se žil. Věří pevně v ctnost pokroku, 
kráčejí přímo k neomezenému zvyšování moci člověka nad přírodou. Mají dynamismus a velikost. 
Vidí široce, i když ne vysoko. Prohlášení, že Varga je zastáncem svobodného podnikání a že 
redakce Fortune se skládá z pokrokářů, by uráželo. Ale v evropském smyslu, úzce doktrinářském, 
je to nicméně pravda. Varga není komunista, Fortune není kapitalistická, když je posuzujeme z 
našeho úzce provinciálního hlediska. Odpovědní Rusové a Američané mají něco společného, 
ctižádost, vůli k moci a nezkrotný optimismus. Tyto síly ovládají páky věd a techniky a rozvracejí 
rámec sociologie vybudovaný v 19. století. Kdyby se snad západní Evropa – nedej bože – měla 
zaplést do byzantinských konfliktů a zničit se v nich, lidstvo by přesto šlo dále vpřed, rozvracelo 
by nízké struktury a nastolovalo by nové formy civilizace mezi dvěma novými póly aktivního 
vědomí, jimiž jsou Chicago a Taškent, zatímco obrovité masy Orientu a pak i Afriky přejdou do 
útoku. 

Zatímco ve Francii jeden z našich nejlepších sociologů pláče nad Rozdrobenou prací, což je 
titul jednoho z jeho děl, americké odbory studují dvacetihodinový pracovní týden. Zatímco 
pařížští intelektuálové, údajně avantgardní, si kladou otázku, zda má být Marx překonán nebo zda 
existencionalismus je či není revolučním humanismem, Stehnfeldův institut v Moskvě studuje, jak 
přemístit lidstvo na Měsíc. Zatímco soudruh Varga čeká na zhroucení Spojených států ohlášené 
prorokem, američtí biologové připravují syntézu života z neživé hmoty. Zatímco se dále klade 
problém koexistence, komunismus a kapitalismus se právě přeměňují nejmocnější technickou 
revolucí, jakou snad Země kdy poznala. Máme oči vzadu. Bylo by načase, abychom je vrátili na 
pravé místo. Poslední velký sociolog nadaný obrazotvorností byl bezpochyby Lenin. Správně 
definoval komunismus roku 1917: „Je to socialismus plus elektřina.“ Uplynulo asi půl století. 
Definice platí ještě pro Čínu, Afriku, Indii. Je mrtvou literou pro moderní svět. Rusko čeká na 
myslitele, který popíše nový řád: komunismus plus atomová energie plus automatizace, plus 
syntéza paliv a potravin na základě vzduchu a vody, plus fyzika pevných těles, plus dobytí hvězd 
atd. John Buchan, když se zúčastnil Leninova pohřbu, ohlašoval příchod jiného Vidoucího, jenž 
by dokázal prosadit „čtyřrozměrný komunismus“. 

Jestliže SSSR nemá sociologa, který by odpovídal jeho formátu, Amerika na tom není lépe. 
Reakce proti „rudým historikům“ z konce 19. století vnutila do pera pozorovatelům upřímnou 
chválu velkých kapitalistických dynastií a mohutných organizací. V této upřímnosti je něco 
zdravého, ale jako perspektiva je to krátkozraké. Kritikové „amerického způsobu života“ jsou 
vzácní, jen literární, a postupují zcela negativním způsobem. Nikdo, jak se zdá, nemá tolik 
obrazotvornosti, aby viděl, jak se rodí z tohoto davu „dav samotářů“, civilizace odchylná od 
svých vnějších forem, aby cítil, jak to praská ve svědomí, jak se objevují nové mýty. Ale v hojné a 
překvapivé literatuře takzvané „science fiction“ rozeznáváme přesto dobrodružství ducha, který 
vyrůstá z mladých let, rozvíjí se do rozměrů planety, pouští se do úvah v kosmickém měřítku a 
situuje jinak lidský úděl v širém vesmíru. Ale studium takové literatury, tak podobné ústní tradici 
starověkých vyprávěčů a svědčící o hlubokých pohybech inteligence na pochodu, není pro 
sociology dosti vážnou věcí. 

Pokud jde o evropskou sociologii, ta zůstává úzce provinciální a upírá veškerou svou 
pozornost k skleníkovým debatám. Za takových okolností není divu, že se citlivé duše utíkají do 
katastrofismu. Všechno je absurdní a vodíková bomba učinila konec historii. S takovou filosofií, 
jež se jeví zároveň chmurná i hluboká, se zachází snáze než s obtížnými a jemnými nástroji při 
analýze skutečnosti. Je to přechodná nemoc myšlení u civilizovaných lidí, kteří nepřizpůsobili své 
pojmové dědictví (osobní svoboda, lidská osobnost, štěstí atd.) posunu cílů v rodící se civilizaci. 
Je to nervová únava ducha ve chvíli, kdy se tento duch chytl do křížku se svými vlastními výboji a 
musí nikoli zahynout, ale změnit strukturu. Koneckonců není to poprvé v dějinách lidstva, že 



vědomí musí přejít z jedné roviny do jiné. Každý násilný přechod je bolestný. Je-li nějaká 
budoucnost, zaslouží si, abychom ji prozkoumali. A v naší zrychlené přítomnosti nesmíme 
uvažovat s odkazem na blízkou minulost. Naše blízká budoucnost je tak odlišná od toho, co jsme 
právě poznali, jako bylo 19. století odlišné od mayské civilizace. A tak musíme postupovat jen 
neustálým promítáním do největších dimenzí času a prostoru a naprosto ne drobnohledným 
srovnáváním v nekonečně malém zlomku, kde minulost právě prožitá nemá nic z vlastností 
budoucna a kde se přítomnost sotva vtělí a už je pohlcena v nepoužitelné minulosti. První 
skutečně plodná myšlenka je, že tu jde o posun cílů. Kdyby se rytíř z doby křížových výprav vrátil 
mezi nás, zeptal by se okamžitě, proč nepoužijeme atomickou bombu proti nevěřícím. Kdyby měl 
pevné srdce a otevřenou hlavu, byl by snad méně vyveden z míry naší technikou než faktem, že 
nevěřící ovládají ještě polovinu svatého hrobu, zatímco druhá polovina je ostatně v rukou Židů. 
A nejobtížněji by chápal, že naše bohatá a mocná civilizace nestaví své bohatství a moc otevřeně 
do služeb a k větší slávě Ježíše Krista. Co by mu řekli naši sociologové? Že ta obrovská úsilí, 
bitvy, objevy mají jen jediný cíl, pozvednout „životní úroveň“ všech lidí? To by mu připadalo 
absurdní, jakmile by se mu tento život jevil bez cíle. Vykládali by mu ještě o spravedlnosti, 
svobodě a lidské osobnosti, recitovali by mu humanisticko-materialistické evangelium 19. století. 
A rytíř by asi odpověděl: „Ale co s tou svobodou? Co se spravedlností? Co chcete počít s lidskou 
osobností?“ Má-li náš rytíř vidět naši civilizaci jako věc hodnou toho, aby ji určitá duše prožívala, 
nesměli bychom k němu mluvit retrospektivní řečí sociologů. Museli bychom k němu promlouvat 
prospektivně. Museli bychom mu ukázat náš svět na pochodu, inteligenci na pochodu jako 
strašlivý otřes křížové výpravy. Jde znovu o osvobození svatého hrobu. O osvobození ducha 
uvězněného v hmotě, o vyhnání nevěřících, všeho nevěřícího v nekonečnou moc ducha. Jde stále 
o náboženství: učinit zřejmým vše, co víže člověka k jeho vlastní velikosti a tuto velikost k 
zákonům vesmíru. Bylo by nutno mu ukázat svět, kde jsou cyklotrony místo katedrál, matematika 
místo gregoriánského zpěvu, kde se transmutace odehrávají nejen v lůně hmoty, ale v mozcích, 
kde se lidské masy všech barev zachvívají, kde člověk rozechvívá své antény v kosmických 
prostorech, kde se duše planety probouzí. Pak by se náš rytíř snad nechtěl vrátit do minulosti. 
Snad by si tu připadal doma, jen přemístěn do jiné roviny. Snad by se vrhl k budoucnosti, jako se 
kdysi vrhl na Východ a navázal by na svou víru, ale v jiném stupni. 

A tak hleďte na to, co prožíváme! Mějte své oči stále ve střehu! Vrhejte světlo do říše stínů! 

 
   
 S P I KNUT Í  V  PLNÉM  SVĚTLE  

I .  

Generace „dělníků Země“. — Jste zpozdilý modernista nebo současník budoucnosti? — Plakát 
na pařížských zdech v roce 1622. — Vidět staré věci novýma očima. — Jazyk esoterický a 
jazyk technický. — Nové pojetí tajné společnosti. — Nový názor na „náboženského ducha“. 

Griffin, Wellsův neviditelný člověk, říkal: „Lidé, i vzdělaní, si neuvědomují síly skryté ve 
vědeckých knihách. V těchto svazcích jsou divy a zázraky.“ 

Teď si je uvědomují, a lidé z ulice lépe než vzdělanci, stále opoždění o jednu revoluci. Jsou 
divy, jsou zázraky a jsou hrůzy. Síly vědy se od Wellsovy doby rozšířily za hranice naší planety a 
ohrožují její život. Zrodila se generace vědců, kteří si uvědomují, že jsou nikoli nezištnými 
badateli a pouhými diváky, ale podle krásného výroku Teilharda de Chardin „dělníky Země“, 
solidárními s osudem lidstva a ve značné míře odpovědnými za tento osud. 

Joliot-Curie vrhá láhve s benzínem proti německým tankům za bojů o osvobození Paříže. 
Norbert Wiener, kybernetik, volá k politikům: „Dali jsme vám nekonečný rezervoár síly, a vy jste 
vytvořili Bergen Belsen a Hirošimu!“ 



To jsou vědci nového stylu, jejichž dobrodružství je spjato s dobrodružstvím světa. Jsou to 
přímí dědici badatelů z první třetiny našeho století, Curieů, Langevinů, Perrinů, Plancků, 
Einsteinů atd. Nebylo dost zdůrazněno, že plamen génia za těchto let vzlétl do výšin, jakých 
nedosáhl od dob řeckého zázraku. Tito duchové svedli bitvy s netečností lidského ducha. A vedli 
si v těch bitvách prudce. „Pravda nikdy netriumfuje, ale její odpůrci nakonec vymřou,“ říkal 
Planck. A Einstein: „Nevěřím ve výchovu. Svým jediným vzorem si musíš být ty sám, i kdyby to 
byl vzor děsivý.“ Ale nebyly to konflikty na úrovni Země, historie, bezprostřední akce. Cítili se 
odpovědní jedině před pravdou. Ale zasáhla do nich politika. Planckův syn byl zavražděn 
gestapem, Einstein uprchl do exilu. Dnešní generace pociťuje na všech stranách a za všech 
okolností, že vědec je připoután k světu. Vlastní téměř veškeré užitečné vědění. Záhy bude 
vlastnit téměř veškeru moc. Je klíčovou postavou dobrodružství, které lidstvo podstupuje. Je 
obklíčen politiky, utiskován policiemi a rozvědkami, střeží ho vojáci a má stejnou naději, že ho na 
konci životní dráhy čeká Nobelova cena nebo popravčí četa. Zároveň ho jeho práce přivádějí k 
poznání směšnosti partikularismů, povznášejí ho na úroveň planetárního, ne-li kosmického 
vědomí. Mezi jeho mocí a státní mocí vládne nedorozumění. Mezi tím, co riskuje sám, a rizikem, 
do něhož uvádí svět, by mohl váhat jen strašlivý zbabělec. Kurčatov poruší příkaz mlčení a 
prozradí, co ví, anglickým fyzikům z Harwellu. Ponte Corvo uprchne do Ruska, aby tam 
pokračoval ve svém díle. Oppenheimer se dostane do konfliktu se svou vládou. Američtí atomičtí 
vědci se postaví proti armádě a vydávají svůj zvláštní bulletin. Obálka na něm představuje hodiny, 
jejichž ručičky se přibližují k půlnoci pokaždé, když nějaký strašlivý výzkum nebo objev padne do 
rukou vojáků. 

Anglický biolog J. B. S. Haldane píše: „Má předpověď pro budoucnost zní: Co nebylo, bude! 
A nikdo před tím není chráněn!“ 

Hmota uvolňuje svou energii a cesta k planetám se otvírá. Podobné události nemají obdoby v 
historii. „Žijeme v okamžiku, kdy historie zadržuje dech, kdy se přítomnost odděluje od 
minulosti, jako když ledová kra přerve svá pouta s ledovcovými útesy a odplouvá do bezmezného 
oceánu,“ říká Arthur Clarke v Dětech Ikarových. 

Jestliže se přítomnost odlučuje od minulosti, pak jde o roztržku nikoliv se všemi minulostmi, 
nikoliv s minulostmi, jež dospěly, ale s naposled narozenou minulostí, s tím, co jsme nazývali 
„moderní civilizace“. Tato civilizace vzešlá z vření myšlenek v západní Evropě 18. století, jež se 
rozvinula v 19. století a rozšířila své plody na celý svět v první polovině 20. století, se od nás 
vzdaluje. Cítíme to v každé chvíli. Prožíváme okamžik roztržky. Situujeme se hned jako opoždění 
modernisté, hned jako současníci budoucna. Naše svědomí a náš rozum nám říkají, že to 
naprosto není totéž. 

Myšlenky, na nichž byla založena tato moderní civilizace, jsou opotřebovány. V tomto období 
roztržky nebo spíše přeměny se nesmíme příliš divit, jestliže úloha vědy a poslání vědce doznávají 
hluboké změny. Jaké jsou to změny? Vize pocházející z daleké minulosti nám umožní osvětlit 
budoucnost. Nebo přesněji, může nám osvěžit zrak, abychom našli nové východisko. 

■ 

Jednoho dne v roce 1622 našli Pařížané na svých zdech plakáty tohoto znění: 
„My, zástupci hlavní lóže Bratří Růžového kříže, pobýváme viditelně i neviditelně v tomto 

městě z milosti Nejvyššího, k němuž se obrací srdce spravedlivých, abychom vymanili lidi, své 
bližní, ze smrtelného bludu.“ 

Záležitost byla pokládána mnohými za žert, ale jak nám dnes připomíná Serge Hutin ve své 
Historii Růžového kříže: „Rosekruciánům se připisovala tato tajemství: přeměna kovů, 
prodloužení života, znalost toho, co se odehrává ve vzdálených místech, použití okultních věd na 
objevy nejskrytějších předmětů.“ Potlačte termín „okultní“ a máte před sebou schopnosti, jež má, 
nebo k nimž směřuje moderní věda. Podle legendy, v té době už značně staré, tvrdila společnost 
Růžového kříže, že moc člověka nad přírodou a nad sebou samým se stane neomezenou, že 
nesmrtelnost a ovládání všech přírodních sil je v jeho dosahu a že vše, co se děje ve vesmíru, mu 



může být známo. Není v tom nic absurdního a pokrok vědy ospravedlnil částečně tyto sny. Takže 
výzva z roku 1622 by mohla být v moderní řeči vylepena dnes na pařížských zdech, nebo by 
mohla vyjít v dnešních novinách, kdyby se vědci shromáždili na kongrese, aby informovali lidi o 
nebezpečích, která jim hrozí, a o nutnosti zaměřit svou činnost podle nových společenských a 
etických perspektiv. Taková Einsteinova patetická deklarace, takový Oppenheimerův projev nebo 
redakční článek bulletinu amerických atomových vědců znějí přesně jako tento manifest 
rosekruciánů. Tady je dokonce soudobý ruský text. O konferenci o rádiových izotopech, konané 
v Paříži v roce 1957, napsal sovětský spisovatel Vladimír Orlov: „Alchymisté dneška si musejí 
připomenout statuty svých středověkých předchůdců, statuty zachované v jedné pařížské 
knihovně, jež prohlašují, že alchymii se mohou zasvětit jen lidé čistého srdce a vznešených 
záměrů.“ 

Představa mezinárodní tajné společnosti seskupující lidi intelektuálně velmi pokročilé, 
duchovně změněné svým intenzívním věděním, toužící chránit své vědecké objevy proti 
organizovaným mocím, zvědavosti a lačnosti jiných lidí, vyhrazující si právo použít svých objevů 
ve vhodné chvíli, nebo je pohřbít na několik let nebo z nich uvést do oběhu jen nepatrnou část, 
to je myšlenka zároveň velmi stará i ultramoderní. Byla nepředstavitelná v 19. století nebo ještě 
před pouhými pětadvaceti lety. Je představitelná dnes. Troufám si tvrdit, že v jistém plánu taková 
společnost dnes existuje. Někteří návštěvníci Pricetonu ji mohli poznat. Jestliže nic nedokazuje, 
že tajná společnost Růžového kříže existovala v 17. století, všechno nás vyzývá k přesvědčení, že 
společnost takové povahy se vytváří dnes pod tlakem skutečností a že se logicky vepisuje do 
budoucnosti. Ještě si musíme objasnit pojem tajné společnosti. Sám tento pojem, tak vzdálený, je 
vysvětlován dneškem. 

Vraťme se k rosekruciánům. „Představují tehdy,“ říká nám historik Serge Hutin, „kolektiv 
bytostí, které dospěly ke stavu povznesení nad obyčejné lidstvo a měly stejné vnitřní vlastnosti, 
jež jim umožňovaly poznávat se navzájem.“ 

Definice má v našich očích aspoň tu zásluhu, že odklízí okultistické haraburdí. O „vyšším 
stavu“ máme nyní jasnou, téměř vědeckou, optimistickou představu. 

Dospěli jsme do stadia bádání, kde stojíme před možnostmi umělých změn zlepšujících živé 
bytosti i samého člověka. „Radioaktivita může vytvářet zrůdy, ale dá nám také génie,“ prohlašuje 
jistý anglický biolog. Cíl alchymistického bádání, jímž byla proměna samotného pokusníka, je 
snad cílem dnešního vědeckého bádání. Uvidíme hned, že do jisté míry k tomu už došlo u 
několika soudobých vědců. 

Pokročilá psychologická studia, jak se zdá, dokazují existenci stavu odlišných od stavů spánku 
a bdění, stavů vyššího vědomí, v nichž by člověk ovládal zdesateronásobené intelektuální 
prostředky. K psychologii hloubek, za niž vděčíme psychoanalýze, připojujeme dnes psychologii 
výšek, jež nás uvádí na cestu možné superintelektuality. Génius by byl jen jednou z etap cesty, 
kterou může projít člověk sám v sobě, aby dospěl k užívání totality svých schopností. V 
normálním intelektuálním životě nevyužíváme ani desetinu své pozornosti, předvídání, paměti, 
intuice a koordinace. Možná že stojíme před objevem nebo před opětovným objevem klíčů, jež 
nám umožní v sobě otevřít dveře, za kterými nás čeká množství poznatků. Myšlenka na blízkou 
přeměnu lidstva v této rovině není závislá na snu okultistů, ale na realitě. Vrátíme se k ní šíře 
později v našem díle. Bezpochyby existují již mezi námi mutanti nebo v každém případě lidé, 
kteří vykonali už několik kroků po cestě, po níž se dáme jednoho dne všichni. 

Podle tradice, poněvadž termín „génius“ nestačí vyjádřit všechny možné vyšší stavy lidského 
mozku, byli prý rosekruciáni duchové jiného kalibru, tito se sdružovali kooptací. Řekněme spíše, 
že legenda o rosekruciánech sloužila k podepření určité skutečnosti: trvalé tajné malé společnosti 
lidí kromobyčejně osvícených – spiknutí v plném světle. 

Společnost Růžového kříže se prý vytvořila přirozeným způsobem z lidí, kteří dospěli k 
jistému vyššímu stavu vědomí a hledali odpovídající duchy, jiné lidi jim podobné znalostmi, s 
nimiž by byl možný dialog. To je Einstein chápaný jen pěti či šesti lidmi na celém světě nebo 
několik stovek matematiků a fyziků schopných užitečně uvažovat o přezkoumání zákona parity. 



Pro rosekruciány neexistují jiná studia než studia přírody, ale tato studia přinášejí skutečné 
světlo jen duchům kalibru odlišného od obyčejného rozumu. Když se duch tak vynikající pustí do 
studia přírody, dospěje k celistvosti poznatků a moudrosti. Tato nová, dynamická myšlenka 
svedla Descartesa a Newtona. Ve spojitosti s nimi byla nejednou připomínána společnost 
Růžového kříže. Znamená to, že snad šlo o spřízněné duchy? Taková otázka nemá smyslu. 
Nepředstavujeme si organizovanou společnost, ale užitečné kontakty mezi duchy zvlášť 
nadanými a společný jazyk, nikoli tajný, ale prostě nedostupný jiným lidem v dané době. 

Jestliže hluboké poznatky o hmotě a energii, o zákonech, jež řídí vesmír, byly vypracovány 
civilizacemi dnes zaniklými a jestliže zlomky těchto znalostí byly věk od věku zachovány (o čemž 
ostatně nemáme jistotu), pak se to mohlo stát jen dík nadřazeným duchům a v řeči nutně 
nesrozumitelné pro běžné lidi. Ale nepodržíme-li tuto hypotézu, můžeme si nicméně představit v 
průběhu časů sled mimořádných duchů, kteří byli ve styku. Takoví duchové vědí jasně, že není v 
jejich zájmu, aby vystavovali svou moc na odiv. Kdyby byl Kryštof Kolumbus mimořádný duch, 
byl by si svůj objev ponechal pro sebe. Tito lidé přinucení žít jaksi v podzemí, mohou navazovat 
uspokojivé styky jen se sobě rovnými. Stačí, když si vzpomeneme na rozhovor lékařů kolem lůžka 
pacienta v nemocnici, rozhovor vedený nahlas a z něhož nemocný přece nic nepochopí, a je snad 
každému jasné, co tvrdíme, aniž utápíme svou myšlenku v mlhách okultismu, zasvěcování atd. 
Konečně je samozřejmé, že duchové tohoto druhu, když usilují, aby žili nepovšimnuti prostě jen 
proto, aby nebyli brzděni v práci, mají jiné starosti než si hrát mezi sebou na spiklence. Tvoří-li 
určitou společnost, tedy jen přinuceni silou okolností. Mají-li zvláštní jazyk, tedy proto, že obecné 
pojmy, které tento jazyk vyjadřuje, jsou nepřístupné obyčejnému lidskému rozumu. V tomto 
smyslu a jedině v tomto smyslu přijímáme představu tajné společnosti. Jiné tajné společnosti, ty, 
jež jsou podchyceny a jež jsou nespočetné a přitom víceméně mocné a pitoreskní, jsou v našich 
očích jen imitace, hry dětí, jež napodobují dospělé. 

Dokud lidé budou hýčkat sen, že lze obdržet něco za nic, peníze bez práce, poznatky bez 
studia, moc bez vědění, ctnost bez askeze, potud budou rozkvétat společnosti údajně tajné a 
zasvětitelské s jejich napodobivou hierarchií i s brumláním, které se opičí po tajném jazyce, jímž 
je jazyk technický. 

Zvolili jsme si příklad Růžového kříže z roku 1622, protože pravý rosekrucián se podle 
tradice nedovolává nějakého tajuplného zasvěcení, ale prohloubeného a souvislého studia Knihy 
světa a přírody. Tradice rosekruciánů je tedy stejná jako tradice soudobé vědy. Začínáme dnes 
chápat, že prohloubené a souvislé studium této knihy přírody vyžaduje něco jiného než 
pozorovatelského ducha, než to, co jsme nazvali nedávno duchem vědeckým, a dokonce než i to, 
co nazýváme inteligencí. Bylo by třeba, aby se duch při dnešním stavu našich bádání překonával 
sám, aby se inteligence transcendentovala. Lidské, příliš lidské už nestačí. Snad právě tomuto 
konstatování, učiněnému v minulých stoletích mimořádnými lidmi, vděčíme ne-li za skutečnost, 
tedy alespoň za legendu o rosekruciánech. Opožděný modernista je racionalistou. Současník 
budoucnosti se cítí být nábožným člověkem. Mnoho modernismu nás vzdaluje od minulosti. 
Trochu „futurismu“ nás k ní přivádí. 

„Mezi nejmladšími atomovými vědci,“ píše Robert Jung, „jsou někteří, kteří se dívají na své 
práce jako na jakousi intelektuální soutěž, která neobsahuje ani hlubší význam, ani závazky. Ale 
někteří už nacházejí v bádání náboženskou zkušenost.“ 

Naši rosekruciáni z roku 1622 dleli v Paříži „neviditelní“. Překvapuje nás, že v dnešním 
policejním a špionážním ovzduší se daří velkým badatelům se spolu stýkat a přitom stírat stopy, 
které by mohly přivést vlády až k jejich práci. Osud světa by mohl být rozebírán nahlas deseti 
vědci před Chruščovem a Eisenhowerem, aniž ti pánové pochopí jediné slovo. Mezinárodní 
společnost badatelů, kteří by nezasahovali do lidských záležitostí, by měla plnou naději projít 
nepovšimnuta stejně, jako by prošla nepovšimnuta společnost, jež by své zákroky omezovala na 
zvláštní případy. Ani její sdělovací prostředky by nemusely být odhaleny. Bezdrátová telegrafie 
mohla být docela dobře objevena už v 17. století a tranzistorové přijímače, tak jednoduché, 
mohly už tehdy sloužit „zasvěcencům“. Rovněž moderní výzkumy o parapsychologických 



prostředcích mohly vyústit v telekomunikační aplikace. Americký inženýr Victor Enderby napsal 
nedávno, že výsledky, kterých se dosáhlo v této oblasti, byly zachovány svými vynálezci 
dobrovolně v tajnosti. 

Překvapuje nás také, že tradice rosekruciánů naráží na přístroje nebo stroje, jež oficiální věda 
té doby neuměla vyrobit: věčné lampy, registrátory zvuků a obrazů atd. Legenda popisuje 
přístroje nalezené v hrobě symbolického „Christiana Rosenkreutze“, jež by mohly být z roku 
1958, ale nikoli z roku 1622. Učení rosekruciánů míří totiž k ovládnutí světa vědou a technikou, 
nikoli zasvětitelstvím nebo mystikou. 

Rovněž si můžeme v naší době představit společnost, která by vlastnila tajnou technologii. 
Politická pronásledování, společenské tlaky, mravní smysl a svědomí, nesoucí strašlivou 
odpovědnost, budou nutit vědce stále častěji, aby se uchylovali do podzemí. Ale takový odchod 
do podzemí nezpomalí výzkumy. Nemůžeme si myslet, že rakety a obrovské stroje na rozbíjení 
atomů jsou dnes už jedinými nástroji badatele. Skutečné velké objevy byly vždy vykonány 
prostými prostředky, s omezeným vybavením. Je možné, že na tomto světě existují v této chvíli 
některá místa, kde je intelektuální hustota obzvlášť vysoká a kde se upevňuje tato nová tajnost. 
Vstupujeme do období, které velmi připomíná počátek 17. století a nový manifest z roku 1622 se 
možná připravuje. Možná že už docela vyšel. Ale nepovšimli jsme si toho. 

Od takových myšlenek nás totiž oddaluje Skutečnost, že zašlé doby se vyjadřují vždy v 
náboženských formulích. A pak jim věnujeme pozornost jen literární nebo „spirituální“. Tím 
jsme moderní a nejsme současníky budoucnosti. 

Co nás konečně zejména překvapuje, je opětovné tvrzení rosekruciánů a alchymistů, podle 
něhož cílem vědy o přeměnách prvků je přeměna samého ducha. Nejde ani o magii, ani o 
odměnu, jež přišla z nebes, ale o objev skutečností, jenž nutí ducha pozorovatele, aby zaujal jiný 
postoj. Uvědomíme-li si krajně prudký vývoj stavu ducha největších atomických vědců, začneme 
chápat, co chtěli rosekruciáni říci. Žijeme v době, kdy věda ve svých vrcholných výkonech 
dosahuje duchovního vesmíru a přeměňuje ducha samotného pozorovatele, umísťuje ho do jiné 
roviny než do roviny vědeckého chápání, která už nedostačuje. To, co se přihází našim 
atomickým vědcům, se dá srovnat se zkušeností popsanou v textech alchymistů a v tradicích 
rosekruciánů. Duchovní řeč není koktání, jež předchází vědeckému jazyku, je to mnohem spíše 
jeho završení. To, co se děje v naší přítomnosti, se mohlo udát v dávných dobách v jiné rovině 
poznání, takže rosekruciánské legenda a dnešní skutečnost se navzájem osvětlují. Je nutno 
pohlížet na dávné věci novýma očima, to pomáhá pochopit dnešek. 

Nežijeme už v době, kdy se pokrok ztotožňuje výlučně s výboji vědeckými a technickými. 
Objevuje se jiná skutečnost, ta, kterou nacházíme u Neznámých Nadřazenců minulých století, 
když ukazují na pozorování Knihy světa, jež otvírá pohledy „jinam“. Vynikající fyzik Heisenberg 
dnes prohlašuje: „Prostor, v němž se vyvíjí lidská duchovní bytost, má jiné rozměry než prostor, 
v němž se rozvíjela za minulých století.“ 

Wells zemřel v zoufalství. Ten mocný duch žil z víry v pokrok a na sklonku svého života 
viděl, že tento pokrok nabývá děsivého vzhledu. Neměl už důvěru. Věda hrozila zničit svět, byly 
vynalezeny obrovské ničící prostředky. „Člověk,“ říká v roce 1946 zoufalý Wells, „dospěl na 
hranici svých možností.“ V tom okamžiku ten starý muž, jenž byl géniem anticipace, přestal být 
současníkem budoucnosti. Začínáme tušit, že člověk dospěl jen k hranici jedné ze svých 
možností. Jiné možnosti se objevují. Otvírají se nové cesty, které příliv a odliv oceánu věků 
střídavě odhaluje a skrývá. Wolfgang Pauli, světoznámý matematik a fyzik, učinil nedávno vyznání 
omezeného scientismu v nejlepší tradici 19. století. V roce 1932 na kongresu v Kodani se jevil 
svým mrazivým skepticismem a svou vůlí k moci jako Mefisto z Fausta. V roce 1955 rozšířil 
tento pronikavý duch své perspektivy natolik, že se stal výmluvným malířem cesty k vnitřní spáse 
dlouhou dobu zanedbávané. To je typický vývoj. Je vývojem většiny velkých atomických vědců. 
Není to upadnutí do moralismu nebo do neurčité náboženskosti. Jde naopak o pokrok ve 
vybavení pozorovatelského ducha, o novou úvahu o povaze poznání. „Tváří v tvář rozdělení 
činností lidského ducha do různých oblastí, přísně odlišených od 17. století,“ říká Wolfgang Pauli, 



„si představuji cíl, jímž by bylo ovládnutí protikladů, syntéza zahrnující rozumové chápání a 
mystickou zkušenost jednoty. Tento cíl je jediný, jenž se shoduje s vyjádřeným nebo 
nevyjádřeným mýtem naší epochy.“ 

 
   
 I I  

Proroci Apokalypsy. — Komité Beznaděje. — Kulomet Ludvika XVI. — Věda není posvátná 
kráva. — Pan Despotopoulos chce zatemnit pokrok. — Legenda o Devíti Neznámých. 

V druhé polovině 19. století na prahu nových časů žila celá plejáda ostře reakčních myslitelů. 
V mystice společenského pokroku viděli podvod, ve vědeckém a technickém pokroku běh do 
propasti. Seznámil mě s nimi Philippe Lavastine, nové vtělení hrdiny Balzacova Neznámého 
arcidíla a Gurdjievův žák. V té době, kdy jsem četl Reného Guénona, proroka antiprogresivismu, 
a kdy jsem navštěvoval Lanzu del Vasto, jenž se právě vrátil z Indie, jsem málem přijal důvody 
těchto myslitelů jdoucích proti proudu. Bylo to bezprostředně po válce. Einstein právě poslal svůj 
pověstný telegram: 

„Náš svět stojí tváří v tvář krizi, kterou dosud nezpozorovali ti, kdož mají moc činit veliká 
rozhodnutí pro dobro nebo zlo. Rozpoutaná moc atomu změnila všechno kromě našeho 
způsobu myšlení a řítíme se do katastrofy, jaká nemá pamětníka. My vědci, kteří jsme uvolnili 
tuto obrovskou moc, máme drtivou odpovědnost, abychom v tomto světovém zápase o život 
nebo smrt spoutali atom ku prospěchu lidstva a ne k jeho zkáze. Federace amerických vědců se 
přidává k této mé výzvě. Prosíme vás, abyste podporovali naše úsilí přivést Ameriku k pochopení, 
že osud lidského rodu se rozhoduje dnes, teď a v této minutě. Potřebujeme okamžitě dvě stě tisíc 
dolarů pro národní kampaň, v níž bychom přesvědčili lidi, že nový způsob myšlení je podstatnou 
nutností, chce-li lidstvo přežít a dosáhnout vyšších úrovní. Posílám vám tuto výzvu po dlouhém 
uvažování o obrovské krizi, před níž stojíme. Žádám vás naléhavě, abyste poslali okamžitě šek 
mně, presidentu Komitétu beznaděje atomických vědců v Princetonu, New Jersey. Dovoláváme 
se vaší pomoci v této osudové chvíli jako projevu, že my, lidé vědy, nejsme sami.“ 

Říkal jsem si, že tuto katastrofu (a dvě stě tisíc dolarů na ní nic nezmění) moji učitelé 
předvídali už dávno. Bůh poskytl člověku překážku hmoty, a jak říkával Blanc de Saint-Bonnet, 
„člověk je syn překážek“. Ale moderní myslitelé, odpoutaní od principů, chtěli navždy odstranit 
překážky. Hmota, jež překážela, byla zdolána. Cesta k nicotě je volná. Už před dvěma tisíci lety 
napsal Origenes pyšně, že „hmota pohlcuje nespravedlivost“. Napříště už nespravedlivost nebude 
pohlcována, šíří se jako ničivá záplava. Komitét beznaděje ji nevysuší. 

Staří byli bezpochyby stejně špatní jako my, ale věděli to. Toto vědomí je vedlo k zřizování 
zábran. Jistá papežská bula odsuzuje užívání třínožky určené k opření luku, neboť prý tento 
přístoj napomáhá přirozeným schopnostem lučištníka a činí ho nelidským. Bula se zachovávala 
dvě stě let. Roland v soutěskách Roncesvalských, když ho srazily praky Saracénů, zvolal: „Buď 
proklet zbabělec, jenž vynalezl zbraně schopné zabíjet na dálku!“ Blíže k nám, v roce 1777, 
předvedl jistý francouzský inženýr du Perron mladému Ludvíkovi XVI. „vojenské varhany“, jež 
uvedeny do pohybu klikou vychrlily najednou čtyřiadvacet kulí. Pamětní spis doprovázel tento 
přístroj, jakési embryo moderních kulometů. Stroj se zdál králi a jeho ministrům Malesherbesovi a 
Turgotovi tak vražedný, že ho odmítli a na jeho vynálezce pohlíželi jako na nepřítele lidstva. 

Chtěli jsme všechno zemancipovat, a tak jsme zemancipovali také válku. Kdysi byla 
příležitostí k oběti a ke spáse pro několik jedinců a stala se prokletím všech. 

Takové byly asi moje myšlenky kolem roku 1946 a pomýšlel jsem na uveřejnění antologie 
„reakčních myslitelů“, jejichž hlasy byly v jejich době přehlušeny sborem romantických 
pokrokářů. Tito spisovatelé naruby, tito proroci Apokalypsy, tito volající na poušti se jmenovali 
Blanc de Saint-Bonnet, Emile Montagut, Albert Sorel, Donoso Cortes atd. V duchu revolty velmi 



blízké revoltě těchto předchůdců jsem pročítal pamflet nazvaný Čas vrahů, na němž 
spolupracovali zejména Aldous Huxley a Albert Camus. Pamflet vyvolal odezvu v americkém 
tisku, neboť v něm byli vědci vojáci a politikové silně zneuctěni a volalo se tam po norimberském 
procesu se strůjci zkázy. 

Dnes se domnívám, že věci nejsou tak jednoduché a že je nutno vidět jiným okem a z větší 
výše historii, která se nedá zvrátit. Nicméně v roce 1946, v neklidné poválečné době zanechával 
tento myšlenkový proud třpytivou stopu v oceánu úzkostí, kde tonuli intelektuálové, kteří 
nechtěli být „ani oběťmi, ani katy“. 

A je pravda, že od doby Einsteinova telegramu se věci ještě zhoršily. „To, co je v aktovce 
vědců, je děsivé,“ řekl Chruščov v roce 1960. Ale duchové se unavili a po mnohých slavnostních 
a zbytečných prohlášeních se obrátili k jiným úvahám a čekají jako odsouzenec k smrti ve své 
cele, zda přijde milost čili nic. Nicméně ve všech svědomích je už teď zárodek revolty proti vědě 
schopné zničit svět, pochybuje se o spasitelné hodnotě technického pokroku. „Nakonec vyhodí 
všechno do povětří.“ Od doby zuřivých kritik Aldouse Huxleye v Kontrapunktu a v Nejlepším ze 
všech světů se vědecký optimismus zhroutil. V roce 1951 uveřejnil americký chemik Anthony 
Standen knihu nazvanou Věda je posvátná kráva, kde protestoval proti fetišistickému obdivu k 
vědě. V říjnu 1953 adresoval slavný profesor práva z Athén O. J. Despotopoulos UNESCO 
manifest, v němž žádal, aby se vědecký rozvoj zastavil, nebo spíše utajil. Bádání, jak navrhoval, 
mělo být napříště svěřeno radě vědců zvolené pro celý svět a která pak bude rozhodovat, o čem 
zachovat mlčení. Tato myšlenka, jakkoli se zdá utopická, není nezajímavá. Popisuje jistou 
možnost pro budoucno, a jak hned uvidíme, přivádí znovu na přetřes jedno z hlavních témat 
minulých civilizací. V dopise, který nám poslal v roce 1955, upřesnil pan Despotopoulos svou 
myšlenku: 

„Přírodověda je zajisté jedním z nejzáslužnějších výbojů lidské historie. Ale v okamžiku, kdy 
rozpoutává síly schopné zničit celé lidstvo, přestává být tím, čím z mravního hlediska byla. 
Rozlišování mezi čistou vědou a jejími technickými aplikacemi se stalo prakticky nemožným. 
Nelze tedy mluvit o vědě jako o ryzí hodnotě. Nebo spíše v určitých oblastech, a těch největších, 
je teď hodnotou negativní tou měrou, jak uniká svědomí a šíří svá nebezpečí, jak si to žádá vůle k 
moci u odpovědných politiků. Zbožňování pokroku a svobody v oblasti vědeckého bádání je 
naprosto zhoubné. Navrhujeme toto: zakodifikovat cíle přírodních věd až dosud uskutečněné a 
zakázat úplně nebo částečně její budoucí pokrok prostřednictvím nejvyšší světové rady vědců. 
Takové opatření je ovšem tragicky kruté, neboť postihuje jeden z nejvznešenějších rozletů lidstva 
a nikdo nemůže podceňovat obtíže, jež v sobě takové opatření zahrnuje. Ale žádné jiné by nebylo 
dosti účinné. Jsou nasnadě námitky: návrat do středověku, k barbarství atd., ale ty nepřinášejí 
žádný vážný argument. Nejde o to, abychom inteligenci vrhli zpět, jde o její obranu. Nejde o 
omezení ve prospěch určité společenské třídy, jde o záchranu celého lidstva. Takový je problém. 
Vše ostatní je jen tříštění a rozptylování činnosti v řešení dílčích problémů.“ 

Těmto myšlenkám se dostalo příznivého přijetí v anglickém a německém tisku a byly obšírně 
komentovány v bulletinu atomických vědců v Londýně. Nejsou vzdáleny od určitých návrhů 
formulovaných na světových konferencích za odzbrojení. 

Není nesmyslné věřit, že v jiných civilizacích došlo také nikoli k zrušení vědy, ale k jejímu 
utajení. Takový je, jak se zdá, původ báječné legendy o Devíti Neznámých. 

Legenda o Devíti Neznámých se traduje až od císaře Asoky, jenž vládl v Indii od roku 273 př. 
n. l. Byl vnukem Čandragupty, prvního sjednotitele Indie. Pln ctižádosti, jako jeho předek, jehož 
úkol chtěl dovršit, pustil se do dobývání země Kalingy, jež se prostírala od dnešní Kalkaty po 
Madras. Kalingaňané odolávali a ztratili v bitvě sto tisíc mužů. Pohled na tento hromadný masakr 
Asoku zdrtil. Navždy si zošklivil válku. Vzdal se dalšího zabírání nepodrobených zemí a prohlásil, 
že skutečný výboj spočívá v získávání lidských srdcí zákonem povinnosti a zbožnosti, neboť 
Posvátný Vladař touží, aby se všechny živé bytosti radovaly z bezpečí, z volného nakládání s 
vlastní osobou, z míru a štěstí. 



Když se obrátil na buddhismus, Asoka, veden příkladem svých vlastních ctností, rozšířil toto 
náboženství po Indii a po celé své říši, která se prostírala až do Malajska, na Cejlon a do 
Indonésie. Potom buddhismus ovládl Nepál, Tibet, Cínu a Mongolsko. Asoka měl však v úctě 
všechny náboženské sekty. Hlásal vegetariánství a potlačil alkohol a obětování zvířat. H. G. Wells 
ve svém stručném nástinu světové historie píše: „Mezi desetitisíci jmen vladařů, kteří se kupí v 
sloupcích dějin, září Asokovo jméno jako hvězda téměř jediné.“ 

Říká se, že císař Asoka poučen hrůzami války chtěl lidem navždy zakázat hanebné využívání 
vlastní inteligence. Za jeho vlády byla přírodověda minulá i budoucí utajena. Bádání od struktury 
hmoty až po techniky kolektivní psychologie budou napříště skryta, a to po dvaadvacet století za 
mystickou tváří národa, o němž se svět domnívá, že už se zabývá jen extází a nadpřirozenými 
věcmi. Asoka zakládá nejmocnější tajnou společnost země: Společnost Devíti Neznámých. 

Říká se také, že velcí mužové odpovědní za moderní osud Indie a vědci jako Bose a Ram věří 
v existenci Devíti Neznámých a dostávají od nich prý i rady a poselství. S trochou 
obrazotvornosti si umíme představit moc tajemství, která může vlastnit devět mužů těžících 
přímo ze zkušeností, prací a dokumentů nahromaděných za více než dvě desítky století. Jaké jsou 
cíle těchto mužů? Nenechat padnout do nepovolaných rukou prostředky ničení. Pokračovat ve 
výzkumech prospěšných lidstvu. Tito muži se prý obnovují kooptací, aby si zachovali technická 
tajemství pocházející z daleké minulosti. 

Vnější projevy Devíti Neznámých jsou vzácné. Jeden z nich se pojí k zázračnému osudu 
jednoho z nejtajemnějších mužů Západu, papeže Sylvestra II., známého také pod jménem 
Gerbert z Aurillacu. Narodil se v Auvergne v roce 920 a zemřel roku 1003. Gerbert byl 
benediktinský mnich, profesor university v Remeši, arcibiskup ravennský a papež z milosti císaře 
Oty III. Pobýval prý ve Španělsku a pak ho tajuplná cesta přivedla do Indie, kde prý načerpal 
různé vědomosti, nad nimiž žaslo jeho okolí. Tak prý měl ve svém paláci bronzovou hlavu, která 
odpovídala Ano nebo Ne na otázky, jež jí kladl o politice a všeobecné situaci křesťanstva. Podle 
Sylvestra II. (139. svazek Migneovy Latinské patrologie) bylo to prý velmi jednoduché zařízení 
založené na počtu s dvěma ciframi. Šlo prý o automat odpovídající našim moderním binárním 
strojům. Tato „magická“ hlava byla zničena při jeho smrti a poznatky, které si přivezl, byly 
pečlivě zatajeny. Vatikánská knihovna by snad uchystala oprávněným badatelům netušená 
překvapení. Říjnové číslo (kybernetické revue Computers and Automation z roku 1954 
prohlašuje: „Je nutno předpokládat člověka mimořádných vědomostí a kromobyčejného důmyslu 
a mechanické zručnosti. Tato mluvící hlava byla prý vytvořena za určitého zhvězdění, jež nastává 
přesně ve chvíli, kdy všechny planety právě začínají svůj oběh. Nešlo ani o minulost, ani o 
přítomnost, ani o budoucnost, neboť tento vynález zřejmě daleko překonával dosah svého 
soupeře, zvrhlého královnina ,zrcadla na zdi‘, předchůdce našich moderních mechanických 
mozků. Samozřejmě se prohlašovalo, že Gerbert byl schopen vytvořit tento stroj jen proto, že 
měl styky s ďáblem a odpřisáhl mu věčnou věrnost.“ 

Byli jiní Evropané ve styku s touto společností Devíti Neznámých? Musíme počkat až do 
devatenáctého století, aby se tajemství vynořilo v knihách francouzského spisovatele Jacolliota. 

Jacolliot byl francouzským konzulem v Kalkatě za druhého císařství. Napsal rozsáhlé 
vědecko-fantastické dílo, jež se vyrovná, pokud je nepředčí, dílu Vernovu. Zanechal kromě toho 
několik spisů zasvěcených velkým tajemstvím lidstva. Toto mimořádné dílo vykrádala většina 
okultistů, proroků a divotvorců. Ve Francii bylo zcela zapomenuto, ale je slavné v Rusku. 

Jacolliot mluví jasně: Společnost Devíti Neznámých je skutečností. A překvapující je, že při té 
příležitosti uvádí techniky zcela nepředstavitelné v roce 1860, jako například uvolnění energie, 
sterilizace ozařováním a psychologická válka. 

Yersinovi, jednomu z nejbližších spolupracovníků Pasteura a Rouxe, prý byla sdělena 
biologická tajemství za cesty do Madrásu v roce 1890 a podle údajů, jichž se mu dostalo, vyrobil 
sérum proti moru a choleře. 

K první vulgarizaci historie Devíti Neznámých došlo v roce 1927, kdy vyšla kniha Talbota 
Mundiho, jenž patřil po pětadvacet let k anglické policii v Indii. Jeho kniha je na půl cestě mezi 



románem a pátráním. Devět Neznámých užívalo prý syntetického jazyka. Každý z nich měl prý 
knihu, stále doplňovanou, jež obsahovala podrobný výklad jedné vědy. 

První z těchto knih byla prý zasvěcena technikám propagandy a psychologické války. „Ze 
všech věd,“ říká Mundi, „nejnebezpečnější je věda o ovládání myšlení davu, neboť umožní 
ovládnout celý svět.“ Sluší se poznamenat, že Korzybského Všeobecná sémantika pochází až z 
roku 1937 a že je nutno vyčkat na zkušenosti z poslední světové války, než se začne na Západě 
krystalizovat technika psychologie jazyka, to jest propagandy. První americká škola sémantiky 
byla založena až v roce 1950. Ve Francii známe téměř jen Znásilněni davů od Serge Tchokhotina, 
knihu, jejíž vliv v politizujících intelektuálních prostředích byl významný, i když se otázky dotýká 
jen povrchně. 

Druhá kniha je prý zasvěcena fyziologii. Udává prý zejména prostředek, jak zabít člověka 
dotykem, takže smrt nastane zvratem nervového proudění. Judo je prý jedním z vynálezů, které 
„unikly“ z tohoto díla. 

Třetí prý studuje mikrobiologii a zejména ochranné koloidní látky. 
Čtvrtá se zabývá přeměnou kovů. Jistá legenda vypravuje, že v době hladu dostávají kláštery a 

dobročinné náboženské organizace z tajných zdrojů velká množství velmi jemného zlata. 
Pátá shrnuje studia o všech pozemských a mimozemských spojovacích prostředcích. 
Šestá prý obsahuje tajemství gravitace. 
Sedmá je prý nejrozsáhlejší kosmogonii, jaká byla kdy naším lidstvem vytvořena. 
Osmá má pojednávat o světle. 
Devátá je zasvěcena sociologii, přináší pravidla vývoje společnosti a umožňuje prý předvídat 

jejich pád. 
K legendě o Devíti Neznámých se připojuje tajemství vod Gangu. Množství poutníků, kteří 

jsou zachváceni rozličnými nejhroznějšími nemocemi, se tam koupe, aniž nakazí zdravé. Posvátné 
vody očistí vše. Dály se pokusy vyložit tuto zvláštní vlastnost řeky tvořením bakteriofágů. Ale 
proč by se pak netvořily také v Brahmaputře, v Amazonce nebo v Seině? Hypotéza o sterilizaci se 
objevuje v Jacolliotově díle sto let dříve, než se takový jev pokládal za možný. Sterilizující záření 
podle Jacolliota prý vychází z tajného chrámu vyhloubeného pode dnem Gangu. 

Devět Neznámých stojí stranou náboženských, společenských, politických zmatků, jsou 
rozhodnuti zůstat dokonale skryti a ztělesňují obraz jasné vědy, vědy, která má svědomí. Tato 
tajná společnost, vládkyně nad osudy lidstva, se však zdržuje užívat své vlastní moci a je tak 
nejkrásnější poctou svobodě v povznesení, jaká je možná. Tak devět mužů bdících v lůně své 
skryté slávy hledí, jak se vytvářejí, rozkládají a znovu vytvářejí civilizace. Jsou spíše tolerantní než 
lhostejní, hotovi přijít na pomoc, ale stále zachovávají řeholi mlčení, která je mírou lidské 
velikosti. 

Mýtus, nebo skutečnost? Mýtus v každém případě velkolepý, jenž přichází z hlubin časů – a 
zároveň příboj budoucna. 

 
   
 I I I  

Ještě slovo o fantastickém realismu. — Byly už kdysi techniky. — Uznávala se nutnost 
tajemství a dnes se k tomu vracíme. — Cestujeme v čase. — Chceme vidět oceán ducha v jeho 
nepřetržitosti. — Nové úvahy o inženýrovi a kouzelníkovi. — Minulost, budoucnost. — 
Přítomnost se zpožďuje v obou směrech. — Zlato starodávných knih. — Nový pohled na starý 
svět. 

Nejsme ani materialisté, ani spiritualisté. Taková rozlišování pro nás ostatně už nemají smysl. 
Hledáme prostě skutečnost, aniž se necháme ovládnout podmíněným reflexem moderního 
člověka (po našem soudu zpomalujícím vývoj), který se odvrátí, jakmile tato skutečnost nabude 



fantastické formy. Udělali jsme ze sebe znovu barbary, abychom přemohli tento reflex, přesně 
tak, jako si museli počínat malíři, aby protrhli plátno koncepcí napjaté mezi jejich očima a věcmi. 
Jako oni i my jsme zvolili metody koktavé, divošské a někdy dětinské. Stavíme se před prvky a 
metody poznání jako Cézanne před jablko, jako van Gogh před obilný lán. Odmítáme vylučovat 
fakta, určité aspekty skutečnosti pod záminkou, že nejsou „vhodné“, že přesahují hranice 
stanovené používanými teoriemi. Gauguin nevylučuje červeného koně, Manet nahou ženu mezi 
účastníky Snídaně v trávě, Max Ernst, Picabia, Dali nevylučují postavy vyšlé ze snu a svět žijící v 
pohroužené části vědomí. Náš způsob počínání a vidění rozpoutá pobouření, pohrdání a úštěpky. 
V Salóně nás odmítnou. To, co nakonec přijali od malířů, básníků, filmařů, dekoratérů atd., to 
nejsou ještě ochotni přijmout v naší oblasti. Věda, psychologie, sociologie jsou hvozdy pojmů, jež 
jsou tabu. Sotva ji vyženete, myšlenka posvátnosti se tryskem vrátí v různém přestrojení. Ale k 
čertu, věda není přece posvátná kráva, je možno ji povalit a uvolnit cestu. 

Vraťme se k svému tématu. V této části našeho díla, nazvané předbudoucí čas, uvažujeme 
takto: 

Je možné, že to, co nazýváme esoterismem a co je tmelem tajných společností a náboženství, 
je obtížně pochopitelný a ovladatelný zbytek velmi dávného vědění technické povahy, jež se 
vztahuje zároveň na hmotu i na ducha. Rozvineme to dále. 

„Tajemství“ by pak nebyla pohádkami, historkami nebo hrami, ale přesnými technickými 
návody, klíči, jak otevřít síly obsažené v člověku a ve věcech. 

Věda není technika. V opaku k tomu, čemu se věřívá, předchází technika v mnohých 
případech vědu. Technika dělá. Věda dokazuje, že je nemožné dělat. Potom se bariéry 
nemožnosti prolomí. Netvrdíme ovšem, že je věda marná. Uvidíme, jakou cenu přikládáme vědě 
a s jak užaslým zrakem sledujeme změny její tváře. Myslíme si prostě, že techniky mohly v dávné 
minulosti předcházet objevení vědy. 

Je možné, že dávné techniky skýtaly lidem moc příliš strašlivou, aby mohly být šířeny. 
Nutnost zachování tajemství mohla mít dva důvody: 
a)  obezřelost. „Ten, kdo ví, nemluví.“ Mít se na pozoru, aby klíče nepřišly do špatných 

rukou. 
b)  fakt, že vlastnictví a ovládání takových technik a znalostí vyžaduje od člověka jiné duševní 

struktury, nežli jsou struktury obvyklého bdělého stavu, situování inteligence a jazyka do jiné 
roviny, takže na úrovni obyčejného. člověka se z nich nic nedá sdělit. Tajemství není výsledkem 
vůle toho, kdo je ovládá, je výsledkem své vlastní povahy. 

V našem dnešním světě zjišťujeme existenci jevu, jenž se k tomu dá přirovnat. Překotný 
vývoj technik přivádí vědoucí k touze a pak k nutnosti utajení. Krajní nebezpečí vede ke krajní 
obezřelosti. Jak poznání pokračuje, skrývá se na úrovni, k níž dospělo. Vytvářejí se cechy vědců a 
techniků. Jazyk vědění a moci se stává nesdělitelným. Vyvstává jasně problém duševních struktur 
na úrovni fyzikálně matematických výzkumů. V krajním případě ti, kdož vlastní, jak říkával 
Einstein, „moc konat velká rozhodnutí mezi dobrem a zlem“, tvoří opravdovou kryptokracii. 
Blízká budoucnost se podobá tradičním popisům. 

Náš pohled na minulé poznání neodpovídá schématu spiritualistů. Naše vidění přítomnosti a 
blízké budoucnosti přivádí kouzelnou složku tam, kde jsme viděli jen rozum. Jde nám jen o 
hledání osvětlujících korespondencí. Ty nám umožňují umístit lidské dobrodružství do celku 
časů. Všechno, co nám může sloužit za most, je pro nás dobré. 

V podstatě je v této části knihy jako jinde naše mínění takové: 
Člověk má bezpochyby možnost být ve styku s totalitou vesmíru. Známe Langevinův 

paradox cestovatele. Androméda je vzdálena tři milióny světelných let od země. Ale cestovatel, 
který se přemisťuje rychlostí blízkou rychlosti světla, by zestárl jen o několik let. Podle unitářské 
teorie Jeana Charona například by nebylo nepochopitelné, že Země by za této cesty také více 
nezestárla. Člověk by tedy byl ve styku s celkem stvořeného a prostor a čas by hrály jinou hru, 
nežli je hra zdánlivá. Na druhé straně fyzikálně matematické bádání ve stadiu, kde je zanechal 
Einstein, je pokusem lidské inteligence odhalit zákon, jenž by řídil veškeré síly ve vesmíru 



(gravitaci, elektromagnetismus, světlo, jadernou energii). Je to pokus o unitářské vidění, neboť 
veškeré úsilí ducha směřuje k tomu, aby zaujal místo, odkud by kontinuita byla viditelná. A odkud 
by pocházela tato touha ducha, kdyby on sám necítil, že takové místo existuje a že je mu možno 
se na ně postavit? „Nehledal bys mě, kdybys mě nebyl už nalezl.“ 

To, co hledáme, je v jiné rovině, ale v stejném pohybu nepřetržitá vize dobrodružství lidské 
inteligence, lidského poznání. Proto uvidíte, jak budeme cestovat plnou rychlostí od magie k 
technice, od rosekruciánů do Princetonu, od Mayů k člověku budoucích mutací, od Šalamounovy 
pečetě k periodické soustavě prvků, od zmizelých civilizací k civilizacím budoucím, od 
Fulcanelliho k Oppenheimerovi, od čaroděje k analogickému elektronickému stroji atd. Plnou 
rychlostí, nebo spíše takovou rychlostí, že skořápka prostoru a času pukne a objeví se nám vize 
kontinua. Dá se cestovat ve snu a cestovat ve skutečnosti. My jsme chtěli skutečnou cestu. V tom 
smyslu tato kniha není fikcí. Postavili jsme si přístroje (to jest dokazatelné obdoby, platná 
srovnání, nepopiratelné totožnosti). Přístroje, které fungují, rakety, které vzlétají. A někdy, v 
určitých okamžicích, se nám zdálo, že náš duch dosahoval bodu, kdy je lidské úsilí viditelné ve 
své celistvosti. Civilizace, momenty poznání a lidské organizace jsou jako nějaké skály v oceáně. 
Když vidíme určitou civilizaci, určitý moment poznání, vidíme jen nárazy oceánu na tuto skálu, 
vlnu, která se tříští, a tryskající pěnu. Ale my jsme hledali místo, odkud lze zřít celý oceán v jeho 
klidné a mohutné kontinuitě, v jeho harmonické jednotě. 

■ 

Vracíme se teď k úvahám o technice, vědě a magii. Upřesní naši tezi o tajné společnosti (nebo 
spíše o „spiknutí za bílého dne“) a poslouží nám za vstup k budoucím studiím, jednak o alchymii, 
jednak o zmizelých civilizacích. 

Když mladý inženýr vstoupí do průmyslu, rozliší rychle dva odlišné světy. Je tu svět 
laboratoře s přesnými zákony pokusů, které lze opakovat, s obrazem pochopitelného světa. A je 
tu svět skutečný, kde se zákony vždycky neuplatňují, kde jsou jevy někdy nepředvídatelné, kde se 
uskutečňuje nemožno. Jestliže má silnou náturu, dotyčný inženýr reaguje hněvem, vášní a touhou 
„znásilnit tu děvku hmotu“. Ti, kdož přijmou tento postoj, žijí tragické životy. Podívejte se na 
Edisona, Teslu, Armstronga. Vede je démon. Werner von Braun zkouší své rakety na 
Londýňanech a zmasakruje jich tisíce a nakonec ho zatkne gestapo, protože prohlásil: 
„Koneckonců kašlu na vítězství Německa, záleží mi na dobytí Měsíce!“ Říká se, že tragédií 
dneška je politika. To už je překonané stanovisko. Tragédií je laboratoř. Těmto „kouzelníkům“ 
vděčíme za technický pokrok. A technika naprosto není, jak se domníváme, praktickou aplikací 
vědy. Právě naopak, vyvíjí se proti vědě. Vynikající matematik a astronom Simon Newcomb 
dokazuje, že nic těžšího než vzduch nemůže létat. Dva opraváři jízdních kol ho usvědčí z opaku. 
Rutherford a Millikan dokazují, že zásoby energie obsažené v jádře atomu nebude nikdy možno 
využít. Bomba nad Hirošimou vybuchne. Věda učí, že masa homogenního vzduchu nemůže být 
rozdělena na teplý a chladný vzduch. Hilsch dokáže, že stačí tuto masu nechat projít vhodně 
upravenou trubicí. Věda vztyčuje bariéry nemožna. Inženýr podobně jako kouzelník před očima 
karteziánského badatele projde bariérami a tento jev je obdobný tomu, co fyzikové nazývají 
„tunelovým efektem“. Magická touha ho přitahuje. Chce vidět za zeď, letět na Mars, uvěznit 
blesk, vyrobit zlato. Nehledá ani zisk, ani slávu. Snaží se přistihnout vesmír při činu ukrývání. V 
jungovském smyslu slova je to archetyp. Osudovostí, která na něho doléhá, zázraky, které se 
pokouší uskutečnit, a bolestným koncem, který na něho nejčastěji čeká, je synem hrdinů ze ság a 
z řeckých tragédií. 

Jako kouzelník se drží tajemství a jako on také poslouchá onen zákon podobnosti, který 
Frazer vyvodil ve své studii o magii. Ve svých počátcích je vynalézání nápodobou přírodního 
jevu. Létající stroj se podobá ptáku, automat člověku. Jenže podoba s předmětem, bytostí nebo 
jevem, jehož moc si chce přivlastnit, je téměř vždy neprospěšná, ba dokonce škodlivá pro dobrý 
chod vynalezeného přístroje. Ale jako kouzelník i vynálezce čerpá v podobě moc a rozkoš, které 
ho ženou vpřed. 



Přechod od magické imitace k vědecké technologii by se dal v mnoha případech zachytit. 
Příklad: 

Povrchové kalení ocele se původně na Blízkém východě provádělo tak, že se rozžhavené ostří 
vhroužilo do těla vězně. To je typicky magická praktika, neboť jde o to, aby se válečnické 
vlastnosti protivníka přenesly do čepele zbraně. Znalost této praktiky přinesli na západ křižáci, 
kteří zjistili, že damascenská ocel je skutečně tvrdší než ocel evropská. Konaly se pokusy: ocel se 
namáčela do vody, na níž plavaly zvířecí kůže. Dosáhlo se stejného výsledku. V 19. století si lidé 
všimli, že za tyto výsledky vděčíme organickému dusíku. Ve 20. století, když bylo provedeno 
zkapalnění plynů, se postup zdokonalil tak, že se ocel namáčela do tekutého dusíku s nízkou 
teplotu. V této podobě patří „nitrurace“ (povrchové kalení ocele v dusíkové atmosféře) k naší 
technologii. 

Bylo by možno zjistit ještě jiné pouto mezi magií a technikou, kdyby se studovaly „kouzelné 
formule“, které staří alchymisté pronášeli během své práce. Pravděpodobně šlo o měření času v 
temnu laboratoře. Fotografové používají často skutečná rozpočitadla, která pronášejí nad lázní, a 
slyšeli jsme jedno takové rozpočitadlo na vrcholku Jungfrau, zatímco se vyvolávala deska, na niž 
dopadaly kosmické paprsky. 

Konečně existuje ještě jiné silnější a zajímavější pouto mezi magií a technikou, je to 
simultánnost ve výskytu vynálezů. Většina zemí zaznamenává den, ba i hodinu ohlášení patentu. 
A mnohokrát bylo zjištěno, že vynálezci, kteří se neznali a pracovali daleko jeden od druhého, 
předložili stejný patent ve stejnou chvíli. Tento jev se nedá vysvětlit neurčitou myšlenkou, že 
„vynálezy jsou ve vzduchu“ nebo že „vynález se objeví, jakmile je ho zapotřebí“. Jestliže je v tom 
mimosmyslové vnímání, cirkulace inteligencí zapojených na stejný výzkum, pak by si tento fakt 
zasloužil zevrubného statistického studia. Takové studium by nám snad objasnilo jin» fakt. že 
magické techniky se nacházejí v zcela totožné podobě u většiny dávných civilizací vzdálených 
přes hory a oceány... 

■ 

Žijeme myšlenkou, že technický vynález je současný jev. Nikdy totiž nevyvineme úsilí, 
abychom se poradili se starými doklady. Neexistuje ani jediná služba vědeckého výzkumu 
zaměřená k minulosti. Starodávné knihy čtou, pokud je vůbec někdo čte, pouze vzácní učenci 
čistě literárně nebo historicky školení. Jejich pozornosti tak uniká vše, co je v nich obsaženo z 
vědy a techniky. Máme tak malý zájem o minulost, protože nás příliš láká příprava budoucnosti? 
To není jisté. Zdá se, jako by francouzská inteligence byla zdržována ve vývoji schématy 19. 
století. Avantgardní spisovatelé nemají pochopení pro vědu, a sociologie, která vznikla zároveň s 
parním strojem, i revoluční humanismus, zrozený zároveň s Chassepotovou opakovací puškou, 
budí ještě pozornost. Neumíme si představit, jak dalece Francie ustrnula někde kolem roku 1880. 
Je průmysl čilejší? V roce 1955 se konala první světová atomická konference v Ženevě. René 
Alleau byl pověřen, aby rozšířil ve Francii dokumenty, které se vztahovaly k mírovému využití 
jaderné energie. Šestnáct svazků obsahujících experimentální výsledky dosažené vědci všech zemí 
představovalo nejdůležitější publikaci v dějinách vědy a techniky. Pět tisíc průmyslových odvětví, 
jež by se měla více nebo méně, dříve nebo později zajímat o jadernou energii, dostalo dopis 
ohlašující tuto publikaci. Přišlo 25 odpovědí. 

Bezpochyby budeme muset vyčkat, až na odpovědná místa přijdou nové generace, aby 
francouzská inteligence našla opět svou skutečnou čilost. A pro tyto generace píšeme svou knihu. 
Kdyby nás skutečně lákala budoucnost, lákala by nás také minulost a vydali bychom se se stejnou 
chuti hledat svůj prospěch v obou směrech času. 

Nevíme nic nebo téměř nic o minulosti. V knihovnách spí hotové poklady. Raději si 
vymýšlíme, my, kdož tvrdíme, že milujeme člověka, rozkouskované dějiny poznání a statisíce let 
nevědomosti pro několik desetiletí vědění. Myšlenka, že náhle nastalo „osvícené století“, 
myšlenka, kterou jsme připustili s velmi znepokojivou naivitou, byla po všechen zbylý čas 
pohroužena v temnu. Nový pohled na prastaré knihy by všechno změnil. Žasli bychom nad 



bohatstvím, které obsahují. A to ještě si musíme uvědomit, jak říkával Atterbury, Newtonův 
současník, „že je více ztracených starých děl než zachovaných“. 

Náš přítel René Alleau, technik a historik zároveň, chtěl vrhnout tento nový pohled na věci. 
Načrtl metodu a dosáhl některých výsledků. Ale až dodnes se mu, jak se zdá, nedostalo 
sebemenšího povzbuzení, aby pokračoval v tomto úkolu, jenž překračuje možnosti jediného 
člověka. V prosinci 1955 před inženýry automobilového průmyslu, kteří se shromáždili za 
předsednictví Jeana-Henriho Labourdetta, proslovil na mou žádost přednášku, jejíž podstatou je 
toto: 

„Co nám zbývá z tisíců rukopisů v Alexandrijské knihovně, založené Ptolemaiem Soterem, z 
těch nenahraditelných a navždy ztracených dokladů o starověké vědě? Kde je popel 200 000 děl 
knihovny v Pergamu? Co se stalo s Pisistratovými sbírkami v Athénách a s knihovnou 
Jeruzalémského chrámu a co s knihovnou v Phtahově svatyni v Memfidě? Jaké poklady 
obsahovaly ony tisíce knih, jež byly spáleny v roce 213 před Kristem z rozkazu císaře Čeu Hoang-
ti s čistě politickým cílem? Za těchto podmínek stojíme před starověkými díly jako před 
zříceninami obrovského chrámu, z něhož zbývá jen několik kamenů. Ale pečlivé prozkoumání 
těchto zlomků a nápisů nám umožňuje zahlédnout pravdy mnohem hlubší, než abychom je mohli 
připisovat pouhé intuici starých. 

Především, v opaku k tomu, co se věří, nebyly racionalistické metody vynalezeny 
Descartesem. Poraďme se s texty. „Ten, kdo hledá pravdu,“ píše Descartes, „musí, pokud je jen 
možno, pochybovat o všem.“ To je věta dobře známá a zdá se to být zcela nové. Ale čteme-li 
druhou knihu Aristotelovy metafyziky, najdeme tam: „Kdo se snaží poučit, musí umět především 
pochybovat, neboť pochybnosti ducha vedou k zjevení pravdy.“ Lze ostatně konstatovat, že 
Descartes si vypůjčil od Aristotela nejen tuto zásadní větu, ale také většinu pověstných pravidel k 
řízení ducha, jež jsou základem experimentální metody. To dokazuje v každém případě, že 
Descartes četl Aristotela, čemuž se moderní karteziánci až příliš vyhýbají. Ti by mohli také 
konstatovat, že někdo napsal: „Jestliže se mýlím, uzavírám z toho, že jsem, neboť ten, kdo není, 
se nemůže mýlit, a tak právě z toho, že se mýlím, cítím, že jsem.“ Jenže naneštěstí tohle není 
Descartes, nýbrž svatý Augustin. 

Pokud jde o skepticismus, jenž je nutnou vlastností pozorovatele, nelze ho skutečně přivést 
dále, než učinil Demokritos, který pokládal za platnou pouze zkušenost, při níž byl osobně 
účasten a jejíž výsledky ověřil otiskem svého prstenu. 

To mi připadá značně vzdáleno naivitě, kterou starým vytýkáme. Ovšem, namítnete mi, 
filosofové starověku byli nadáni vyšším géniem v oblasti poznání, ale co koneckonců znali 
doopravdy v rovině vědecké? 

Jako opak toho, co lze číst v dnešních vulgarizačních dílech, nebyly atomické teorie 
vynalezeny ani formulovány prvně Demokritem, Leucippem a Epikurem. Sextus Empiricus nás 
totiž poučuje, že Demokritos sám je přejal z tradice a že je měl od Féničana Moschuse, který, a to 
je nutno zdůraznit, pravděpodobně tvrdil, že atom je dělitelný. 

Všimněte si dobře, že také zde nejstarší teorie je přesnější než teorie Demokritova a řeckých 
atomistů, pokud jde o nedělitelnost atomu. V tomto určitém případě jde, jak se zdá, opravdu o 
zatemnění archaických znalostí, jimž se přestalo rozumět, spíše než o originální objevy. A jak se 
rovněž nedivit, pokud jde o kosmologii, a zejména když si uvědomíme, že nebyly dalekohledy, 
nad konstatováním, že velmi často astronomické údaje, oč jsou starší, o to jsou přesnější? 
Například pokud jde o Mléčnou dráhu, byla podle Thaleta a Anaximena složena z hvězd, z nichž 
každá je svět obsahující slunce a planety, a tyto světy jsou prý umístěny v nesmírném prostoru. U 
Lukrecia můžeme zjistit poznatek, že tělesa ve vzduchoprázdnu padají stejně a také pojetí 
nekonečného prostoru naplněného nekonečnem světů. Pythagoras učil před Newtonem zákonu 
o obrácené hodnotě čtverce vzdálenosti. Plutarchos, když se pokoušel vysvětlit tíži, hledal její 
původ ve vzájemné přitažlivosti mezi všemi tělesy, což je příčinou, že Země k sobě přitahuje 
všechna pozemská tělesa, jako zase Slunce a Měsíc přitahují k svému středu všechny části, jež k 
nim patří, a přitažlivou silou je udržují ve své zvláštní sféře. 



Galilei a Newton výslovně doznali, zač vděčí antické vědě. Rovněž Koperník v předmluvě 
svých spisů, adresované papeži Pavlu III., píše doslova, že našel myšlenku o pohybu Země, když 
četl antická díla. Ostatně přiznání k těmto výpůjčkám neodnímá nic Koperníkově, Newtonově a 
Galileově slávě, neboť ti všichni patřili k onomu plemeni vyšších duchů, jejichž nezištnost a 
ušlechtilost se vůbec nestarala o autorskou sebelásku a originálnost za každou cenu, což jsou 
moderní předsudky. Skromnější a pravdivější se zdá být postoj modistky Marie-Antoinetty, slečny 
Bertinové. Když svou obratnou rukou omlazovala starý klobouček, zvolala: „Skutečně nové je 
jenom to, na co už se zapomnělo.“ Historie vynálezů jako historie věd stačí, aby nám dokázaly 
pravdu této narážky. „S většinou vynálezů,“ píše Fournier, „je tomu jako s onou prchavou 
příležitostí, z níž staří učinili bohyni nepolapitelnou pro každého, kdo ji nechal poprvé uniknout. 
Jestliže myšlenka, jež nás přivádí na stopu, slovo, jež může vést k rozřešení problému, nebo 
významný fakt nejsou okamžitě v letu zachyceny, pak ztrácíme jeden vynález nebo ho alespoň 
odkládáme o několik generací. Aby se pak vynález v triumfu vrátil, je třeba náhody nové 
myšlenky, která probudí první myšlenku z jejího zapomnění nebo šťastného plagiátu nějakého 
vynálezce z druhé ruky. Ve vynalézání postihuje toho, kdo přišel první, jen neštěstí – sláva a zisk 
připadne druhému.“ Takovéto úvahy ospravedlňují plně můj výklad. 

Ve skutečnosti jsem si myslel, že by se snad dala náhoda nahradit v široké míře 
determinismem a riziko spontánního mechanismu vynalézavosti zárukami rozsáhlé historické 
dokumentace opřené o experimentální kontrolu. K tomu cíli jsem navrhl zřídit specializovanou 
službu, nikoli pokud jde o zjišťování prvenství patentů, které by v každém případě nedospělo dál 
než do 18. století, ale službu technologickou, jež by prostě studovala dávné postupy a jež by se 
případně pokusila je přizpůsobit potřebám soudobého průmyslu. 

Kdyby taková služba byla existovala už dříve, jistě by například byla upozornila na zajímavou 
malou knížku vydanou v roce 1618 a nazvanou Přírodní historie planoucí fontány u Grenoblu , 
jež prošla nepovšimnuta. Její autor byl lékař z Tournonu, Jean Tardin. Kdyby se byl tento 
dokument prostudoval, mohlo se užívat svítiplynu už od začátku 17. století. Jean Tardin totiž 
skutečně nejenže prostudoval přirozený plynojem, ale ještě ve své laboratoři znovu opakoval 
pozorované jevy. Uzavřel kamenné uhlí do nádoby, zahřál ji na vysokou teplotu a dosáhl tak 
plamenů, jejichž původ hledal. Vysvětluje jasně, že živinou tohoto ohně je dehet a že stačí ho 
redukovat na plyn, jenž skýtá „vznětlivé výpary“. A Francouz Lebon před Angličanem Winsorem 
dal patentovat svou „termolampu“ teprve v sedmém roce republiky. A tak jen proto, že se nečtou 
staré texty, byl po dvě století zapomenut, a tedy prakticky ztracen vynález, jehož průmyslové a 
obchodní důsledky by byly značné. 

Rovněž asi sto let před prvními optickými signály Clauda Chappa z roku 1793 se zmiňuje 
Fénelonův dopis, datovaný z 26. listopadu 1695 a adresovaný Janu Soběskému, o soudobých 
pokusech nejen s optickou telegrafií, ale s telefonickým přenášením hlasu. Již v roce 1636 zkoumá 
neznámý autor Schwenter ve svých Fyzikálně matematických kratochvílích princip elektrického 
telegrafu a jak si podle jeho vlastních slov „mohou dvě individua sdělovat zprávy prostřednictvím 
magnetizované jehly“. A Oerstedovy pokusy s výchylkami magnetické střelky pocházejí z roku 
1819. Také zde uplynula téměř dvě století zapomnění. 

Ocituji zběžně několik málo známých vynálezů: potápěčský zvon se nachází v jednom 
rukopise Romance o Alexandrovi v Královském kabinetě rytin v Berlíně. Nápis nese datum 1320. 
Rukopis německé básně Salman a Morolf, napsané roku 1190 (knihovna ve Stuttgartu), obsahuje 
kresbu podmořského člunu. Popis zůstal zachován. Ponorka byla z kůže a mohla vzdorovat 
bouřím. Když byl jednoho dne obklopen galérami, vynálezce, užuž zajatý, se s plavidlem potopil a 
žil čtrnáct dní na dně dýchaje pomocí plovoucí trubice. V jistém díle napsaném rytířem Ludvíkem 
von Hartenstein okolo roku 1510 můžeme vidět kresbu potápěčského obleku. Ve výši očí má 
ponechány dva otvory uzavřené skly. Nahoře dlouhou trubici zakončenou kohoutkem, která 
umožňuje přívod vnějšího vzduchu. Po levé i pravé straně kresby jsou zobrazeny pomocné 
nástroje nutné k snadnému sestupu a výstupu, totiž olověné podrážky a tyč se schůdky. 



Ještě jeden příklad zapomnění. Neznámý spisovatel narozený roku 1729 v Montebourgu 
nedaleko Coutances uveřejnil dílo nazvané Giphantie, což je anagram první části autorova jména 
Tiphaigne de la Roche. Je tam popsána nejen obyčejná fotografie, ale také barevná: „Otisk 
obrazů,“ píše autor, „je záležitostí prvního okamžiku, kdy je plátno přijme. Sejmeme je okamžitě 
a umístíme do temného místa. O hodinu později je emulze suchá a máte obraz o to cennější, že 
jeho pravdivost nedokáže napodobit žádné umění.“ Autor dodává: „Jde především o 
prozkoumání rosolovité hmoty, která zachycuje a zachovává paprsky, za druhé o obtíže s její 
přípravou a použitím, za třetí o hru světla a této vysychající hmoty.“ Víme přece, že Daguerrův 
objev byl ohlášen Akademii věd Aragem o století později, 7. ledna 1839. Dodejme ještě, že 
vlastnosti některých kovových těles schopných fixovat obrazy byly ohlášeny už ve Fabriciově 
pojednání De rebus metallicis, vydaném v roce 1566. 

Jiný příklad: očkování popsané od nepamětných dob v jedné knize véd. Tento text citoval 
Moreau de Jouet 16. října 1826 ,v Akademii věd ve svém Pamětním spise o planých neštovicích: 
„Naberte mok z puchýřků na špici lancety a zaveďte ho smíšený s krví do paže. Vyvolá to 
horečku, ale nemoc bude mít velmi mírný průběh a nemusí vůbec vzbouzet obavy.“ Dále 
nacházíme přesný popis všech příznaků. 

A co anestézie? O tomto předmětě se můžeme poradit v díle Denise Papina napsaném v roce 
1681 a nazvaném: Pojednání o operacích bez bolesti, nebo se vrátit k dávným zkušenostem 
Číňanů s výtažkem indického konopí, nebo konečně použít mandragorového vína, velmi 
známého ve středověku, ale zcela zapomenutého v 17. století. Jeho účinky studoval jistý lékař z 
Toulousu v roce 1823, doktor Auriol. Nikoho nikdy nenapadlo ověřit si dosažené výsledky. 

A co penicilín? V tomto případě můžeme citovat nejprve empirickou znalost, totiž obvazy z 
rokfórtského sýra užívané ve středověku, ale můžeme v této věci zjistit ještě něco mnohem 
zvláštnějšího. Ernest Duchesne, žák vojenské zdravotnické školy v Lyoně, předložil 17. prosince 
1897 tezi nazvanou: Příspěvek ke studiu životní konkurence u mikroorganismů – antagonismus 
mezi plísněmi a mikroby. V tomto díle jsou vypsány pokusy, jak působí plísně pennicillum 
glaucum na bakterie. Také tato teze prošla nepovšimnuta. Zdůrazňuji tento příklad zřejmého 
zapomnění v době velmi blízké době naší za plného triumfu bakteriologie. 

Chcete ještě příklady? Jsou nespočetné a každému by bylo třeba věnovat přednášku. Uvedu 
zejména kyslík, jehož účinky studoval v 15. století alchymista Eck ze Sulzbachu, jak na to 
upozorňuje Chevreul v Journal des savants v říjnu 1849. Ostatně už Theophrastos říkával, že 
plamen se udržuje hmotou podobnou vzduchu, a to bylo také mínění svatého Klementa z 
Alexandrie. 

Nebudu citovat žádnou z mimořádných anticipací Rogera Bacona, Cyrana z Bergeracu a 
jiných, neboť je příliš snadné je připsat pouhé obrazotvornosti. Zůstanu raději na pevné půdě 
kontrolovatelných faktů. Pokud jde o automobil – a omlouvám se, že nemohu šíře rozvést námět, 
který mnozí z vás znají lépe než já – uvedu, že v 17. století vyráběl v Norimberku jistý Johann 
Hautsch „vozíky na pero“. V roce 1645 bylo vyzkoušeno jedno vozidlo tohoto druhu na náměstí 
u templu a myslím, že obchodní společnost založená na vytěžení tohoto vynálezu nemohla být 
uskutečněna. Narážela asi na podobné překážky jako První společnost pařížské dopravy, za jejíž 
podnět – to připomínám – vděčíme Pascalovi. Ten ji dal zaštítit jménem a jměním jednoho ze 
svých přátel, vévody de Roannès. 

Také v případě objevů ještě důležitějších než uvedené zneuznáváme data, která poskytli staří. 
Kryštof Kolumbus se upřímně přiznal ke všemu, zač vděčil vědcům, filosofům a básníkům 
starověku. Nikdo neví, že si Kolumbus opsal dvakrát sbor z druhého dějství Senecovy tragédie 
Médea, kde autor mluví o světě, jehož objev zůstává vyhrazen budoucím věkům. Tento opis si 
můžeme prohlédnout v rukopise proroctví, který se nachází v Sevillské knihovně. Kolumbus si 
vzpomněl také na Aristotelovo tvrzení v jeho pojednání O nebesích, pokud jde o kulatost země. 

A neměl pravdu Joubert, když poznamenal, že „nic nečiní duchy tak neprozíravými a 
zpozdilými, jako neznalost minulých dob a pohrdání starými knihami“? Jak to napsal 
podivuhodně Rivarol: „Každý stát je tajemný koráb, jenž má své kotvy v nebesích.“ Dalo by se 



říci také o čase, že koráb budoucnosti má své kotvy v nebi minulosti. Jenomže zapomnění nám 
hrozí mnohým ztroskotáním. 

Zdá se, že vrcholu dosáhlo zapomnění příběhem zlatých dolů v Kalifornii, příběhem 
neuvěřitelným, kdyby nebyl pravdivý. Marshall objevil v červnu 1848 první zlatá zrnka na břehu 
potoka, kde dohlížel na stavbu mlýna. Nuže, Fernard Cortez tamtudy již prošel, když hledal v 
Kalifornii Mexičany, o nichž se vykládalo, že vlastní obrovské poklady. Cortez obrátil zemi 
naruby, prohrabal všechny chýše, ale vůbec ho nenapadlo sebrat trochu písku. Po tři století 
šlapaly španělské bandy a misie jezuitů po zlatonosném písku hledajíce Eldorádo stále někde dál. 
Nicméně v roce 1737, více než sto let před Marshallovým objevem, se mohli čtenáři Holandské 
gazety dočíst, že je možno těžit ze zlatých a stříbrných dolů v Sonoře, neboť jejich deník udával 
jejich přesnou polohu. Navíc si v roce 1767 mohl v Paříži každý koupit knihu nazvanou Přírodní 
a občanská historie Kalifornie, v níž autor Burriel popisoval zlaté doly a přinášel svědectví 
plavců, pokud šlo o zlatá zrna. Nikdo si nepovšiml tohoto článku ani díla, ani faktů, které o sto 
let později vyvolaly „zlatou horečku“. Čtou se ostatně ještě líčení dávných arabských cestovatelů? 
Rozhodně by se v nich našly velmi cenné údaje o dolování. 

Zapomnění ve skutečnosti postihuje vše. Dlouhá bádání a přesně prováděné kontroly mě 
přivedly k přesvědčení, že Evropa a Francie vlastní poklady, jichž prakticky vůbec nevyužívají: 
totiž dávné dokumenty našich velkých knihoven. Každá průmyslová technika musí být totiž 
propracována tak, že vycházíme ze tří dimenzí: ze zkušenosti, z vědy a z historie. Vylučovat nebo 
zanedbávat tuto poslední znamená podat jen důkaz o své pýše a naivitě. Znamená to také, že 
raději podstupujeme nebezpečí, že najdeme něco, co ještě neexistuje, než bychom se snažili 
rozumně přizpůsobit to, co už je a čeho chceme dosáhnout. Než vynaloží drahocenné náklady, 
musí si průmyslník opatřit všechny technologické prvky problému. A je přece jasné, že pouhé 
vyhledání patentového prvenství naprosto nestačí, aby v daném okamžiku historie přivedlo 
techniku k nejvyšší dokonalosti. Průmysly jsou totiž mnohem starší než vědy a měly by tedy být 
dokonale informovány o historii svých postupů, o nichž toho vědí často mnohem méně, než se 
domnívají. 

Staří dosahovali velmi jednoduchými technikami výsledků, jež dokážeme opakovat, ale jež 
bychom často velmi obtížně dokázali vysvětlit, přes těžkou teoretickou výzbroj, kterou máme k 
dispozici. Tato jednoduchost byla skvělým darem antické vědy. 

Ano, řeknete mi, ale co jaderná energie? Na tuto námitku odpovím citátem, nad nímž 
bychom se měli trochu zamyslet. Ve velmi vzácné a téměř neznámé knize, kterou neznají ani 
mnozí specialisté a jež vyšla před více než osmdesáti lety pod názvem Atlantové, vyložil autor, 
obezřetně skrytý pod pseudonym Roisel, výsledky padesáti šesti let bádání a prací o antické vědě. 
Když vykládá o vědeckých znalostech, které připisuje Atlantům, píše Roisel ve své době tyto 
mimořádné řádky: „Důsledkem této neúnavné činnosti je skutečně objev jakési druhé rovnováhy 
v hmotě, jejíž porušení by vyvolalo rovněž mocné kosmické jevy. Kdyby se z neznámé příčiny 
náš sluneční systém rozpadl a atomy, jež ho vytvářejí, se staly svou nezávislostí bezprostředně 
aktivní, zářily by v prostoru nepopsatelným světlem, ohlašujícím do dálek rozsáhlou destrukci a 
naději na nový svět.“ Zdá se mi, že tento poslední příklad stačí, abychom pochopili plně hloubku 
slov slečny Bertinové: „Skutečně nové je jenom to, na co už se zapomnělo.“ 

Podívejme se teď, jaký praktický význam představuje pro průmysl systematické zkoumání 
minulosti. Když tvrdím, že je nutno se sklonit s nejživějším zájmem nad dávné práce, nejde vůbec 
o nějakou vědeckou práci. Jde jen o to, vyhledat pro konkrétní problém, který klade průmysl, ve 
starých vědeckých a technických dokumentech, zda existují buď zanedbaná významná fakta, 
nebo zapomenuté postupy hodné však našeho zájmu a vztahující se přímo k položené otázce. 

Plastické hmoty, jejichž vynález pokládáme za velmi moderní, mohly být vynalezeny mnohem 
dřív, kdyby se bylo navázalo na určité zkušenosti chemika Berzelia. 

Pokud jde o metalurgií, uvedu dosti důležitý fakt. Na počátku svých zkoumání o určitých 
chemických postupech našich předků jsem byl dosti překvapen, že nemohu opakovat v laboratoři 
metalurgické pokusy, které se mi přesto zdály být jasně popsány. Marně jsem se pokoušel 



pochopit příčiny tohoto nezdaru, neboť jsem zachoval údaje a dané poměry. Když jsem se nad 
tím zamyslel, uvědomil jsem si, že jsem se přece dopustil omylu. Použil jsem čistých chemických 
rozpustidel, zatímco naši předkové používali rozpustidel nečistých, to jest solí, které obdrželi z 
přírodních látek, a tedy schopných vyvolat katalytické pochody. A zkušenost skutečně potvrdila 
tento názor. Specialisté pochopí, jak důležité perspektivy otvírají tato pozorování. Použitím 
určitých dávných pochodů v metalurgii, které téměř všechny spočívají na činnosti katalyzátorů, by 
se mohlo dosáhnout úspor paliva a energie. Mé pokusy v tomto směru byly potvrzeny jak 
pracemi doktora Ménétriera o katalytické činnosti stopových prvků, tak výzkumy Němce 
Mittasche o katalýze v chemii našich dávných předků. Rozličnými cestami se dospělo k shodným 
výsledkům. Tato shoda se zdá dokazovat, že v technologii nastala doba, kdy je nutno si uvědomit 
základní důležitost pojmu kvality a její role při vytváření všech pozorovatelných kvantitativních 
jevů. 

Naši dávní předkové znali rovněž metalurgické pochody, dnes zdánlivě zapomenuté, 
například kalení mědi v určitých organických lázních. Získávali tak nástroje mimořádně tvrdé a 
ostré. Byli neméně obratní i při tavení tohoto kovu, dokonce i ve stavu kysličníků. Podám jen 
jeden příklad. Jeden z mých přátel, specialista na rudný průzkum, se octl uprostřed Sahary na 
severozápad do Agadesu. Objevil tam kovy obsahující měď, které jevily stopy tavení, a dna 
kelímků, které obsahovaly ještě kov. Jenže nešlo o sirník, ale o kysličník, tedy o látku, která klade 
dnešnímu průmyslu problémy redukce, jaké nelze zvládnout na prostém ohni kočovníků. 

V oblasti slitin, jedné z nejdůležitějších v současném průmyslu, neunikla našim předchůdcům 
významná fakta. Nejenže znali prostředky, jak vyrobit přímo ze složitých minerálů slitiny 
zvláštních vlastností, což je postup, o který dnes sovětský průmysl projevuje zvlášť živý zájem, 
ale naši předkové používali také zvláštních slitin, jako je elektrum, které nás nikdy nezlákalo k 
vážnému studiu, ačkoli jsme znali předpisy na jeho výrobu. 

Nebudu ani zdůrazňovat perspektivy farmaceutické a léčebné oblasti, dosud téměř 
neprozkoumané a nabízející se k mnohým bádáním. Upozorním jen na důležitost léčení spálenin, 
otázku o to vážnější, že ji automobilové a letecké nehody kladou, prakticky každou minutu. 
Žádná doba neobjevila lepší léky proti spáleninám než středověk, pustošený neustále požáry, léky, 
jejichž předpisy jsou zcela zapomenuty. V tomto bodě je důležité si uvědomit, že některé výrobky 
dávného apatykářství nejen tišily bolesti, ale umožňovaly vyhnout se jizvám a regenerovat buňky. 

Pokud jde o barviva a nátěry, bylo by zbytečné připomínat vynikající kvalitu látek 
připravených podle receptů našich předků. Složení podivuhodných barev používaných 
středověkými malíři nebylo ztraceno, jak se všeobecně věří. Znám ve Francii nejméně jeden 
rukopis, který udává jejich složení. Nikoho nikdy nenapadlo použít a ověřit si tyto receptury. A 
právě moderní malíři, kdyby žili ještě za sto let, by už nepoznali svá plátna, neboť barvy dnes 
používané nevydrží. Ostatně van Goghovy žlutě ztratily už, jak se zdá, mimořádnou zářivost, jež 
pro ně byla typická. 

A co doly? Naznačím jen, pokud jde o tento námět, úzký vztah mezi lékařským bádáním a 
těžbou rud. Léčebné používání rostlin, to, čemu se říká fytoterapie a co staří velmi dobře znali, se 
ve skutečnosti víže na novou vědu, biogeochemii. Tato vědní disciplína si klade za cíl odhalit 
zjistitelné anomálie, pokud jde o stopy kovů v rostlinách, jež udávají blízkost rudných ložisek. A 
tak lze určit zvláštní spříznění určitých rostlin s určitými kovy a takové údaje mohou pak být 
využity stejně v rudném výzkumu jako v oblasti terapeutické. To je opět jeden charakteristický 
příklad skutečnosti, který se mi zdá být nejdůležitější v soudobých dějinách techniky, totiž souběh 
a sbližování určitých vědeckých oborů, což zase vyžaduje neustálé syntézy. 

Uveďme ještě několik jiných směrů bádání a průmyslového využití: hnojiva, širá oblast, v níž 
dávní chemikové dosáhli výsledků, o nichž se všeobecně nic neví. Myslím zejména na to, co 
nazývali „podstata plodnosti“, výrobek složený z určitých solí smíchaných se spálenými nebo 
destilovanými komposty. 

Starověké sklářství, rozsáhlá a ještě málo známá otázka. Už Římané používali skleněných 
podlah. Ostatně studium dávných sklářských postupů by nám mohlo poskytnout cennou pomoc 



k řešení ultramoderních problémů, jako je například rozptylování vzácných zemin a paladia ve 
skle, což by umožnilo vytvořit trubice fluoreskující černým světlem. 

Pokud jde o textilní průmysl, přes triumf umělých vláken nebo spíše právě pro tento triumf, 
měl by se zaměřit k výrobě látek velmi vysoké kvality pro luxusní obchod, jež by mohly být 
například barveny po starověkém způsobu, nebo by se dokonce mohl pokusit o výrobu oné 
zvláštní látky známé pod jménem pilema. Šlo o lněné nebo vlněné tkaniny zpracované určitými 
kyselinami, jež pak odolávaly železnému ostří stejně jako působení ohně. Tento postup znali 
ostatně Galové a používali ho při výrobě krunýřů. Nábytkový průmysl při dnes ještě příliš vysoké 
ceně plastických povrchových úprav by také mohl najít výhodná řešení, kdyby využil dávných 
postupů, jež zvyšovaly určitým druhem moření značně odolnost dřeva proti různým 
mechanickým a chemickým činitelům. Stavební podniky by mohly se ziskem navázat na studia 
speciálních cementů, jejichž poměry jsou udány v pojednáních z 15. a 16. století a jež mají 
charakteristické vlastnosti vysoko převyšující vlastnosti moderního cementu. 

Sovětský průmysl použil nedávno při výrobě sekacích nástrojů keramiky tvrdší než kovy. 
Toto zvýšení stupně tvrdosti by se mohlo rovněž studovat ve světlech dávných kalicích postupů. 

Konečně, aniž se mohu tomuto problému věnovat hlouběji, naznačím ještě jedno zaměření 
fyzikálních výzkumů, jež by mohlo mít hluboké důsledky. Míním práce o zemské magnetické 
energii. V tomto směru máme velmi dávná pozorování, která nebyla nikdy vážně ověřena, přes 
svou nepopiratelnou zajímavost. 

Ať tedy jde nakonec o minulé zkušenosti nebo o budoucí možnosti, myslím, že hluboký 
realismus nás učí, abychom se odvraceli od přítomnosti. Toto tvrzení se může zdát paradoxní, ale 
stačí se zamyslet, abychom pochopili, že přítomnost je jen styčný bod mezi vývojem minulým a 
budoucím. Opřeni pevně o zkušenosti svých předků musíme hledět spíše před sebe než zůstat 
stát a nepřehánět význam krátkého okamžiku nerovnováhy, za něhož procházíme prostorem a 
trváním. Náš pohyb za chůze nám to dokazuje a jasnozřivost našeho pohledu musí udržovat stále 
rovnováhu mezi tím, co bylo a co bude. 

 
   
 IV  

Viděni a moc se skrývají. — Vidina revoluční války. — Technika křísí cechy. — Návrat k 
věku zasvěcenců. — Jistý romanopisec viděl správně: jsou „centrály energie“. — Od monarchie 
ke kryptokracii. — Tajná společnosti budoucí forma vlády. —Inteligence sama je tajná 
společnost. — Někdo klepe na dveře. 

V článku velmi zvláštním, jenž však, jak se zdá, odrážel mínění mnoha francouzských 
intelektuálů, odmítl Jean-Paul Sartre prostě a jasně vodíkové bombě právo na existenci. Existence 
předchází v teorii tohoto filosofa před esencí. Ale najednou je tu jev, jehož esence se mu nelíbí a 
odmítá jeho existenci. Podivný protiklad! „Vodíková bomba,“ napsal Jean-Paul Sartre, „je proti 
historii.“ Jak může být nějaký civilizační fakt „proti historii“? Co je to historie? Pro Sartra je to 
pohyb, jenž musí nutně přivést masy k moci. Co je to vodíková bomba? Rezerva síly ovladatelná 
několika muži. Velmi nepočetná společnost vědců, techniků a politiků může rozhodnout o osudu 
lidstva. Aby historie měla smysl, který jsme jí přisoudili, potlačme vodíkovou bombu. A tak jsme 
viděli, jak se společenské pokrokářství dožaduje zastavení pokroku. Sociologie zrozená v 19. 
století se dožadovala návratu do doby svého vzniku. Budiž nám dobře rozuměno: Naprosto 
nechceme ani schvalovat výrobu ničivých zbraní, ani vystupovat proti touze po spravedlnosti 
oživující to, co je nejčistšího v lidských společnostech. Jde nám o to, aby se věci prozkoumaly z 
odlišného hlediska. 



1.  Je pravda, že absolutní zbraně doléhají na lidstvo strašlivou hrozbou. Ale dokud budou v 
nemnohých rukou, nebudou použity. Moderní lidská společnost přežívá jen proto, že 
rozhodování je v rukou velmi malého počtu lidí. 

2.  Absolutní zbraně se mohou i nadále jen rozvíjet. V nejpokročilejším operačním výzkumu 
je přehrada mezi dobrem a zlem stále tenčí. Každý objev na úrovni podstatných struktur má 
zároveň svůj klad 1 zápor. Na druhé straně se techniky při svém zdokonalování nestávají 
obtížnějšími, naopak zjednodušují se. Dovolávají se sil, které jsou stále elementárnější. Počet 
operací se omezuje, výstroj se zjednodušuje. Nakonec se klíč k vesmírným silám vejde do dlaně 
jedné ruky. Dítě si ho bude moci ukovat a zacházet s ním. Čím dále pokročíme k moci a 
zjednodušení, tím více budeme muset skrývat, zvyšovat zábrany, abychom zajistili kontinuitu 
života. 

3.  Toto skrývání se rozvíjí ostatně samo, neboť skutečná moc přechází do rukou lidí vědy. Ti 
mohou mluvit a myslet formou vlastní jen jim. Není to umělá bariéra. Slovo je odlišné, neboť 
duch se nachází na jiné úrovni. Lidé vědy přesvědčili vlastníky, že budou vlastnit více, vladaře, že 
budou vládnout lépe, jestliže se obrátí na ně. A rychle si vydobyli místo nad bohatstvím i mocí. 
Jak toho dosáhli? Předně tím, že do všeho zavedli nekonečnou složitost. Myšlenka, která se chce 
stát řídící, komplikuje do krajnosti systém, který chce zničit, aby ho včlenila do svého systému bez 
obranné reakce, jako když pavouk obklopuje svou kořist. Lidé mající takzvanou moc, majitelé a 
vládci, jsou jen prostředníky v epoše, která sama je také jen prostředkujíci. 

4.  Zatímco absolutní zbraně se zmnohonásobují, válka mění tvář. Dochází k boji bez 
přerušení v podobě partyzánských válek, palácových revolucí, úkladů, hnutí odporu, článků, knih 
a proslovů. Revoluční válka zkrátka a dobře nahrazuje válku. Tato změna válečné formy 
odpovídá změně v cílech lidstva. Války se vedly pro „jmění“. Revoluční válka se vede pro „bytí“. 
Kdysi se lidstvo rvalo, aby si rozdělilo zem a těžilo z ní. Aby si několik jedinců rozdělilo dary 
země a užívalo jich. Teď v tom neustávajícím boji, jenž se podobá tanci hmyzu ohmatávajícího se 
navzájem svými tykadly, probíhá všecko, jako by lidstvo hledalo jednotu, soustředění, sjednocení, 
aby mohlo změnit Zem. Touhu užívat nahradila vůle konat. Lidé vědy, když takto zpřesnili své 
psychologické zbraně, nestojí stranou této hluboké změny. Revoluční válka odpovídá zrodu 
nového ducha, ducha dělníků. Ducha dělníků Země. V tomto smyslu jsou dějiny mesiášským 
hnutím mas. Toto hnutí se shoduje se soustředěním moci. To je fáze, kterou procházíme v 
dobrodružství stále narůstající hominizace a neustálého nanebevstupování ducha. 

■ 

Ale postupme k zjevným faktům. A uvidíme, že se vracíme do věku tajných společností. A 
když půjdeme hlouběji k faktům důležitějším, a tedy méně viditelným, zpozorujeme, že se 
vracíme také do věku zasvěcenců. Zasvěcenci ovlivňovali svými znalostmi soubor společností 
zorganizovaných k zachování technických tajemství. Není nemožné si představit blízký budoucí 
svět založený na tomto modelu. S tou výhradou ovšem, že dějiny se neopakují. Nebo spíše, že 
procházejí-li stejným bodem, tedy na vyšším stupni spirály. 

V historii bylo uchovávání technik jedním z cílů tajných společností. Egyptští kněží žárlivě 
střežili zákony plošné geometrie. Soudobé výzkumy zjistily, že v Bagdádu existovala společnost, 
jež střežila tajemství elektrického článku a monopol na galvanoplastiku už před dvěma tisíci lety. 
Ve Francii, v Německu, ve Španělsku se vytvořily ve středověku cechy techniků. Podívejte se na 
historii alchymie. Pohleďte na tajemství barvení skla do červena přidáváním zlata v okamžiku 
tavby. Podívejte se na tajemství řeckého ohně, lněného oleje sraženého s želatinou, jenž je 
předchůdcem napalmu. Všechna tajemství středověku nebyla znovu objevena. Kupříkladu 
tajemství ohebného minerálního skla, tajemství jednoduchého postupu, jak obdržet chladné 
světlo atd. Rovněž jsme svědky toho, že se vyskytují skupiny techniků, kteří střeží tajemství 
výroby, ať už jde o techniky řemeslné, jako je výroba harmonik nebo skleněných kuliček, nebo o 
techniky průmyslové, jako je výroba syntetického benzínu. Ve velkých amerických atomických 
továrnách nosí fyzikové odznaky, které udávají stupeň jejich vědomostí a odpovědnosti. Oslovit 



se mohou jen nositelé stejného odznaku. Jsou kluby, kde přátelství a lásky se navazují jen uvnitř 
kategorie. Tak vznikají uzavřená prostředí zcela podobná středověkým cechům, ať už jde o 
proudová letadla, o cyklotrony nebo o elektroniku. V roce 1956 požádalo třicet pět čínských 
studentů, kteří absolvovali technologický institut v Massachusetts, aby se mohli vrátit domů. 
Nepracovali na vojenských problémech, avšak došlo se k závěru, že vědí příliš mnoho věcí. 
Zakázali jim návrat. Čínská vláda, která velmi toužila získat tyto mladé osvícené lidi, navrhla 
výměnu za americké letce zadržené s obviněním ze špionáže. 

Střežení technik a vědeckých tajemství se nedá svěřit policistům. Nebo spíše policejní 
specialisté jsou dnes nuceni učit se vědám a technikám, jež střežit je jejich posláním. Cvičí se 
specialisté pro práci v jaderných laboratořích a jaderní fyzikové, aby si uměli sami zajistit svou 
bezpečnost. A tak vidíme, jak se tvoří kasta mocnější než vlády a státní policie. 

Obraz se nám konečně doplní, když si představíme skupiny techniků ochotných pracovat pro 
země, jež nabídnou nejvíc. To jsou noví žoldnéři. To jsou „nájemné meče“ naší civilizace, v níž 
condottiere nosí bílý pracovní plášť. Jižní Afrika, Argentina a Indie jsou nejlepší působiště. Tam 
si pro sebe vysekají opravdová království. 

■ 

Přejděme ke skutečnostem méně patrným, ale důležitějším. A shledáme se tam s návratem do 
věku zasvěcenců. „Nic ve vesmíru nemůže odolat souběžnému zanícení dostatečně velkého 
počtu seskupených a organizovaných inteligencí,“ řekl důvěrně Teilhard de Chardin Georges 
Magloirovi. 

Před padesáti lety napsal John Buchan, který hrál v Anglii velkou politickou roli, román, jenž 
byl zároveň poselstvím určeným několika zasvěceným duchům. V tomto románě nazvaném 
nikoli náhodou Centrála energie potká hrdina distinguovaného a diskrétního pána, který mu říká 
tónem golfové konverzace dosti zdrcující věty: 

„Ovšem, v civilizaci je celá řada svorníků a jejich zničení by způsobilo její pád. Ale svorníky 
drží dobře.“ 

„Ne tak docela... Uvědomte si, že křehkost soukolí každým dnem vzrůstá. Jak se život 
komplikuje, stává se mechanismus stále spletitější a tudíž zranitelnější. Vaše takzvané sankce se 
zmnohonásobují takovou měrou, že každá z nich je velmi vratká. V dobách temnot byla jen 
jediná velká moc: strach z Boha a jeho církve. Dnes máte spoustu malých božstev, stejně jemných 
a křehkých, a všechna jejich síla vyvěrá jenom z toho, že o nich se svým mlčenlivým souhlasem 
nediskutujeme.“ 

„Zapomínáte na jednu věc,“ odpověděl jsem, „na to, že lidé se ve skutečnosti shodují na tom, 
že stroj musí dále jít. Nazval jsem to před chvílí dobrou vůlí civilizace.“ 

„Strefil jste se do jediného důležitého bodu. Civilizace je spiknutí. K čemu by byla vaše 
policie, kdyby každý zločinec našel útočiště na druhé straně úžiny, k čemu by byly vaše soudy, 
kdyby jiné soudy neuznávaly jejich rozhodnutí? Moderní život je neformulovaná smlouva 
vlastníků, aby si udrželi své nároky. A tato smlouva bude účinná až do dne, kdy se udělá jiná, aby 
je těchto nároků zbavila.“ 

„Nebudeme diskutovat o něčem, co se prodiskutovat nedá,“ řekl jsem. „Ale představoval 
jsem si, že všeobecný zájem velí nejlepším duchům, aby se podíleli na tom, co vy nazýváte 
spiknutím.“ 

„O tom nic nevím,“ prohodil pomalu, „pracují pro tuto smlouvu opravdu nejlepší duchové? 
Podívejte se, jak si vede vláda. Celkem vzato nás řídí amatéři a lidé druhého řádu. Metody naší 
státní správy by přivedly k úpadku kterýkoliv soukromý podnik. A metody parlamentu – 
promiňte mí – ale za ty by se styděla kterákoliv správní rada akcionářů. Naši vedoucí předstírají, 
že získávají znalosti ze zkušenosti. Ale ani zdaleka na ni nevynaloží peníze, které by zaplatil 
kterýkoliv obchodník. A když takové znalosti získají, nemají odvahu jich využít. V čem vidíte pro 
geniálního člověka přitažlivost, aby prodával svůj mozek našim ubohým vladařům? 



A přece vědění je jediná síla – dnes jako vždy. Malé mechanické zařízení pošle ke dnu celá 
loďstva. Nová chemická kombinace zvrátí všechna pravidla války. Stejně je tomu s naším 
obchodem. Stačilo by několik nepatrných úprav, aby Velká Británie byla snížena na úroveň 
republiky Ecuadoru nebo aby se Číně dostalo klíčů k světovému bohatství. A přece nás 
nenapadne ani snít, že by takové zvraty byly možné. Pokládáme své domečky z karet za hradby 
vesmíru.“ 

„Nikdy jsem neměl dar řeči, ale obdivuji ho u druhých. Řeč tohoto druhu šíří nezdravé 
kouzlo, jakési opojení, nad nímž se téměř hanbím. Vzbudila můj zájem a svedla mě víc než z 
poloviny. 

Ale podívejte se,“ řekl jsem, „první starostí vynálezce je zveřejnit svůj vynález. Poněvadž 
touží po poctách a slávě, záleží mu na tom, aby si vynález dal zaplatit. Vynález se stává nedílnou 
součástí světového vědění, jež se celé následkem toho upraví. To se událo s elektřinou. Nazýváte 
naši civilizaci strojem, ale ona je mnohem pružnější než stroj. Má přizpůsobivou schopnost jako 
živý organismus.“ 

„To, co říkáte, by byla pravda, kdyby se nový poznatek stal skutečně vlastnictvím všech. Ale 
je tomu tak? Občas se dočtu v novinách, že vynikající vědec vykonal velký objev. Podá o něm 
zprávu Akademii věd, vyjdou o něm zásadní články a vědcova fotografie zdobí noviny. 
Nebezpečí nevychází z toho člověka. On je jen kolečkem v soukolí, přívržencem smlouvy. Ale s 
lidmi, kteří se drží mimo smlouvu, je nutno počítat, s umělci v oboru objevů, kteří využijí svého 
vědění až ve chvíli, kdy to mohou učinit s maximálním výsledkem. Věřte mi, největší duchové žijí 
mimo to, co nazýváme civilizací.“ 

Zdálo se, že okamžik váhá, a pak pokračoval: 
„Uslyšíte lidi, kteří vám budou říkat, že ponorky už potlačily križníky a že dobytí vzduchu 

zničilo panství nad mořem. Alespoň pesimisté to tvrdí. Ale myslíte si, že věda řekla své poslední 
slovo, pokud jde o naše hrubé ponorky nebo o naše křehká letadla?“ 

„Nepochybuji, že se zdokonalují,“ odpověděl jsem, „ale obranné prostředky se budou vyvíjet 
rovnoběžně s nimi.“ 

Potřásl hlavou. 
„To je málo pravděpodobné. Už teď znalosti, které umožňují sestrojit velké ničicí stroje, 

daleko překračují možnosti obrany. Vy vidíte prostě jen výtvory lidí druhého řádu, kteří mají 
naspěch, aby získali bohatství a slávu. Ale skutečné vědění, strašlivé vědění se chová ještě v 
tajnosti. Věřte mi však, můj milý, že existuje.“ 

Odmlčel se na chvíli a já viděl, jak se lehký dým z jeho doutníku rýsuje proti temnotě. Pak mi 
uvedl uvážlivě několik příkladů, jako by se bál, že zajde příliš daleko. 

A tyto příklady mi otevřely oči. Byly různého druhu: velká katastrofa, náhlá roztržka mezi 
dvěma národy, choroba, jež zničí valnou část sklizně, válka, epidemie. Nebudu je všechny uvádět. 
Nevěřil jsem jim tehdy a věřím jim ještě méně dnes. Ale byly strašlivě ohromující, když je vykládal 
svým klidným hlasem v té temné místnosti za černé červnové noci. Jestliže mluvil pravdu, pak 
tyto rány postihující lidstvo nebyly dílem přírody nebo náhody, ale zřejmě dílem určitého umění. 
Anonymní inteligence, o nichž mluvil a jež působily v podzemí, projevily občas svou sílu nějakou 
katastrofou. Odmítal jsem tomu věřit, ale rozvíjel svůj příklad a ukazoval se zvláštní jasností 
postup hry. Nezmohl jsem se ani na slovo protestu. 

Nakonec jsem nabyl zase působivá slova. 
„To, co mi tu popisujete, je superanarchie. A přece k ničemu nedospívá. Jakých pohnutek by 

byly poslušny ty inteligence?“ 
Dal se do smíchu. 
„Jak to mám vědět? Jsem jen skromný badatel a má pátrání mi přinášejí zajímavé dokumenty. 

Ale nedokážu upřesnit motivy. Vidím jenom, že existují rozsáhlá protispolečenská spiknutí 
inteligencí. Připusťme, že nedůvěřují stroji. Pokud to nejsou idealisté, kteří chtějí stvořit nový 
svět, nebo prostě umělci, kteří milují hledání pravdy pro ni samu. Kdybych měl utvořit hypotézu, 



řekl bych, že bylo třeba obou zmíněných kategorií individuí, aby se došlo k výsledkům, poněvadž 
jedni nacházejí poznatky a jedni mají vůli jich použít. 

Vynořila se mi vzpomínka. Byl jsem na tyrolských výšinách, na horské louce zalité sluncem. 
Tam jsem uprostřed lánů květů a na břehu poskakující bystřiny obědval, když jsem strávil celé 
dopoledne zlézáním bílých útesů. Po cestě jsem potkal Němce, malého mužíčka profesorského 
chování, který mě poctil tím, že se se mnou rozdělil o mé obložené housky. Mluvil dosti plynně 
nesprávnou angličtinou a byl nietzschovec a zapálený vzbouřenec proti dosavadnímu řádu. Je 
neštěstí,‘ zvolal, ,že reformátoři nic neznají, a ti, kteří něco znají, jsou příliš vážní, než aby se 
pokusili o reformy. Ale přijde den, kdy se vědění a vůle spojí a pak svět půjde vpřed.‘ “ 

„Načrtl jste nám tady děsivý obraz,“ pokračoval jsem. „Ale jsou-li ty protispolečenské 
inteligence tak mocné, proč potom uskutečňují tak málo? Obyčejný policejní tajný, který má stroj 
za sebou, se může vysmát většině anarchistických pokusů.“ 

„Správně,“ odpověděl, „a civilizace bude triumfovat až do chvíle, kdy se její protivníci poučí 
od ní samé o skutečném významu stroje. Smlouva vydrží tak dlouho, až vznikne smlouva proti ní. 
Podívejte se na postupy té pitomosti, která se dnes nazývá nihilismus nebo anarchismus. Z hloubi 
nějaké pařížské špeluňky vmete několik pochybných nevzdělanců výzvu do tváře světa a za týden 
jsou všichni ve vězení. V Zenevě zosnuje tucet ruských exaltovaných intelektuálů spiknutí na 
svržení Romanovců a policie celé Evropy už je jim v patách. Všechny vlády a jejich málo 
inteligentní policejní síly si podají ruku a se spiklenci je amen. Civilizace totiž umí využívat energií, 
které má k dispozici, zatímco nekonečné možnosti neoficiálních lidí se rozplynou v dým. 
Civilizace triumfuje, protože je to světová liga, její nepřátelé ztroskotávají, protože jsou jen malou 
kamarilou. Ale předpokládejte...“ 

Znovu se odmlčel a vstal ze svého křesla. Přistoupil k vypínači a místností se rozlilo světlo. 
Oslněn jsem vzhlédl k svému hostiteli a viděl jsem, že se na mě mile usmívá s veškerou laskavostí 
starého džentlmena. 

„Záleží mi na tom, abych slyšel konec vašich proroctví,“ prohlásil jsem. „Říkal jste...“ 
„Říkal jsem: Předpokládejte anarchii poučenou civilizací a jež se stala mezinárodní. 0, 

nemluvím o té tlupě oslů, kteří se nazývají halasně Mezinárodní dělnická unie, a o jiných 
obdobných pitomostech. Myslím na skutečnou myslící substanci světa, jež by byla 
zmezinárodněna. Předpokládejte, že kroužky civilizačního řetězu povolí vlivem indukce jiných 
kroužků, jež vytvářejí řetěz mnohem mocnější. Země překypuje neztvárněnými energiemi a 
nezorganizovanými inteligencemi. Přemýšlel jste . někdy o případě Číny? Obsahuje milióny 
myslících mozků potlačovaných v bezvýznamných činnostech. Nemají ani směrnice, ani vůdčí 
energii, takže výslednicí jejich úsilí je nula a celý svět se Číně vysmívá. Evropa jí hodí občas 
půjčku několika miliónů a ona se za to cynicky odporučí modlitbám křesťanského světa. Ale 
říkám vám, předpokládejte...“ 

„To je děsivá perspektiva,“ zvolal jsem, „a díky bohu nepokládám ji za uskutečnitelnou. Ničit 
pro ničení, to tvoří příliš neplodný ideál, aby mohl pokoušet nějakého nového Napoleona, a 
dokud takového Napoleona nemáte, nic nedokážete.“ 

„Nemusela by to být zrovna destrukce,“ odpověděl mírně. „Nazvěme toto zrušení formulek, 
jež kolem sebe vždycky seskupovalo spoustu idealistů, obrazoborectvím. Aby se uskutečnilo, není 
potřebí žádného Napoleona. Stačí k němu prostě směrnice, která může vzejít od člověka 
mnohem méně obdařeného než Napoleon. Jedním slovem stačila by ,centrála energie‘, aby 
zahájila éru zázraků.“ 

■ 

Uvážíme-li, že Buchan napsal tyto řádky kolem roku 1910, a uvědomíme-li si, jakými zvraty 
prošel svět od té doby a jaká hnutí strhují teď Čínu, Afriku, Indii, můžeme si položit otázku, zda 
nevstoupila skutečně v činnost jedna nebo vícero „centrál energie“. Tento názor bude připadat 
romantický jen povrchním pozorovatelům, to jest historikům stiženým závratí „výkladu z faktů“, 
což je nakonec jen jistý způsob, jak si vybírat z faktů. Popíšeme v jiné části tohoto díla jednu 



centrálu energie, která ztroskotala, když však předtím pohroužila svět do ohně a krve, centrálu 
fašistickou. Nelze pochybovat o existenci komunistické centrály energie a nelze pochybovat o její 
zázračné účinnosti. „Nic ve vesmíru by nemohlo odolat svornému zápalu dosti velkého počtu 
seskupených a organizovaných inteligencí.“ Opakuji tento citát, protože jeho pravdivost zde bije 
do očí. 

O tajných společnostech máme školáckou představu. Vidíme zvláštní fakta banálním 
způsobem. Abychom pochopili svět, který přichází, museli bychom probírat, osvěžovat a 
naplňovat novou silou myšlenku tajné společnosti prohloubeným studiem minulosti a objevením 
takového hlediska, z něhož by byl patrný pohyb historie, jímž jsme strhováni. 

Je možné, a je pravděpodobné, že tajná společnost bude budoucí formou vlády v novém 
světě dělného ducha. Přehlédněme v rychlosti vývoj světa. Monarchie tvrdily, že mají moc z 
nadpřirozených zdrojů. Král, šlechta, ministři a odpovědní činitelé se snaží překročit meze 
přirozenosti, udivovat svým šatem, svými příbytky, svými způsoby. Dělají všechno, aby byli všem 
co nejvíce na očích. Rozvíjejí největší možnou okázalost. A při každé příležitosti jsou přítomni. 
Jsou nekonečně přístupní a nekonečně odlišní. „Vpřed za mým bílým chocholem!“ A občas v létě 
se Jindřich IV. čvachtá nahý v Seině v srdci Paříže. Ludvík XIV. je Slunce, ale každý může v 
každé chvíli vniknout do zámku a zúčastnit se jeho hostin. Jsou stále v ohni pohledů, jsou to 
polobozi obtížení zlatem a peřím, budí stále pozornost, jsou zároveň „úplně stranou“ a přitom 
patří veřejnosti. Od revoluce se státní moc dovolává abstraktních teorií a vláda se utajuje. 
Odpovědní činitelé se snaží vypadat „jako ostatní“ a zároveň si udržují odstup. Jak v osobní, tak 
ve faktické rovině je svízelné teď definovat přesně vládu. A moderní demokracie se dají 
interpretovat tisícerým „esoterickým“ způsobem. Vidíme myslitele, kteří tvrdí, že Amerika 
poslouchá výlučně několik průmyslových magnátů, Anglie bankéře z City, Francie svobodné 
zednáře atd. S vládami, jež vzešly z revolučních válek, se moc skrývá téměř úplně. Svědkové 
čínské revoluce, války v Indočíně, války v Alžírsku, specialisté na sovětský svět jsou všichni 
překvapeni, jak se moc ztrácí v tajemstvích mas, tajuplností, jež obklopuje každou odpovědnost, 
nemožností zvědět, „kdo je kdo“ a „kdo rozhoduje o čem“. Rozvíjí se skutečná kryptokracie. 
Nemáme zde čas rozebírat tento jev, ale dalo by se napsat celé dílo o nástupu toho, co nazýváme 
kryptokracií, skrytovládou. V jednom románu Jeana Larteguy, který se zúčastnil revoluce v 
Ázerbájdžánu, války v Palestině a války v Koreji, je jistý francouzský kapitán zajat po pádu Dien-
Bien Fu: 

„Glatigny se octl v dlouhém a úzkém krytu tunelového tvaru. Seděl na zemi, nahá záda 
opřena o hliněnou stěnu. Proti němu nha-gué dřepěl na bobku a kouřil páchnoucí tabák zabalený 
v starém novinovém papíře. 

Nha-gué je prostovlasý. Má khaki uniformu bez distinkcí. Nemá opánky a prsty jeho nohou 
se rozkošnicky protahují ve vlahém bahně krytu. Mezi dvojím odfouknutím dýmu pronesl několik 
slov a boy pružné a rozvlněné šíje se sklonil nad Glatignyho: 

„Náčelník praporu se vás ptá, kde je francouzský major, který velel opěrnému bodu.“ 
Glatigny podlehne tradičnímu reflexu důstojníka. Nemůže uvěřit, že ten nha-qué, dřepící 

proti němu a pokuřující smrdutý tabák, velel jako on praporu, mál stejnou hodnost a stejnou 
odpovědnost jako on... Je to tedy jeden z velitelů třísté osmé divize, té nejlepší a nejlépe 
zformované z celé lidové armády. To tenhle sedlák vylezlý ze svého rýžoviště porazil jeho, 
Glatignyho, potomka jedné z velkých vojenských dynastií západu...“ 

Paul Mousset, slavný žurnalista, válečný dopisovatel v Indočíně a v Alžírsku mi řekl: 
„Vždycky jsem měl dojem, že boy, malý hokynář, byli snad hlavními odpovědnými činiteli... Nový 
svět kamufluje své náčelníky jako ten hmyz, který se podobá větvím a listí...“ 

Po Stalinově pádu se političtí znalci nemohou shodnout o totožnosti skutečné vlády v SSSR. 
Ve chvíli, kdy nás tito odborníci konečně ujišťují, že je to Berija, dovídáme se, že byl právě 
popraven. Nikdo nemůže jmenovitě označit skutečné pány země, jež kontroluje miliardu lidí a 
polovinu obyvatelné země světa. 



Válečná hrozba nám odhaluje skutečnou formu vlád. V červnu 1955 Amerika uspořádala 
poplachovou zkoušku, během níž vláda opustila Washington a odešla pracovat „někam do 
Spojených států“. V případě, že by toto útočiště bylo zničeno, počítalo se s procedurou, kterou by 
vláda přenesla svou moc na fantomatickou vládu (doslovný výraz zněl „vláda stínů“) už nyní 
stanovenou. Jména senátorů, poslanců a odborníků této vlády nesmějí být zveřejňována. Tak 
přechod ke kryptokracii je oficiálně rozhlašován v jedné z nejmocnějších zemí planety. 

V případě války bychom asi viděli, jak zjevné vlády jsou nahrazovány těmito „stínovými 
vládami“, sídlícími snad v jeskyních ve Virgínii ve Spojených státech nebo na plovoucí stanici v 
Arktidě, pokud by šlo o SSSR. A od toho okamžiku by bylo vlastizradou odhalit totožnost 
odpovědných činitelů. Tajné společnosti vyzbrojené elektronickými mozky, aby byl správní 
personál omezen na minimum, by zorganizovaly gigantický boj dvou bloků lidstva. 

Nevytváříme zde žádnou filosofickou ani historickou fikci. Tvoříme fantastický realismus. 
Jsme skeptičtí v mnohých bodech, kde duchové platící za „rozumné“ jsou mnohem méně 
skeptičtí. Nesnažíme se vůbec svést pozornost k nějakému pošetilému okultismu, k nějaké 
magické a ztřeštěné interpretaci faktů. Nenavrhujeme nějaké náboženství. Věříme jen v 
inteligenci. Domníváme se, že v určité úrovni je inteligence sama tajnou společností. Věříme, že 
její moc je neomezená, když se plně rozvine podobně jako dub ve volné zemi, který nezakrsává 
jako v květináči. 

Z hlediska perspektiv, které jsme odhalili a ještě jiných podivnějších a jež se záhy rozvinou 
před naším zrakem, je tedy záhodno se znovu zamyslet nad myšlenkou tajné společnosti. Zde 
jako jinde jsme mohli jen načrtnout bádání a úvahy, které nás čekají. Víme dobře, že náš pohled 
na věci by mohl snadno být pokládán za pošetilý. To proto, že říkáme stručně a bez výhrad, co je 
naší povinností říci. Připomíná nám to spáče, na jehož dveře klepeme, když už je nejvyšší čas. 

ALCHYMIE  J AKO  PŘ ÍKLAD  

I  

Alchymista v kavárně Procope v roce 1953. — Rozhovor o Gurdjievovi. — Muž, který tvrdí, 
že ví, že kámen mudrců je skutečnost. — Bergier mě strhává plnou rychlostí do poněkud směšné 
zkratky. — To, co vidím, mě osvobozuje od hloupého pohrdáni pokrokem. — Naše skryté 
myšlenky o alchymii: ani zjevení, ani tápání. — Krátká úvaha o spirále a naději. 

V březnu roku 1953 jsem potkal poprvé alchymistu. Událo se to v kavárně Procope, jež v té 
době na krátkou dobu ožila. Když jsem psal svou knihu o Gurdjievovi, jeden velký básník mi 
zařídil toto setkání a měl jsem možnost často se sejít s tím zvláštním mužem, aniž jsem však 
pronikl do jeho tajemství. 

Měl jsem o alchymii a alchymistech prostinké názory čerpané z lidových představ a ani 
zdaleka jsem netušil, že jsou ještě dnes alchymisté. Muž sedící proti mně u Voltairova stolku byl 
mladý a elegantní. Absolvoval solidní klasická studia a po nich vystudoval chemii. Toho času se 
zabýval obchodem a stýkal se s mnohými umělci i s několika lidmi z vyšší společnosti. 

Nevedu si intimní deník, ale při některých významných příležitostech si občas poznamenám, 
co pozoruji nebo co cítím. Toho večera, když jsem se vrátil domů, jsem si zapsal toto: 

„Kolik je mu asi let? Říká, že pětatřicet. To mate. Bílá nakadeřená kštice se odráží od lebky 
jako paruka. Četné hluboké vrásky v růžové pleti a v plném obličeji. Velmi málo pomalých, 
odměřených a obratných posunků. Klidný a ostrý úsměv. Smavé oči, jež se však smějí neúčastně. 
Všechno je na něm jako z jiného věku. V jeho výrocích ani jediná puklina, uhýbání, selhání 
duchapřítomnosti. Za tou vlídnou mimočasovou tváří je sfinga. Nepochopitelný. A není to jen 
můj dojem. A B, který ho vídá už po týdny téměř každý den, mi říká, že ho nikdy ani na vteřinu 
nepřistihl, aby se uchýlil od „svrchované objektivity“. Proč odsuzuje Gurdjieva: 



1.  Protože ten, kdo pociťuje potřebu vyučovat, neprožívá plně své učení a není na vrcholu 
zasvěcení. 

2.  V Gurdjievově škole není vzájemného hmotného vztahu mezi žákem, přesvědčeným o své 
nicotě, a energií, kterou musí úspěšně ovládnout, aby se stal skutečnou bytostí. Tuto energii, tuto 
vůli na druhou, jak říká Gurdjiev, musí žák najít jen a jen v sobě. Nuže, takový postup je částečně 
falešný a může vést jen k beznaději. Tato energie existuje mimo člověka a jde o to si ji osvojit. 
Katolík, který polyká hostii, to je obřadné přijímání této energie. Ale nemáte-li víru? Nemáte-li 
víru, pak mějte oheň; v tom je celá alchymie. Skutečný oheň, hmotný oheň. Všechno začíná, vše 
se odehrává ve styku s hmotou. 

3.  Gurdjiev nežil sám, byl stále obklopen, stále ve falansteru. „Je cesta v samotě, jsou řeky v 
poušti.“ Není ani cesta, ani řeka v člověku, který se mísí mezi druhé. 

Kladu mu o alchymii otázky, které se mu musí jevit jako trapně pitomé. Nedává to najevo a 
odpovídá: 

„Nic než hmota, nic než styk s hmotou, práce na hmotě, práce rukama.“ A pak říká velmi 
důrazně: 

„Máte rád zahradničení? To je dobrý začátek. Alchymie se dá srovnat se zahradničením. 
Máte rád rybolov? Alchymie má něco společného s rybolovem. 
Ženská práce a dětská hra. 
Alchymii nelze učit. Všechna velká literární díla, která přečkala staletí, obsahují část této 

nauky. Jsou výtvorem dospělých lidí – opravdu dospělých – kteří mluvili k dětem zachovávajíce 
přitom zákony vědomostí dospělých. U velkého díla nikdy nenajdeme chybu ,v principech‘. Ale 
poznání těchto principů a cesta vedoucí k tomuto poznání musejí zůstat skryty. Je tu však 
povinnost vzájemné pomoci pro hledače prvního stupně.“ 

Kolem půlnoci se ho vyptávám na Fulcanelliho, autora Tajemství katedrál, a on mi dává na 
srozuměnou, že Fulcanelli není mrtev. 

„Lze žít,“ říká mi, „nekonečně déle, než si neprobudilý člověk představuje. A lze dokonale 
změnit vzhled. Já to vím. Mé oči to vědí. Vím také, že kámen mudrců je skutečnost. Ale jde o jiný 
stav hmoty než ten, který známe. Tento stav umožňuje jako všechny jiné stavy měření. Pracovní a 
měřicí postupy jsou prosté a nevyžadují složité přístroje: ženská práce a dětská hra...“ 

Dodává: 
„Trpělivost, naděje, práce. A ať je práce jakákoli, nikdy člověk nepracuje dost.“ 
„Naděje v alchymii se zakládá na jistotě, že je cíl. Nebyl bych začal,“ říká, „kdyby mi nebyli 

jasně dokázali, že tento cíl existuje a že ho lze dosáhnout v tomto životě.“ 

■ 

To byl můj první styk s alchymií. Kdybych k ní byl přistoupil prostřednictvím čarodějnických 
knih, myslím, že bych se se svými výzkumy nebyl dostal daleko, poněvadž mi chyběl čas a smysl 
pro literární erudici. Také nedostatek vokace, té vokace, jež se zmocní alchymisty v době, kdy 
ještě netuší, že je alchymistou, ve chvíli, kdy otevře prvně starou knihu. Mou vokací není 
provádět alchymii, ale pochopit ji. Nikoli uskutečňovat, ale vidět. Myslím, jak říká můj starý přítel 
André Billy, že „pochopit je stejně krásné jako zpívat“, i když pochopení má být jen přechodné. 
Ve svém žaláři v Readingu objevuje Oscar Wilde, že duševní nevšímavost je základní zločin a že 
krajní pozornost odhaluje dokonalou shodu mezi všemi událostmi života, ale bezpochyby také v 
širší oblasti dokonalou shodu mezi všemi prvky a všemi pohyby tvorstva, harmonii všeho. A volá: 
„Všechno pochopené je dobré.“ To jsou nejkrásnější slova, která znám. 

Jsem člověk, který má naspěch jako většina mých současníků. A s alchymií jsem navázal 
nejmodernější možný styk, rozhovor v bistru v Saint-Germain-des-Près. Později, když jsem se 
snažil dát úplnější smysl tomu, co mi řekl ten mladý muž, potkal jsem Jacquesa Bergiera, jenž 
nevylezl zaprášený z podkrovní světničky zavalené starými knihami, ale z míst, kde se soustředil 
život století, z laboratoří a informačních kanceláří. Bergier také cosi hledal na cestě alchymie. Ne 
proto, že by chtěl podniknout pouť do minulosti. Ten mimořádný mužíček, zcela zabraný do 



tajemství atomické energie, si zvolil tuto cestu jako zkratku. A já letěl zavěšen za jeho šosy 
nadzvukovou rychlostí mezi ctihodnými texty sestavenými mudrci zamilovanými do pomalosti, 
opilými trpělivostí. Bergier měl důvěru několika lidí, kteří se ještě dnes oddávají alchymii. Ale také 
moderní vědci mu přáli sluchu. U něho jsem brzy získal jistotu, že existují úzké vztahy mezi 
tradiční alchymií a nejpokročilejší vědou. Viděl jsem, jak lidská inteligence klene most mezi 
dvěma světy. Pustil jsem se na ten most a viděl jsem, že drží. Pociťoval jsem z toho velké štěstí a 
hluboké uklidnění. Už dávno pohroužen do protipokrokové hinduistické myšlenky přívržence 
Gurdjieva, viděl jsem dnešní svět jako začátek apokalypsy a neočekával jsem už ve své velké 
beznaději než hanebné skonání věků. A poněvadž jsem si nebyl příliš jist ve své pýše mimořádné 
bytosti, shledal jsem teď najednou, že si dávná minulost a budoucnost podávají ruku. Metafyzika 
alchymisty, které je už několikrát tisíc let, skrývala techniku konečně pochopitelnou nebo téměř 
pochopitelnou dvacátému století. Dnešní děsivé techniky otevíraly cestu k metafyzice téměř 
podobné metafyzice dávných dob. Jak falešnou poezií bylo mé stažení do samoty! Nesmrtelná 
duše lidí vrhala stejnou záři na každé straně mostu. 

Nakonec jsem uvěřil, že lidé ve velmi vzdálené minulosti odhalili tajemství energie a hmoty. 
Nejen rozjímáním, ale pokusnictvím. Nejen duchovně, ale technicky. Moderní duch se ubíral 
různými cestami, jež dlouho nenašly zalíbení v mých očích, cestami čistého rozumu, 
neznabožství, různými prostředky, jež mi dlouho připadaly ohavné, chystal se odhalit rovněž 
stejná tajemství, kladl po nich otázky, byl nadšen a zároveň se znepokojoval. Narážel na 
podstatné, zcela jako duch dávného poznání. 

Viděl jsem tehdy, že protiklad mezi tisíciletou „moudrostí“ a soudobou „pošetilostí“ byl 
vynálezem příliš slabé a příliš pomalé inteligence, výsledkem kompenzace pro intelektuála 
neschopného přidat na rychlosti tolik, kolik vyžaduje jeho doba. 

Je několik způsobů, jak dospět k podstatným znalostem. Náš čas má své způsoby a dávné 
civilizace měly také své. Nemluvím jen o znalostech teoretických. 

Viděl jsem konečně, že dnešní techniky jsou zdánlivě mocnější než techniky včerejší, takže 
ona podstatná znalost, kterou měli snad alchymisté (a jiní mudrci před nimi), dospěje až k nám s 
ještě větší silou, váhou, s většími nebezpečími a požadavky. Dospíváme k stejnému bodu jako 
staří, ale v odlišné výši. Spíše než odsuzovat moderního ducha jménem této zasvětitelské 
moudrosti dávných předků nebo spíše než popírat tuto moudrost a prohlašovat, že skutečné 
poznání začíná s naší vlastní civilizací, by bylo na místě obdivovat, uctívat mohutnost ducha, jenž 
v různých podobách prochází stejným bodem světla a zvedá se ve spirále. Spíše než odsuzovat, 
zapuzovat, vybírat by bylo na místě milovat. Láska je všechno, klid i pohyb zároveň. 

■ 

Předložíme vám výsledky našich bádání o alchymii. Jde samozřejmě jen o náčrty. Potřebovali 
bychom deset nebo dvacet let volna a snad i schopnosti, jaké nemáme, abychom přinesli k 
tomuto námětu skutečně pozitivní příspěvek. Avšak to, co jsme vykonali, a způsob, jakým jsme 
to vykonali, odlišuje naši malou práci silně od děl zasvěcených až dosud alchymii. Historie a 
filosofie této tradiční vědy bude sice objasněna, ale najdete zde několik postřehů o 
neočekávaných vztazích mezi sny starých „filosofujících chemiků“ a skutečnostmi soudobé 
fyziky. Ale prozraďme hned své skryté myšlenky: 

Alchymie by podle nás mohla být jedním z nejdůležitějších pozůstatků vědy, techniky a 
filosofie nějaké dávno zmizelé civilizace. To, co jsme objevili v alchymii ve světle soudobého 
vědění, nás nepobízí k víře, že by technika tak jemná, složitá a přesná mohla být výsledkem 
„božského zjevení“ spadlého z nebe. Ne že bychom zamítali jakoukoli představu zjevení. Ale při 
studiu svatých a velkých mystiků jsme nikdy nezjistili, že by Bůh mluvil k lidem řečí techniky: 
„Postav svůj kelímek do polarizovaného světla, ó můj synu! Promyj strusku třikrát překapanou 
vodou.“ 

Nevěříme také, že by se alchymistická technika mohla vyvinout tápáním, drobným břídilstvím 
nedouků, fantazií maniaků kádinky, aby nakonec vyústila v to, co je nutno správně nazvat 



atomickým rozpadem. Jsme spíše v pokušení věřit, že v alchymii jsou zachovány zbytky nějaké 
zmizelé vědy, kterou je obtížno pochopit a využít, protože nám chybí souvislost. Vyjdeme li od 
těchto trosek, budeme nutně tápat, ale určeným směrem. Hemží se to také technickými, 
morálními a náboženskými interpretacemi. A majitelé těchto trosek podléhají konečně naléhavé 
nutnosti zachovat tajemství. 

Myslíme, že naše civilizace dosahující v jiných podmínkách a za jiného stavu ducha vědění, 
jež bylo snad věděním předchozí civilizace, by snad měla veliký prospěch z toho, kdyby se vážně 
dotazovala staré doby, aby uspíšila svůj vlastní pokrok. 

A myslíme si konečně toto: alchymista, jenž dospěl na konec své „práce“ o hmotě, vidí podle 
legendy, že i v něm probíhá jakási transmutace. To, co se odehrává v jeho tyglíku, odehrává se 
také v jeho svědomí nebo v jeho duši. Je to změna stavu. Všechny tradiční texty to zdůrazňují, 
vyvolávají okamžik, kdy se „Veliké dílo“ dovršuje a kdy se alchymista stává „probudilým 
člověkem“. Zdá se nám, že tyto staré texty popisují takto cíl každého skutečného poznání zákonů 
hmoty a energie, včetně poznání technického. Naše civilizace se řítí k ovládnutí takového 
poznání. Nepřipadá nám nesmyslné představit si, že lidé jsou v poměrně blízké budoucnosti 
povoláni, aby „změnili stav“ jako legendární alchymista, aby podstoupili určitou proměnu. Pokud 
naše civilizace nezahyne v jednom okamžiku celá, dříve než dosáhla cíle, jako snad zmizely jiné 
civilizace. Ale nezoufali bychom ani v poslední chvíli, kdy bychom ještě jasně viděli, při myšlence, 
že dobrodružství ducha se opakuje pokaždé na vyšším stupni ve spirále. Předali bychom dalším 
tisíciletím starost dovést toto dobrodružství až ke konečnému bodu, až k nehybnému středu a 
nechali bychom se s nadějí pohltit. 

I I  

Sto tisíc knih, s kterými se nikdo neporadí. — Požadavek vědecké expedice do alchymické 
země. — Vynálezci. — Rtuťové šílenství. — Šifrovaná řeč. — Byla jiná atomická civilizace? 
— Atomické články v bagdádském muzeu. — Newton a velcí zasvěcenci. — Helvetius a 
Spinoza před zlatem mudrců. — Alchymie a moderní fyzika. — Vodíková bomba na 
kuchyňské plotně. — Zhmotňovat, zlidšťovat, zduchovňovat. 

Známe více než sto tisíc alchymických knih nebo rukopisů. Tato obrovitá literatura, které se 
zasvětili vynikající duchové, významní a počestní muži, tato obrovská literatura, která slavnostně 
prohlašuje svou oddanost faktům a experimentálním skutečnostem, nebyla nikdy vědecky 
probádána. Vládnoucí myšlení, katolické v minulosti, racionalistické dnes, udržovalo kolem 
těchto textů nevědomost a pohrdání. Sto tisíc knih a rukopisů obsahuje snad některá z tajemství 
energie a hmoty. Pokud to není pravda, alespoň to prohlašují. Knížata, králové a republiky 
povzbuzovali nesčetné výpravy do dalekých zemí, financovali vědecké výzkumy všeho druhu. 
Nikdy se neshromáždil tým luštitelů textů, historiků, lingvistů a vědců fyziků, matematiků, 
chemiků, biologů v úplné alchymistické knihovně s posláním zjistit, co je pravdivého a 
použitelného v těchto starých pojednáních. A to je neuvěřitelné. Ze je možná natrvalo taková 
uzavřenost ducha, že lidské společnosti jako naše, velmi civilizované a zdánlivě bez jakýchkoli 
předsudků, mohou zapomenout na svých půdách sto tisíc knih a rukopisů s označením „Poklad“, 
to snad přesvědčí i největší skeptiky, že žijeme ve fantastičnu. 

Vzácná bádání o alchymii provádějí buď mystikové, kteří žádají od textů potvrzení svého 
duchovního postoje, nebo historikové odříznutí od jakéhokoli styku s přírodní vědou a 
technikami. 

Alchymisté mluví o nutnosti destilovat tisíckrát a tisíckrát vodu, jež má sloužit přípravě 
elixíru. Slyšeli jsme prohlásit jistého specializovaného historika, že to bylo počínání šílenců. 
Nevěděl nic o těžké vodě a o metodách, kterých se používá k obohacení prosté vody na těžkou. 
Slyšeli jsme tvrdit jistého odborníka, že do nekonečna opakované přečišťování kovu nebo 
nekovu nezmění v ničem jeho vlastnosti a že tedy je nutno vidět v těchto doporučeních 



alchymistů mystické zaučování trpělivosti, rituální úkon podobný jako přebírání růžence. A přece 
takovým přečišťováním, technikou popsanou alchymisty a které dnes říkáme „zonální fúze“, se 
připravuje čisté germanium a silicium pro tranzistory. Víme nyní díky těmto pracím o 
tranzistorech, že vyčistíme-li důkladně kov a uvedeme do něho pak několik milióntin gramu 
pečlivě vybraných nečistot, dodáme zpracovávané látce nové a revoluční vlastnosti. Nechceme 
hýřit příklady, ale chtěli bychom vysvětlit, jak naléhavě žádoucí je skutečně metodický průzkum 
alchymické literatury. Byla by to obrovská práce a vyžadovala by desítky let a desítky badatelů ze 
všech oborů. Ani Bergier ani já jsme ji nemohli zdaleka načrtnout, ale jestli tahle naše neobratná 
„cihla“ jednoho dne přiměje nějaké mecenáše, aby umožnili tuto práci, pak jsme naprosto 
nezratili svůj čas. 

Když jsme trochu studovali alchymické texty, zjistili jsme, že jsou všeobecně velmi moderní 
vzhledem k době, kdy byly napsány, zatímco ostatní okultistická díla zůstala pozadu. Na druhé 
straně je alchymie jedinou parareligiózní praktikou, jež opravdu obohatila naše poznání 
skutečnosti. 

Albertus Magnus (1193–1280) úspěšně připravil žíravé draslo. První popsal chemické složení 
rumělky, antimonové běloby a suříku. 

Raymondo Lullo (1235–1315) připravil dvojuhličitan draselný. 
Théofrastus Paracelsus (1493–1541) popsal jako první zinek, až do té doby neznámý. Zavedl 

také do lékařství užívání chemických sloučenin. 
Giambattista della Porta (1541–1615) připravil kysličník cíničitý. 
Jean-Baptiste van Helmont (1577–1644) poznal existenci plynů. 
Basile Valentin (jehož totožnost nikdo nikdy neznal) objevil v 17. století kyselinu sírovou a 

chlorovodík. 
Johann Rudolf Glauber (1604–1668) objevil síran sodný. 
Brandt (zemřelý roku 1692) objevil fosfor. 
Johann Friedrich Boetticher (1682–1719) byl první Evropan, který vyráběl porcelán. 
Blaise Vigenère (1523–1596) objevil kyselinu benzoovou. 
To jsou některé z prací alchymistů, které obohacují lidstvo ve chvíli chemického pokroku. A 

jak se rozvíjejí jiné vědy, alchymie, jako by sledovala a často předcházela pokrok. Le Breton ve 
svém Klíči k filosofii zlatodějců v roce 1722 mluví o magnetismu způsobem více než 
inteligentním a často předjímá moderní vynálezy. Otec Castel v roce 1728, ve chvíli, kdy se 
začínají šířit myšlenky o gravitaci, mluví o ní a jejích vztazích se světlem v termínech, jež se o dvě 
století později podivuhodně ozývají v myšlenkách Einsteinových: 

„Řekl jsem, že kdyby se zrušila tíže světa, zrušilo by se zároveň světlo. Ostatně světlo a zvuk a 
všechny další vnímatelné kvality jsou důsledkem a jakoby výsledkem mechaniky, a tudíž tíže 
přirozených těles, jež jsou více či méně zářivá nebo zvučivá podle toho, mají-li více tíže nebo 
pružnosti.“ 

V alchymistických pojednáních našeho století vidíme, že se často objevují, spíše než v dílech 
universitních, poslední objevy jaderné fyziky, a je pravděpodobné, že zítřejší pojednání budou 
uvádět ty nejabstraktnější fyzikální a matematické teorie, jaké existují. 

Je jasný rozdíl mezi alchymií a pavědou, jako je radiesthesie, která uvádí vlny nebo paprsky do 
svých publikací, jakmile je oficiální věda objevila. Všechno nás vybízí k myšlence, že alchymie je 
schopna významně přispívat k znalostem a technikám budoucnosti, založeným na struktuře 
hmoty. 

■ 

Zjistili jsme také v alchymické literatuře překvapující množství textů čistě ztřeštěných. Dály se 
někdy pokusy vyložit toto třeštění psychoanalýzou. (Jung, Psychologie a alchymie nebo Herbert 
Silberer, Problémy mysticismu.) Častěji, jelikož alchymie obsahuje metafyzickou doktrínu a 
předpokládá mystický postoj, vykládali historikové, amatéři a zejména okultisté tyto šílené výroky 
ve smyslu nadpřirozených zjevení a inspirované věštby. Když jsme se na věc podívali blíže, zdálo 



se nám rozumné pokládat potřeštěné texty vedle textů technických a textů moudrých prostě za 
potrhlé. A také se nám zdálo, že toto šílenství experimentujícího zasvěcence lze vyložit zcela 
materialisticky, prostě a uspokojivě. Alchymisté používali často rtuť. Její výpary jsou jedovaté a 
chronické otravy vyvolávají třeštění. Teoreticky byly používané nádoby absolutně hermetické, ale 
tajemství takových uzávěrů není známo všem zasvěcencům, a tak se mohlo šílenství zmocnil 
nejednoho „chemického mudrce“. 

Konečně jsme byli překvapeni tajným charakterem alchymické literatury. Blaise Vigenère, 
kterého jsme právě citovali, vynalezl nejdokonalejší kódy a nejdůmyslnější šifrovací metody. Jeho 
vynálezy v tomto oboru jsou užívány ještě dnes. A je pravděpodobné, že Blaise Vigenère přišel do 
styku s touto vědou šifer, když se pokoušel interpretovat texty alchymistů. A tak by bylo třeba 
připojit ještě k týmům badatelů, které bychom si přáli vidět shromážděné, specialisty v luštění 
tajných písem. 

„Abych podal jasnější příklad,“ píše René Alleau, „zvolme si hru v šachy, jejíž poměrně prostá 
pravidla a prvky, jakož i nekonečnou rozmanitost kombinací známe. Přepokládáme-li, že souhrn 
esoterických pojednání alchymistů se nám jeví jako jakési partie zapsané smluvenou řečí, je 
nutno nejprve poctivě připustit, že neznáme ani pravidla hry, ani používanou šifru. V opačném 
případě tvrdíme, že kryptografický údaj je složen ze znaků přímo pochopitelných kterémukoli 
individuu, což je právě bezprostřední iluze, kterou musí vyvolat dobře složený kryptogram . A tak 
nám opatrnost radí, abychom se nedali svést pokušením jasného smyslu a abychom studovali tyto 
texty, jako by šlo o neznámý jazyk. 

Zdánlivě se tato poselství obracejí jen k druhým hráčům, k druhým alchymistům, o nichž si 
musíme myslet, že už vlastní, dík nějakému jinému prostředku psané tradice, klíč potřebný k 
přesnému pochopení tohoto jazyka.“ 

■ 

Jakkoli daleko se pustíme do minulosti, všude už najdeme rukopisy alchymistů. Nicolas de 
Valois z toho vyvozoval v 15. století, že přeměny prvků a techniky uvolnění energie byly lidem 
známy, ještě než uměli psát. Architektura předcházela písmo. Snad byla svým druhem písma. 
Však také alchymii najdeme v úzkém sepětí s architekturou. Jeden z nejvýznamnějších 
alchymistických textů, jehož autorem je Esprit Gobineau de Montluisant, nese titul: 
„Velezajímavý výklad hádanek a hieroglyfických obrazců, jež jsou na velkém portále pařížského 
chrámu Notre Dame.“ Díla Fulcanelliho jsou zasvěcena „Tajemství katedrál“ a zevrubným 
popisům „Příbytků mudrců“. Některé středověké stavby by mohly svědčit o nepamětném zvyku 
předávat architekturou poselství alchymie, jež by se tak datovalo od nekonečně vzdálených věků 
lidstva. 

Newton věřil v existenci řetězu zasvěcenců, jenž se táhne časem až do velmi vzdálené 
minulosti. A tito zasvěcenci prý znali tajemství přeměn a rozpadu hmoty. Anglický atomický 
vědec Da Costa Andrade v proslovu předneseném před svými kolegy u příležitosti třístého 
Newtonova výročí v Cambridgi v červenci 1946 neváhal naznačit, že objevitel gravitace patřil 
snad k tomuto řetězci a odhalil světu jen malou část svého vědění. 

„Nemohu doufat,“ řekl, „že bych přesvědčil skeptiky o tom, že Newton měl věšteckou moc 
nebo zvláštní zření, jež by mu odhalilo atomickou energii, ale řeknu prostě, že to, co vám budu 
citovat, daleko překračuje v myšlenkách Newtona, mluvícího o alchymické transmutaci, 
zneklidnění nad světovým rozvratem obchodu následkem umělé výroby zlata. Podívejme se, co 
Newton píše: 

,Způsob, jímž může být rtuť takto impregnována, byl zachováván v tajnosti těmi, kdož o tom 
věděli, a představuje pravděpodobně bránu k něčemu vznešenějšímu (než výroba zlata), co 
nemůže být sděleno, aniž se svět vydá nesmírnému nebezpečí, mluvili spisy Hermesa Trismegista 
pravdu.‘ 

A dále Newton píše: ,Existují jiná velká tajemství než pouhá přeměna kovů, pokud se velcí 
mistři jen nevychloubali. Oni sami znají tato tajemství.‘ 



Zamyslíme-li se nad hlubokým smyslem této pasáže, vzpomeneme si, že Newton mluví se 
stejnou zdrženlivostí a stejnou zvěstovatelskou opatrností o svých vlastních objevech v optice.“ 

Z jaké minulosti pocházeli tito velcí mistři, jichž se dovolává Newton, a v jaké minulosti zase 
oni čerpali své vědění? 

„Dospěl-li jsem tak daleko,“ praví Newton, „tedy jen dík tomu, že jsem stál na ramenou 
obrů.“ 

Newtonův současník Atterbury napsal: 
„Skromnost nás učí mluvit uctivě o našich předchůdcích, zejména když neznáme dokonale 

jejich díla. Newton, jenž je znal téměř zpaměti, k nim choval největší úctu a pokládal je za lidi 
hluboce geniální, lidi vyššího ducha, kteří dospěli se svými objevy ve všech oborech mnohem 
dále, než se nám jeví teď z toho, co zůstalo z jejich spisů. Mnohem více starých děl se ztratilo, 
než zachovalo, a naše nové objevy se možná nevyrovnají dávným ztrátám.“ 

Pro Fulcanelliho je prý alchymie poutem s civilizacemi pohlcenými před tisíciletími a které 
archeologové neznají. Samozřejmě, že žádný archeolog pokládaný za seriózního a žádný historik 
obdobné reputace nepřipustí v minulosti existenci civilizací, které měly vědu a techniky nadřazené 
našim. Ale věda a pokročilé techniky krajně zjednodušují pronikání vpřed a stopy jsou možná 
před našima očima, aniž jsme schopni je vidět v jejich významu. Žádný vážný archeolog nebo 
historik, pokud se mu nedostalo pokročilého vědeckého vzdělání, nemůže podniknout pátrání 
schopná nám o tom přinést nějaké světlo. Vzduchotěsná odloučenost vědních disciplín, jež byla 
nutností pověstného moderního pokroku, nám možná skrývá něco báječného v minulosti. 

Víme, že jeden německý inženýr, pověřený stavbou stok v Bagdádu, objevil v haraburdí 
místního muzea pod neurčitým označením „kultovní předměty“ elektrické články vyrobené deset 
století před Voltou za dynastie Sasanovců. 

Pokud budou archeologii provozovat jen archeologové, nedozvíme se, zda „noc časů“ byla 
temná nebo zářivá. 

■ 

„Jean-Frédéric Schweitzer, řečený Helvetius, prudký odpůrce alchymie, podává zprávu, že 
ráno 27. prosince 1666 se k němu dostavil cizinec. Byl to člověk počestného a vážného zevnějšku 
a velitelské tváře, oděný v prostém plášti jako přívrženec novokřtěnecké sekty Mennonitů. Když 
se zeptal Helvetia, zda věří v kámen mudrců (na což pověstný doktor odpověděl záporně), 
otevřel cizinec malou krabičku ze slonoviny, která „obsahovala tři kousky substance podobné 
sklu nebo opálu“. Její vlastník prohlásil, že je to pověstný kámen mudrců a že s takto nepatrným 
množstvím by mohl vyrobit dvacet tun zlata. Helvetius podržel úlomek látky v ruce, a když 
poděkoval návštěvníkovi za jeho laskavost, poprosil ho, aby mu jí trochu dal. Alchymista odmítl 
prudkým tónem a dodal zdvořileji, že ani za veškerý Helvetiův majetek by se nemohl odloučit od 
nejmenší částice tohoto minerálu z důvodu, který mu není dovoleno uvádět. Když ho Helvetius 
poprosil, aby podal důkaz toho, co říká, a uskutečnil transmutaci, cizinec odpověděl, že se vrátí za 
tři týdny a ukáže Helvetiovi věc, která ho jistě naplní údivem. Přišel opět přesně v stanovený den, 
ale odmítl provádět pokus a tvrdil, že je mu zapovězeno odhalit tajemství. Nicméně svolil dát 
Helvetiovi malý úlomek kamene, „ne větší než hořčičné zrnko“. A jelikož doktor vyslovil 
pochybnosti, že by množství tak nepatrné mohlo vyvolat sebemenší účinek, alchymista rozlomil 
zrnko napůl, zahodil polovinu a podal mu druhou se slovy: „I tohleto vám úplně postačí.“ 

Náš vědec musel tehdy přiznat, že se mu při první návštěvě cizince podařilo přivlastnit si 
několik částiček kamene a že proměnily olovo nikoli ve zlato, ale ve sklo. „Měl jste chránit svou 
kořist žlutým voskem,“ odpověděl alchymista, „to by bylo přispělo k rozložení olova a k přeměně 
ve zlato.“ Muž slíbil, že přijde opět příštího dne ráno v devět hodin a že uskuteční zázrak. Ale 
nepřišel a pozítří také ne. Když to viděla Helvetiova žena, přiměla ho, aby se pokusil sám o 
výrobu zlata. 

Helvetius postupoval podle směrnic cizince. Dal roztavit tři drachmy olova, kámen zabalil do 
vosku a pustil ho do roztaveného kovu. Ten se změnil ve zlato! ,Odnesli jsme zlato okamžitě ke 



klenotníkovi, který prohlásil, že to je nejjemnější zlato, jaké kdy viděl, a nabídl za ně padesát 
florinů za unci.‘ Helvetius, když uzavírá svou zprávu, nám říká, že zlatý prut byl stále v jeho 
vlastnictví jako hmatatelný důkaz přeměny prvků. ,Kéž andělé boží nad ním bdí (nad anonymním 
alchymistou) jako nad zdrojem blahořečení pro celé křesťanstvo. To je naše trvalá modlitba za 
něho i za nás.‘ 

Zpráva se rozletěla rychlostí blesku. Spinoza, kterého nemůžeme počítat mezi lidi lehkověrné, 
chtěl najít rozluštění příběhu. Navštívil klenotníka, který zkoumal pravost zlata. Zpráva byla více 
než příznivá. Při tavení se stříbro přidané do směsi proměnilo rovněž ve zlato. Klenotník 
Brechtel byl mincmisstrem vévody Oranžského. Znal zajisté své řemeslo. Je obtížno uvěřit, že by 
se mohl stát obětí podvodu nebo že by chtěl oklamat Spinozu. Spinoza se tehdy odebral k 
Helvetiovi, jenž mu ukázal zlato a kádinku, která sloužila při operaci. Zrnéčka vzácného kovu 
lpěla ještě na stěnách nádoby. Jako ostatní byl i Spinoza přesvědčen, že k přeměně kovu skutečně 
došlo.“ (Citováno podle díla Kurta Seligmanna.) 

■ 

Transmutace je pro alchymistu druhotným jevem, uskutečňovaným pouze jako důkaz. Je 
obtížné si učinit názor o skutečnosti těchto transmutací, ačkoli určitá pozorování, jako například 
Helvetiova nebo van Helmontova, přímo ohromují. Je možno tvrdit, že umění kejklíře je 
neomezené, ale čtyři tisíce let bádání a sto tisíc svazků nebo rukopisů nebylo přece zasvěceno 
pouhému šibalství? Navrhujeme něco jiného, jak hned uvidíme. Navrhujeme to bázlivě, neboť 
hybný moment tíže vědeckého názoru je strašlivý. Pokusíme se popsat alchymistovu práci, jež je 
završena výrobou „kamene mudrců“ nebo „prášku na výrobu zlata“ a uvidíme, že výklad jistých 
operací naráží na naše dnešní znalosti o struktuře hmoty. Ale není zřejmé, že by naše vědomosti o 
nukleárních jevech byly dokonalé, definitivní. Zejména katalýza může zasáhnout do těchto jevů 
způsobem pro nás ještě neočekávaným. 

Není nemožné, že některé přirozené směsi vytvářejí pod vlivem kosmických paprsků 
nukleokatalytické reakce ve velkém měřítku, jež vedou k přeměnám prvků ve velkém množství. V 
tom by bylo možno vidět jeden z klíčů k alchymii a důvod, proč alchymista opakuje donekonečna 
své úkony až do chvíle, kdy se seskupí všechny kosmické podmínky. 

Vyskytuje se námitka: Jsou-li možné transmutace takové povahy, co se stane s uvolněnou 
energií? Mnozí alchymisté by byli museli vyhodit do povětří město, v němž bydleli, a několik 
desítek tisíc čtverečních kilometrů své vlasti zároveň s ním. Bylo by muselo dojít k četným a 
strašlivým katastrofám. 

Alchymisté odpovídají: Právě že se takové katastrofy udály v daleké minulosti, obáváme se 
strašlivé energie obsažené v hmotě a zachováváme své vědění v tajnosti. Kromě toho „Velké 
dílo“ může být dosaženo jen postupnými fázemi a ten, kdo po desítkách a desítkách let pokusů a 
odříkání se naučí rozpoutávat jaderné síly, naučí se rovněž, jaká opatření je nutno zachovávat, aby 
se vyhnul nebezpečí. 

Je toto odůvodnění přijatelné? Snad. Dnešní fyzikové připouštějí, že za jistých podmínek by 
mohla být energie jaderné transmutace pohlcena zvláštními částicemi, kterým říkají neutrino nebo 
antineutrino. Zdá se, že některé důkazy o existenci neutrina byly podány. Jsou možná typy 
transmutací, jež uvolňují jen málo energie nebo při nichž uvolněná energie mizí v podobě 
neutrin. Vrátíme se k této otázce. 

Eugène Canseliet, Fulcanelliho žák a jeden z dnešních nejlepších specialistů v alchymii, byl 
velmi překvapen jistou pasáží ve studii, kterou napsal Jacques Bergier jako předmluvu k jednomu 
z klasických děl Světové knižnice. Šlo o antologii poezie 16. století. V této předmluvě Bergier 
narážel na alchymisty a na jejich záměrnou tajemnost. Napsal: „Zejména v tomto bodě je obtížno 
jim nedat za pravdu. Existuje-li postup dovolující vyrobit vodíkové bomby na kuchyňské plotně, 
pak je nutno rozhodně dát přednost tomu, aby tento postup nebyl odhalen.“ 

Pan Eugène Canseliet nám tehdy odpověděl: „Zejména by se to nemělo brát za nějaký žert. 
Viděli jste správně a já mám možnost tvrdit, že lze dospět k atomickému štěpení, vyjdeme-li z 



kovu poměrně obecného a laciného, a to chemickým procesem, který nevyžaduje nic jiného než 
dobrý komín, tavicí pec, několik Mekerových hořáků a čtyři láhve butanu.“ 

Není vyloučeno, že by bylo možno také v jaderné fyzice dosáhnout významných výsledků 
prostými prostředky. To je budoucí směr každé vědy a každé techniky. 

„Můžeme více, než víme,“ říkal Roger Bacon. Ale dodával tuto větu, jež by mohla být 
devízou alchymistů: „Ačkoli všechno není dovoleno, všechno je možné.“. 

Pro alchymistu, to je nutno neustále připomínat, je moc nad hmotou a energií jen vedlejší 
skutečností. Skutečný cíl alchymických úkonů, jež jsou možná zbytkem velmi dávné vědy patřící 
pohlcené civilizaci, je přeměna alchymisty samotného, jeho vzestup k vyššímu stavu vědomí. 
Hmotné výsledky jsou jen přísliby konečného výsledku, jenž je duchovní. Všechno je zaměřeno k 
přeměně člověka samého, k jeho zbožštění, k jeho splynutí s neměnnou božskou energií, z níž 
vyzařují všechny energie hmotné. Alchymie je onou vědou „se svědomím“, o níž mluví Rabelais. 
Je to věda, která méně materializuje, než hominizuje, abychom použili výrazu otce Teilharda de 
Chardin, jenž říkával: „Skutečná fyzika je ta, které se podaří vtělit celého člověka do souvislé 
představy světa.“ 

„Vězte,“ napsal jeden mistr alchymista, „vězte vy všichni, zkoumači tohoto umění, že duch je 
vše, a jestliže v tomto duchu není uzavřen jiný podobný duch, pak všechno je k ničemu.“ 

 
 I I I  

Kde vidíme malého židáčka, jenž má raději med než cukr. — Kde alchymista, jímž by mohl být 
tajemný Fulcanelli, mluví o atomickém nebezpečí v roce 1937, popisuje atomickou bombu a 
vyvolává zmizelé civilizace. — Kde Bergier rozřeže autogenem nedobytnou pokladnu a chodí s 
lahví urania pod paží. — Kde jistý americký major beze jména hledá Fulcanelliho definitivně 
zmizelého. — Kde Oppenheimer zpívá dueto s jistým čínským mudrcem, který žil před tisíci 
lety. 

Bylo to v roce 1933. Malý židovský studentík měl na špičatém nose kulaté brýličky, za nimiž 
se třpytily dvě čilé a chladné oči. Na jeho kulaté lebce řídla už kštice podobná kuřecímu chmýří. 
Strašlivý přízvuk ještě zhoršovaný váháním dodával jeho slovům cosi komického a zmateného, 
jako když se kachny čváchají v kaluži. Když ho člověk poznal trochu lépe, měl dojem, že v tom 
nevzhledném človíčkovi plném záludnosti a dětské životní neobratnosti se zmítala jako velký 
červený balónek držený na šňůrce zápěstím dítěte inteligence lačně hladová, vypjatá, citlivá a 
šíleně prudká. 

„Vy se tedy chcete stát alchymistou?“ zeptal se ctihodný profesor studenta Jacquesa Bergiera, 
který klopil hlavu sedě na kraji křesla a na kolenou měl aktovku nacpanou papíry. Ctihodný muž 
byl jeden z největších francouzských chemiků. 

„Nerozumím vám, pane,“ řekl student podrážděně. 
Měl zázračnou paměť a vzpomněl si, že viděl jako šestiletý německou rytinu představující dva 

alchymisty při práci ve změti křivulí, kleští, tyglíků a měchů. Jeden z nich, oděný v hadrech, střežil 
s otevřenými ústy oheň, a druhý, šíleně vousatý a vlasatý, se drbal na hlavě a vrávoral v hloubi té 
jedové sloje. 

Profesor nahlédl do fasciklu spisů: 
„Během posledních dvou let jste se zajímal zejména o volné přednášky z jaderné fyziky u 

Jeana Thibauda. Tyto přednášky nevedou k žádnému diplomu ani certifikátu. Vyslovujete přání 
pokračovat na této cestě. V krajním případě bych ještě chápal takový zájem u fyzika. Ale vy se 
chcete věnovat chemii. Počítáte snad náhodou s tím, že se naučíte vyrábět zlato?“ 

„Pane profesore,“ řekl židovský student, zvedaje své zanedbané tučné ručičky, „věřím v 
budoucnost jaderné chemie. Věřím, že přeměny hmoty v průmyslovém měřítku se uskuteční v 
blízké budoucnosti.“ 



„To mi připadá jako šílenství.“ 
„Ale pane profesore...“ 
Někdy se zastavil na začátku věty a opakoval ten začátek jako porouchaný gramofon, ne že by 

byl duchem mimo, ale protože si jeho duch odskočil, aniž to mohl přiznat, k poezii. Znal 
nazpaměť tisíce veršů a všechny Kiplingovy básně: 

Škrábali pilně všechny přednášky, 
však nikdy nedostihli mého ducha, 
zanechal jsem je uštvané a dumající 
nejméně o rok a půl za sebou... 

„Ale pane profesore, i když nevěříte v přeměnu hmoty, měl byste věřit v jadernou energii. 
Obrovské potenciální zdroje jádra...“ 

„Tatata,“ řekl profesor. „To je dětinský primitivismus. To, čemu fyzikové říkají jaderná 
energie, je integrační konstantou v jejich rovnicích. Je to filosofická idea a to je vše. Vědomí je 
hlavní hybnou silou lidí. Ale vědomí neuvádí do chodu lokomotivy, to uznáte? A tak snít o stroji 
poháněném jadernou energií... Ne, ne, hochu.“ 

Hoch spolkl slinu. 
„Vraťte se na zem a přemýšlejte o své budoucnosti. To, co vás v této chvíli žene, neboť se mi 

zdá, že jste ještě nevykročil z dětství, je jeden z nejstarších lidských snů, sen alchymistů. Přečtěte 
si znovu Berthelota. Popsal pěkně tuto chiméru transmutace hmoty. Ostatně vaše známky nejsou 
zrovna nejskvělejší. Dám vám radu: Vstupte co nejrychleji do průmyslu. Prodělejte si řepnou 
kampaň. Tři měsíce v cukrovaru vás přivedou do styku se skutečností. Potřebujete to. Mluvím s 
vámi jako otec.“ 

Nehodný syn koktavě poděkoval a odešel s nosem do větru a s tučnou aktovkou pod svou 
krátkou paží. Byl to tvrdohlavec. Řekl si, že je nutno těžit z tohoto rozhovoru, ale že med je lepší 
než cukr. Bude dál pokračovat ve studiu problémů atomového jádra. A bude shánět dokumenty o 
alchymii. 

■ 

Tak se můj přítel Jacques Bergier rozhodl pokračovat ve studiích považovaných za neužitečná 
a doplňovat je jiným studiem pokládaným za ztřeštěné. Nutnosti života, válka a koncentrační 
tábory ho poněkud oddálily od nukleoniky. Vnesl do ní však několik příspěvků ceněných 
specialisty. Za jeho výzkumů se sny alchymistů a skutečnosti matematické fyziky nejednou 
potkaly. Ale ve vědecké oblasti došlo od roku 1933 k velkým změnám a můj přítel měl stále méně 
dojem, že by plul proti proudu. 

■ 

Od roku 1934 do roku 1940 byl Jacques Bergier spolupracovníkem André Helbronnera, 
jednoho z pozoruhodných mužů naší doby. Helbronner, zavražděný nacisty v Buchenwaldu v 
březnu 1944, byl ve Francii prvním universitním profesorem, který vyučoval fyzikální chemii. 
Tato věda na pomezí dvou disciplín zrodila od té doby četné jiné vědy: elektroniku, nukleoniku a 
stereotroniku, zcela novou vědu, která studuje přeměnu energie v pevných látkách. Jednou z 
jejích aplikací je tranzistor. Helbronner měl dostat velkou zlatou medaili Franklinova institutu za 
své objevy o koloidálních kovech. Zajímal se rovněž o zkapalňování plynů, o aeronautiku a o 
ultrafialové paprsky. 

V roce 1934 se věnoval plně jaderné fyzice a vybudoval s přispěním průmyslových skupin 
výzkumnou laboratoř pro nukleoniku, kde se dosahovalo až do roku 1940 značně zajímavých 
výsledků. Helbronner byl kromě toho soudním znalcem ve všech záležitostech týkajících se 
přeměny prvků a tak měl Jacques Bergier příležitost se sejít s jistým počtem falešných alchymistů, 
podvodníků nebo osvícenců a s jedním alchymistou skutečným, opravdovým mistrem. 



Můj přítel se nikdy nedozvěděl skutečné jméno tohoto alchymisty, a i kdyby je věděl, nepodal 
by o něm příliš mnoho údajů. Muž, o němž budeme mluvit, zmizel už dávno, aniž nám zanechal 
viditelné stopy. Odešel do podzemí a dobrovolně spálil všechny mosty mezi světem a sebou. 
Bergier se jen domnívá, že šlo o muže, jenž napsal pod pseudonymem Fulcanelli okolo roku 1920 
dvě zvláštní a podivuhodné knihy Příbytky mudrců a Tajemství katedrál. Tyto knihy byly vydány 
péčí Eugèna Canselieta, jenž nikdy neodhalil totožnost autora. Jsou už dávno rozebrány a amatéři 
kupovali vzácně se vyskytující exempláře za desítky tisíc franků. Jsou to zajisté nejdůležitější díla o 
alchymii. Jsou výrazem svrchovaných znalostí a moudrosti a známe nejednoho velkého ducha, 
jenž uctívá legendární jméno Fulcanelliho. 

„Když dospěl na vrchol poznání,“ píše Eugène Canseliet, „mohl snad odmítnout a 
neuposlechnout příkazů osudu? Nikdo není prorokem ve své zemi. Toto staré úsloví udává snad 
tajný důvod rozvratu, který vyvolává v osamělém a přičinlivém životě mudrce jiskra zjevení. Pod 
vlivem tohoto božského plamene je starý muž zcela pohlcen. Jméno, rodina, vlast, všechny iluze, 
všechny omyly i marnivost, vše se rozpadne v prach. A z tohoto popela se znovu zrodí osobnost 
jako fénix básníků. Tak tomu alespoň chce tradice mudrců. 

Můj mistr to věděl. Zmizel, když udeřila osudová hodina, když se naplnilo znamení. Kdo by 
se také odvážil vyhnout zákonu? Já sám, ačkoli by takové bolestné, ale nevyhnutelné odloučení 
bylo kruté, bych nejednal jinak, kdyby mě dnes postihla šťastná událost, jež přiměla mého mistra, 
aby prchl před světskými poctami.“ 

Eugène Canseliet napsal tyto řádky v roce 1925. Muž, jenž mu svěřil péči o vydání svých děl, 
změnil prý vzhled i prostředí. V roce 1937 se Jacques Bergier domníval jednoho červnového 
odpoledne, že má pádné důvody, aby věřil, že má před sebou Fulcanelliho. 

Můj přítel se sešel s tou tajuplnou osobností na žádost Andrého Helbronnera v prozaickém 
prostředí výzkumné laboratoře pařížské plynárny. Zde je doslova jejich rozhovor: „Profesor 
André Helbronner, jehož jste asistentem, jak se domnívám, hledá jadernou energii. Byl tak laskav, 
že mi podal zprávu o některých dosažených výsledcích a zejména o objevení radioaktivity, jež 
odpovídá poloniu, když je vizmutové vlákno rozdrceno elektrickým výbojem v deuteriu za 
vysokého tlaku. Jste velmi blízko úspěchu jako ostatně i někteří jiní současní vědci. Ale dovolíte 
mi, abych vás varoval? Práce, kterým se věnujete vy a vám podobní, jsou strašlivě nebezpečné. 
Nevystavují nebezpečí jenom vás. Jsou hrozbou celému lidstvu. Uvolnění jaderné energie je 
snadnější, než si myslíte. A uměle vytvořená radioaktivita může za několik let otrávit ovzduší 
planety. Kromě toho mohou být atomické výbušniny vyrobeny už z několika gramů kovu a stačí 
vyhladit celá města. Říkám vám to jasně: alchymisté to vědí už dávno.“ 

Bergier se pokusil ho přerušit, neboť se bouřil. Alchymisté a moderní fyzika! Chtěl se pustit 
do sarkasmů, když ho jeho host přerušil: 

„Vím, co mi řeknete, ale je to nezajímavé. Alchymisté neznali strukturu jádra, neznali 
elektřinu, neměli žádný detekční prostředek. Nemohli provést žádnou přeměnu hmoty a nemohli 
tedy nikdy uvolnit jadernou energii. Nebudu se pokoušet vám dokazovat to, co vám teď 
prohlásím, ale prosím vás, abyste opakoval panu Helbronnerovi toto: geometrické uspořádání 
krajně čistých látek stačí k rozpoutání atomických sil, aniž je třeba používat elektřiny nebo 
vakuové techniky. A teď už vám jen něco přečtu.“ 

Muž vzal se stolku dílo Fréderika Soddyho Výklad rádia , otevřel je a četl: 
„Myslím, že v minulosti existovaly civilizace, které znaly atomickou energii a které špatné 

používání této energie úplně zničilo.“ 
Pak pokračoval: 
„Žádám vás, abyste připustil, že části některých technik přežily. Žádám vás také, abyste se 

zamyslel nad faktem, že alchymisté směšovali své výzkumy se zájmy mravními a náboženskými, 
kdežto moderní fyzika se zrodila v 18. století ze zábavy několika velmožů a volnomyšlenkářských 
boháčů. Věda bez svědomí... Domnívám se, že jsem učinil dobře, když jsem tu a tam varoval 
některé badatele, ale nemám nejmenší naději, že by mé varování přineslo nějaké plody. Ostatně 
nemám zapotřebí doufat.“ 



Bergierovi měl navždy znít v uších zvuk tohoto výrazného, kovového a důstojného hlasu. 
Dovolil si položit otázku: 
„Jste vy sám, pane, alchymistou? Nemohu věřit, že byste trávil svůj čas pokusy o výrobu zlata 

jako Dunikowski nebo doktor Miethe. Už rok se pokouším získat dokumentaci o alchymii a 
brodím se mezi samými šarlatány nebo výklady, které mi připadají fantastické. Mohl byste mi vy, 
pane, povědět, v čem spočívá vaše bádání?“ 

„Žádáte mě, abych shrnul ve čtyřech minutách čtyři tisíce let filosofie a úsilí celého mého 
života. Žádáte mě kromě toho, aby převedl do jasného jazyka pojmy, pro něž jasný jazyk není 
stvořen. Mohu vám nicméně říci toto: jistě víte, že role pozorovatele v oficiální, stále se rozvíjející 
vědě je čím dál důležitější. Relativita, princip nejistoty vám ukazují, do jaké míry zasahuje dnes 
pozorovatel do jevů. A tajemství alchymie je v tom, že existuje prostředek, jak zacházet s hmotou 
a energií, aby vzniklo to, co by soudobí vědci nazvali silovým polem. Toto silové pole působí na 
pozorovatele a uvádí ho do výsadního postavení vůči vesmíru. Z tohoto výsadního bodu má 
přístup ke skutečnostem, které nám prostor a čas, hmota a energie obvykle zakrývají. Tomu 
říkáme ,Velké dílo‘.“ 

„Ale co kámen mudrců? Výroba zlata?“ 
„To jsou jen aplikace zvláštních případů. Podstatná není přeměna kovů, ale přeměna 

experimentátora samého. To je dávné tajemství, k němuž dospívá několik mužů za století.“ 
„A co se s nimi pak stane?“ 
„Dovím se to snad jednoho dne.“ 
Můj přítel neměl už nikdy spatřit toho muže, který zanechal nesmazatelnou stopu pod 

jménem Fulcanelli. Všechno, co o něm víme, je, že přežil válku a zmizel po osvobození. Všechna 
pátrání skončila neúspěšně. 

■ 

Je ráno v červenci 1945. Ještě bledý a vyzáblý jako smrt, Jacques Bergier, oděný v khaki 
uniformě, rozřezává autogenem nedobytnou pokladnu. Je to jeho další proměna. Za posledních 
let byl postupně tajným agentem, teroristou a politicky deportovaným. Nedobytná pokladna se 
nachází v krásné vile u Kostnického jezera, která patřila řediteli velkého německého trustu. 
Rozřezaná pokladna vydává své tajemství: láhev obsahující mimořádně těžký prášek. Na nálepce 
stojí: „Uranium pro atomické použití.“ Je to první formální důkaz, že v Německu existoval 
projekt atomické bomby dostatečně pokročilý, aby vyžadoval velká množství čistého uranu. 
Goebbels měl částečně pravdu, když dal z bombardovaného bunkru rozšířit do ulic Berlína v 
troskách pověst, že tajná zbraň užuž vybuchne do tváře „vetřelců“. Bergier podal o objevu 
zprávu spojeneckým úřadům. Američané se projevili jako skeptičtí a prohlásili, že je jakékoli 
pátrání v oblasti jaderné energie nezajímá. Bylo to zastírání. Jejich první bomba ve skutečnosti 
vybuchla potají v Allamogordo a americká mise vedená fyzikem Goudsmithem byla v té chvíli v 
Německu a hledala atomický článek, který sestrojil profesor Heisenberg, než se zhroutila říše. 

Ve Francii se oficiálně nic nevědělo, ale byly tu náznaky. A zejména jeden pro zasvěcené lidi: 
Američané vykupovali za cenu zlata všechny alchymické rukopisy a dokumenty. 

Bergier sestavil zprávu prozatímní vládě o pravděpodobné skutečnosti výzkumů o jaderných 
výbušninách jak v Německu, tak ve Spojených státech. Zpráva byla bezpochyby hozena do koše a 
můj přítel si ponechal svou láhev, s níž mával lidem před nosem a prohlašoval: „Vidíte to? Stačilo 
by, aby jediný neutron vnikl dovnitř a Paříž vyletí do povětří!“ Ten mužíček s komickým 
přízvukem měl rozhodně smysl pro žert a žasli jsme, že vězeň sotva vylezlý z Mauthausenu si 
zachoval tolik humoru. Ale žertování ztratilo náhle všechnu veselou příchuť v den Hirošimy. V 
Bergierově pokoji začal bez přestání vyzvánět telefon. Různá odpovědná úřední místa žádala 
kopii zprávy. Americká výzvědná služba poprosila držitele pověstné láhve, aby se okamžitě sešel s 
jistým majorem, který nechtěl udat své jméno. Jiná úřední místa žádala, aby byla láhev okamžitě 
vzdálena z pařížské aglomerace. Marně Bergier vysvětloval, že láhev neobsahuje určitě čistý uran 
235 a že i kdyby ho obsahovala, nachází se uran bezpochyby pod kritickým bodem. Jinak by byl 



explodoval už dávno. Zabavili mu jeho hračku a už o ní nikdy neuslyšel. Pro útěchu mu přinesli 
zprávu „Generálního ředitelství pro studia a výzkum“. Bylo to všechno, co tato organizace závislá 
na francouzské tajné službě věděla o jaderné energii. Na zprávě byla tři razítka: „Tajné, důvěrné, 
nerozšiřovat.“ Obsahovala výlučně výstřižky z revue Věda a život. 

A tak mu nezbývalo, chtěl-li ukojit svou zvědavost, než se sejít s pověstným anonymním 
majorem, o němž profesor Goudsmith vyprávěl několik příhod ve své knize Alsos. Tento 
záhadný důstojník, obdařený smyslem pro černý humor, zakamufloval své služby do organizace 
pro vyhledávání hrobů amerických vojáků. Vypadal velmi čile a zdálo se, že mu Washington šlape 
na paty. Chtěl nejprve zvědět o všem, co se Bergier mohl dovědět nebo vytušit o německých 
jaderných projektech. Ale zejména pro spásu světa, pro spojeneckou věc a pro majorův služební 
postup bylo bezpodmínečně nutné, aby se okamžitě našel Eric Edward Dutt a alchymista známý 
pod jménem Fulcanelli. 

Dutt, po němž měl pátrat Hellbronner, jak byl vyzván, byl Ind, který tvrdil, že má přístup k 
velmi starým rukopisům. Prohlašoval, že v nich načerpal některé metody proměny kovů a 
kondenzovaným výbojem vedeným borovou sloučeninou wolframu obdržel v sebraném výrobku 
stopy zlata. Podobných výsledků měli dosáhnout mnohem později Rusové, ale ti použili mocných 
urychlovačů částic. 

Bergier nemohl příliš prospět svobodnému světu, spojenecké věci a majorovu povýšení. Eric 
Edward Dutt byl jako kolaborant zastřelen francouzskou kontrarozvědkou v severní Africe. 
Pokud šlo o Fulcanelliho, ten se definitivně rozplynul. 

Nicméně major dal poslat Bergierovi z vděčnosti, ještě než vyšly, obtahy zprávy o vojenském 
využití atomické energie od profesora H. D. Smytha. Byl to první skutečný dokument o této 
otázce. A v tomto textu byla podivuhodná potvrzení výroků učiněných alchymistou v červnu 
1937. 

Atomický článek, základní nástroj pro výrobu bomby, byl skutečně pouze „geometrickým 
uspořádáním krajně čistých substancí“. V principu tento nástroj, jak to kdysi řekl Fulcanelli, 
nevyužíval ani elektřiny, ani vakuové techniky. Smythova zpráva činila rovněž narážku na 
vyzařující jedy, na plyny, na radioaktivní prach vysoké toxicity, který bylo poměrně snadné 
připravit ve velkém množství. Také alchymista tehdy mluvil o možném otrávení celé planety. 

Jak mohl neznámý, osamělý a mystický badatel předvídat nebo znát to všechno? „Odkud to 
všechno máš, lidská duše, odkud to všechno máš?“ 

Když listoval v obtazích zprávy, vzpomněl si můj přítel také na pasáž z De alchima Alberta 
Magna: 

„Potká-li tě to neštěstí, že tě uvedou ke knížatům a králům, budou se tě neustále vyptávat: 
,Nuže, mistře, jak pokračuje dílo?‘ A ve své netrpělivosti tě budou nazývat zlodějem a 
budižkničemu a způsobí ti mnohé nepříjemnosti. A nedospěješ-li k šťastnému cíli, pocítíš 
všechnu tíži jejich hněvu. Budeš-li mít naopak úspěch, ponechají si tě u sebe ve věčném zajetí, 
aby tě přinutili pracovat jen v jejich prospěch.“ 

Zmizel snad proto Fulcanelli a střežili snad proto alchymisté všech dob tak žárlivě své 
tajemství? 

První a poslední rada, kterou dává Harrisův papyrus, zní: „Zavřete ústa! Zamkněte si ústa!“ 
Léta po Hirošimě, 17. ledna 1955, prý Oppenheimer prohlásil: „V hlubokém smyslu, který 

žádné laciné zesměšňování nemůže setřít, jsme my vědci znali ten hřích.“ 
A tisíc let dříve napsal čínský alchymista: 
„Bylo by strašlivým hříchem odhalit vojákům tajemství tvého umění. Měj se na pozoru! Ať 

není ani hmyz v místnosti, kde pracuješ!“ 

 
 IV  



Moderní alchymie a duch bádání. — Popis toho, co dělá alchymista ve své laboratoři. — 
Neomezené opakování pokusu. — Co očekává ? — Příprava temnot. — Elektronický plyn. — 
Rozpouštějící voda. — Je kámen mudrců energií ve stavu klidu? — Přeměna samého alchymisty. 
— Dále začíná skutečná metafyzika. 

Moderní alchymista je člověk, který čte pojednání o jaderné fyzice. Pokládá za jisté, že 
proměny prvků a jevy ještě mnohem mimořádnější mohou být uskutečněny pokusy a s 
materiálem poměrně jednoduchým. U soudobých alchymistů se shledáváme s duchem osamělého 
badatele. Zachovám takového ducha je v naší době vzácné. Ve skutečnosti jsme totiž uvěřili, že 
rozvoj znalostí není možný bez početných týmů, bez obrovitého vybavení a značných finančních 
zdrojů. Jenže základní objevy, jako například radioaktivita nebo mechanika vlnění, byly vykonány 
osamělými lidmi. Amerika, země velkých vědeckých týmů a velkých možností, posílá dnes do 
světa své agenty, aby pátrali po originálních duších. Ředitel amerického vědeckého výzkumu, 
doktor James Killian, prohlásil v roce 1958, že je škodlivé důvěřovat jedině kolektivní práci a že 
by bylo třeba obrátit se na osamělé lidi, kteří nosí v hlavě originální myšlenky. Rutherford vykonal 
stěžejní práce o struktuře hmoty s krabicemi od konzerv a kousky drátu. Jean Perrin a paní 
Curieová posílali před válkou své spolupracovníky v neděli na Bleší trh, aby přinesli trochu 
materiálu. Mocně vybavené laboratoře jsou samozřejmě nutné, ale bylo by důležité zorganizovat 
spolupráci mezi těmito laboratořemi, těmito týmy a originálními osamělci. Avšak alchymisté se 
vyhýbají pozvání. Jejich příkazem je tajemství. Jejich ctižádost je duchovního řádu. „Není 
pochyb,“ píše René Alleau, „že alchymické pokusy jsou podkladem vnitřní askeze.“ Obsahuje-li 
alchymie nějakou vědu, pak je tato věda jen prostředkem, jak se dopracovat k vědění a svědomí. 
Od té chvíle je důležité, aby se nešířila ven, kde by se stala účelem. 

■ 

Jak vypadá alchymistův materiál. Je to vybavení badatele v anorganické chemii vysokých 
teplot: pece, kelímky, váhy, měřicí nástroje, k nimž se připojily přístupné moderní detektory 
jaderného záření, Geigerovo počitadlo, scintillometr atd. 

Toto vybavení se může zdát směšné. Ortodoxní fyzik by nemohl připustit, že je možno 
vyrobit katodu vysílající neutrony prostými a málo nákladnými prostředky. Jsou-li naše zprávy 
přesné, pak se to alchymistům daří. V době, kdy elektron byl pokládán za čtvrtý stav hmoty, se 
vynalezla velmi složitá a obtížná zařízení na výrobu elektronických proudů. Nato v roce 1910 
Elster a Gaitel ukázali, že stačí ohřát ve vzduchoprázdnu vápno do temně rudé barvy. Neznáme 
všechny zákony hmoty. Jestliže je alchymie vědou, která má před naší vědou předstih, pak užívá 
prostředků jednodušších, než jsou naše. 

Známe několik alchymistů ve Francii a dva ve Spojených státech. Jsou alchymisté v Angliii, v 
Německu a v Itálii. E. J. Holmyard říká, že se s jedním setkal v Maroku. Tři nám napsali z Prahy. 
Sovětský vědecký tisk přikládá dnes alchymii veliký význam a zabývá se jejím historickým 
průzkumem. 

Pokusíme se teď – a domníváme se, že poprvé – popsat přesně to, co dělá alchymista ve své 
laboratoři. Netvrdíme, že odhalíme metodu alchymistů v úplnosti, ale věříme, že jsme získali o 
této metodě některé, do jisté míry zajímavé postřehy. Nezapomínáme, že posledním cílem 
alchymie je přeměna alchymisty samého a že jeho práce v laboratoři je jen pomalou cestou k 
„osvobození ducha“. O této laboratorní práci se pokusíme přinést nové poznatky. 

Alchymista nejdříve po léta luštil staré texty, do nichž „se čtenář musí pustit bez pomoci 
Ariadniny nitě, pohroužit se do labyrintu, kde bylo vše svědomitě a systematicky připraveno k 
tomu, aby byl nezasvěcenec uvržen do nerozmotatelného duševního zmatku“. Trpělivost, pokora 
a víra ho přivedly k určité úrovni chápání těchto textů. Na této úrovni bude moci skutečně začít s 
alchymickou zkušeností. Popíšeme tuto zkušenost, ale chybí nám k tomu jeden prvek. Víme, co 
se děje v alchymistově laboratoři. Nevíme, co se děje v alchymistovi samém, v jeho duši. Je 
možné, že všechno je dohromady spjato. Je možné, že duševní energie hraje určitou úlohu ve 



fyzikálních a chemických pracích alchymie. Je možné, že určitý způsob, jak získávat, soustřeďovat 
a orientovat duchovní energii, je nutný ke zdaru alchymistovy práce. Není to jisté, ale nemůžeme 
ve věci tak jemné nevyhradit místo, jež jim patří, Dantovým slovům: „Vidím, že věříš těmto 
věcem, protože ti je říkám, ale nevíš proč, takže ač jim věříš, zůstávají přesto stále skryty.“ 

Náš alchymista začíná s přípravou dokonalé směsi tří složek v achátovém hmoždíři. První, 
která tvoří 95% směsi, je ruda, například kyz arzénový, železná ruda obsahující zejména jako 
nečistoty arzenik nebo antimon. Druhou je kov: železo, olovo, stříbro nebo rtuť. Třetí je kyselina 
organického původu, kyselina citrónová nebo vinná. Tyto složky drtí ručně a mísí po pět nebo 
šest měsíců. Pak všechno zahřeje v kelímku. Zvyšuje postupně teplotu a nechá pochod probíhat 
asi deset dní. Musí si počínat opatrně. Unikají jedovaté plyny, výpary rtuti a zejména 
arzenovodíku, který zabil už nejednoho alchymistu, sotva započal svou práci. 

Konečně rozpustí obsah kelímku pomocí kyseliny. Když hledali rozpustidlo, objevili 
alchymisté minulých dob kyselinu octovou, dusičnou a sírovou. Toto rozpouštění se musí dít v 
polarizovaném světle, ať v slabém slunečním světle odraženém v zrcadle, ať ve světle měsíce. 
Dnes víme, že polarizované světlo se chvěje jediným směrem, zatímco normální světlo se chvěje 
všemi směry kolem jedné osy. 

Pak odpaří tekutinu a vyžíhá pevnou látku. Tuto operaci opakuje tisíckrát a tisíckrát a po 
několik let. Proč? To nevíme. Snad že očekává chvíli, kdy se vyskytnou zároveň nejlepší 
podmínky: kosmické paprsky, zemský magnetismus atd. Snad aby dosáhl tzv. „únavy“ hmoty v 
hlubokých strukturách, které ještě neznáme. Alchymista mluví o „svaté trpělivosti“, o pozvolném 
zahušťování „univerzálního ducha“. Za touto parareligiózní řečí je jistě něco jiného. 

Tento způsob práce za nekonečného opakování stejného postupu se může jevit modernímu 
chemikovi šílený. Učil se totiž, že jediná experimentální metoda je platná, totiž metoda Clauda 
Bernarda. Tato metoda postupuje průvodními variacemi. Opakuje se tisíckrát stejný pokus, ale 
pokaždé se obmění jeden z činitelů, poměry jedné ze složek, teplota, tlak, katalyzátor atd. Získané 
výsledky se zaznamenávají, a tak se vyvodí některé ze zákonů, jež řídí jev. Je to metoda 
osvědčená, ale není to metoda jediná. Alchymista opakuje své pokusy, aniž cokoli obměňuje, až 
se děje něco kromobyčejného. Věří v podstatě v přírodní zákon, jenž se dá dosti dobře přirovnat 
k. „principu výlučnosti“ formulovanému fyzikem Paulim, Jungovým přítelem. Podle Pauliho 
nemohou být v daném systému (atom a jeho molekuly) dvě částice (elektron, proton, mezon) ve 
stejném stavu. Všechno v přírodě je jedinečné: „Vaše duše se žádné nepodobá...“ Proto přechod 
od vodíku k héliu, od hélia k lithiu atd., jak to ukazuje jadernému fyzikovi periodická tabulka 
prvků, je prudký, bez prostředníka. Když přidáme k nějakému systému částici, tato částice 
nemůže nabýt žádného ze stavů existujících uvnitř tohoto systému. Zaujme nový stav a 
kombinace s částicemi již existujícími vytváří nový a jedinečný systém. 

Jako nejsou dvě podobné duše, dvě podobné bytosti, dvě podobné rostliny (Pauli by řekl: dva 
podobné elektrony), tak nejsou pro alchymistu ani dva podobné pokusy. Opakuje-li se tisíckrát 
jeden pokus, stane se nakonec něco mimořádného. Nejsme dosti kompetentní, abychom mu dali 
za pravdu, nebo ho vyvraceli. Spokojíme se poznámkou, že si moderní věda, věda kosmických 
paprsků osvojila metodu, jež se dá srovnat s metodou alchymisty. Tato věda studuje jevy 
působené příchodem části obrovské energie pocházející z hvězd do detekčního aparátu nebo na 
fotografickou desku. Tyto jevy nelze obdržet kdykoli libovolně. Je nutno čekat. Občas se 
zaznamená kromobyčejný jev. Tak v létě roku 1957, za pokusů konaných ve Spojených státech 
profesorem Bruno Rossim, částice nadaná strašlivou energií, nikdy až dosud nezaznamenanou a 
pocházející asi z jiné galaxie než z naší Mléčné dráhy zapůsobila zároveň na tisíc pět set počítačů 
v okruhu osmi čtverečních kilometrů a vytvořila za svého průchodu obrovitý snop atomického 
odpadu. Neumíme si představit žádný stroj schopný vyvolat obdobnou energii. Nikdy, kam až 
sahá paměť vědců, se neudál takový jev a nevíme, zda se udá znovu. A tak náš alchymista čeká, 
jak se zdá, výjimečnou událost pozemského nebo kosmického původu, jež ovlivní jeho kelímek. 
Snad by mohl zkrátit své čekání, kdyby použil aktivnějších prostředků, než je oheň, kdyby 
například zahříval svůj kelímek v indukční peci metodou levitace. Při ní se směs, která se má 



roztavit, pověsí do prázdna tak, aby nepřišla do styku s nějakou hmotnou stěnou prostřednictvím 
magnetického pole. Nebo by mohl ke své směsi přidat radioaktivní izotopy. Pak by mohl konat a 
opakovat svůj pokus nikoli několikrát týdně, ale miliardkrát za vteřinu a zmnohonásobil by tak 
naději, že zachytí „událost“ nutnou ke zdaru pokusu. Ale dnešní jako včerejší alchymista pracuje 
tajně, v chudobě a pokládá čekání za ctnost. 

Pokračujme v našem popisu: Po několika letech stále stejné práce probíhající ve dne a v noci 
náš alchymista nakonec usoudí, že první fáze skončila. Tehdy přidá ke své směsi okysličovadlo, 
například dusičnan draselný. V jeho kelímku je síra pocházející z kyzu a uhlík pocházející z 
organické kyseliny. Síra, uhlík a dusičnan: tak za tohoto pokusu dávní alchymisté objevili střelný 
prach. A začne znovu rozpouštět a pak odpařovat bez ustání po celé měsíce a roky, očekávaje 
znamení. O povaze tohoto znamení se díla alchymistů liší, ale snad proto, že může být více 
různých jevů. Toto znamení se projeví ve chvíli rozpouštění. U některých alchymistů jde o 
vytváření krystalů ve tvaru hvězd na povrchu lázně. U jiných se objeví na tomto povrchu vrstva 
kysličníku a pak se protrhne a odhalí zářící kov, v němž jako by se odrážela v zmenšeném měřítku 
hned Mléčná dráha, hned hvězdná souhvězdí. 

Jakmile dostal toto znamení, vylije alchymista svou směs z kelímku a „nechá ji uzrát“ 
chráněnou před vzduchem a vlhkostí až do prvního dne příštího jara. Když se opět dá do práce, 
jeho postup míří k tomu, čemu se ve starých textech říká „příprava temnot“. Současná bádání v 
historii chemie ukázala, že německý mnich Černý Berthold (Berthold Schwarz), kterému se 
všeobecně připisuje vynález střelného prachu na západě, nikdy neexistoval. Je to symbolická 
figura této „přípravy temnot“. 

Směs se umístí do průhledné jímky ze skla uzavřené zvláštním způsobem. Máme málo údajů 
o tomto uzávěru, zvaném uzávěr Hermesův nebo hermetický. Práce spočívá nadále v tom, že se 
zahřívá recipient a teploty se odměřují s nekonečnou jemností. Směs v uzavřené jímce obsahuje 
stále síru, uhlík a dusičnan. Jde o to, aby se směs přivedla k jistému stupni žáru a aby při tom 
nedošlo k výbuchu. Případy vážně popálených nebo zabitých alchymistů jsou četné. Výbuchy, k 
nimž takto dochází, jsou zvlášť prudké a vyvíjejí se při nich teploty, které by se logicky nedaly 
očekávat. 

Kýženým cílem je obdržet v nádobě „esenci“ nebo „fluidum“, kterému alchymisté někdy 
říkají „havraní křídlo“. 

Osvětleme si to. Tento pochod nemá sobě rovného v moderní fyzice a chemii. Nicméně má 
jisté obdoby. Když se rozpustí v tekutém čpavku kov, jako např. měď, obdržíme temně modré 
zbarvení, které při velké koncentraci přechází do černa. Stejný jev nastane, rozpouštíme-li ve 
zkapalněném čpavku vodík pod tlakem nebo organické aminokyseliny tak, abychom obdrželi 
nestálou sloučeninu NH4, která má všechny vlastnosti alkalického kovu a která byla proto 
nazvána „amonium“. Dá se předpokládat, že toto modročerné zbarvení, připomínající „havraní 
křídlo“ fluida, k němuž dospěli alchymisté, je přímo barva elektronického plynu. Co je to 
„elektronický plyn“? Pro moderní vědce je to soubor volných elektronů, které jsou základními 
složkami kovu a zajišťují mu jeho mechanické, elektrické a termické vlastnosti. Odpovídá v 
dnešní terminologii tomu, co alchymista nazývá „duší“ nebo „esencí“ kovů. Tato duše či esence 
se uvolňuje v hermeticky uzavřené a trpělivě zahřívané jímce alchymisty. 

Zahřívá, nechá vychladnout, zahřívá znovu, po měsíce a roky a pozoruje přes křišťál 
vytváření toho, co se nazývá také „alchymické vejce“, směs změněnou v modročerné fluidum. 
Konečně otevře svou nádobu v temnotě, kde jediné světlo vydává tato fluoreskující tekutina 
sama. Ve styku se vzduchem fluoreskující tekutina ztuhne a vyloučí se. 

Takto by obdržel látky zcela nové, v přírodě neznámé a mající všechny vlastnosti čistých 
chemických prvků, to jest nerozložitelné chemickými prostředky. 

Moderní alchymisté tvrdí, že takto obdrželi nové chemické prvky a to ve važitelných 
množstvích. Fulcanelli prý vyzískal z kilogramu železa dvacet gramů látky zcela nové, jejíž 
chemické a fyzikální vlastnosti neodpovídají žádnému známému chemickému prvku. Téže 



operace lze prý použít na všechny prvky, z nichž prý většina vytvoří dva nové prvky za jeden 
rozložený. 

Takové tvrzení musí nutně urážet laboratorního pracovníka. Za dnešního stavu vědomostí 
teorie nedovoluje předvídat jiná rozbití chemického prvku než tato: 

Molekula prvku může nabýt různých stavů, například ortohydrogen a parahydrogen. 
Jádro prvku může nabýt určitého počtu izotopických stavů charakterizovaných různým 

počtem neutronů. V litiu 6 obsahuje jádro tři neutrony a v litiu 7 obsahuje čtyři. 
Naše techniky vyžadují vynaložení obrovského materiálu, chceme-li odloučit různé 

alotropické stavy molekuly a různé izotopické stavy jádra. 
Alchymistovy prostředky jsou proti tomu směšné a dosáhl by s nimi ne změnu stavu hmoty, 

ale vytvořil by novou hmotu nebo alespoň odlišný rozklad a opětovně sklad hmoty. Celá naše 
znalost atomu a jádra je založena na Nagasokově a Rutherfordově „saturnském modelu“: na jádře 
a prstenci příslušných elektronů. Není vyloučeno, že nás v budoucnosti jiná teorie přivede k 
uskutečnění změn stavů a k odloučení chemických prvků dnes nepochopitelných. 

Náš alchymista tedy otevřel svou jímku z krystalového skla a obdržel ochlazením fluoreskující 
kapaliny ve styku se vzduchem jeden nebo více nových prvků. Zbyly mu výpalky. Tyto výpalky 
bude propírat po měsíce v třikrát destilované vodě. Pak uschová tuto vodu, aby na ni nepůsobilo 
světlo a změny teploty. 

Taková voda má prý mimořádné chemické a léčebné vlastnosti. Je to univerzální rozpustidlo 
a tradiční elixír dlouhého života, elixír Faustův. Profesor Ralph Milne Farley upozornil, že se 
někteří biologové domnívají, že by stárnutí mohlo být působeno střádáním těžké vody v 
organismu. Elixír dlouhého života alchymistů by mohl tedy být substancí poutající na sebe a 
vylučující těžkou vodu. Takové substance existují ve vodní páře. Proč by nemohly existovat ve 
vodě v tekutém stavu určitým způsobem zpracované? 

Zdá se, že v tomto bodě je alchymická tradice v souladu s pokrokovou vědou. Pro 
ultramoderní vědu je voda skutečně krajně složitou a reagující směsí. Badatelé, kteří se zabývají 
otázkou stopových prvků, a zejména doktor Jacques Ménétrier, zjistili, že prakticky všecky kovy 
jsou rozpustné ve vodě za přítomnosti jistých urychlovačů, jako je glukóza, nebo za jistých 
obměn teploty. Voda prý kromě toho vytváří skutečné chemické sloučeniny, hydráty, s netečnými 
plyny, jako je hélium a argon. Kdybychom věděli, která vodní složka je odpovědná za tvoření 
hydrátů ve styku s netečným kovem, bylo by možno povzbudit rozpustnou moc vody a obdržet 
tak skutečné univerzální rozpustidlo. Velmi vážná ruská revue Věda a síla napsala v 11. čísle z 
roku 1957, že se k tomuto výsledku snad jednou dospěje bombardováním vody radioaktivními 
částicemi a že univerzální rozpustidlo alchymistů se stane skutečností před koncem století. A tato 
revue předvídala jistý počet aplikací, představovala si prorážení tunelů pomocí proudu aktivované 
vody. 

Náš alchymista vlastní tedy nyní určitý počet jednoduchých látek v přírodě neznámých a 
několik lahví alchymické vody schopné značně prodloužit jeho život omlazením tkání. 

Pokusí se nyní znovu zkombinovat prosté prvky, které obdržel. Smísí je ve svém hmoždíři a 
roztaví je za nízkých teplot za přítomnosti katalyzátorů, o nichž texty mluví velmi neurčitě. Čím 
dále pokročíme ve studiu alchymických praktik, tím obtížnější je texty rozluštit. Tato práce mu 
zabere ještě několik let. 

Obdržel by tak, jak se tvrdí, substance naprosto podobné známým kovům a zejména kovům, 
které jsou dobrými vodiči tepla a elektřiny. Byly by to alchymická měď, alchymické stříbro, 
alchymické zlato. Klasické testy a spektroskopie by prý neumožnily zjistit novost těchto látek, 
které by však měly nové vlastnosti, odlišné od vlastností známých kovů a překvapující. 

Jsou-li naše zprávy přesné, pak by alchymická měď, vzhledem podobná známé mědi, a přece 
velmi odlišná, měla mnohem slabší elektrický odpor, srovnatelný s odporem supervodičů, kterého 
fyzikové dosahují v okolí absolutní nuly. Taková měď by postavila na hlavu elektrochemii, kdyby 
mohla být využita. 



Jiné substance zrozené z alchymického postupu by byly prý ještě překvapivější. Jedna z nich 
by byla rozpustná ve skle při nízké teplotě, ještě před bodem tání skla. Tato substance by se 
rozptýlila uvnitř lehce změklého skla, jakmile by se ho dotkla a dodala by mu rubínově červené 
zabarvení a fialovou fluorescenci v temnu. Prášek získaný rozdrcením takto upraveného skla v 
achátovém hmoždíři nazývají texty alchymistů „zlatotvorným práškem“ nebo „kamenem 
mudrců“. „V němž,“ píše Bernard, hrabě z Trevisa, ve svém filosofickém traktátě, „došel 
naplnění onen drahocenný Kámen překonávající každý drahokam, neboť je to nekonečný poklad 
k slávě Boha, jenž žije a vládne navěky.“ 

Známe zázračné legendy, které se pojí k tomuto kameni nebo zlatotvornému prášku, 
schopnému prý zajistit přeměnu kovů ve važitelných množstvích. Přeměňuje prý zejména některé 
obyčejné kovy ve zlato, stříbro nebo platinu, ale jde tu prý jen o jeden aspekt jeho moci. Byla by 
to jakási zásobárna jaderné energie ve stavu klidu, libovolně použitelné. 

Vrátíme se brzy k otázkám, které kladou modernímu vzdělanému člověku praktiky 
alchymistů, ale zastavme se tam, kde končí texty alchymistů. Teď je „Velké dílo“ dovršeno. Ale v 
alchymistovi samém se udává změna, kterou tyto texty nastiňují, ale kterou nejsme schopni 
popsat, neboť o ní máme jen neurčité analogické postřehy. Tato proměna by byla jakýmsi slibem 
toho, co čeká celé lidstvo prostřednictvím privilegované inteligentní bytosti na konci styku se 
Zemí a jejími prvky: pokusníkovo duchovní splynutí, soustředění do jednoho pevného bodu a 
navázání styku s jinými ohnisky vědomí přes kosmické prostory. Postupně nebo v náhlém 
osvícení, jak praví tradice, objeví alchymista smysl své dlouhé práce. Tajemství energie a hmoty 
jsou mu odhalena a zároveň se před ním otevřou nekonečné perspektivy života. Má v rukou klíč 
k mechanice vesmíru. Sám nastoluje nové vztahy mezi svým vlastním duchem, napříště už 
oživeným, a duchem vesmírným, který věčně postupuje k soustředění. Jsou určitá vyzařování 
zlatotvorného prášku příčinou proměny fyzické bytosti? 

Zacházení s ohněm a jistými substancemi umožňuje tedy nejen přeměnu prvků, ale také 
přetvoření pokusníka samého. Ten vstupuje do odlišného stavu pod vlivem sil vyzařujících z 
kelímku (to jest radiací vysílaných jádry, která podstupují strukturální změny). Odehrávají se v 
něm mutace. Jeho život se prodloužil, jeho inteligence a vjemy dosahují vyšší úrovně. Existence 
takových „mutantů“ je jedním ze základů tradice rosekruciánů. Alchymista přejde do vyššího 
stavu bytí. Cítí se povýšen do jiné sféry vědomí. Připadá si jako jediný probudilý a zdá se mu, že 
všichni ostatní lidé ještě spí. Uniká lidské obvyklosti jako Mallory na Everestu, mizí, když dospěl 
ke své chvíli pravdy. 

„Kámen mudrců,“ říká René Alleau, „představuje tak první příčku, která pomáhá člověku 
povznést se k absolutnu. Dále začíná tajemství. Před ním není tajemství, není esoterismu, není 
jiných stínů než ty, které vrhají naše touhy a zejména naše pýcha. Ale jako je snadnější spokojit se 
myšlenkami a slovy než dělat něco svýma rukama s bolestí, v únavě, v tichu a samotě, tak je také 
pohodlnější hledat útočiště v myšlence takzvaně „čisté“, než se dostat do křížku s tíží a 
temnotami hmoty. Alchymie zakazuje svým žákům jakýkoli únik tohoto druhu. Nechává je tváří v 
tvář velké záhadě... Ubezpečuje nás pouze, že budeme-li bojovat až do konce, abychom unikli 
nevědomosti, bude pravda sama bojovat za nás a překoná nakonec všechno. Tehdy snad začne 
pravá metafyzika.“ 

 
 V  

Je čas na všechno. — A je také čas na to, aby se časy spojily. 

Staré alchymistické texty tvrdí, že na Saturnu se nacházejí klíče k hmotě. Zvláštní shodou vše, 
co dnes víme v jaderné fyzice, spočívá na „saturnské“ definici atomu. Atom má být podle 
Nagasokovy a Rutherfordovy definice „centrální hmota vykonávající přitažlivost, obklopená 
prstenci vířících elektronů“. 



Tato „saturnská“ koncepce atomu je přijata všemi vědci světa nikoli jako absolutní pravda, ale 
jako nejúčinnější pracovní hypotéza. Je možné, že fyzikům budoucnosti se bude jevit jako naivita. 
Teorie kvant a vlnová mechanika platí pro chování elektronů. Žádná teorie a žádná mechanika 
ovšem přesně nezachycuje zákony, které ovládají jádro. Představujeme si, že je složeno z protonů 
a neutronů, a to je vše. Neznáme nic přesného o jaderných silách. Nejsou ani elektrické, ani 
magnetické, ani povahy gravitační. Poslední platná hypotéza spojuje tyto síly s částicemi 
prostředkujícími mezi neutronem a protonem, jimž se říká mezony. To je uspokojující jen potud, 
než se najde něco jiného. Za dva nebo za deset roků dostanou hypotézy asi jiné směry. Nicméně 
je nutno poznamenat, že žijeme v době, kdy vědci nemají ani zcela čas, ani zcela právo dělat 
jadernou fyziku. Všechno úsilí a všechen volný materiál se soustřeďuje na výrobu výbušnin a 
energie. Základní bádání ustoupilo do pozadí. Naléhavě se těží co nejvíce z toho, co se už ví. Mít 
moc je důležitější než vědět. A právě této touze po moci se, jak se zdá, alchymisté vždy pečlivě 
vyhýbali. 

Jak jsme daleko? Styk s neutrony činí radioaktivními všechny prvky. Pokusné jaderné výbuchy 
otravují ovzduší planety. Toto zamořování pokračuje geometrickou řadou a šíleně zvýší počet 
mrtvě narozených dětí, rakovinu, leukemii, bude ničit rostliny, rozvrátí podnebí, vytvoří zrůdy, 
zničí nám nervy, zadusí nás. Vlády, ať totalitní nebo demokratické, se nezřeknou atomového 
zbrojení. Nezřeknou se ze dvou důvodů. První je ten, že veřejné mínění není na úrovni 
planetárního svědomí, jež je nutné, aby se projevilo. Druhý pak ten, že nejsou vlády, ale jen 
anonymní společnosti s lidským kapitálem, pověřené nikoli dělat historii, ale vyjadřovat různé 
aspekty historické fatality. 

Ale máme-li věřit historické fatalitě, domníváme se, že je jen jednou z forem duchovního 
osudu lidstva, a že tento osud je krásný. Nemyslíme tedy, že lidstvo zahyne, i kdyby mělo 
podstoupit tisícerou smrt, ale že se po obrovských a hrozných bolestech zrodí nebo znovuzrodí k 
radostnému pocitu, že „jde vpřed“. 

„Bude jaderná fyzika zaměřená k moci,“ jak říká Jean Rostand, „promarňovat genetický 
kapitál lidstva?“ Ano, snad po několik let. Ale neumíme si představit, že by věda nebyla schopna 
rozvázat gordický uzel, který si upletla. 

Dnes známé metody transmutace nedovolují spoutat energii a radioaktivitu. Jsou to 
transmutace úzce omezené, jejichž škodlivé výsledky jsou také omezené. Mají-li alchymisté 
pravdu, pak existují prosté, úsporné a bezpečné prostředky, jak navodit transmutace ve velkém. 
Takové prostředky musejí prodělat „rozpad“ hmoty a její rekonstrukci ve stavu odlišném od 
stavu počátečního. Žádná z vymožeností dnešní fyziky tomu nedovoluje věřit. A přece to 
alchymisté tvrdí už po tisíce let. A naše neznalost povahy nukleárních sil a struktury jádra nás nutí 
nemluvit o naprosté nemožnosti. Exituje-li alchymická transmutace, pak má jádro vlastnosti, 
které neznáme. V sázce jsou dosti závažné věci, abychom se pokusili o skutečně vážné studium 
alchymistické literatury. Nepovede-li toto studium k pozorování nepopiratelných skutečností, je 
nicméně určitá naděje, že podnítí nové nápady. A nápady jsou to, co nejvíce chybí v přítomném 
stavu jaderné fyziky, podrobené touze po moci a úpící pod nesmírnou spoustou materiálu. 

Začínáme zahlédat nekonečně složité struktury uvnitř protonu a neutronu a také, že tzv. 
„základní“ zákony, jako například princip rovnosti, se nehodí pro jádro. Začíná se mluvit o 
„antihmotě“ a možné koexistenci několika vesmírů v lůně našeho vesmíru viditelného, takže v 
budoucnosti je vše možné a zejména, že alchymisté dojdou zadostiučinění. Bylo by krásné a 
odpovídalo by ušlechtilému tónu jazyka alchymie, kdyby se naše spása udála zásluhou filosofie 
zlatodějců. Je čas na vše, je také čas, aby se minulost a budoucnost spojily. 

ZMIZELÉ  C IV I L IZACE  
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Autoři podávají portrét výstředního a báječného pana Forta. — Požár sanatoria přehnaných 
shod. — Pan Fort obětí univerzálního poznáni. — Čtyřicet tisíc záznamů o barvínkových 
bouřích, žabím dešti a krvavých lijácích. — Kniha zatracenců. — Jistý profesor Kreyssler. — 
Chvála a oslava intermediarismu. — Poustevník z Bronxu aneb kosmický Rabelais. — Autoři 
navštěvují katedrálu svatého Jinde. — Dobrou chuť, pane Forte! 

V New Yorku žil v roce 1910 v malém měšťanském bytě v Bronxu dobrý muž, ani mladý, ani 
starý, který se podobal bázlivému tuleni. Jeho jméno bylo Charles Hoy Fort. Měl kulaté tučné 
pacičky, břicho a boky, žádný krk, velikou zpola opelichanou lebku, široký asiatský nos, železné 
brýličky a kníry jako Gurdjiev. Však také vypadal jako menševický profesor. Nevycházel příliš 
ven, leda aby se odebral do městské knihovny, kde se probíral spoustou deníků, revuí a ročenek 
všech států a všech dob. Kolem jeho psacího stolku se kupí prázdné krabice od bot a stohy 
časopisů: American Almanach z roku 1883, London Times z let 1880–1893, Annual Record of 
Science, dvacet ročníků Filosofického magazínu, Anály francouzské entomologické společnosti a 
různé meteorologické časopisy. Nosil zelený štítek, a když jeho žena zapálila ohřívač, aby uvařila 
oběd, chodíval se vždycky podívat do kuchyně, jestli nehrozí nebezpečí, že založí oheň. To byla 
jediná věc, která dráždila paní Fortovou, rozenou Annu Filanovou, kterou si vybral pro její 
naprostý nedostatek intelektuální zvědavosti, ženu, kterou velmi miloval a která ho měla něžně 
ráda. 

Až do čtyřiatřiceti let se Charles Fort, syn kupce z Albany, protloukal dík průměrnému 
novinářskému nadání a jisté zručnosti v preparování motýlů. Když rodiče zemřeli a on prodal 
svůj obchod potravinami, založil si malou rentičku, která mu konečně umožnila věnovat se 
výlučně své vášni: sbírání zpráv o nepravděpodobných, a přece prokázaných událostech. 

Červený déšť v Blankenberghe 2. listopadu 1819, déšť bláta v Tasmanii 14. listopadu 1902. 
Vločky sněhu velké jako talířky v Nashvillu 24. ledna 1891. Žabí déšť v Birminghamu 30. června 
1892. Povětroně. Krvavé koule. Otisky kroků báječného zvířete v Devenshiru. Létající talíře. 
Stopy po lékařských baňkách v horách. Stroje na nebi. Vrtochy komet. Podivná zmizení. 
Nevysvětlitelné živelné pohromy. Nápisy na meteoritech. Černý sníh. Modré měsíce a zelená 
slunce. Krvavé lijáky. 

Nashromáždil tak pětadvacet tisíc záznamů seřazených v kartotečních krabicích. Fakta, která 
zapadnou do propasti zapomnění, sotva se objeví na světle. Ale přesto fakta. Nazýval to svým 
„sanatoriem přehnaných shod“. Fakta, o nichž nikdo nechtěl mluvit. Slyšel, jak z jeho lístkového 
katalogu stoupá „opravdový řev ticha“. Zachvátilo ho cosi jako něha k těm nesouvislým 
skutečnostem, vypuzeným z oblasti poznání, jimž skýtal útočiště ve své ubohé pracovně v 
Bronxu a kterým lichotil, když je třídil: „Tak co, holky, skrčkové, hrbáči, šašci, defilujete mi tady, 
ale je ve vás působivá solidnost věcí, které pomíjejí, pomíjejí, ale neustávají pomíjet.“ 

Když byl unaven z toho procesí údajů, které věda uznala za vhodné vyloučit (Létající ledovec 
se zřítil v troskách na Rouen 6. července 1853. Koráby nebeských cestovatelů. Okřídlené bytosti 
ve výši 8000 metrů na nebi nad Palermem 30. listopadu 1880. Zářící kola na moři. Deště síry a 
masa. Zbytky obrů ve Skotsku. Rakve malých bytostí přišlých odjinud ve skalách u Edinburku)... 
když byl tedy unaven, rozptyloval se duševně tak, že hrál sám se sebou nekonečné partie 
nadšachů na šachovnici, kterou sám vynalezl a která obsahovala 1600 polí. 

Pak jednoho dne Charles Hoy Fort zjistil, že jeho obrovitá práce je k ničemu. Že je 
nepoužitelná, pochybná. Prostá zábava maniaka. Tušil, že přešlapoval jen na prahu toho, co 
neurčitě hledal, a že neudělal vůbec nic z toho, co měl opravdu udělat. Nebylo to bádání, ale 
karikatura bádání. A on, který měl takový strach z nebezpečí požáru, hodil krabice i lístky do 
ohně. 

Objevil právě svou pravou povahu. Tento maniak zvláštních skutečností byl zároveň 
fanatikem obecných myšlenek. Co to vlastně začal neuvědoměle dělat během těch zpola 
ztracených let? Schoulen ve své jeskyni s motýly a starými papíry, ve skutečnosti zaútočil na jednu 
z velkých mocností století: na jistotu, kterou mají civilizovaní lidé, že vědí všechno o vesmíru, v 



kterém žijí. A proč se tedy pan Charles Hoy Fort skrýval, jako by se styděl? Proto, že sebemenší 
narážka na skutečnost, že by ve vesmíru mohly existovat obrovské oblasti Neznáma, lidi 
nepříjemně znepokojuje. Charles Hoy Fort si celkem vzato vedl jako erotoman: nechme si pro 
sebe své neřesti, aby společnost nedostala vztek, až se doví, že nechává ležet ladem většinu živné 
půdy sexuality. Šlo teď o to, aby se od posedlosti přešlo k věštectví, od osamělé zábavy k 
zásadnímu prohlášení. Šlo o to, začít napříště opravdové dílo, to jest dílo revoluční. 

Vědecké poznání není objektivní. Je jako civilizace určitým spiknutím. Zavrhuje spoustu 
faktů, protože by narušovaly ustálené rozumové pochody. Žijeme pod režimem inkvizice, kde 
zbraní nejčastěji používanou proti nekonformní skutečnosti je pohrdání doprovázené smíchem. 
Co je poznání za takových podmínek? „V topografii inteligence by se dalo,“ jak říká Fort, 
„definovat poznání jako nevědomost zahalená smíchem.“ Bude tedy nutno dožadovat se dodatku 
k svobodám, které zaručuje ústava: svobody pochybovat o vědě. Svobody pochybovat o revoluci 
(což jestli Darwinovo dílo bylo fikcí?), o rotaci Země, o existenci rychlosti světla, o gravitaci atd. 
O všem kromě faktů. Faktů neutříděných, tak jak se nám představují, vznešené či nikoli, zvrhlé 
nebo čisté, s celým houfem svých podivností a nevhodných průvodních jevů. Nezavrhovat nic ze 
skutečnosti, neboť budoucí věda objeví neznámé vztahy mezi skutečnostmi, které se nám jeví 
jako nesouvislé. Věda potřebuje, aby s ní zatřásl duch stížený dravým hladem po poznání a 
přitom nedůvěřivý, nový, divoký. Svět potřebuje encyklopedii vyloučených faktů, zavržených 
skutečností. „Mám velký strach, že bude nutno vydat naší civilizaci nové světy, kde budou mít 
právo žít bílé žáby.“ 

Na osm let se bázlivý tuleň z Bronxu ujal úkolu poznat všechna umění a všechny vědy – a 
vynalezl si půl tuctu dalších pro svou vlastní potřebu. Zachvácen encyklopedickým deliriem vrhá 
se zuřivě do gigantické práce, která spočívá ne tak v učení, jako spíše v uvědomování si totality 
všeho živoucího. „Žasl jsem, že se někdo může spokojit být romanopiscem, krejčím, 
průmyslníkem nebo pouličním metařem.“ Principy, formule, zákony, fenomény, všechno strávil v 
Městské knihovně v New Yorku, v Britském muzeu a dík obrovské korespondenci se všemi 
velkými knihovnami a knihkupectvími světa. Čtyřicet tisíc poznámek roztříděných do třinácti set 
oddílů, psaných tužkou na droboučké kartónky těsnopisem, který si sám vynalezl. Nad tímto 
pošetilým podnikáním však září dar posuzovat každý předmět z hlediska vyšší inteligence, která 
se právě poučila o jeho existenci: 

„Astronomie. 
Noční hlídač má na starosti půl tuctu červených lamp v přehrazené ulici. Ve čtvrti jsou 

plynové lampy, kandelábry a osvětlená okna. Lidé škrtají zápalky, zapalují ohně, vypukl požár, 
jsou tam neónové reklamy a reflektory automobilů. Ale noční hlídač se drží svého malého 
systému...“ 

Zároveň se pouští opět do svých bádání o zavržených skutečnostech, ale systematicky, a snaží 
se ověřit každý fakt konfrontací s jinými prameny. Vnese do svého podnikání plán, který zahrnuje 
astronomii, sociologii, psychologii, morfologii, chemii, magnetismus. Není už sběratelem. 
Pokouší se opatřit si větrnou růžici pro onen svět, vyrobit si kompas k plavbě po oceánech 
zásvětí, sestavit skládanku světů skrytých za naším světem. Potřebuje každý lísteček, který se 
chvěje na obrovském stromě fantastična: strašlivý řev prochvívá nebem nad Neapolí 22. listopadu 
1821; ryby padají z mraků na Singapur v roce 1861; v departementu Indre-et-Loire celý vodopád 
suchého listí; na Sumatru dopadají s blesky kamenné sekery; dopady živé hmoty; Tamerláni 
prostoru spáchali řadu únosů; trosky bludných světů krouží nad našimi hlavami... „ Jsem 
inteligentní a tak se silně liším od pravověřících. Poněvadž nemám aristokratické pohrdání 
novoyorského konzervativce nebo eskymáckého čaroděje, nezbývá mi, než připouštět existenci 
jiných světů...“ 

Paní Fortová se o to všechno naprosto nezajímá. Je dokonce tak lhostejná, že si nepovšimne 
ani manželovy výstřednosti. Ten nemluví o svých pracích, nebo jen se vzácnými přáteli, kteří jsou 
ohromeni. Nestojí o schůzky s nimi. Ale občas jim píše. „Mám dojem, že se oddávám jakési nové 
neřesti doporučené milovníkům dosud zcela neznámých hříchů. Zpočátku byla některá má 



zjištění tak děsivá nebo tak směšná, že je každý, kdo o nich četl, stíhal nenávistí nebo pohrdáním. 
Teď je to už lepší, přichází ke slovu také trochu soucit.“ 

Unavil si zrak. Hrozí mu oslepnutí. Zanechá všeho a několik měsíců rozjímá. Živí se jen 
černým chlebem a sýrem. Když se mu zrak vyjasní, pustí se do vysvětlování své osobní vize 
vesmíru, vize antidogmatické a pokouší se proniknout k chápání svých bližních mocnými 
humoristickými šlehy. „Leckdy jsem se sám přistihl, že si nemyslím to, čemu bych nejraději věřil.“ 
Jak pokročil ve studiu rozličných věd, pokročil také v poznání jejich nedostatečnosti. Je nutno je 
strhnout až po základy, jejich duch není dobrý. Je třeba se vším začít znovu a uvést do nich 
vyloučená fakta, o nichž shromáždil kyklopskou dokumentaci. Nejprve je tam znovu uvést. Pak je 
vysvětlit, pokud je to možné. „Nedomnívám se, že bych vytvářel z absurdna nějaký idol. Myslím, 
že při prvním tápání však nelze vědět, co bude nakonec přijatelné. Kdyby některý z prvních 
průkopníků zoologie (která by se měla předělat) slyšel mluvit o ptácích, kteří rostou na stromech, 
měl by upozornit, že slyšel mluvit o ptácích, kteří rostou na stromech. Teprve pak by se měl začít 
zabývat tím, že by tyto údaje prosil vědeckým sítem.“ 

■ 

Je nutno zrevidovat samy struktury poznání. Charles, Hoy Fort cítí, jak se v něm chvějí četné 
teorie, které všechny mají křídla anděla bizarnosti. Vidí Vědu jako velmi civilizovaný vůz vržený 
na autostrádu. Ale po každé straně této velkolepé asfaltové dálnice opatřené neony se táhne 
divoká země plná zázraků a tajemství. Stop! Prozkoumejte také kraj do hloubky! Vybočte z cesty! 
Jezděte cikcak! Je tedy nutno dělat neuspořádané, klaunské pohyby, jako když se pokoušíme 
zastavit auto. Nesejde na tom, že budeme vypadat groteskně, je to naléhavé! Pan Charles Hoy 
Fort, poustevník z Bronxu, se domnívá, že musí provést co nejrychleji a co nejdůrazněji určitý 
počet „opiček“ naprosto nezbytných. 

Přesvědčen o důležitosti svého poslání a oproštěn od své dokumentace, jme se shrnovat do 
tří set stránek své nejlepší výbušné nálože. „Spalte mě jako kmen sekvoje, prolistujte mě jako 
stránky křídových útesů, znásobte mě tisícem a nahraďte mou titěrnou neskromnost megalomanií 
Titána, a teprve pak budu moci psát s šíří, kterou vyžaduje můj námět.“ 

Píše své první dílo, Knihu zatracenců, v níž, jak říká, navrhuje „určitý počet experimentů se 
strukturou poznání“. Dílo vyšlo v New Yorku v roce 1919. Vyvolalo revoluci v intelektuálních 
kruzích. Před prvními projevy dadaismu a surrealismu. Charles Fort zaváděl do vědy to, co Tzara, 
Breton a jejich žáci měli uvést do umění a literatury: planoucí odmítnutí hrát hru, při níž každý 
podvádí, strašlivé tvrzení, že „je ještě něco jiného“. Nesmírné úsilí, ne snad abychom mysleli 
skutečnost v její celosti, ale jak zabránit, aby skutečno nebylo myšleno falešně souvislým 
způsobem. Naprostá roztržka. „Jsem střeček, který týrá kůži poznání a brání mu spát.“ 

Kniha zatracenců? „Zlatá žíla pro potrhlé zlatokopy,“ prohlásil John Winterich. „Jedna z 
monstruozit literatury,“ napsal Edmund Pearson. Pro Bena Hechta je „Charles Fort apoštolem 
výjimečnosti a knězem mystifikátorem nepravděpodobna“. Martin Gardner však uznává, že „jeho 
sarkasmy harmonují s nejzávažnějšími kritikami Einsteinovými a Russellovými“. John W. 
Campbell tvrdí, že „v tom díle jsou zárodky alespoň šesti nových věd“. „Číst Charlese Forta, to je 
jízda na kometě,“ doznává Maynard Shipley a Théodore Dreiser v něm vidí „největší literární 
postavu od doby Edgara Poea“. 

Kniha zatracenců byla vydána mou péčí ve Francii až v roce 1955. Přes výborný překlad a 
vybavení Roberta Benayouna a přes poselství Tiffanyho Thayera, který předsedá ve Spojených 
státech Společnosti přátel Charlese Forta, prošlo toto mimořádné dílo téměř nepostřehnuto. 
Utěšovali jsme se s Bergierem z tohoto neúspěchu jednoho z našich nejdražších učitelů, když 
jsme si představili, jak vychutnává na dně nebeského sargasového nadmoře, kde asi sídlí, ten hluk 
ticha, který k němu stoupá z Descartesovy země.1 

■ 



Náš bývalý preparátor motýlů se děsil všeho pevného, utříděného, definovaného. Věda 
izoluje jevy a věci, aby je pozorovala. Velkou myšlenkou Charlese Forta je, že není nic 
izolovatelného. Každá izolovaná věc přestane existovat. Otakárek fenyklový saje na fiale. Je to 
motýl plus nektar fialy; je to fiala minus motýlova chuť. Každá definice nějaké věci o sobě je 
atentátem proti skutečnosti. „Tak řečené divošské kmeny obklopují s uctivou péčí prosťáčky 
duchem. Definovat věc termíny v ní obsaženými se pokládá všeobecně za známku slabosti ducha. 
Všichni vědci začínají své práce takovými definicemi a naše kmeny obklopují s uctivou péčí 
vědce.“ 

To říká Charles Hoy Fort, milovník neobvyklého, zapisovač zázraků, který se pustil do 
strašlivého uvažování o uvažování. Neboť má spadeno na duchovní strukturu civilizovaného 
člověka. Vůbec nesouhlasí s dvoutaktním motorem, který je živnou půdou moderního uvažování. 
Dvě doby: ano a ne, pozitivní a negativní. Moderní poznání a chápání spočívají na tomto 
podvojném pochodu: správný, chybný; otevřený, zavřený; živý, mrtvý; tekutý, pevný atd. Fort se 
dožaduje proti Descartesovi takového názoru na obecné, z něhož by se dalo vycházet a definovat 
jedinečné v jeho vztazích s obecným, aby každá věc byla pojímána jako prostředník jiných věcí. 
Dožaduje se nové mentální struktury, schopné vnímat jako skutečné přechodné stavy mezi ano a 
ne, mezi pozitivním a negativním. Tedy uvažování povznesené nad podvojnost. Jakési třetí oko 
inteligence. Jazyk nestačí na to, aby vyjádřil vidění tohoto třetího oka, neboť je produktem 
podvojnosti (což je spiknutí, organizované omezení). A tak musí Fort užívat přídavná jména s 
dvojí janusovskou tváří: reální-ireální, nehmotný-hmotný, rozpustný-nerozpustný. 

Jeden z našich přátel, když jsme s ním jednou s Bergierem obědvali, si vymyslel úplně od 
základů vážného rakouského profesora, syna hoteliéra U dvou polokoulí v Magdeburku, jménem 
Kreysslera. Herr Professor Kreyssler, kterého nám obšírně vylíčil, zasvětil obrovité dílo 
přetvoření západních jazyků. Náš přítel pomýšlel na to, že uveřejní v jedné vážné revui studii o 
„Kreysslerově verbalismu“, a byla by to bývala velmi užitečná mystifikace. Kreyssler se totiž 
pokusil uvolnit zašněrovanou řeč, aby se konečně nadula přechodnými stavy zanedbávanými v 
naší dnešní mentální struktuře. Uveďme si příklad. Zpoždění a náskok. Já budu definovat 
zpoždění v náskoku, který bych chtěl mít? Není na to slovo. Kreyssler navrhoval náždění. A 
náskok ve zpoždění, které jsem měl? Zposkok. Jde tu jen o časové intermediarity. Pohružme se 
do duševních stavů. Láska a nenávist. Miluji-li vlažně, miluji-li v druhém jen sebe, takže se 
přibližuji k nenávisti, je to láska? Ne, je to lenávist. Nenávidím-li svého nepřítele, ale přitom 
neztrácím nit spojující všechny bytosti, když konám svou povinnost nepřítele, ale smiřují nenávist 
a lásku, není to nenávist, je to náska. Přejděme k základním přechodným termínům. Co je to 
smrt a co je to život? Tolik přechodných stavů mezi nimi, které odmítáme vidět! Je smrvot, který 
není životem, který znamená jen bránit se smrti. A pak je skutečný život, ačkoliv víme, že musíme 
zemřít, a to je žirt. A podívejme se na stavy vědomí. Jak se naše vědomí vznáší mezi spánkem a 
bděním. Kolikrát mé vědomí jen bpí, věří, že bdí, ale spí! Dejž Pán Bůh, aby se pokusilo bdít, 
když ví, jak snadno usne, a to by bylo spění.2 

Náš přítel si právě přečetl Forta, když nám předložil tuhle geniální frašku. „V metafyzických 
termínech,“ říká Fort, „se domnívám, že všechno, co se obecně nazývá ,existencí‘ a čemu já říkám 
prostředkovanost (intermediarita), je jakási skoroexistence, ani skutečná, ani neskutečná, ale výraz 
jakéhosi pokusu mířícího ke skutečnu nebo k proniknutí do skutečné existence.“ Takový podnik 
nemá v moderních dobách obdoby. Ohlašuje hlubokou změnu v struktuře ducha, kterou dnes 
vyžadují objevy některých matematických a fyzikálních skutečností. Na úrovni částice kupříkladu 
čas krouží zároveň oběma směry. Rovnice jsou zároveň správné i chybné. Světlo je zároveň 
nepřetržité i přerušované. 

„To, čemu se říká bytí, je pohyb. Veškerý pohyb není výrazem rovnováhy, ale pokusu o 
dosažení rovnováhy nebo rovnováhy nedosažené. A prostý fakt bytí se projevuje v intermediaritě 
mezi rovnováhou a nerovnováhou.“ Tato slova pocházejí z roku 1919 a pojí se k soudobým 
úvahám takového biofyzika, jako je Jacques Ménétrier, o inverzi entropie. „Všechny jevy v našem 
přechodném stavu nebo skorostavu představují pokus o organizaci, harmonizaci, individualizaci, 



to jest pokus o dosažení reality. Ale každý takový pokus ztroskotává o kontinuitu nebo o vnější 
síly, o vyloučená fakta sousedící s fakty přijatými.“ To předjímá jednu z nejabstraktnějších operací 
kvantové fyziky: normalizaci funkcí, operaci, spočívající v tom, že stanovíme funkci, která 
popisuje fyzikální předmět takovým způsobem, aby bylo možno takový předmět najít znovu v 
celém vesmíru. 

„Pojímám každou věc, jako by zaujímala určité gradace, série etap mezi skutečností a 
neskutečností.“ Proto záleží Fortovi pramálo na tom, aby se zmocnil toho či onoho faktu, chce-li 
začít popisovat totalitu. A proč volit fakt uklidňující náš rozum spíše než fakt znepokojující? Proč 
vylučovat? Při výpočtu kruhu lze začít kdekoli. Ohlašuje například existenci létajících předmětů. 
To je skupina faktů, s níž se může začít, když chceme ovládnout celost světa. Ale, dodává hned, 
„barvínková bouře by posloužila stejně dobře“. 

„Nejsem realista. Nejsem idealista. Jsem intermediarista.“ Jak můžeme zůstat srozumitelní, 
když se vrháme na sám kořen chápání, na sám základ ducha? Se zdánlivou výstředností, která je 
údernou řečí génia ve skutečnosti centralistického, chodí si pro své obrazy co nejdále, neboť má 
jistotu, že je přivede k stanovenému hlubokému bodu svých meditací. Do jisté míry postupuje 
náš kmotr Charles Hoy Fort jak Rabelais. Spustí takový povyk humoru a obrazů, že by vzbudil i 
mrtvé. 

„Sbírám zprávy o všech předmětech nadaných určitou odlišností, jako jsou odchylky od 
soustřednosti v měsíčním kráteru Koperník, náhlé objevení purpurových meteorů, stacionární 
meteory, nebo náhlý vzrůst vlasů na lysé hlavě mumie. Nicméně můj hlavní zájem nemíří k 
faktům, ale ke vztahům mezi fakty. Dlouho jsem uvažoval o takzvaných vztazích, jimž se říká 
náhodné shody. A co jestli nejsou náhodné shody?“ 

■ 

„Za dávných dní, když jsem byl zvlášť zvrhlým uličníkem, jsem musel v sobotu za trest 
pracovat v otcově krámě a musel jsem seškrabávat nálepky z konzerv od konkurence a lepit na ně 
nálepky rodičů. Jednoho dne, když jsem měl před sebou skutečnou pyramidu ovocných a 
zeleninových konzerv, mi zbyly už jen nálepky na broskve. Nalepil jsem je na broskvové 
konzervy, a pak jsem je lepil dál na meruňky. A říkal jsem si, cožpak meruňky nejsou broskve? A 
nejsou některé švestky jako meruňky? Načež jsem se jal šprýmovně nebo vědecky lepit své 
broskvové etikety na švestkové, třešňové, fazolové a hráškové konzervy. Co mě k tomu vedlo? 
Nevím to dodnes, neboť jsem ještě nerozhodl, zda jsem tehdy byl vědec, nebo humorista.“ 

■ 

„Objeví se nová hvězda. Do jaké míry se liší od jistých kapek neznámého původu, které byly 
zjištěny na jednom bavlníku v Oklahomě?“ 

■ 

„Mám zvlášť skvělý exemplář motýla, lišaje smrtihlava. Piští jako myš a zvuk, který vydává, 
mi připadá jako hlas. O motýlovi druhu Kalima, který se podobá suchému listu, se říká, že 
napodobuje suché listí schválně. Ale napodobí smrtihlav svou kresbou umrlčí lebku?“ 

■ 

„Nejsou-li patrny pozitivní rozdíly, není možno žádnou věc definovat jako pozitivně odlišnou 
od jiné. Co je to dům? Stodola je dům, s podmínkou, že v něm bydlíme. Ale jestliže fakt sídlení 
vytváří podstatu domu spíše než architektonický styl, pak je ptačí hnízdo dům. Kritériem není, že 
je obsazen lidmi, neboť psi mají také svůj dům. A také materiál není kritériem, poněvadž 
Eskymáci mají domy ze sněhu. A tak dvě věci tak pozitivně odlišné jako Bílý dům ve 
Washingtoně a skořápka kraba se jeví jako soumezné.“ 



■ 

„Ostrovy z bílého korálu na temně modrém moři. 
Jejich zdánlivá odlišnost, jejich zdánlivá jedinečnost nebo pozitivní rozdíl, který je odlišuje, je 

jen promítnutím téhož mořského dna. Rozdíl mezi mořem a zemí není pozitivní. V každé vodě je 
trochu země, v každé zemi je voda. Takže všechna zdání klamou, neboť jsou součástí téhož 
spektra. Na noze stolu není nic pozitivního, je jen promítnutím něčeho. A žádný z nás není 
osobou, neboť fyzicky jsme pomezím toho, co nás obklopuje, a protože psychicky se 
nezmůžeme na nic jiného než na vyjádření svých vztahů ke všemu, co nás obklopuje. 

Zastávám toto stanovisko: všechny věci, které se zdají mít individuální totožnost, jsou jen 
ostrovy, projekce podmořského kontinentu, a nemají skutečné obrysy.“ 

■ 

„Jako krásné označím to, co se zdá být úplné. Vše neúplné nebo zmrzačené je dokonale 
ošklivé. Venuše Miloská. Dítě by ji shledalo ošklivou. Jestliže si ji čistý duch představí úplnou, 
stane se krásnou. Ruka pojatá jako ruka může vypadat krásná. Opuštěna na bitevním poli už 
krásná není. Ale všechno, co nás obklopuje, je částí něčeho. A to zase částí něčeho. Na tomto 
světě není nic krásného, jenom vnější zdání jsou někde uprostřed mezi krásou a ošklivostí. Jen 
univerzalita je úplná a jen úplnost je krásná.“ 

■ 

Hlubokou myšlenkou našeho mistra Forta je tedy skrytá jednota všech věcí a všech jevů. 
Jenže civilizované myšlení sklonku 19. století umísťuje všude závorky a náš podvojný způsob 
uvažování vidí všude jen dualitu. A tak se moudrý bloud z Bronxu bouří proti exkluzionistické 
vědě své doby a také proti samé struktuře naší inteligence. Jiná forma inteligence, jaksi mystické, 
probudilé v přítomnosti Totality, se mu jeví jako nutnost. A z toho vychází a navrhuje jiné 
metody poznání. Aby nás na to připravil, rozbije naše navyklé myšlení. „Vyrazím s vámi dveře, 
jež se otvírají na onen svět.“ 

Ale pan Fort není idealista. Bojuje proti našemu omezenému realismu. Odmítáme skutečnost, 
když je fantastická. Fort nehlásá nové náboženství. Naopak, spěchá, aby postavil bariéru kolem 
svého učení a zabránil tak slabým duchům, aby tam nevstupovali. Ze je „všechno ve všem“, že je 
vesmír obsažen v zrnku písku, o tom je přesvědčen. Ale tato metafyzická jistota se může zaskvít 
jen v úvahách nejvyšší úrovně. Kdyby sestoupila na úroveň primitivního okultismu, stala by se 
směšnou. Nemůže si dovolit delirium analogizování, které je tak drahé pochybným esoterikům, 
kteří vám neustále vysvětlují jednu věc jinou věcí: bibli čísly, poslední válku velkou pyramidou, 
revoluci pomocí tarokových karet, mou budoucnost z hvězd – a kteří vidí všude znamení všeho. 
„Je pravděpodobně vztah mezi růží a hrochem, ale mladého muže nikdy nenapadne, aby své 
snoubence přinesl kytici hrochů.“ Mark Twain, když odhaloval podobnou myšlenkovou 
zrůdnost, prohlásil žertem, že lze vysvětlit Jarní píseň pomocí Desatera, protože Mojžíš a 
Mendelssohn jsou stejné jméno, stačí jen místo -ojžíš dát -endelssohn. A Charles Fort se vrací do 
útoku s touto karikaturou: „Lze ztotožnit žirafu a slunečnici, protože obě jsou vytáhlé. Velbloud 
a burský oříšek jsou k nerozeznání, když přihlížíme jenom k hrbům.“ 

Takový je ten dobrák. Je solidní a má rabelaisovský humor. Podívejme se teď, jak jeho 
myšlenka dostává vesmírný rozmach. 

A kdyby země sama jako taková nebyla skutečná? Kdyby byla ve vesmíru jen něčím 
prostředkujícím? Země možná není naprosto nezávislá a život na zemi není třeba naprosto 
nezávislý od jiných životů, od jiných existencí v prostoru... 

Čtyřicet tisíc zpráv o deštích všeho druhu, které spadly na zem, už dávno Forta přímo 
vyzývalo, aby připustil hypotézu, že většina těchto dešťů není pozemského původu. „Navrhuji, 



abychom se zabývali myšlenkou, že za naším světem jsou jiné kontinenty, odkud padají předměty, 
jako jsou trosky z Ameriky vyplavovány v Evropě.“ 

Podotkněme hned, že Fort není naivní. Nevěří všemu. Bouří se jen proti zvyku popírat a 
priori. Neoznačuje prstem pravdy. Buší pěstí, aby zničil budovu vědy své doby, postavenou z 
pravd tak částečných, že se podobají omylům. Směje se? Není přece důvodu, aby lidské úsilí po 
poznání nemohlo být občas přerušeno smíchem, který je také lidský. Vymýšlí? Sní? Doplňuje 
chybějící články? Kosmický Rabelais? Souhlasí s tím. „Tato kniha je fikce, jako Gulliverovy cesty, 
Původ druhů a ostatně také Bible.“ 

„Černé deště a sněhy, vločky sněhu černé jako gagát. Struska z vysokých pecí padá z nebe ve 
Skotském moři. Nachází se v tak obrovském množství, že by mohla představovat celkový výkon 
všech vysokých pecí na světě. Myslím na ostrov, který sousedí s drahou zaoceánských 
obchodních lodí. Několikrát za rok k němu voda vyplaví odpad z lodí plujících kolem.“ A proč 
ne odpad a trosky z mezihvězdných lodí? 

Deště živočišné podstaty, rosolovité podstaty, provázené silným hnilobným zápachem. 
„Připustíme, že v nekonečných prostorech se vznášejí rozsáhlé slizké a rosolovité ostrovy?“ Jde 
snad o náklady potravin složené ve vesmíru Velkými Cestovateli z jiných světů? „Soudím, že nad 
našimi hlavami jistá stacionární oblast, v níž jsou gravitační a meteorologické pozemské síly 
poměrně netečné, dostává z vnějšku zplodiny obdobné našim.“ 

Deště živých zvířat: ryb, žab, želv. Pocházejí odjinud? V tom případě snad lidské bytosti také 
v dávné minulosti přišly odjinud... Pokud nejde o zvířata vyrvaná z povrchu země uragány a 
smrštěmi a uložená do oblastí prostoru, kde nepůsobí gravitace, do jakési lednice, kde se 
uchovávají neomezeně dlouho výtěžky takových únosů. Uneseny ze země, prošly dveřmi, jež 
vedou „jinam“, a jsou teď shromážděny v sargasovém supermoři nebes. Předměty zvednuté do 
výše uragány vstoupily snad do pásma plného vznášení nad zemí, vznášejí se vedle sebe dlouho a 
nakonec spadnou...“ „Tady máte data, dělejte si s nimi co chcete...“ „Kam letí smrště, z čeho jsou 
utvořeny?...“ Sargasové supermoře: trosky, odpadky, staré náklady z meziplanetárních 
ztroskotání, předměty vyvržené do prostoru křečemi sousedních planet, památky z doby 
Alexandrů, Caesarů a Napoleonů Marsu, Jupitera či Neptuna. Předměty unesené našimi cyklóny: 
stodoly a koně, sloni, mouchy, pterodaktylové a vyhynuli pštrosi moa, listy soudobých stromů 
nebo stromů z doby karbonu, a všechno se sklonem rozpadat se na bláto nebo stejnorodý prach, 
červený, černý nebo žlutý, poklady pro paleontology a archeology, nakupeniny věků, uragány z 
Egypta, z Řecka, z Asýrie...“ 

„Kameny padají zároveň s blesky. Sedláci se domnívali, že jde o meteority, věda meteority 
vyloučila. Sedláci věřili v hromové kameny, věda vyloučila hromové kameny. Je zbytečné 
zdůrazňovat, že sedláci chodí krajinou, zatímco vědci se uzavírají do svých laboratoří a 
konferenčních síní.“ 

Otesané hromové kameny. Kameny se značkami a znameními. A což jestli se jiné světy 
pokusily takto a jinak navázat s námi spojení nebo aspoň s některými z nás? „S některou sektou, 
snad s tajnou společností nebo s některými velmi esoterickými obyvateli této země?“ Jsou tisícerá 
a tisícerá svědectví o těchto pokusech o styk. „Má dlouholetá zkušenost s potlačováním a 
lhostejností mě přivádí na myšlenku, ještě než se pustím do této otázky, že hvězdáři viděli tyto 
světy, že meteorologové, vědci, speciální pozorovatelé je mnohokrát zpozorovali. Ale že Systém 
vyloučil všechny údaje o nich.“ 

Připomeňme si ještě jednou, že toto je psáno kolem roku 1910. Dnes stavějí Rusové a 
Američané laboratoře pro studium signálů, které by k nám mohly být vysílány z jiných světů. 

A co jestli jsme byli navštíveni v dávné minulosti? A jestli je paleontologie falešná? A což jestli 
mohutné kosti objevené v 19. století vědci, kteří vylučovali neznámo, byly shromážděny 
libovolně? Zbytky obřích bytostí, příležitostných návštěvníků naší planety? Co nás v podstatě nutí 
věřit v předlidskou zvířenu, o níž nám vykládají paleontologové, kteří toho nevědí více než my? 
„Ačkoli mám optimistickou a důvěřivou povahu, pokaždé když navštívím Americké přírodopisné 
muzeum, v oddíle ,Zkameněliny‘ nabude můj cynismus vždycky vrchu. Obrovité kosti 



rekonstruované tak, aby vytvořily ,pravděpodobné‘ dinosaury. O patro níže je rekonstrukce 
blbouna nejapného. To je skutečná fikce, podávaná jako taková. Ale vytvořená s takovou láskou, 
s takovou touhou přesvědčit...“ 

„Proč, když nás navštívili, nás nenavštěvují dál?“ 
Tuším prostou a okamžitě přijatelnou odpověď: 
„Vychovávali bychom, civilizovali bychom, kdybychom mohli, vepře, husy a krávy? Napadlo 

by nás navázat diplomatické styky se slepicí, která funguje tak, že nás uspokojuje svým 
absolutním smyslem pro dokonalost? 

Myslím, že jsme něco jako nemovitosti, přídatný materiál, dobytek. 
Řekl bych, že něčemu patříme. Že dříve byla země něco jako země nikoho, kterou 

prozkoumaly, kolonizovaly a o niž se spolu přely jiné světy. 
Teď něco vlastní Zemi a vzdálilo z ní všechny kolonisty. Nikdo nevypadal tak vyloženě jako 

příchozí z jiného světa, jako právě Kryštof Kolumbus, když se vylodil na San Salvadoru, nebo 
Hudson, když plul proti řece, která nese jeho jméno. Ale pokud jde o utajené návštěvy učiněné 
naší planetě ještě nedávno, pokud jde o cestovatele-vyslance, kteří přiletěli snad z jiného světa a 
jimž mnoho záleželo na tom, aby se nám vyhnuli, o těch budeme mít přesvědčivé důkazy. 

Když na sebe beru tento úkol, musím také zanedbat jisté aspekty skutečnosti. Nevidím 
například, jak v jedné knize obsáhnout všechny možné způsoby využití lidstva nějakou jinou 
existencí, ani jak ospravedlnit lichotivou iluzi, která nám tvrdí, že jsme k něčemu užiteční. Vepři, 
husy a krávy musejí nejdříve objevit, že je někdo vlastní, a pak teprve mohou zvídat, proč je 
vlastní. Snad jsme použitelní, snad došlo k nějaké úmluvě mezi více stranami. Něco nad námi 
vládne zákonným právem, které si získalo, když za ně zaplatilo odpovídající hodnotu v 
skleněných tretkách, kterou za nás vyžadoval náš předcházející primitivnější majetník. A tato 
transakce je známá už několik století některým z nás, kteří tvoříme předvoj určitého kultu nebo 
tajného řádu, jehož členové jako otroci první třídy nás řídí podle pokynů, které dostali, a pobízejí 
nás k našemu záhadnému konání. 

Dříve, dávno předtím, než bylo toto zákonné vlastnictví nastoleno, obyvatelé celé řady 
vesmírů přistáli na naší zemi, seskočili na ni, přiletěli hnáni plachtami, připlaveni, přitaženi k 
našim břehům jednotlivě nebo ve skupinách, navštěvovali nás příležitostně nebo periodicky za 
účelem lovu, směnného obchodu nebo těžby, snad také aby naplnili své harémy. Založili u nás 
své kolonie, ztratili se nebo museli odletět. Národy civilizované nebo primitivní, bytosti nebo 
věci, formy bílé, černé nebo žluté.“ 

Nejsme sami. Země není osamělá, „jsme všichni hmyz nebo myši a lišíme se jen různými 
projevy velkého univerzálního sýra“, jehož kvašení a vůni neurčitě vnímáme. Jsou jiné světy za 
naším světem, jiné životy za tím, co nazýváme životem. Je nutno zrušit závorky výlučnosti, 
abychom mohli nastínit hypotézy fantastické jednoty. A tím hůře, jestli se mýlíme, jestli například 
kreslíme mapu Ameriky, na níž by řeka Hudson tekla přímo na Sibiř. Podstatné v tomto 
okamžiku znovuzrození ducha a poznávacích metod je, abychom věděli bezpečně, že je mapy 
nutno překreslit, že svět není to, co jsme si mysleli, a že my sami se musíme stát v nitru svého 
vědomí něčím jiným, než jsme byli. 

Jiné světy jsou ve spojení s naší zemí. Jsou pro to důkazy. Ty, které se domníváme vidět, 
nejsou třeba dobré. Ale jsou. Otisky baněk na horách, jsou to důkazy? Nevíme. Ale povzbudí 
našeho ducha, aby našel lepší: 

„Zdá se mi, že ty otisky symbolizují styky. 
Ale nikoli spojovací prostředky mezi obyvateli země. Mám dojem, že nějaká vnější síla 

poznamenala symboly pozemské skály a to z velké dálky. Nemyslím, že tyto stopy po baňkách 
jsou sdělení psaná mezi různými obyvateli Země, poněvadž se zdá nepřijatelné, že obyvatelé Číny, 
Skotska a Ameriky měli všichni stejný systém. Stopy po baňkách jsou série otisků na povrchu 
skály a připomínají nezvratně lékařské baňky. Někdy jsou obklopeny kruhem, někdy pouhým 
polokruhem. Najdou se skutečně všude, v Anglii, ve Francii, v Americe, v Alžírsku, na Kavkaze a 
v Palestině, všude kromě dalekého severu. V Číně jsou jimi útesy posety. Na jedné skalní stěně 



blízko Comského jezera je celý labyrint těchto značek. V Itálii, ve Španělsku a v Indii je najdeme 
v neuvěřitelném množství. Předpokládejme, že síla, řekněme obdobná síle elektrické, by mohla na 
dálku poznamenávat skály, jako může být třeba selenium poznamenáno na stovky kilometrů 
dálkovou fotografií, ale já jsem člověk dvojího ducha. 

Ztracení badatelé odněkud přišli. A odněkud se někdo pokouší s nimi dorozumět a celý liják 
poselství dopadá horečnatě na zemi v naději, že některá poselství se vtisknou do skal blízko 
zbloudilých badatelů. Nebo ještě, někde na zemi je skalnatý povrch velmi zvláštního druhu, jakýsi 
přijímač, něco jako anténní konstrukce, nebo srázný kuželovitý pahorek, na nějž se už po staletí 
vepisují poselství z jiného světa. Ale někdy tato poselství zabloudí a poznamenají stěny ležící 
tisíce kilometrů od přijímače. Snad síly skryté za historií země zanechaly na skalách Palestiny, 
Anglie, Číny a Indie archívy, jež budou jednoho dne propátrány, nebo jde o pokyny vyslané 
špatným směrem na adresu esoterických řádů, svobodných zednářů a jezuitů prostoru.“ 

Žádný obraz není příliš bláznivý, žádná hypotéza příliš otevřená. Jsou to berani na prorážení 
průlomu do pevnosti. Jsou v tom létající stroje, badatelé v prostoru. A co kdyby si tak cestou 
odebrali na zkoušku několik zdejších živých organismů? „Myslím, že nás někdo loví. Možná že si 
nás superlabužníci vyšších sfér vysoce cení. Uchvacuje mě myšlenka, že mohu být koneckonců k 
něčemu užitečný. Jsem si jist, že se nejedna síť vlekla naší atmosférou a byly ztotožněny se 
smrštěmi nebo uragány. Věřím, že nás loví, ale zmiňuji se o tom jen mimochodem...“ 

Tak jsem dosáhl hlubin nepřípustného, šeptá si s tichým uspokojením náš tatík Charles Hoy 
Fort. Sundá si zelený štítek, protře si své velké opotřebované oči, uhladí si své mroží kníry a jde 
se podívat do kuchyně, zda jeho dobrá choť Anna, která dává vařit červené fazole k obědu, 
neohrožuje ohněm jeho domek s kartóny, lístky, s muzeem podivných shod, s konzervatoří 
nepravděpodobna, se salónem nebeských umělců, s kanceláří spadlých předmětů, s knihovnou 
jiných světů, s katedrálou svatého Jinde, s třpytivým a báječným šatem šílenství, který nosí 
Moudrost. 

„Aninko, drahoušku, zhasněte ten sporák.“ 
Dobrou chuť, pane Forte. 

 
1 Fort publikoval ještě v r. 1923 Nové země. Posmrtně vyšly: Lov r. 1931 a Divoké talenty v r. 
1932. Tato díla se těší jistému věhlasu v Americe, v Anglii a v Austrálii. – Ve svém poselství píše 
Tiffany Thayer zejména: „Přednosti Charlese Forta uchvátily skupinu amerických spisovatelů, 
kteří se rozhodli pokračovat na jeho počest v útoku započatém proti všemocným kněžím nového 
boha, Vědy, a proti všem formám dogmat.“ S tímto cílem byla založena Společnost Charlese 
Forta 26. ledna 1931. Mezi jejími zakladateli byli T. Dreiser, B. Tarkington, B. Hecht, L. Wilson, 
J. C. Powys, A. Woollcott, B. Rascoe, A. Sussman atd.  
Charles Fort zemřel roku 1932. Nesčetné poznámky, které sebral po knihovnách celého světa, 
byly odkázány jeho společnosti. Tvoří dnes jádro jejích archívů, které narůstají každým dnem dík 
příspěvkům členů z 52 zemí světa. Společnost vydává čtvrtletní revui Doubt (Pochyby). Zde se 
soustřeďují nejrůznější „prokletá“ fakta, např. o létajících talířích, o nichž je tu nejstarší, 
nejrozsáhlejší a nejúplnější soubor zpráv. ����  

2  V  o r ig iná l e  zn í  t a to  kombinovaná  s l ova :  a t a rd ,  r e vance  
(kombinac í  r e t a rd ,  a vance ) ;  ama ine ,  hour  (kombinac í  amour ,  ha ine ) ;  
mouv re ,  v i r i r  (kombinac í  mour i r  a  v i v r e ) ;  v emi r ,  do r i l l e r  (kombinac í  
do rmi r  a  v e i l l e r ) .  �  
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Hypotéza vedoucí na hranici. — Kde duchovní a biolog vystupují jako komici. — Hledá se 
Koperník antropologie. — Mnoho bílých míst na všech mapách. — Doktor Fortune není 
zvědavý. — Tajemství roztavené platiny. — Struny, jež jsou knihami. — Strom a telefon. — 
Kulturní relativismus. — A teď jedna malá pěkná historka! 

Jako bojová akce za co možno největší otevřenost ducha, jako zasvěcení do kosmického 
svědomí zapůsobí dílo Charlese Forta podnětně přímo na největšího básníka paralelních vesmírů, 
H. P. Lovecrafta, otce toho, čemu dnes běžně říkáme science fiction a co se nám ve skutečnosti 
jeví na úrovni deseti nebo patnácti veleděl tohoto žánru, jako Iliada a Odyssea civilizace na 
pochodu. Duch Charlese Forta inspiruje do jisté míry také naši práci. Nevěříme všemu. Ale 
věříme, že se má všechno zkoumat. Často právě zkoumání pochybných skutečností přivádí pravé 
skutečnosti k nejplnějšímu vyjádření. Budeme-li praktikovat zanedbávání, nedospějeme nikdy k 
úplnosti. Jako Fort usilujeme i my napravit určitý počet opomenutí a bereme na sebe svůj podíl 
rizika, že budeme platit za úchylné. Jiným připadne úkol, aby odhalili správné stezky v našem 
pralese. 

Fort studoval všechno, co zdánlivě spadlo z nebe. My studujeme všechny stopy, 
pravděpodobné nebo méně pravděpodobné, jež mohly zmizelé civilizace zanechat na zemi. 
Nevylučujeme žádnou hypotézu: atomická civilizace dávno předtím, co nazýváme prehistorií, 
naučení přišlé od obyvatel zvnějšku atd. Protože vědecké studium dávné minulosti lidstva sotva 
začalo a vládne v něm největší zmatek, nejsou tyto hypotézy pošetilejší a také ne méně podloženy 
než hypotézy běžně připouštěné. Důležité pro nás je dát této otázce maximální otevřenost. 

Nebudeme vám navrhovat tezi o zmizelých civilizacích. Navrhneme vám pouze, abyste se na 
problém dívali novou metodou, neinkviziční. 

Podle klasické metody jsou dva druhy faktů: proklaté a ty druhé. Tak například popisy 
létacích strojů ve velmi dávných posvátných textech, používání parapsychologických mocí u 
„primitivů“, nebo přítomnost niklu v mincích pocházejících z roku 235 před Kristem jsou fakta 
prokletá. Vyloučená. Odmítající se zkoumat. A jsou dva druhy hypotéz: znepokojující a ty druhé. 
Fresky objevené v Tassilské jeskyni na Sahaře představují zejména postavy, které mají na hlavě 
přílby s dlouhými rohy, z nichž vycházejí vřetena nakreslená myriádami malých bohů. Jde prý o 
obilná zrna, svědectví o zemědělské civilizaci. Dobrá, ale nic to nedokazuje. A co kdyby šlo o 
zobrazení magnetických polí? Hrůza! Odporná hypotéza! Čarodějnice! Košili pro odsouzence! Na 
hranici! 

V krajním případě podává klasická metoda, které my říkáme inkviziční, výsledky, jako je 
tento: 

Indický duchovní, reverend Pravanananvanda, a americký biolog doktor Strauss z university 
Johna Hopkinse určili totožnost strašlivého sněžného muže. Je to zkrátka a jednoduše hnědý 
himálajský medvěd. Žádný z obou ctihodných vědců to zvíře neviděl. Ale prohlašují, „protože 
naše hypotéza je jediná, která není fantastická, musí být správná“. Bylo by prohřeškem proti 
vědeckému duchu pokračovat v zbytečných bádáních. Sláva reverendovi a doktorovi! Zbývá už 
jen sdělit Jetimu, že je hnědý himálajský medvěd. 

Naše metoda přizpůsobená naší době (jež se dá v nejednom bodě srovnat s renesancí) 
spočívá na principu tolerance. Konec inkvizice. Odmítáme vylučovat fakta a zavrhovat hypotézy. 
Třídit čočku je užitečná činnost; kamínky jsou nevhodná strava. Ale nic nedokazuje, že by některé 
vyloučené hypotézy a některá prokletá fakta nemohla být výživná. Nepracujeme pro lidi křehké a 
alergické, ale pro všechny, kdož mají, jak se říká, zdravý žaludek. 

Jsme přesvědčeni, že ve studiu minulých civilizací jsou četná evidentní popření, apriorní 
výluky, inkviziční popravy. Humánní vědy pokročily méně než vědy fyzikální a chemické a 
pozivitivistický duch 19. století v nich vládne ještě jako pán o to náročnější, že cítí, jak se blíží 
smrt. 
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Antropologie čeká na svého Koperníka. Před Koperníkem byla země středem vesmíru. Pro 
klasického antropologa je naše civilizace středem veškeré lidské myšlenky v prostoru a čase. 
Mějme soucit s ubohým primitivem pohrouženým do temnot předlogické mentality. Pět set let 
nás dělí od středověku a začínáme teprve osvobozovat tuto epochu z obžaloby tmářství. Století 
Ludvíka XV. připravuje moderní Evropu, a bylo potřebí současných prací Pierra Gaxotta, 
abychom přestali toto století pokládat za přehradu sobectví, vztyčenou proti pohybu historie. 
Naše civilizace jako každá jiná je spiknutí. 

Zlatá ratolest sira Jamese Frazera je obsažné dílo, které platilo za směrodatné. Jsou tam 
sebrány „folklóry“ všech zemí. Ani na okamžik se sira Frazera ani letmo nedotkla představa, že 
by mohlo jít o něco jiného než o dojemné pověry a pitoreskní zvyky. Divoši stížení nakažlivými 
nemocemi jedí houbu zvanou penicillum notatum : snaží se prý imitativní magií zvyšovat svou 
moc tím, že do sebe vpraví falický symbol. Užívání digitalinu je rovněž pověra. Věda o 
antibioticích, operace v hypnóze, vyvolání umělého deště rozptylem solí stříbra apod. by měly 
začít vyvádět určité „primitivní“ praktiky z rublíky „naivností“. 

Sir Frazer je si naprosto jist, že patří k jediné civilizaci hodné tohoto jména, a odmítá názor, 
že by u „nižších“ mohly existovat skutečné techniky, ovšem jiného druhu, než jsou naše, a jeho 
Zlatá ratolest se podobá mapám světa nakresleným iluminátory, kteří znali jen Středozemní 
moře. Pokryli bílá místa kresbami a nápisy: Zde je země draků, zde je ostrov kentaurů... Ostatně 
19. století přece také spěchá, aby ve všech oblastech zakrylo všechna bílá místa na všech mapách. 
A také na mapách zeměpisných. V Brazílii je mezi Rio Tapagos a Rio Xingu neznámá země 
rozlehlá jako Belgie, žádný průzkumník se nepřiblížil k El Yafri, zakázanému městu Arábie. 
Jednoho dne v roce 1943 zmizela na Nové Guineji vyzbrojená japonská divize, aniž zanechala 
nejmenší stopy. A jestliže se oběma mocnostem, které si rozdělují svět, podaří dorozumět se, pak 
skutečná mapa planety nám ještě uchystá nějaká překvapení. Od vynálezu vodíkové bomby 
přistoupili vojáci potají k soupisu jeskyní: kromobyčejné podzemní labyrinty ve Švédsku, 
podzemní prostory ve Virgínii a Československu, jezero skryté pod Baleárami... Bílá místa ve 
světě hmotném, bílá místa ve světě lidí. Nevíme všechno o schopnostech člověka, o zdrojích jeho 
inteligence a jeho psychismu, a vymysleli jsme si ostrovy kentaurů a země draků; prelogická 
mentalita, pověra, folklór, imitativní magie. 

Hypotéza: civilizace mohly dojít nekonečně dále než my ve vytěžení parapsychologických sil. 
Odpověď: nejsou parapsychologické síly. 
Lavoisier dokázal, že nejsou meteory, když prohlásil: „Kameny nemohou padat z nebe, 

protože v nebi nejsou kameny.“ Simon Newcob dokázal, že letadla nemohou létat, protože létací 
loď těžší než vzduch je nemožná. 

Doktor Fortune se odebere na Novou Guineu, aby studoval národ Dobu. Je to národ 
kouzelníků, ale mají tu zvláštnost, že pokládají své techniky za platné všude a pro všechny. Když 
doktor Fortune odjíždí, jistý domorodec mu daruje kouzlo, jež umožňuje učinit se neviditelným v 
očích druhých. „Často jsem toho použil, abych ukradl pečené prasátko za bílého dne. Řiďte se 
dobře mými pokyny a můžete v sydnejských obchodech šlohnout všechno, co budete chtít.“ – 
„Přirozeně,“ říká doktor Fortune, „jsem to nikdy nezkusil.“ Vzpomeňte si na našeho přítele 
Charlese Forta: „V topografii inteligence by se dala znalost definovat jako nevědomost obklopená 
smíchem.“ 

Avšak nová škola antropologie se rodí a pan Levi Strauss neváhá vzbudit rozhořčení, když 
prohlašuje, že černoši z ostrovů jsou pravděpodobně silnější než my ve věcech ducholéčby. 
Průkopník této nové školy, Američan William Seabrook, odjel po první světové válce na Haiti 
studovat kult Vaudou. Nikoli vidět ho zvenčí, ale žít touto magií, vstoupit bez předsudku do 
tohoto jiného světa. Paul Morand o něm skvěle řekl: 

„Seabrook je snad jediný běloch naší doby, kterému se dostalo křtu krve. Přijal ho bez 
skepticismu i bez fanatismu. Jeho postoj vůči tajemství je postojem dnešního člověka. Věda 



posledních deseti let nás přivedla na okraj nekonečna. Všechno se napříště může přihodit, 
meziplanetární lety, objevy čtvrtého rozměru, rádiové spojení s Bohem. Musíme si přiznat tuto 
nadřazenost nad našimi otci, neboť jsme napříště připraveni na vše, neboť jsme méně důvěřiví a 
více věříme. Čím jdeme dále zpět ke vzniku světa, tím hlouběji pronikáme k primitivům a tím více 
objevujeme, že jejich tradiční tajemství se shodují s naším dnešním bádáním. Teprve nedlouho 
pohlížíme na Mléčnou dráhu jako na ploditelku hvězdných světů. A Aztékové to výslovně tvrdili 
a nevěřili jsme jim. Divoši zachovali to, co věda znovu nalézá. Věřili v jednotu hmoty mnohem 
dříve, než byl izolován atom vodíku. Věřili v strom-člověka, v železo-člověka mnohem dříve, než 
sir J. C. Bosse změřil senzibilitu rostlin a otrávil kov kobřím jedem. „Lidská víra,“ říká Huxley v 
Esejích biologa, „se vyvíjela od Ducha k duchům, pak od duchů k bohům a od bohů k Bohu.“ 
Mohli bychom dodat, že od Boha se vracíme k Duchu. 

Ale abychom objevili, že tradiční tajemství „primitivů“ se shodují s našimi současnými 
výzkumy, muselo by se navodit spojení mezi antropologií a současnými vědami fyzikálními, 
chemickými a matematickými. Prostý zvědavý cestovatel, inteligent, jenž prošel 
historickoliterárním vzděláním, snadno projde bez povšimnutí kolem nejdůležitějších pozorování. 
Bádání bylo až dosud jen jednou větví literatury, jen přepychem subjektivní činnosti. Až bude 
něčím jiným, všimneme si snad v hloubi věků existence civilizací nadaných technickým 
vybavením stejně závažným, jako je naše, ačkoli odlišným. 

J. Alden Mason, vynikající a velmi oficiální antropolog, tvrdí s odkazy jaksepatří 
zkontrolovanými, že na peruánské náhorní rovině se našly ozdoby z roztavené platiny. Jenže 
platina taje při 1730 stupních, a aby se dala zpracovat, je k tomu potřebí technologie, jako je naše. 
Profesor Mason vidí tuto obtíž. Předpokládá tedy, že tyto ozdoby byly vyrobeny z kovového 
prášku fritováním a nikoli tavením. Tento předpoklad svědčí o skutečné neznalosti metalurgie. 
Deset minut hledání ve Schwartzkopfově Pojednání o fritovacích prášcích by mu bylo dokázalo, 
že hypotéza je nepřijatelná. Proč se neporadit se specialisty z jiných oborů? V tom je celý problém 
antropologie. Stejně nevinně tvrdí profesor Mason, že v nejvzdálenější peruánské civilizaci se 
setkáváme se svařováním kovů za pomoci pryskyřice a roztavených kovových solí. Fakt, že 
taková technika je základem elektroniky a provází technologie na největší míru rozvinuté, mu 
zřejmě unikl. Omlouváme se, že, tu vystavujeme na odiv své znalosti, ale nacházíme v tom opět 
onu nutnost „souběžné informace“, kterou už tak živě tušil Charles Fort. 

Přes svůj velmi opatrný postoj profesor John Alden Mason, emeritní správce Muzea 
amerických starožitností na universitě v Pensylvánií, otevírá ve svém díle Dávná peruánská 
civilizace dokořán dveře fantastickému realismu, když mluví o quipu. Quipu jsou provazce 
představující složité uzly. Setkáváme se s nimi u Inků i jejich předchůdců. Jde prý o písmo. 
Sloužily k vyjadřování myšlenek nebo skupin abstraktních myšlenek. Jeden z nejlepších specialistů 
na quipu, Nordenskjöld, v nich vidí matematické výpočty, horoskopy, rozličné metody na 
předvídání budoucnosti. Je to stěžejní problém. Mohou existovat jiné způsoby záznamu myšlenek 
než písmo. 

Jděme ještě dále: uzel, základ quipu, pokládají moderní matematikové za jedno z největších 
tajemství. Je možný jen při lichém počtu dimenzí, nemožný na úrovni a v prostorech párových, o 
čtyřech, šesti, dvou dimenzích, a topologisté studovali úspěšně jen nejjednodušší uzly. Není tedy 
pravděpodobné, že v quipu jsou zapsány znalosti, které ještě nemáme. 

Jiný příklad: moderní úvahy o povaze poznání a strukturách ducha by se mohly obohatit 
studiem jazyka Indiánů Hoppi ze Střední Ameriky. Tento jazyk je vhodnější než náš pro exaktní 
vědy. Neobsahuje slova-slovesa a slova-jména, ale slova-události, a tak přiléhavěji vyjadřuje 
časoprostorové kontinuum, v němž, jak nyní víme, žijeme. A ještě více, slovo-událost má tři 
gramatické způsoby: jistotu, pravděpodobnost, představivost. Místo aby řekl: muž přejel řeku na 
kánoi, Hopi použije skupinu muž-řeka-člun v některé ze tří kombinací podle toho, zda jde o fakt 
pozorovaný vyprávěčem, vyprávěný jiným nebo sněný. 

Skutečně, moderní člověk ve smyslu, jak ho chápe Paul Morand a jak ho chápeme my, 
objevuje, že inteligence je jediná v rozmanitých strukturách, jako potřeba žít pod střechou je také 



jediná v tisícerých architekturách. A zjišťuje, že povaha poznání je mnohonásobná jako příroda 
sama. 

■ 

Je možné, že naše civilizace je výsledkem dlouhého úsilí, abychom ze stroje vytěžili mocí, 
které ovládal dávný člověk: sdělovat na dálku, vznášet se ve vzduchu, uvolňovat energii hmoty, 
rušit tíži atd. Je také možné, že na konci svých objevů si všimneme, že tyto moci jsou ovladatelné 
výstrojí tak omezenou, že slovo „stroj“ změní smysl. V takovém případě jsme asi cosi jako 
zmechanizovaný duch a zduchovělý stroj a některé vzdálené civilizace se nám budou jevit 
mnohem méně takovými jako naše. 

Ve svém slavnostním proslovu na universitě v Oxfordu v roce 1946 přináší Jean Cocteau tuto 
anekdotu: 

„Můj přítel Pobers, profesor na katedře parapsychologie v Utrechtu, byl poslán na Antily, aby 
tam studoval úlohu telepatie, běžně užívané mezi primitivy. Když chtějí ženy poslat vzkaz muži 
nebo synovi ve městě, obrátí se na strom a otec nebo syn přinese, oč ho požádaly. Jednoho dne, 
když byl Pobers přítomen tomuto jevu a zeptal se selské ženy, proč používá právě stromu, byla 
její odpověď překvapující a schopná rozřešit celý moderní problém našich instinktů zakrslých 
vlivem strojů, na něž se člověk spoléhá. Otázka zněla: „Proč se obracíte k stromu?“ A odpověď: 
„Protože jsem chudá. Kdybych byla bohatá, měla bych telefon.“ 

Elektroencefalogramy jogínů v extázi vykazují křivky, které neodpovídají žádné z mozkových 
činností, jež známe ve stavu bdění nebo spánku. Je mnoho iluminovaných bílých míst na mapě 
civilizovaného ducha: předvídání budoucnosti, intuice, telepatie, génius atd. V den, kdy průzkum 
těchto oblastí se skutečně rozvine, kdy prorazíme stezky různými stavy vědomí, které naše 
klasická psychologie nezná, odhalí studium dávných civilizací a národů takzvaně primitivních 
snad skutečné technologie a podstatné aspekty poznání. Na místo kulturního centralismu 
nastoupí relativismus, který nám ukáže historii lidstva v novém a fantastickém osvětlení. Pokrok 
nespočívá v množení žárovek, ale v stálém spojování pojmů. 

■ 

Než budeme pokračovat a také abychom vás trochu rozptýlili, dali bychom vám rádi přečíst 
malý příběh, který jsme si velmi oblíbili. Je od Arthura Clarka, který je aspoň v našich očích 
znamenitým filosofem. Přeložili jsme ho pro vás. Dopřejme tedy volné pole divokým 
dětinskostem! 

I I I  

Arthur C. Clarke: Devět miliard božích jmen 

Doktor Wagner se dokázal ovládnout. Bylo to důležité. Potom řekl: „Vaše žádost je poněkud 
neobvyklá. Pokud vím, je to poprvé, co si tibetský klášter objednává elektronkový počítač. 
Nechci být zvědavý, ale v životě mě nenapadlo, že by takový klášter mohl potřebovat takový 
stroj. Smím se vás zeptat, co s ním chcete dělat?“ 

Lama si upravil cípy svého hedvábného šatu a položil na psací stolek logaritmické pravítko, 
na němž si právě propočítal převod liber na dolary. 

„Ale ovšem, váš elektronkový počítač typ 5 může provádět, smíme-li věřit vašemu katalogu, 
všechny matematické úkony až na deset desetinných míst. Mě však zajímají písmena, nikoliv cifry. 
Požádám vás, abyste upravili výchozí okruh tak, aby tiskl spíše písmena než sloupce cifer.“ 

„Tomu dobře nerozumím...“ 
„Jsou tomu už tři století, co byla založena naše lámaserie, a od té doby se věnujeme určité 

práci. Tato práce vám snad může připadat podivná a musím vás požádat, abyste mě vyslechl co 
nejpozorněji.“ 



„Souhlasím.“ 
„Je to jednoduché. Sestavujeme seznam všech možných jmen Boha.“ 
„Jak to?“ 
Lama pokračoval, nedávaje se v nejmenším rušit: 
„Máme závažné důvody k víře, že všechna tato jména obsahují nejvýše devět písmen naší 

abecedy.“ 
„A to děláte už tři století?“ 
„Ano. Odhadli jsme, že budeme potřebovat patnáct tisíc let, abychom svůj úkol dokončili.“ 
Poněkud zmatený doktor zklamaně zahvízdl: 
„Ó kej, teď vidím, proč si chcete koupit jeden z našich strojů. Ale jaký je účel té operace?“ 
Po zlomek vteřiny lama zaváhal a Wagner se obával, že urazil toho podivného zákazníka, jenž 

podnikl cestu z Lhasy do New Yorku s logaritmickým pravítkem a katalogem Společnosti 
elektronkových počítačů v kapse své šafránové róby. 

„Říkejte si tomu třeba obřad, jestli chcete,“ řekl lama, „ale je to základní část naší víry. Jména 
Nejvyšší bytosti, Bůh, Jupiter, Jehova, Allah atd., jsou jen nálepky nakreslené lidmi. Filosofické 
úvahy, příliš složité, abych vám je tu vykládal, nás přivedly k jistotě, že mezi všemi permutacemi a 
možnými kombinacemi písmen se nacházejí skutečná jména Boží. Nuže, naším cílem je najít je a 
všechny je vypsat.“ 

„Už vidím. Začali jste s A.A.A.A.A.A.A.A.A. a dojdete až k Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.“ 
„Pouze použijeme-li naši abecedu. Bude vám samozřejmě snadné upravit elektrický psací 

stroj tak, aby používal naší abecedy. Ale problém pro vás zajímavější bude upravení zvláštních 
okruhů, které vyloučí předem zbytečné kombinace. Tak například žádné z písmen se nesmí 
objevit za sebou více než třikrát.“ 

„Třikrát? Chcete říci dvakrát?“ 
„Ne. Třikrát. Ale úplný výklad by si vyžádal příliš mnoho času, i kdybyste znal náš jazyk.“ 
Wagner řekl kvapně: 
„Ovšem, ovšem, pokračujte.“ 
„Jistě snadno upravíte svůj automatický počítač k tomu účelu. S vhodným programem může 

stroj toho druhu permutovat písmeno za písmenem a tisknout výsledek. A tak,“ uzavřel lama 
klidně, „to, co by nám bylo zabralo ještě patnáct tisíc let, dokončíme za sto dní.“ 

Doktor Wagner cítil, že ztrácí smysl pro skutečnosti. Za velkými okny mrakodrapu jaksi 
potuchaly hluky a světla New Yorku. Byl přenesen do odlišného světa. Tam daleko ve svém 
osamělém horském útočišti sepisovali tibetští mniši generaci za generací už tři sta let svůj seznam 
jmen zbavených smyslu... Cožpak nemá lidská pošetilost vůbec žádných hranic? Ale doktor 
Wagner nesměl projevit, co si myslí. Zákazník má vždycky pravdu... 

Odpověděl: 
„Nepochybuji, že můžeme upravit stroj typu 5 tak, aby tiskl seznamy tohoto druhu. Více mě 

znepokojuje instalace a údržba. A nebude snadné ho do Tibetu dodat.“ 
„To už zařídíme. Součástky nemají tak velké rozměry, aby se nedaly přepravit letadlem. 

Ostatně proto jsme zvolili váš stroj. Pošlete součástky do Indie, my už se o další postaráme.“ 
„Přejete si k tomu najmout dva z našich inženýrů?“ 
„Ano, aby stroj instalovali a dohlíželi na něj po těch sto dní.“ 
„Udělám si poznámku pro osobní oddělení,“ řekl Wagner a psal si na svůj blok. „Ale zbývá 

vyřešit ještě dvě otázky...“ 
Než mohl dokončit svou větu, vytáhl lama z kapsy tenký list papíru: „Tohle je výpis z mého 

účtu u Asijské banky.“ 
„Děkuji vám. Je to v pořádku... Ale dovolíte-li, druhá otázka je tak elementární, že až váhám 

se o ní zmiňovat. Ale stává se často, že se zapomene na nějakou samozřejmost... Máte zdroj 
elektrické energie?“ 



„Máme Dieselův elektrický generátor na sto deset voltů o síle padesát kilowatt. Byl instalován 
před pěti lety a funguje dobře. Usnadňuje nám život v lámaserii. Opatřili jsme si ho hlavně, aby 
nám roztáčel modlící mlýnky.“ 

„Ach ano, samozřejmě, také mě to mohlo napadnout...“ 

■ 

Při pohledu od zábradlí terasy jímala člověka závrať. Ale zvykne se na všechno. 
Uplynuly už tři měsíce a na Georgese Hanleye už nepůsobilo šest set metrů svislé stěny, jež 

oddělovala klášter od šachovnice polí na pláni. Opřen o kameny ohlazené větrem pohlížel inženýr 
mrzutě na vzdálené hory, jejichž jména neznal. 

„Operace jméno Boží“, jak ji pokřtil jeden humorista z jejich společnosti, byla určitě nejhorší 
a nejztřeštěnější fuška, které se kdy zúčastnil. 

Týden po týdnu pokrýval stroj upraveného typu 5 tisíce a tisíce lístků neuvěřitelnou 
hatmatilkou. Trpělivý a nelítostný počítač seskupoval písmena tibetské abecedy do všech 
možných kombinací a vyčerpával sérii za sérií. Mniši vystřihovali některá slova, když vycházela z 
elektrického psacího stroje, a nalepovali je nábožně do obrovských knih. Za týden to bude 
skončeno. 

Hanley nevěděl, jakými záhadnými výpočty dospěli k závěru, že není třeba studovat seskupení 
deseti, dvaceti, sta nebo tisíce písmen, a ani nestál o to, aby to věděl. Někdy míval přeludné sny, 
že velký lama náhle rozhodl, aby se operace poněkud zkomplikovala a aby se v práci pokračovalo 
až do roku 2060. Ten směšný mužík ostatně vypadal, že by toho byl klidně schopen. 

Těžké dřevěné dveře bouchly. Chuk za ním přišel na terasu. Kouřil jako obvykle doutník a byl 
už mezi lamy populární, jak jim stále rozdával svá havana. Ti lamové byli snad úplně ztřeštění, 
myslel si Harley, ale nebyli to puritáni. Časté výpravy do vesnice nebyly nezajímavé... 

„Poslyš, Jiří,“ řekl Chuk, „vyvstaly obtíže.“ 
„Stroj se porouchal?“ 
„Ne.“ 
Chuk si sedl na zábradlí. Bylo to překvapující, neboť obvykle se obával závratě: 
„Právě jsem objevil cíl operace.“ 
„Ale ten přece známe?“ 
„Věděli jsme, co mniši chtějí dělat, ale nevěděli jsme, proč.“ 
„Ach, vždyť jsou cáknutí...“ 
„Poslyš, Jiří, starý mi to právě vysvětlil. Oni se domnívají, že až budou mít napsána všechna 

jména (a podle nich je jich asi devět miliard), bude božího cíle dosaženo. Lidské plémě splní to, 
proč bylo stvořeno.“ 

„A jak to? To čekají, že spácháme sebevraždu?“ 
„Zbytečně. Až bude seznam skončen, Bůh zasáhne a to bude konec.“ 
„Až skončíme, tak nastane konec světa?“ 
Chuk se nervózně zasmál: 
„To jsem řekl starému. A tehdy se na mne podíval tak podivně, jako se dívá profesor na 

zvlášť pitomého žáka a řekl mi: ,Ó, nebude to tak bezvýznamné!...‘ “ 
Jiří chvíli uvažoval. 
„Je to chlapík, který má zřejmě vysoké myšlenky,“ řekl. „Ale i tak, nic to na věci přece 

nemění. Věděli jsme už, že je ztřeštěný.“ 
„Ano, ale nevidíš, co se může stát? Jestli bude seznam uzavřen a jestli trouby archanděla 

Gabriela v tibetské verzi nezazní, usnesou se, že je to naše chyba. Vždyť koneckonců použili náš 
stroj. To se mi nelíbí...“ 

„Sleduju tě...“ řekl Jiří pomalu, „ale viděl jsem už jiné věci. Když jsem byl ještě pachole v 
Louisianě, měli jsme tam kazatele, který ohlásil konec světa na příští neděli. Stovky lidí mu 
uvěřily. Někteří dokonce prodali své domy. Ale nikdo si na něm nevylil příští neděli svůj vztek. 
Lidé si pomyslili, že se jen trochu spletl ve výpočtech, a spousta z nich má dosud víru.“ 



„Pokud sis toho ještě nevšiml, tak tě upozorňuji, že nejsme v Louisianě. Jsme tu sami dva 
mezi stovkami mnichů. Mám je hrozně rád, ale byl bych raději jinde, až starý lama zpozoruje, že 
celá operace selhala.“ 

„Ale je jedno řešení. Malá neškodná sabotáž. Letadlo přiletí za týden a stroj skončí svou práci 
do čtyř dnů, když pojede 24 hodiny denně. Stačí se pustit do nějaké správky na dva nebo tři dny. 
Jestli je to dobře zařízeno, můžeme být tam dole na letišti, až vyjde poslední jméno ze stroje.“ 

■ 

O týden později, když malí horští poníci sestupovali po spirále cesty, řekl Harley: 
„Mám trochu výčitky. Neutíkám, protože mám strach, ale protože jsem smutný. Nechtěl bych 

vidět, jak se budou tvářit ti dobráci, až se stroj zastaví.“ 
„Já si myslím,“ řekl Chuk, „že dobře tušili náš útěk, ale bylo jim to jedno. Vědí teď, jak dalece 

je ten stroj automatický a že nepotřebuje dohled. A domnívají se, že pak už nic nebude.“ 
Jiří se otočil v sedle a pohlédl zpět. 
Budova kláštera se rýsovala jako hnědá silueta před zapadajícím sluncem. Malá světélka se 

občas zatřpytila v temné hmotě zdí jako kruhová okénka plovoucí lodi. Elektrické žárovky 
napojené na okruh stroje číslo 5. 

Co se stane s elektrickým počítačem? říkal si Jiří. Zničí ho mniši ve svém vzteku a zklamání? 
Nebo začnou všechno znova? 

Jako by tam ještě byl, viděl, co se děje v té chvíli nahoře za zdmi. Velký lama a jeho 
pomocníci zkoumali listy, zatímco novicové vystřihovali barokní jména a lepili je do obrovského 
sešitu. A to vše se dělo v nábožném tichu. Bylo slyšet jen ťukání stroje, klapajícího na papír jako 
lehký déšť. Počítač sám, jenž kombinoval tisíce písmen za vteřinu, byl naprosto zticha... 

Chukův hlas přerušil jeho snění. 
„Už je tady! To je přece radostná podívaná!“ 
Podoben malému stříbrnému kříži starý transportní letoun D. C. 3 právě dosedl na malé 

improvizované letiště. Při tom pohledu dostal člověk chuť dát si pořádnou skotskou s ledem. 
Chuk se dal do zpěvu, ale rychle se zarazil. Hory mu braly všechnu odvahu. 

Jiří se podíval na hodinky. 
„Za hodinu jsme na letišti,“ řekl a dodal: „Myslíš, že jsou výpočty skončeny?“ 
Chuk neodpověděl a Jiří k němu vzhlédl. Viděl, že Chukova tvář je velmi bílá a zírá k nebi. 
„Podívej se,“ zašeptal Chuk. 
Jiří také vzhlédl k nebi. 
Nad jejich hlavami v míru výšin naposledy zhasínaly hvězdy jedna po druhé... 

 
   
 IV  

Kde si autoři, kteří nejsou ani příliš důvěřiví, ani příliš nedůvěřiví, kladou otázky o velké 
pyramidě. — A což jestli byly jiné techniky? — Příklad hitlerismu. — Almanzarova říše. — 
Mnoho konců světa. — Nemožný Velikonoční ostrov. — Legenda o bílém muži. — Americké 
civilizace. — Tajemství Mayů. — O „světelném mostě“ na podivné planině Nazca. — Kde jsou 
autoři jen ubohými roztloukači štěrku. 

Od Aristarcha ze Samu po hvězdáře roku 1900 potřebovalo lidstvo 22 století, aby vypočetlo 
přibližně uspokojivě vzdálenost Země od Slunce: 149 400 000 kilometrů. Bylo by stačilo násobit 
miliardou výšku Cheopsovy pyramidy postavené 2900 let před Kristem. 

Dnes víme, že faraóni uložili do pyramid výsledky vědy, jejíž původ a metody neznáme. 
Shledáváme se tam s Ludolfovým číslem a přesným výpočtem délky slunečního roku, s 
poloměrem a s vahou země, se zákonem precese jarního bodu, s hodnotou jednoho délkového 



stupně, s přesným severním směrem a snad s mnoha jinými daty dosud nerozluštěnými. Odkud 
pocházejí tyto zprávy? Jak je obdrželi nebo jak je přejali a od koho? Podle abbého Moreuxe dal 
Bůh dávným lidem vědecké znalosti. A už jsme ve svatých obrázcích. „Slyš, synku, číslo 3,1416 ti 
umožní vypočítat plochu kruhu!“ Podle Piazziho Smytha nadiktoval Bůh tyto zprávy 
Egypťanům, příliš bezbožným a příliš nevědoucím, než aby pochopili, co píší do kamene. A proč 
by se byl Bůh, který ví vše, tak těžce zmýlil v úrovni svých žáků? Pro pozitivistické egyptology 
byla měření vykonaná v Džíze zfalšována badateli, kteří podlehli své touze po zázračnu. Není tam 
zapsána žádná věda. Ale ve sporech jde o desetinná čísla a faktem zůstává, že stavba pyramid 
svědčí o technice, jež nám zůstává zcela nepochopitelná. Pyramida v Džíze je umělá hora vážící 6 
500 000 tun. Dvanáctitunové kvádry jsou umístěny na půl milimetru přesně. Nejvšednější a 
nejčastější představa, která se zachovala: faraón měl k dispozici obrovitou pracovní sílu. Zbývalo 
by vysvětlit, jak byl vyřešen problém nakupení tohoto obrovského lidského davu. A důvody tak 
pošetilého podniku. Jak byly kvádry vytěženy z lomů? Klasická egyptologie připouští jako 
techniku jen užívání máčených dřevěných klínů vrážených do štěrbin ve skalách. Stavitelé měli k 
dispozici jen kamenná kladiva a měděné pily, což je měkký kov. Tím tajemství ještě houstne. Jak 
byly osekané kvádry vážící deset tisíc kilogramů a více vyzdviženy a spojeny? V 19. století jsme 
měli největší obtíže, jaké si lze představit, když jsme měli převézt dva obelisky, které faraóni 
dávali přepravovat po tuctech. Jak si Egypťané svítili v nitru pyramid? Až do roku 1890 známe 
jen lampy, které čadí a jejichž čoud se usazuje na stropě. Jenže na stěnách pyramid neobjevíte ani 
stopu kouře. Zachycovali snad sluneční světlo a odráželi je dovnitř optickým systémem? Ani 
stopa po nějaké čočce nebo zrcadle nebyla objevena. 

Nenašel se žádný přístroj pro vědecké výpočty, ani stopa svědčící o nějaké vyspělé 
technologii. Anebo je nutno připustit mysticko-primitivní tezi: Bůh diktuje astronomická data 
omezeným, ale pilným zedníkům a pak jim trochu pomůže. Nejsou písemné zprávy v 
pyramidách? Pozitivisté zahnaní do úzkých šikanováním matematiků prohlašují, že jde o shody. 
Ale když jsou shody tak jasně přehnány, jak by řekl Fort, jak jim potom máme říkat? Nebo je 
nutno připustit, že architekti a surrealističtí dekoratéři dali vytěžit, převézt, vyzdobit, zdvihnout a 
usadit na půl milimetru, jen aby uspokojili megalomanii svých králů podle měr, které jim v 
náhodné inspiraci prolétly hlavou, 2 600 000 kvádrů velké pyramidy za pomoci nádeníků, kteří 
pracovali s kousky dřeva a s pilami vhodnými tak na řezání lepenky a přitom si navzájem šlapali 
na nohy? 

Tyto věci jsou staré pět tisíc let a nevíme o nich téměř nic. Víme však, že bádání o těchto 
věcech byla prováděna lidmi, pro něž je moderní civilizace jedinou možnou technickou civilizací. 
A když vycházejí z tohoto kritéria, pak si musejí představovat buď boží pomoc, nebo kolosální a 
bizarní mravenčí práci. Je však možné, že myšlení, zcela odlišné od našeho, mohlo pojmout 
techniky tak zdokonalené jako naše, ale také odlišné, a měřicí nástroje a metody zacházení s 
hmotou, jež nemají vztah s tím, co známe my, a jež nezanechaly žádnou patrnou stopu našim 
očím. Je možné, že mocná věda a technologie přinesly jiná řešení, než jsou naše, k daným 
problémům a zmizely úplně se světem faraónů. Dá se těžko věřit, že by civilizace mohla 
zaniknout, úplně zmizet. Ještě těžší je věřit, že by se mohla lišit od naší civilizace tak, že máme 
potíže poznat v ní civilizaci. A přece!... 

Když skončila poslední světová válka, 8. května 1945, pátrací mise začaly okamžitě projíždět 
poraženým Německem. Zprávy těchto misí byly uveřejněny. Jen jejich soupis obsahuje tři sta 
stran. Německo se oddělilo od ostatního světa až v roce 1933. Po dvanáct let šel technický vývoj 
podivně odlišnými cestami. Jestliže byli Němci pozadu v oblasti atomové bomby, připravili 
obrovské rakety, jimž se nevyrovnalo nic v Americe ani v Rusku. Jestliže neznali radar, 
zkonstruovali detektory na infračervené paprsky, jež byly stejně účinné. Jestliže nevynalezli 
silikon, rozvinuli zcela novou organickou chemii. Za těmito radikálními rozdíly v oblasti 
technické filosofické rozdíly ohromují ještě více... Odmítli relativitu a zčásti pomíjeli kvantovou 
teorii. Nad jejich kosmogonii by se byli zděsili spojenečtí astrofyzikové, byla to teze o věčném 
ledu, podle níž planety a hvězdy byly kusy ledu vznášející se v prostoru. Jestliže se mohly 



rozklenout za dvanáct let takové propasti v našem moderním světe přes možnosti výměny a 
sdělování, co si máme myslet o civilizacích, jaké se mohly vyvinout v minulosti? Do jaké míry 
mají naši archeologové kvalifikaci, aby posoudili stav věd, technik, filosofie, znalostí u Mayů nebo 
Khmerů? 

Neupadneme do pasti legend: Lemurie nebo Atlantida. Platón v Kritiovi opěvá zázraky 
zmizelého města. Homér před ním v Odysseji, když vyvolává báječnou Scherii, oba popisují snad 
Tartessos, Jonášův biblický Tarših, cíl jeho cesty. Při ústí Guadalquiviru je Tartessos, nejbohatší 
hornické město světa, a představuje kvintesenci civilizace. Rozkvétá už po neznámý počet věků, 
je to pokladnice moudrosti a tajemství. Kolem roku 500 př. Kr. zaniká úplně a nevíme jak ani 
proč. Je možné, že Numinor, tajemné keltské středisko 5. století př. n. l., není legendou, ale my o 
tom nic nevíme. Civilizace, o jejichž minulé existenci určitě víme a jež odumřely, jsou stejně 
záhadné jako Lemurie. Arabská civilizace Kordoby a Grenady vynalezne moderní vědu, objeví 
experimentální bádání a jeho praktická použití, studuje chemii a dokonce raketový let. Arabské 
rukopisy z 12. století uvádějí plány bombardovacích raket. Kdyby byla Almanzarova říše stejně 
pokročilá v biologii jako v ostatních technikách, kdyby se byl mor nespojil se Španěly, aby ji 
zničil, bylo by snad došlo k průmyslové revoluci v 15. nebo 16. století v Andalusii a 20. století by 
pak bylo érou arabských meziplanetárních dobrodruhů, kteří by kolonizovali Měsíc, Mars a 
Venuši. 

Hitlerova říše, říše Almanzarova se zhroutí v krvi a ohni. Jednoho krásného červnového rána 
roku 1940 se pařížská obloha zatemní, vzduch je plný benzínových výparů a pod tímto 
obrovským mrakem černají tváře zrůzněné úžasem, úděsem a hanbou, jedna civilizace vrávorá a 
milióny bytostí utíkají, kam se dá, po cestách kropených kulometnou palbou. Kdokoli to prožil a 
poznal také soumrak bohů třetí říše, umí si představit konec Kordoby a Granady a tisíc jiných 
konců světa v průběhu tisíciletí. Konec světa pro Inky, konec světa pro Tolteky, konec světa 
Mayů. Celá lidská historie: jediný konec bez konce... 

■ 

Velikonoční ostrov, tři tisíce kilometrů od břehů Chile v širém moři, je velký jako Jersey. 
Když tam přistál v roce 1722 jako první jistý Holanďan, domníval se, že ho obývají obři. Na této 
malé vulkanické zemi patřící k Polynésii se tyčí 593 obrovských soch. Některé jsou vyšší než 
dvacet metrů a váží padesát tun. Kdy byly vztyčeny? Jak? Proč? Domníváme se, že studiem 
těchto tajemných památek lze rozeznat tři civilizační úrovně, z nichž nejdokonalejší byla nejstarší. 
Jako v Egyptě i zde jsou obrovské kvádry tufu, čediče, lávy opracovány se zázračnou obratností. 
Ale ostrov má nerovný povrch a několik zakrslých stromečků nemohlo poskytnout dřevěné 
válce. Jak byly tedy kameny přepravovány? A lze si tady představit obrovsky početnou pracovní 
sílu? V 19. století bylo obyvatel Velikonočního ostrova 200: třikrát méně než jejich soch. Nikdy 
jich nemohlo být více než tři nebo čtyři tisíce na tomto ostrově s úrodnou půdou, ale bez 
živočichů. Nuže? 

Jako v Africe a jako v Jižní Americe neměli první misionáři, kteří se vylodili na Velikonočním 
ostrově, nic jiného na práci, než jak odstranit všechny stopy mrtvé civilizace. U nohou soch byly 
destičky z naplaveného dřeva, pokryté hieroglyfy. Byly spáleny nebo dopraveny do Vatikánské 
knihovny, kde odpočívá mnoho tajemství. Šlo o zničení stop dávných pověr nebo o potlačení 
svědectví o jiném vědění? O potlačení vzpomínky, že touto zemí prošly jiné bytosti? Návštěvníci 
přišlí odjinud? 

První Evropané, kteří prozkoumávali Velikonoční ostrov, objevili mezi jeho obyvateli bílé 
vousaté muže. Odkud pocházeli? Byli to potomci nějaké tisícileté rasy, už zdegenerované a dnes 
zcela pohlcené? Zlomky legend vyprávěly o plemeni pánů, učitelů, které se vynořilo z hlubiny 
věků a spadlo z nebe. 

Náš přítel, peruánský badatel a filosof Daniel Ruzo, se vydá v roce 1952 studovat pustou pláň 
Marcahuasi ve výši 3800 metrů na západ od řetězu And. Tato pláň bez života, kam se lze dostat 
jen na hřbetě muly, měří 3 čtvereční kilometry. Ruzo tam objeví podoby zvířat a lidské tváře 



vyryté ve skalách, viditelné zvláštní hrou světla a stínů jen za letního slunovratu. Objeví tam 
sochy zvířat z druhohor, jako stegosaura, lvy, želvy, velbloudy, neznámé v Jižní Americe. Jeden 
opracovaný pahorek představuje hlavu starce. Negativ fotografie odhaluje mladého zářícího 
muže. Za jakých zasvětitelských obřadů byl viditelný? Datování pomocí uhlíku 14 nebylo ještě 
možné; na Marcahuasi se nenachází nejmenší organická stopa. Geologické indicie ukazují do 
temna časů. Ruzo se domnívá, že tato planina je kolébkou civilizace Masma, snad nejstarší na 
světě. 

Vzpomínku na bílého muže najdeme na jiné báječné pláni Tiahuanaco ve výši čtyř tisíc metrů. 
Když Inkové dobyli krajinu u jezera Titicaca, Tiahuanaco bylo už tímto polem obrovitých ruin, 
které známe a neumíme vysvětlit. Když tam v roce 1532 došel Pizarro, Indiáni dali dobyvatelům 
jméno Viracochas, bílí páni. Jejich tradice, víceméně už ztracená, mluví o plemeni zmizelých 
pánů, bílých obrů, kteří přišli odjinud, vynořili se z prostorů, pocházeli z plemene Syna Slunce. 
Toto plémě prý vládlo a učilo před ti síciletími. Zmizelo náhle. Vrátí se. Všude v Jižní Americe se 
setkávali Evropané ženoucí se zběsile za zlatem s touto tradicí bílého muže a měli z ní prospěch. 
Jejich nejsprostším dobyvačným a ziskuchtivým touhám pomáhala tato nejtajemnější velká 
vzpomínka. 

Moderní bádání odhaluje na americkém kontinentě strašlivou civilizační hloubku. Cortez 
pozoruje s úžasem, že Aztékové jsou stejně civilizovaní jako Španělé. Dnes víme, že žili ze zbytků 
vyšší kultury, kultury Tolteků. Toltekové postavili nejmohutnější památníky Ameriky. Sluneční 
pyramidy v Teotihuacanu v Cholule jsou dvakrát větší než hrob krále Cheopse. Ale Toltekové 
sami byli potomky dokonalejší civilizace, civilizace Mayů, jejíž zbytky byly objeveny v džunglích 
Hondurasu, Guatemaly a Yucatanu. Pohlcena změtí přírody odhaluje se tu civilizace mnohem 
starší než řecká a zdaleka ji překonávající. Kdy zahynula a jak? V každém případě zahynula 
dvakrát, neboť tam si také misionáři pospíšili, aby zničili rukopisy, rozbili sochy a odstranili 
oltáře. Když shrnuje soudobá bádání o zmizelých civilizacích, Raymond Cartier píše: 

„V mnohých oblastech překonala věda Mayů vědu Řeků a Římanů. Vynikali hlubokými 
znalostmi matematiky a astronomie a přivedli až k zevrubné přesnosti chronologii a vědu o 
kalendáři. Stavěli kopulovité observatoře orientované lépe než pařížská v 17. století, jako 
například Caracol tyčící se na třech terasách. V jejich hlavním městě Chichen Itza používali 
posvátného roku o dvě stě šedesáti dnech, roku slunečního o tři sta šedesáti pěti dnech a roku 
Venušina o pěti stech osmdesáti čtyřech dnech. Přesné trvání slunečního roku bylo stanoveno na 
365,2422 dne. Mayové dospěli k číslu 365,2420 dne, tedy na jedno desetinné místo, číslo, k 
němuž my jsme dospěli po dlouhých propočtech. Je možné, že Egypťané dosáhli stejné 
přibližnosti, ale abychom to mohli připustit, museli bychom věřit popíraným shodám pyramid, 
zatímco zde vlastníme mayský kalendář. 

Jiné analogie s Egyptem jsou patrny v jejich podivuhodném umění. Jejich nástěnné malby, 
fresky, boky jejich váz zobrazují lidi s ostrým semitským profilem v nejrozmanitějších činnostech 
zemědělských, rybářských, stavebních, politických a náboženských. Jenom Egypt zachytil tuto 
práci s tak krutou pravdivostí, ale keramika Mayů připomíná spíše Etrusky, jejich basreliéfy 
připomínají Indii a velká přímá schodiště jejich pyramidálních chrámů opět Angkor. Pokud 
nepřijali tyto vzory zvenku, pak byl jejich mozek utvořen tak, že prošel všemi formami 
uměleckého výrazu, jimiž prošly všechny velké národy staré Evropy a Asie. Zrodila se civilizace v 
určité zeměpisné oblasti a šířila se pak postupně jako lesní požár? Nebo se objevila spontánně a 
odloučeně v různých oblastech zeměkoule? Byl tu národ učitel a národy žáci nebo více národů 
samouků? Izolovaná zrnka nebo jediný kořen s výhonky na všech stranách?“ 

To nevíme a nemáme žádný uspokojivý výklad počátků takových civilizací ani jejich konců. 
Bolivijské legendy, které sebrala Cynthia Fain a jež jsou prý starší než pět tisíc let, vyprávějí, že 
civilizace tohoto období se zhroutily po srážce nikoli s lidským plemenem, jehož krev nebyla 
červená. 

Bolivijská a peruánská náhorní rovina připomíná jinou planetu. Není to země, je to Mars. 
Tlak vzduchu je tam o polovinu nižší než na úrovni moře, a přece se tam najdou lidé až do výše 



tří tisíc pěti set metrů. Mají o dva litry krve více než my, osm miliónů červených krvinek místo 
pěti a jejich srdce tepe pomaleji. Radiouhlíkové metody datování tu odhalují lidskou přítomnost 
před devíti tisíci lety. Některá současná zjištění nás nutí věřit, že tu lidé žili před třiceti tisíci lety. 
Není nikterak vyloučeno, že lidské bytosti, jež uměly zpracovávat kovy a měly observatoře a 
vědu, zde postavily před třiceti tisíci lety obrovská města. Kdo je vedl? 

Některé ze zavlažovacích prací, provedené předchůdci Inků, by se sotva daly uskutečnit s 
našimi elektrickými vrtačkami. Proč lidé, kteří nepoužívali kola, vystavěli obrovské dlážděné 
silnice? 

Americký archeolog Hyatt Verrill zasvětil třicet let pátrání po zmizelých civilizacích Střední a 
Jižní Ameriky. Podle něho nebyly velké práce dávných lidí prováděny nástroji na otesávání 
kamene, ale radioaktivním těstem, které nahlodává žulu. Cosi jako lept v měřítku velkých 
pyramid. Verrill tvrdí, že toto radioaktivní těsto, odkaz ještě mnohem starších civilizací, viděl v 
rukou posledních čarodějů. Ve velmi krásném románě Světelný most popisuje město z doby před 
Inky, k němuž lze dojít pomocí „světelného mostu“, mostu z ionizované hmoty, který se objevuje 
a mizí podle přání a umožňuje překročit skalní soutěsku jinak nepřístupnou. Až do posledních 
dní svého života (zemřel osmdesátiletý) tvrdil Verrill, že jeho kniha je mnohem více než legenda, 
a jeho žena, která ho přežila, to tvrdí dosud. 

Co znamenají obrazce v Nazce? Jde o obrovské geometrické linie narýsované na planině v 
Nazce, viditelné jen z letadla nebo z balónu a které právě letecký průzkum umožnil objevit. 
Profesor Mason, který nemůže být jako Verrill podezírán z fantastičnosti, se ztrácí v 
domněnkách. Předpokládá to, aby stavitelé byli vedeni strojem vznášejícím se ve vzduchu. Mason 
odmítá tuto domněnku a představuje si, že obrazce byly vytvořeny na základě menšího modelu 
nebo mřížky. Uvážíme-li, jaká byla technická úroveň předchůdců Inků, již připouští klasická 
archeologie, je to ještě nepravděpodobnější. A jaký by byl význam této kresby? Náboženský? To 
se říká vždycky zcela náhodně. Výklad na základě neznámého náboženství je běžná metoda. 
Raději předpokládáme kdejaké ztřeštěnosti než jiný stav znalostí a techniky. Je to otázka 
přednosti. Dnešní osvěta se nám jeví jako jediná. Fotografie, které máme z planiny z Nazky, nás 
neodolatelně nutí myslet na vyznačení přistávací plochy. Synové slunce přišlí z nebes... Profesor 
Mason se střeží jakéhokoliv sbližování s těmito legendami a předpokládá, zcela nezávisle, jakési 
náboženství trigonometrie, pro něž však v historii věr nenacházíme žádný příklad. A přesto o 
něco dále se zmiňuje o mytologii předinkovské doby, podle níž jsou hvězdy obydleny a bohové 
sestoupili ze souhvězdí Kuřátek. 

My neodmítáme předpoklad návštěv obyvatel zvenčí, atomických civilizací, zmizelých, aniž 
téměř zanechaly stopy, neodmítáme období znalostí a techniky, jež se dá přirovnat k našemu, 
stopy věd pohroužených do různých forem toho, co my nazýváme esoterismem, a praktických 
skutečností v tom, co my zařazujeme do kouzelnických praktik. Neříkáme, že věříme všemu, ale v 
příští kapitole ukážeme, že pole lidských vědomostí je pravděpodobně mnohem širší, než jak 
jsme si je vymezili. Včleníme-li do něho všechna fakta bez jakékoli výhrady a svolíme-li vzít v 
úvahu všechny hypotézy, jež vyplývají z těchto faktů, bez jakéhokoli apriorismu, pak nějaký 
Darwin nebo Koperník antropologie vytvoří zcela novou vědu, jen když nastolí trvalou cirkulaci 
mezi objektivním pozorováním minulosti a jemnými závěry moderního poznání v oblasti 
parapsychologie, fyziky, chemie a matematiky. Bude se jim snad zdát, že myšlenka stálého 
pomalého vývoje inteligence, stálého dlouhého putování vědy není myšlenka bezpečná, ale tabu, 
které jsme my vytyčili, abychom dnes, jak se domníváme, mohli těžit z celé lidské historie. Proč 
by minulé civilizace nebyly poznaly náhlé záblesky, jež jim odhalily téměř úplnost poznání? Proč 
by to, co se někdy udalo v životě člověka, osvícení, blesková intuice, výbuch génia, se nebylo 
udalo několikrát v životě lidstva? Nevykládáme těch několik vzpomínek na tyto okamžiky 
způsobem velmi falešným, když mluvíme o mytologii, o legendách, o magii? Když mi někdo 
ukáže fotografii člověka vznášejícího se ve vzduchu, a to nikoli trikovou, neřeknu: to je zobrazení 
báje o Ikarovi, řeknu: to je momentka zachycující skokana nebo plavce ve skoku do vody. Proč 
by nemohly být takové momentní stavy i v civilizacích? 



Budeme citovat jiné fakty, provedeme jiná sblížení, vyslovíme ještě jiné hypotézy. Bude snad 
v naší knize mnoho hloupostí, to opakujeme, ale na tom sejde pramálo, vzbudí-li tato kniha 
několik vokací a do jisté míry připraví širší cesty k bádání. My jsme jen dva ubozí roztloukači 
štěrku. Jiní postaví cestu. 

 
 V  

Paměť starší než my... — Kde autoři nacházejí kovové ptáky. — Historie jedné velmi zajímavé 
mapy světa. — Atomické bombardování a meziplanetární koráby v posvátných textech. — Jiná 
představa o strojích. — Kult „cargo“. — Jiné vidění esoterismu. — Posvátnost inteligence. — 
Ještě jedna historka, prosím. 

Asi deset let je už průzkum minulosti usnadněn novými metodami založenými na 
radioaktivitě a také pokrokem kosmologie. Z toho vyplývají dva mimořádné fakty. 

1.  Země by byla současnicí vesmíru. Byla by tedy stará přibližně 4500 miliónů let. Utvořila se 
zároveň a snad i dříve než slunce zhuštěním částic za studena. 

2.  Člověk, jak ho známe, homo sapiens, by existoval teprve 75 000 let. Toto velmi krátké 
období by stačilo k přechodu od pračlověka k člověku. Zde si dovolujeme položit dvě otázky. 

a)  Poznalo lidstvo v průběhu těchto 75 000 let jiné technické civilizace, než je naše? 
Specialisté nám sborem odpovídají, že nikoli. Ale není jisté, že umějí rozlišit nástroj od tzv. 
kultovního předmětu. V této oblasti bádání ještě ani nezačalo. Avšak jsou tu znepokojivé 
problémy. Většina paleontologů pokládá eolithy (kameny objevené u Orleansu v roce 1867) za 
přírodní předměty. Někteří v nich však vidí dílo člověka. Jakého „člověka“? Jiného než homo 
sapiens. Jiné takové předměty se našly v Ipswichi v Norfolku. Dokazovaly by existenci 
třetihorních lidí v západní Evropě. 

b)  Washburnovy a Diceovy zkušenosti dokazují, že vývoj člověka mohl být způsoben velmi 
triviálními úpravami. Například lehkou změnou lebečních kostí. Jediná mutace, a nikoli složitý 
souběh mutací, by stačila k přechodu od pračlověka k člověku. 

Tedy za 4500 miliónů let jediná mutace? Je to možné. Ale proč by to bylo jisté? Proč by 
nemohlo být více vývojových cyklů před tímto sedmdesáti pěti tisícím rokem? Jiné lidské formy 
nebo spíše jiné myslící bytosti se mohly objevit a zmizet. Nebyly by zanechaly viditelné stopy 
našim očím, ale vzpomínka na ně by přetrvávala v legendách. „Bysta přežije město.“ Vzpomínka 
na ně mohla přežít centrály energie, stroje a památníky jejich pohlcených civilizací. Naše paměť 
sahá možná mnohem dále než naše vlastní existence i než existence našeho druhu. Jaké 
nekonečně vzdálené záznamy se skrývají v našich chromozómech a genech? „Odkud to všechno 
máš, lidská duše, odkud to všechno máš?“ 

■ 

V archeologii se už všechno mění. Naše civilizace urychluje předávání poznatků a 
shromážděná a porovnaná pozorování vykonaná na celém povrchu zeměkoule vyúsťují k velkým 
tajemstvím. V červnu roku 1958 uveřejnil Smithsonův institut výsledky, kterých dosáhli 
Američané, Indové a Rusové. Při vykopávkách převedených v Mongolsku, ve Skandinávii, na 
Cejloně, u Bajkalského jezera a na horním toku řeky Leny v Sibiři se objevují přesně stejné 
kostěné a kamenné předměty. A výrobní technika těchto předmětů se nachází už jen u 
Eskymáků. Smithsonův institut se tedy domnívá, že je schopen učinit závěr, že před deseti tisíci 
lety Eskymáci obývali Střední Asii, Cejlon a Mongolsko. Pak se vystěhovali náhle do Grónska. 
Ale proč? Jak se mohli primitivové rozhodnout tak náhle, že opustí tyto země, pro jediný 
nehostinný kus světa? A jak se tam ostatně mohli dostat? Nevědí ještě dnes, že je země kulatá, a 
nemají žádnou představu o zeměpise. A opustit Cejlon, pozemský ráj? Institut neodpovídá na 
tyto otázky. Nechceme vnucovat svou hypotézu a formulujeme ji jenom jako cvičení v 



otevřenosti ducha. Vyšší civilizace kontroluje svět před deseti tisíci lety. Vytvoří na dalekém 
severu oblast deportace. Nu, a co vypráví eskymácký folklór? Vypráví o kmenech přepravených 
na daleký sever na počátku časů obrovskými kovovými ptáky. Archeologové 19. století velmi 
mnoho zdůrazňovali absurdnost těchto „kovových ptáků“. A my? 

Žádná práce, jež by se dala srovnat s prací Smithsonova institutu, nebyla ještě provedena o 
lépe definovaných předmětech. Například o čočkách. Optické čočky byly nalezeny v Iráku a ve 
střední Austrálii. Pocházejí ze stejného zdroje, ze stejné civilizace? Žádný moderní optik nebyl 
zatím vyzván, aby se o nich vyslovil. Všechna optická skla v naší civilizaci jsou už asi dvacet let 
leštěna kysličníkem ceričitým. Za tisíc let dokáže spektroskopická analýza rozborem těchto skel, 
že na celé zeměkouli existovala jednotná civilizace. A bude to pravda. 

Nový pohled na svět by se mohl zrodit ze studií tohoto druhu. Kéž by naše lehká a špatně 
dokumentovaná knížka vzbudila u některého ještě naivního mladého muže myšlenku na šílenou 
práci, jež mu jednoho dne přinese klíče od dávných záhad. 

Jsou ještě jiná fakta: 
V širých oblastech pouště Gobi pozorujeme sklovinovitou půdu podobnou té, jakou 

vyvolávají atomické výbuchy. 
V jeskyních Bohistanu se našly nápisy doprovázené hvězdářskými mapami, které zachycují 

hvězdy v postavení, jaké měly před třinácti tisíci lety. Čáry spojují Venuši a Zemi. 
Uprostřed 19. století daroval důstojník tureckého námořnictva Piri Reis knihovně Kongresu 

balíček map, které objevil v Orientu. Nejmladší jsou z doby< Kryštofa Kolumba, nejstarší z 1. 
století po Kristu a jedny jsou kopírovány podle druhých. V roce 1952 tyto dokumenty 
prozkoumal velký specialista na kartografii Arlington H. Mallery. Všiml si například, že všechno, 
co existuje ve Středozemním moři, bylo zaznamenáno, ale není na místě. Domnívali se ti lidé, že 
je země plochá? To není dostačující výklad. Sestavili svou mapu projekcí s přihlédnutím ke 
kulatosti země? To je nemožné, neboť projekční geometrie se datuje od Mongeho. Mallery svěří 
konečně práci Waltersovi, oficiálnímu kartografovi, a ten přenese tyto mapy na moderní glóbus. 
A ony jsou přesné, nejen pro Středozemní moře, ale pro zemi včetně Ameriky a Antarktidy. V 
roce 1955 předloží Mallery a Walters svou práci výboru geofyzikálního roku. Výbor svěří spis otci 
jezuitovi Danielu Linehanovi, řediteli observatoře ve Westonu, odpovědnému za kartografii 
amerického námořnictva. Otec zjistí, že obrys Severní Ameriky, umístění jezer a hor v Kanadě, 
čára pobřeží na nejzazším severu pevniny a obrys Antarktidy (pokryté ledem a zjišťované našimi 
měřícími přístroji s velkou obtíží) jsou správné. Jde o kopie ještě starších map? Nakreslených na 
základě pozorování konaných na palubě letadla nebo meziplanetárního stroje? Jsou to poznámky 
učiněné návštěvníky přišlými zvenčí? 

Bude se nám vyčítat, že klademe takové otázky? Popul Vuh, posvátná kniha amerických 
Quichesů, mluví o nekonečně staré civilizaci, která znala mlhoviny a celý sluneční systém. 
„Příslušníci prvního plemene,“ čteme tam, „byli schopni všechno zvědět. Prozkoumali čtyři 
strany obzoru, čtyři směry nebeského korábu a kulatou tvář Země.“ 

■ 

„Některé z těchto pověr a legend, které nám odkázal starověk, jsou zakořeněny tak 
všeobecně a hluboce, že jsme si zvykli pokládat je za stejně staré jako lidstvo samo. Nuže, láká 
nás vyzkoumat, až do jaké míry je shoda těchto různých pověr a legend výsledkem náhody, nebo 
až do jaké míry by mohla být odrazem existence dávné civilizace zcela neznámé a netušené a 
která nezanechala žádnou jinou stopu.“ 

Muž, který v roce 1910 napsal tyto řádky, nebyl ani spisovatel vědeckých fikcí, ani mlhavý 
okultista. Byl to jeden z průkopníků vědy, profesor Frédéric Soddy, nositel Nobelovy ceny, 
objevitel izotopů a zákonů proměny přirozené radioaktivity. 

Universita v Oklahomě uveřejnila v roce 1954 kroniky indiánských kmenů v Guatemale, 
pocházející ze 16. století. Fantastická vyprávění, zjevení legendárních bytostí, vymyšlené zvyky 
bohů. Ale když jsme se na to podívali blíže, všimli jsme si, že kakčikelští Indiáni nevyprávěli 



bláznivé historky. Zmiňovali se po svém způsobu o svých prvních stycích se španělskými 
uchvatiteli. Tito zaujímali v představě kakčikelských „historiků“ místo po boku bytostí patřících 
do jejich bájesloví a tradice. Tak byla skutečnost vylíčena v bájeslovné podobě a je nejvýš 
pravděpodobné, že texty pokládané za čistě folkloristické nebo mytologické spočívají na 
skutečných faktech, špatně interpretovaných a přivtělených k jiným faktům, jež jsou imaginární. 
Toto rozlišení nebylo provedeno a celá literatura stará několik tisíciletí spočívá v našich 
odborných knihovnách na přihrádkách s označením „legendy“, aniž koho byť jen na chvíli 
napadlo, že se v nich snad skrývají kroniky iluminované skutečnými událostmi. 

To, co víme o vědě a moderní technice, by nás přece jen mělo přimět, abychom tuto 
literaturu četli poněkud jiným okem. Dzyanova kniha „o pánech s oslnivou tváří“, kteří opustí 
Zemi, odnesou nečistým lidem jejich znalosti a setřou rozpadlé stopy po své cestě. Odlétají v 
létajících vozech poháněných světlem do své země „z železa a kovu“. 

V studii nedávno uveřejněné v moskevské Litěraturnoj gazetě nachází profesor Agrest, který 
připouští hypotézu dávné návštěvy meziplanetárních cestovatelů, mezi prvními texty vloženými 
do bible židovskými kněžími vzpomínky na bytosti přišlé odjinud, jako Enoch, jež zmizely a 
odlétly do nebe na tajemných korábech. Posvátné indické knihy Ramajána a Mahabharáta 
popisují létající lodě, jež kroužily na nebi na počátku časů a podobaly se „azurovým obláčkům ve 
tvaru vejce nebo svítícím koulím“. Mohly oblétnout několikrát zemi. Byly hnány „éterickou silou, 
jež při odletu bije do země“, nebo „chvěním vyzařujícím z neviditelné síly“. Vyluzovaly „sladké a 
melodické tóny“, vyzařovaly „ohnivý třpyt“ a dráha, jejich letu nebyla přímá, ale jevila se jako 
„dlouhé vlnění, které je přibližovalo nebo vzdalovalo od země“. Hmota těchto strojů je 
popisována v těchto dílech starších než tři tisíce let a napsaných snad na základě vzpomínek 
nekonečně vzdálenějších jako směs několika kovů, z nichž jedny byly bílé a lehké a jiné červené. 

V Mausola Purva, v tomto zvláštním vylíčení, nepochopitelném národopiscům 19. století, ale 
ne už nám, stojí: 

„Je to neznámá zbraň, železný blesk, gigantický posel smrti, jenž rozdrtil na prach všechny 
členy plemene Vrišni a Andhaka. Spálené mrtvoly nebylo lze ani poznat. Vlasy a nehty padaly, 
nádoby se rozbíjely bez zjevné příčiny, ptáci zběleli. Po několika hodinách byla veškerá potrava 
otrávena. Blesk se změnil v jemný prach.“ 

A toto: 
Cukra létající na palubě vimany nesmírné síly vrhl na trojměstí jedinou střelu nabitou silou 

vesmíru. Doběla rozžhavený dým, podobný desíti tisícům sluncí, se zvedl v plné nádheře... Když 
vimana přistála, jevila se jako skvoucí kvádr antimonu ležící na zemi...“ 

Námitka: Připouštíte-li existenci civilizací tak báječně pokročilých, jak vysvětlíte, že nesčetné 
vykopávky po celé zemi nevynesly nikdy na světlo jediný zbytek předmětů, které by byly s to nás 
přimět k víře v tuto existenci? 

Odpovědi: 
1.  Je tomu sotva jedno století, co se provádějí systematicky vykopávky, a naší atomické 

civilizaci není ani dvacet let. Žádný vážný archeologický průzkum jižního Ruska, Číny, střední a 
jižní Afriky nebyl ještě proveden. Obrovská území uchovávají dosud svou minulost v tajnosti. 

2.  Bylo třeba, aby německý inženýr Wilhelm König navštívil náhodou bagdádské muzeum, 
aby si tam všiml, že ploché kameny, nalezené v Iráku a zařazené jako takové, jsou ve skutečnosti 
elektrické články užívané dva tisíce let před Galvanim. Archeologická muzea překypují předměty 
označenými jako „kultovní předměty“ nebo „rozličné“, o nichž nikdo nic neví. Rusové objevili 
nedávno v jeskyních poušti Gobi a Turkestánu polokoule z keramiky nebo ze skla zakončené 
kuželem, který obsahuje kapku rtuti. 0 co asi jde? Konečně jen málo archeologů má vědecké a 
technické znalosti. Ještě méně jsou schopni si uvědomit, že technický problém může být řešen 
několika různými způsoby a že jsou stroje, jež se nepodobají tomu, čemu my říkáme stroj; jsou 
totiž bez táhel, bez klik a kol. Několik čar narýsovaných zvláštním inkoustem na preparovaném 
papíře představuje přijímač elektromagnetických vln. Prostá měděná trubice slouží za rezonátor, 
když se vytvářejí radarové vlny. Diamant je citlivý detektor pro jaderné a kosmické záření. Složité 



záznamy mohou být obsaženy v krystalech. Nejsou snad celé knihovny uzavřeny v malých 
vybroušených kaméncích? Kdyby za tisíc let byla naše civilizace zničena a archeologové našli 
kupříkladu magnetofonové pásky, co by s nimi dělali? A jak by poznali rozdíl mezi čistým a 
popsaným páskem? 

Dnes se blížíme k odhalení tajemství antihmoty a antigravitace. Bude zítra zacházení s těmito 
tajemstvími vyžadovat složité aparatury nebo naopak přístroje jednoduchosti až ohromující? Jak 
se technika vyvíjí, nekomplikuje se, naopak, zjednodušuje se a omezuje výstroj tak, až se stává 
téměř neviditelnou. Ve své knize Chaldejská magie se Lenormand vrátil k legendě, která 
připomíná mýtus o Orfeovi, a napsal: „V dávných dobách kněží Onu vyvolávali bouře pomocí 
zvuků a zvedali do vzduchu kameny na stavbu svých chrámů, jež by nepřemístilo ani tisíc lidí.“ A 
Walter Owen: „Zvuková chvění jsou síly... Stvořený vesmír je udržován ve výši chvěním, na 
němž by mohl také být zavěšen.“ Tato teorie není vzdálená moderním koncepcím. Zítřek bude 
fantastický, to ví každý. Ale bude možná dvojnásob fantastický, neboť nás osvobodí od 
představy, že včerejšek byl všední. 

■ 

Máme o tradici, to jest o souhrnu nejstarších textů lidstva, pojetí zcela literární, náboženské, 
filosofické. A což kdyby šlo o nepamětné vzpomínky, zaznamenané lidmi už velmi vzdálenými 
od dob, kdy se odehrávaly tyto události, a kteří je obměnili a přikrášlili? Nepamětné vzpomínky 
na civilizace technicky a vědecky stejně pokročilé, ne-li nekonečně pokročilejší, než je naše? Co 
praví tradice nazíraná z tohoto hlediska? 

Předně, že věda je nebezpečná. Tato myšlenka mohla překvapit člověka 19. století. My teď 
víme, že stačily dvě bomby na Nagasaki a Hirošimu, aby zabily 300 000 osob, že tyto bomby jsou 
ostatně silně zastaralé a že jediný kobaltový projektil o pěti stech tunách by mohl setřít život na 
největší části světa. 

Dále, že jsou možné styky s mimozemskými bytostmi. Absurdnost pro 19. století, ne už pro 
nás. Není už nemyslitelné, že existují vesmíry souběžné s naším, s nimiž by bylo možno navázat 
spojení. Rádiové dalekohledy zachycují vlny vyslané ze vzdálenosti deseti miliard světelných let, 
modulované takovým způsobem, že se podobají poselstvím. Astronom John Krauss z university 
v Ohiu tvrdí, že zachytil druhého června 1956 signály pocházející z Venuše. Jiné signály 
pocházející z Jupitera byly prý zachyceny na Princetonském institutu. 

Tradice konečně tvrdí, že všechno, co se udalo od začátku časů, bylo zaznamenáno v hmotě, 
v prostoru, v energiích a může být odhaleno. Přesně tutéž věc tvrdí velký vědec Bowen ve svém 
díle Zkoumání času a je to idea, kterou dnes zastává většina badatelů. 

Nová námitka: technicky a vědecky vyspělá civilizace nezmizí úplně, nezničí se beze zbytku. 
Odpověď: „My civilizace nyní víme, že jsme smrtelné.“ Právě nejvyvinutější techniky hrozí 

způsobit úplné zničení civilizace, z níž se zrodily. Představme si svou vlastní civilizaci v blízké 
budoucnosti. Všechny centrály energie, všechny zbraně, všechny vysílače a přijímače 
nejrůznějších telekomunikací, všechny elektrické a jaderné přístroje, zkrátka všechny 
technologické nástroje jsou založeny na stejném principu vytváření energie. V důsledku několika 
řetězových reakcí vybuchnou všechny tyto gigantické nebo kapesní přístroje. Veškerý hmotný 
potenciál a největší část lidského potenciálu takové civilizace zmizí. Zbudou jen věci, jež 
nepodávají svědectví o této civilizaci, jen lidé, kteří žili víceméně stranou od ní. Kdo přežije, 
upadne do prostoty. Zůstanou jen vzpomínky zachycené po katastrofě neobratným způsobem, 
líčení, která vypadají legendárně, bájeslovně, jimiž prochází námět vyhnání z “pozemského ráje, a 
pocit, že jsou velká nebezpečí, velká skrytá tajemství v lůně hmoty. Všechno začíná znovu 
počínaje Apokalypsou: „Měsíc se zbarvil jakoby krví a nebesa se svinula jako svitek pergamenu...“ 

■ 



Když se hlídky australské vlády odvážily v roce 1946 do vysokých neovládaných oblastí Nové 
Guineje, našly tam nárůdky zmítané mohutným vichrem náboženského vzrušení: kult „carga“ se 
právě zrodil. „Cargo“ je anglický termín na označení obchodního zboží posílaného domorodcům, 
konzervy, láhve s alkoholem, parafínové lampy atd.... Pro tyto lidi žijící ještě v kamenném věku 
musel působit styk s takovým bohatstvím jako rozvrat. Ale cožpak bílí lidé mohli sami vyrobit 
takové bohatství? To je nemožné. Běloši, které vídáme, jsou zřejmě neschopní zrodit ve svých 
prstech zázračný předmět. Buďme rozumní, říkali si asi domorodci z Nové Guineje: Cožpak jste 
někdy viděli bělocha něco vyrábět? Nikoli, ale běloši se oddávají velmi tajuplným činnostem: 
oblékají se všichni stejným způsobem. Někdy si sednou před kovovou skřínku, na níž jsou 
ciferníky, a naslouchají zvláštním zvukům, které z ní vycházejí. Dělají znamení na bílé listy. To 
jsou kouzelné obřady, s jejichž pomocí vymohou na bozích, aby jim poslali „cargo“. Domorodci 
se tedy pokoušeli napodobit tyto „obřady“. Zkusili se oblékat po evropsku, mluvili do konzerv, 
vztyčili bambusové tyče nad svými chýšemi jako nápodobu antén. A postavili falešné přistávací 
plochy v očekávání „carga“. 

Dobrá. A jestliže naši předkové interpretovali takovýmto způsobem své styky s vyššími 
civilizacemi? Zbývala nám tradice, to jest vyučování „obřadů“, jež byly ve skutečnosti velmi 
oprávněné způsoby, jak jednat ve funkci jiných poznatků. Byli bychom tedy dětinsky napodobili 
chování, gesta, pracovní postupy, aniž jsme jim rozuměli, aniž jsme si je spjali se složitou 
skutečností, jež nám unikala, v očekávání, že tato gesta, toto počínání a praktiky nám něco 
přinesou. Něco, co nepřichází, nebeská mana, přiváděná ve skutečnosti cestami, jež si naše 
obrazotvornost neuměla představit. Je snadnější upadnout do rituálu než se dopracovávat 
poznání, je snadnější vymýšlet si bohy než pochopit techniky. Když toto tvrdíme, dodávám, že 
ani Bergier, ani já nezamýšlíme svést veškerý duchovní elán na hmotnou nevědomost. Právě 
naopak. Duchovní život pro nás existuje. Jestliže bůh přesahuje veškerou skutečnost, najdeme 
boha, až všechnu skutečnost poznáme. A jsou-li v člověku síly, jež mu umožňují pochopit celý 
vesmír, pak je bůh snad celý vesmír a ještě něco. 

Ale pokračujme ve svém cvičení v otevřenosti ducha. Což jestli to, co nazýváme esoterismem, 
bylo ve skutečnosti exoterismem? Což jestli nejstarší texty lidstva, posvátné v našich očích, byly 
jen pokažené překlady, odvážné vulgarizace, zprávy z třetí ruky, poněkud překroucené 
vzpomínky na technické skutečnosti? Vykládáme tyto staré posvátné texty s naprostou 
samozřejmostí, jako by vyjadřovaly duchovní „pravdy“, filosofické symboly, náboženské obrazy. 
Když je totiž čteme, vztahujeme je jen na sebe, na lidi zaujaté svým malým vnitřním tajemstvím: 
miluji dobro a konám zlo, žiju a musím zemřít atd. Obracejí se k nám: ty stroje, blesky, nebeské 
many a apokalypsy jsou představami naší duše a našeho ducha. Mluví se tu ke mně, ke mně a pro 
mne... A kdyby šlo o zdeformované dávné vzpomínky na jiné světy, které existovaly, na návštěvu 
na této zemi jiných bytostí, které hledaly, věděly a pracovaly? 

Představte si velmi dávný čas, kdy byla zachycena a vyložena poselství pocházející od jiných 
inteligencí ve vesmíru, kdy meziplanetární návštěvníci instalovali na Zemi svou síť, kdy byla 
zavedena kosmická doprava. Představte si, že v nějaké svatyni ještě existují poznámky, diagramy, 
zprávy, luštěné s obtížemi po celá tisíciletí mnichy, zachovavateli dávných tajemství, ale naprosto 
ne tak kvalifikovanými, aby mohli tato tajemství pochopit v plnosti, ale kteří přesto nepřestali 
interpretovat a doplňovat. Přesně stejně by si počínali asi čarodějové na Nové Guineji, kdyby se 
pokoušeli pochopit list papíru, na němž jsou zachyceny letové řády letadel mezi New Yorkem a 
San Franciskem. Krajním případem je například Gurdjievova kniha Co vyprávěl Belzebub svému 
vnukovi, plná odkazů k neznámým pojmům, k nepravděpodobnému jazyku. Gurdjiev říká, že měl 
přístup k „pramenům“. K pramenům, jež jsou samy jen překrouceninami. Dělá tak překlad z 
tisíceré ruky, doplňuje ho svými myšlenkami, sestrojuje symboliku lidského psychismu, a to je 
esoterismus. 

V prospektu u letového řádu vnitrozemských leteckých linek v USA se píše: „Místo si můžete 
zajistit odkudkoli. Vaši žádost o rezervaci provede elektronický robot. Jiný robot vám zajistí 
místo v letadle, které si přejete. Letenka, jež vám bude předána, bude příslušným způsobem 



vyznačena atd.“ Představte si, co by z tohohle vzešlo při tisícím překladu do amazonského nářečí 
provedeném lidmi, kteří nikdy neviděli letadlo, nevědí, co je to robot, a neznají jména měst 
uváděných v průvodci. A nyní si představte esoterismus před takovým textem, který se vrací až k 
pramenům dávné moudrosti a hledá poučku, jak si má vést lidská duše... 

Jestli existovaly v šeru věků civilizace založené na určitém systému, byly také příručky. 
Katedrály jsou prý takovými příručkami alchymistického vědění. Není vyloučeno, že některé z 
těchto příruček nebo jejich zlomky byly nalezeny, zachovány s nábožnou úctou a do nekonečna 
opisovány mnichy, jejichž úkolem nebylo ani tak rozumět, jako zachovat. Do nekonečna 
opisovány, iluminovány, překládány a vykládány, ne na úrovni chabého vědění následujícího 
věku. Ale koneckonců každé skutečné technické a vědecké poznání přivedené do krajnosti s 
sebou přináší hlubokou znalost povahy ducha, zdrojů psychického života, uvádí na vyšší stupeň 
vědomí. Jestliže na základě těchto „esoterických“ textů – i když jsou jen tím, co o nich zde říkáme 
– dokázali lidé dospět k tomuto vyššímu stavu svědomí, pak určitým způsobem navázali na 
velkolepost zaniklých civilizací. Není také vyloučeno, že jsou dva druhy „posvátných textů“: 
zlomky svědectví dávných technických znalostí a zlomky knih čistě náboženských, inspirovaných 
Bohem. Obojí se směšovaly, neboť nebylo údajů, které by je umožnily rozlišit. A v obou 
případech jde o texty stejně posvátné. 

Posvátné je dobrodružství inteligence na Zemi, dobrodružství věčně znovu začínané a přesto 
nekonečně pokrokové. A posvátný je i pohled Boha na toto dobrodružství, pohled, v jehož 
zorném úhlu je toto dobrodružství drženo. 

■ 

Dovolíte nám ukončit tuto studii nebo spíše toto cvičení jedním příběhem? Je to vyprávění 
mladého amerického spisovatele Waltera M. Millera. Když jsme ho objevili spolu s Bergierem, 
zmocnilo se nás hluboké nadšení. Kéž byste pocítili totéž! 

 
  
 V I  

Walter M. Miller: Zpěv za svatého Leibowitze 

Nebýt toho poutníka, který se před ním náhle objevil v samém středu pouště, kde konal svůj 
obřadní půst v postní době, nebyl by bratr Francis Gerard z Utahu jistě nikdy objevil posvátný 
dokument. Bylo to ostatně poprvé, co měl příležitost spatřit poutníka opásaného jen zástěrkou 
podle nejlepší tradice, ale pouhý pohled přesto stačil mladému mnichovi, aby dospěl k 
přesvědčení, že je to autentická postava. Poutník byl starý muž klátivé chůze, který kulhal opíraje 
se o klasickou hůl. Vous měl jako křovisko, kolem brady žluté skvrny a na rameni nesl malý 
kožený měch. Na hlavě měl širák a obut byl v opáncích. Bedra byla opásána cárem pytloviny, 
jaksepatří špinavým a rozedraným. To byl veškerý jeho oděv a on si popiskoval (falešně) 
přicházeje s kopce po kamenité cestě od severu. Zdálo se, že míří k opatství bratří svatého 
Leibowitze, položeného asi deset kilometrů k jihu. 

Sotva spatřil mladého mnicha na jeho kamenité poušti, poutník přestal pískat a jal se ho 
zvědavě zkoumat. Bratr Francis se dobře střehl překročit zákaz mlčení ustanovený jeho řádem 
pro dny půstu. Odvrátil proto rychle pohled a pokračoval ve své práci, jež spočívala v tom, že 
kupil do výše hradbu z velkých balvanů, aby chránil své přechodné bydliště před vlky. 

Poněkud zesláblý po deseti dnech stravy složené výlučně z kaktusových bobulí, cítil mladý 
duchovní, že se mu točí hlava, a přesto pokračoval ve své práci. Už po nějakou dobu jako by mu 
krajina tancovala před očima a viděl, jak kolem něho poskakují černé skvrny. Však si také nejdříve 
řekl, zda to vousaté zjevení není jen pouhý přelud vyvolaný hladem... Ale poutník sám hned bez 
meškání rozptýlil jeho pochyby. 



„Hej hola!“ zahafal na něho vesele příjemným a melodickým hlasem. 
Protože mu příkaz zachovávat mlčení bránil odpovědět, mladý mnich se spokojil tím, že se 

bázlivě usmál, jak byl schýlen k zemi. 
„Vede tahle cesta do opatství?“ zeptal se poutník. 
Novic přikývl hlavou hledě stále k zemi, a pak se shýbl, aby sebral kousek bílého kamene 

podobného křídě. 
„A co to děláte s těmi kameny?“ pokračoval poutník, když k němu přišel blíže. 
Bratr Francis si spěšně klekl a načrtl na velký plochý kámen slova: „Samota a mlčení.“ 
Jestli uměl číst – což bylo dost nepravděpodobné, uvážíme-li, co říkají statistiky – byl by 

poutník také mohl pochopit, že už jeho pouhá přítomnost znamená pro kajícníka příležitost k 
hříchu, a byl by mu asi vyhověl a zmizel bez dalšího naléhání. 

„Ach, to jo!“ řekl vousáč. 
Chvilku zůstal stát rozhlížeje se kolem, a pak uhodil holí do velkého balvanu: 
„Podívejte se, tenhle by vám posloužil... Tak mnoho štěstí a kéž najdete Hlas, který hledáte!“ 
Bratr Francis okamžitě nepochopil, že cizinec chtěl říci „Hlas“ s velkým H. Představoval si 

proto, že ho stařec pokládal za hluchoněmého. Když vrhl rychlý pohled za poutníkem, který se 
vzdaloval a zase už si hvízdal, pospíšil si mu potichu požehnat, aby mu zajistil šťastnou cestu, a 
pak se zase pustil do své zedničiny. Spěchal, aby si postavil malou ohradu ve tvaru rakve, v níž by 
se mohl natáhnout a spát, aniž se jeho maso stalo lákadlem pro žravé vlky. 

Nebeské stádo kupovitých mraků táhlo nad jeho hlavou. Když uvedly poušť krutě v 
pokušení, chystaly se teď mraky udělit horám své vlahé požehnání... Cestou trochu osvěžily 
mladého mnicha, protože ho na chvíli ochránily před palčivými paprsky slunce, a on toho využil a 
uspíšil svou práci. Ale každý sebemenší pohyb provázel šeptavými modlitbami, aby si zajistil 
opravdové vyslyšení – neboť to byl také nejvlastnější cíl, kterého se snažil dosáhnout za svého 
postu v poušti. 

Konečně se bratr Francis chopil ohromného kamene, který mu označil poutník... ale krásná 
barva, kterou mu propůjčila ta nádenická práce, náhle prchla z jeho tváře a on pustil balvan 
zbrkle, jako by se dotkl hada. 

U jeho nohou ležela skřínka z rezavého kovu, částečně zasazená v balvanu... 
Hnán zvědavostí chtěl ji mladý mnich hned sebrat, ale ustoupil nejdříve o krok a rychle se 

pokřižoval, mumlaje cosi latinsky. Načež uklidněn se už bez obav pustil do skřínky samé. 
„Vade retro, Satanas!“ domlouval jí a hrozil jí těžkým krucifixem svého růžence. „Zmiz, 

hanebný svůdce!“ 
Vytáhl kradmo zpod kutny malý kropáč a postříkal skřínku pro každý případ svěcenou 

vodou. „Jestli jsi původu ďábelského, zmiz!“ 
Ale skřínka nevypadala, že by chtěla zmizet nebo vybuchnout a také ne se svrasknout za 

sírového pachu... Spokojila se tím, že zůstala klidně na svém místě a přenechala větru z pouště 
péči o odpaření posvěcených kapiček, které ji postříkaly. 

„Tedy staniž se!“ šeptl tehdy duchovní a poklekl, aby předmět sebral. 
Seděl tak mezi kameny a strávil přes hodinu tím, že bušil velkým kamenem do skřínky, aby ji 

otevřel. Zatímco takto pracoval, napadlo ho, že tahle archeologická památka – neboť o to zřejmě 
šlo – je třeba znamením seslaným nebesy, aby se mu naznačilo, že bude vyslyšen. Ale tuto 
myšlenku okamžitě pustil z hlavy, když si vzpomněl na dobu, kdy ho Otec opat vážně varoval 
před okázalým přísným osobním stavěním na odiv. Když opustil opatství, aby se podrobil na 
poušti čtyřicetidennímu půstu, uvažoval, učinil tak, aby mu pokání přineslo vnuknutí shůry, jež by 
ho oprávnilo k vyššímu svěcení. Nemohl čekat, že se mu dostane vidění nebo že ho zavolají 
nebeské hlasy. Takové jevy by u něho jen prozradily marnou a neplodnou domýšlivost. Až příliš 
mnoho noviců, když se uchýlili na poušť, si odtamtud přineslo četné historky o proroctvích, 
předtuchách a nebeských viděních a výtečný Otec opat také zaujal vůči takovým údajným 
zázrakům velmi energický postoj. „O tom je oprávněn se vyslovit jedině Vatikán,“ zabručel, „a 



musíme se střežit pokládat za nebeské zjevení něco, co je jen pouhým výsledkem slunečního 
úžehu.“ 

Ač měl pro strach uděláno, bratr Francis se nemohl ubránit, aby se starou kovovou skřínkou 
nezacházel s nekonečnou úctou, i když do ní bušil, jak nejlépe uměl, aby ji otevřel... 

Náhle povolila, její obsah se rozsypal na zem a mladý duchovní cítil, jak mu mrazivé chvění 
probíhá po páteři. Sám starověk se mu tu odhalil! Byl vášnivě zaujat archeologií, a tak mohl jen 
stěží uvěřit svým očím a hned si pomyslel, že bratr Jeris z toho onemocní žárlivostí. Ale hned si 
vyčetl takovou nekřesťanskou myšlenku a jal se děkovat nebi, že mu uštědřilo takový poklad. 

Celý rozechvělý vzrušením dotýkal se jednou rukou s nesmírnou opatrností předmětů 
obsažených ve skřínce a snažil se je roztřídit. Jeho dřívější studia mu také umožnila rozeznat v 
hromádce nebozízek, nástroj užívaný kdysi k vykládání dřeva tenkými plátky kovu – a jakési malé 
nůžky na kov s ostrými čepelemi. Objevil také podivný nástroj sestávající z rukojeti ze dřeva už 
ztrouchnivělého a ze silného měděného želízka, na němž lpělo ještě několik kousíčků 
roztaveného olova, ale nepodařilo se mu ten nástroj určit. Skřínka obsahovala malou ruličku 
černé lepicí pásky, příliš zchátralé věky, než aby se dalo zvědět, co to je, četné kovové úlomky a 
několik oněch malých trubičkovitých předmětů s drátěnou štětičkou, které pohani z hor pokládali 
za amulety, ale o nichž se někteří archeologové domnívali, že jsou to pozůstatky legendární 
machiny analycy z doby před Plamennou potopou. 

Bratr Francis pečlivě prozkoumal všechny předměty, než je vedle sebe srovnal na velkém 
plochém kameni. Pokud šlo o dokumenty, ty si ponechal stranou, že je prozkoumá až nakonec. 
Ostatně jako vždy představovaly nejdůležitější objev, když uvážíme, jak malý počet papírů unikl 
strašlivému autodafé zapálenému za Věku Zjednodušení omezenou a mstivou lůzou, jež se nebála 
zničit takto dokonce i samy posvátné texty. 

Drahocenná skřínka obsahovala dva z těchto nedocenitelných papírů, jakož i tři malé lístky 
rukopisných poznámek. Všechny tyto úctyhodné doklady byly velmi chatrné, protože je vysušil 
věk a učinil je křehkými. Však s nimi také mladý mnich zacházel s co největší opatrností, a 
zejména je pečlivě chránil před větrem cípem své kutny. Byly ostatně sotva čitelné a napsány v 
předpotopní angličtině, v tom dávném jazyce, kterého podobně jako latiny v dnešní době užívají 
už jen mnichové a bohoslužebný rituál. Bratr Francis se pustil do jejich pomalého luštění a 
poznával, jak četl, sem tam některé slovo, aniž pronikl do jeho významu. Na jednom z těchto 
malých lístků stálo: „1 libra klobásy, 1 konzerva kyselého zelí pro Emu.“ Druhý lístek říkal: 
„Nezapomenout použít paragrafu 104 v přiznání k daním.“ Třetí konečně obsahoval jen číslice a 
dlouhý součet. Pak cifru, která zřejmě představovala nějaké procento odečtené od 
předcházejícího součtu a následované slovem „A basta!“ Neschopen porozumět čemukoliv z 
těchto dokumentů, mnich se spokojil tím, že si ověřil výpočty a shledal, že jsou správné. 

Z druhých dvou papírů obsažených ve skřínce byl jeden stažen do úzké ruličky a hrozilo, že 
se rozpadne na kousky, kdyby se rozvinul. Bratru Francisovi se v něm podařilo rozluštit jen dvě 
slova: „Vzájemná sázka“ a vložil ho zpět do skřínky, aby ho prozkoumal později, až ho podrobí 
vhodnému konzervačnímu postupu. 

Druhý dokument se skládal z velkého několikrát přeloženého papíru, ale na přehybech byl už 
tak chatrný, že se duchovní musel spokojit opatrným odchlípnutím lístků, aby se mezi ně podíval. 

Byl to plán, složitá síť bílých čar narýsovaných na modrém podkladě! 
Nový záchvěv proběhl šíjí bratra Francise. Měl tady před sebou modrák – jeden z těch 

starých krajně vzácných dokumentů, které archeologové tak cenili a které vědci a specializovaní 
vykladači většinou luštili tak obtížně! 

Ale neuvěřitelné požehnání, které představoval podobný nález, tím nebylo vyčerpáno. Mezi 
slovy načrtnutými v jednom dolním rohu dokumentu objevil bratr Francis najednou, ano, bylo 
tomu tak, samo jméno zakladatele svého řádu: blahoslavený Leibowitz osobně! 

Ruce mladého mnicha, zachváceného radostí, se roztřásly tak silně, že málem roztrhal 
nedocenitelný papír. Poslední slova, s nimiž se k němu poutník obrátil, mu vytanula v mysli: „Kéž 
bys našel Hlas, který hledáš!“ A skutečně tady právě objevil hlas, Vox s velkým V, které tvoří dvě 



křídla holubice, jež se spouští z výše oblohy k zemi, s velkým V jako ve Vere dignum nebo Vidi 
aquam , velkolepé a majestátní V, jako ta, která zdobí velké stránky menší knihy, zkrátka V jako ve 
Vokace! 

Když se ještě naposled podíval na modrák, aby se ubezpečil, že nesní, mnich zanotoval 
díkuvzdání: „Beate Leibowitz, ora pro me... Sancte Leibowitz, exaudi me... a tato poslední věta 
nepostrádala jisté odvahy, neboť zakladatel jeho řádu čekal ještě na svou kanonizaci! 

Bratr Francis zapomněl na opatovy důtklivé připomínky, skokem se vztyčil a jal se zkoumat 
obzor k jihu ve směru, kterým se pustil starý poutník v jutové zástěře. Ale poutník už dávno 
zmizel... Určitě to byl anděl seslaný Pánem, řekl si bratr Francis, a – kdož ví – snad i blahoslavený 
Leibowitz osobně... Což mu sám neukázal dokonce i místo, kde objeví ten zázračný poklad, když 
mu poradil, aby odvalil určitý balvan ve chvíli, kdy se s ním tak prorocky loučil?... 

Mladý duchovní zůstal pohroužen do těchto vzrušujících úvah až do chvíle, kdy zapadající 
slunce zkrvavilo hory, zatímco kolem něho se už kupily stíny v soumraku. A v tomto okamžiku 
ho blížící se noc vytrhla z rozjímání. Řekl si, že nedocenitelný dar, který právě dostal, by ho 
pravděpodobně neuchránil před vlky, a pospíšil si, aby dokončil svou ochrannou zeď. A pak, jak 
se začaly vynořovat hvězdy, přiživil svůj ohýnek a natrhal si trochu kaktusových bobulek, které 
byly jeho jídlem. Byla to jeho jediná strava kromě hrstky suchého obilného zrní, které mu jeden 
kněz přinášel každou neděli. Však se mu také stávalo, že vrhl lačný pohled na ještěrky, jež se sem 
tam mihly na okolních skalách, a v jeho snech se to často hemžilo labužnickými přeludy. 

Oné noci však hlad ustoupil jeho zájmům až na druhé místo. Byl by se především chtěl 
rozběhnout co nejrychleji k opatství, aby se svěřil svým bratrům se svým zázračným setkáním a se 
svým zázračným objevem. Ale to samozřejmě nepřicházelo vůbec v úvahu. Ať výzva či nikoli, 
musí tu zůstat až do konce půstu a vést si dále, jako by se mu nic kromobyčejného nebylo 
přihodilo. 

Na tomhle místě se postaví katedrála, myslel si, když se hroužil do snů u svého ohníčku. A 
jeho obrazotvornost mu už ukazovala velkolepou stavbu, jež se vztyčí z ruin bývalé vesnice se 
svými hrdými zvonicemi, které bude vidět na několik kilometrů kolem. 

Nakonec zdříml, a když se náhle probudil, několik neurčitých uhlíků už sotva růžově 
skomíralo na dohasínajícím ohýnku. Měl náhle dojem, že už není na té poušti sám. Otevřel 
zeširoka oči a snažil se proniknout temnoty, které ho obklopovaly, a tehdy si všiml za posledními 
řeřavými uhlíky svého ubohého ohniště zorniček vlka, které zářily ve tmě. Mladý mnich vyrazil 
výkřik hrůzy a běžel se honem skrčit do své rakve z kamenů nakladených nasucho. 

Výkřik, který právě vyrazil, říkal si, zatímco se zahrabával celý rozechvělý do svého útočiště, 
ten výkřik nebyl snad v pravém slova smyslu porušením příkazu mlčení... A jal se hladit kovovou 
skřínku, kterou tiskl na srdce, a modlil se přitom, aby půst okamžitě skončil. Kolem něho tlapy s 
drápy škrábaly do kamenů jeho hradby... 

■ 

Tak se vlci noc co noc potulovali kolem mnichova ubohého tábořiště, naplňovali temnoty 
svým vytím ohlašujícím smrt a přes den sebou mnich zmítal vydán napospas skutečným 
přeludům vyvolaným hladem, vedrem a nelítostně žhoucím sluncem. Svých dnů využíval bratr 
Francis k sbírání dříví na oheň a také k modlitbám a dokázal ovládat svou netrpělivost, aby se 
dočkal Bílé soboty, jež bude znamenat konec postní doby i jeho odříkání. 

Avšak když ten požehnaný den konečně nadešel, mladý mnich byl příliš zesláblý svým 
strádáním a neměl dosti sil, aby se z něho radoval. Zdrcen nesmírnou únavou složil svou mošnu, 
přetáhl si přes hlavu kápi, aby se chránil před sluncem, a vzal drahocennou skřínku pod paži. Pak, 
lehčí o patnáct kilo oproti Popeleční středě, jal se vrávoravým krokem překonávat deset 
kilometrů, které ho dělily od opatství... Vyčerpán se zhroutil ve chvíli, kdy došel k bráně. Bratří, 
kteří se ho ujali a zahrnuli péčí jeho ubohou vysušenou kostru, vyprávěli, že za svého třeštění 
mluvil neustále o andělovi v jutové zástěře a že stále připomínal jméno blahoslaveného 
Leibowitze a děkoval mu vřele, že mu odhalil ty svaté ostatky, jakož i Vzájemnou Sázku. 



Pověsti o těchto proroctvích se rozšířily po klášteře a donesly se velmi rychle k uším Otce 
opata, odpovědného za kázeň, a ten okamžitě procedil mezi zuby: „Ať mi ho přivedou!“ Pronesl 
to tónem, který by propůjčil křídla i těm nejliknavějším. 

Jak čekal na mladého mnicha, opat začal přecházet po světnici a hněv se v něm kupil. Ne 
snad že by byl proti zázrakům, to zajisté nikoli, ba spíše naopak. Ačkoliv se obtížně snášely s 
potřebami vnitřní správy, dobrák opat věřil v zázraky skálopevně, vždyť byly přímo základem 
jeho víry. Ale pokládal přinejmenším za samozřejmé, že zázraky musí být náležitě zkontrolovány, 
ověřeny a prokázány předepsanou formou podle stanovených pravidel. Od nedávného prohlášení 
ctihodného Leibowitze za blahoslaveného si ti blázniví mniši zamanuli všude odhalovat zázraky. 

I když byl tenhle sklon k zázračnu zajisté pochopitelný, bylo to přesto nesnesitelné. Každý 
mnišský řád hodný svého jména se ovšem pečlivě stará, aby přispěl ke kanonizaci svého 
zakladatele, a shromažďuje přehorlivě všechny možné prvky, jež k ní mohou přispět, ale všechno 
má své meze! A opat mohl od jisté doby zjistit, že stádo mníšků má sklon se vymykat jeho 
autoritě, a vášnivá horlivost, kterou mladí bratří vynakládali na odhalování a posuzování zázraků, 
už tak zesměšnila jejich řád, že si ho dobírali i v Novém Vatikáně... 

A tak byl důstojný opat rozhodnut udělat bouřku. Napříště čeká každého šiřitele nových 
zázraků pořádný trest. V případě falešného zázraku zaplatí tak viník za svou nekázeň a 
důvěřivost. Půjde-li naopak o zázrak skutečný, doložený pozdějšími zkouškami, pak trest bude 
závazným pokáním, které musí podstoupit všichni, jimž se dostalo daru milosti. 

V okamžiku, kdy mladý novic zaklepal nesměle na jeho dveře, uzavřel už dobrý Otec své 
úvahy a byl právě v rozpoložení, které odpovídalo okolnostem, v duševním stavu šelmy skryté 
pod nejdobráčtějším vzezřením. 

„Vstupte, můj synu,“ pronesl laskavým hlasem. 
„Poslal jste pro mne, ctihodný Otče?“ zeptal se novic – a usmál se uchváceně, když spatřil 

kovovou skřínku na opatové stole. 
„Ano,“ odpověděl opat a zdálo se, že chviličku zaváhal. 
„Ale snad by vám bylo napříště milejší,“ pokračoval, „abych vás vyhledal sám, když je z vás 

teď tak slavná osobnost?“ 
„Ó, nikoli, Otče,“ zvolal bratr Francis zrudlý a zajíkaje se. 
„Je vám sedmnáct let a jste zřejmě úplný hlupák.“ 
„O tom není pochyb, důstojný Otče.“ 
„Mohl byste mi tedy říci, z jakých nerozumných důvodů se pokládáte za hodna vstoupit do 

řádu?“ 
„Nemám naprosto žádné, ó ctihodný učiteli. Jsem jen bídný hříšník, jehož pýcha je 

neodpustitelná.“ 
„A to ještě přidáváš ke svým chybám,“ zařval abbé, „a vystavuješ mi tu na odiv takovou 

pýchu, že je to neodpustitelné!“ 
„To je pravda, Otče. Jsem jenom ubohý červ.“ 
Opat se mrazivě usmál a stáhl se opět do svého ostražitého klidu. 
„Jste tedy ochoten odvolat,“ ujal se zase slova, „a popřít všechny zmatené řeči, které jste 

pronesl v horečce o jakémsi andělu, který se vám prý zjevil a předal vám (ukázal pohrdavě na 
kovovou skřínku) tenhle bezcenný brak?“ 

S bratrem Francisem to trhlo a zavřel ve strachu oči. 
„Já... bojím se, že to nedokážu, ó můj mistře,“ šeptl. 
„Cože?“ 
„Nemohu popřít, co viděly mé oči, důstojný Otče.“ 
„Víte, jaký trest vás čeká?“ 
„Ano, Otče.“ 
„Dobrá. Připravte se tedy na něj.“ 
Se smířeným povzdechem si novic vyhrnul až k pasu svou dlouhou kutnu a sklonil se nad 

stůl. A tehdy vzal dobrý Otec ze zásuvky poctivou lískovou metlu a sekl ho desetkrát přes zadek. 



(Po každé ráně pronesl novic pokorně Deo gratias!, jak se slušelo při té lekci pokory, které se mu 
dostalo.) 

„A teď,“ zeptal se opat, shrnuje si rukávy, „jste ochoten odvolat?“ 
„Nemohu, Otče.“ 
Kněz se k němu náhle otočil zády a zůstal chvíli zticha. 
„Dobrá,“ pronesl konečně kousavým hlasem. „Jak chcete. Ale nepočítejte s tím, že byste 

mohl letošního roku složit slavnostní sliby, a ostatní také ne.“ 
Bratr Francis se vrátil v slzách do své cely. Ostatní novicové dostanou mnišský šat a on 

naopak měl čekat ještě rok a strávit další půst na poušti mezi vlky, snaže se dosáhnout posvěcení, 
o němž však už věděl, že mu bylo v hojnosti uděleno... 

Během týdnů, jež následovaly, měl nešťastník aspoň útěchu, když zjistil, že opat neměl docela 
pravdu, když označil obsah kovové skřínky za „bezcenný krám“. Tyto archeologické pozůstatky 
měly zřejmě mezi mnichy nesmírně živý úspěch a oni věnovali mnoho času čištění a třídění 
nástrojů. Snažili se také restaurovat písemné doklady a proniknout k jejich smyslu. Po klášteře 
kolovala dokonce pověst, že bratr Francis objevil skutečně pozůstatek blahoslaveného Leibowitze 
– zejména v podobě plánu či modráku, který nesl jeho jméno a na němž bylo ještě vidět nějaké 
nahnědlé skvrny. (Snad krev Leibowitzova? Otec opat soudil, že je to jablečná šťáva.) V každém 
případě byl plán datován milostivým létem 1956, takže byl, jak se zdá, ze stejné doby jako 
ctihodný zakladatel řádu. 

O blahoslaveném Leibowitzovi se toho ostatně vědělo dosti málo. Jeho historie se ztrácela v 
mlhách minulosti, které ještě zatemňovala legenda. Tvrdila jen, že Bůh chtěl podrobit lidský rod 
zkoušce a nařídil kdysi vědcům – mezi nimiž figuroval i blahoslavený Leibowitz – aby zdokonalil 
některé ďábelské zbraně. Díky těmto zbraním se člověku v rozmezí několika týdnů podařilo 
zničit vše podstatné z civilizace a přitom zároveň zničil velký počet svých bližních. Byla to 
Plamenná Potopa, po níž přišel mor a jiné pohromy a konečně kolektivní šílenství, jež mělo vést 
k Věku Zjednodušení. Během této poslední epochy přepadla zbývající představitele lidstva zuřivá 
pomstychtivost a oni rozsekali na kousky všechny politiky, techniky a vědce. Kromě toho spálili 
všechna díla, archívní dokumenty, které mohly umožnit lidskému rodu pustit se znovu cestami 
vědecké destrukce. V té době došlo k ničení všech spisů a k pronásledování všech vzdělaných lidí 
s nebývalou nenávistí, takže slovo „hlupák“ se nakonec stalo synonymem počestného, 
bezúhonného a ctnostného občana. 

Aby unikli oprávněnému hněvu hlupáků, kteří přežili, mnozí vědci a vzdělanci se snažili utéci 
do lůna naší Matky Církve. Skutečně je přijala, oděla je do mnišských rouch a snažila se je 
uchránit před pronásledováním lůzy. Vždycky se tento postup ovšem nezdařil, neboť některé 
kláštery byly vypleněny, jejich archívy a posvátné texty uvrženy do ohně, zatímco věšeli bez 
dlouhých cavyků všechny, kdož se tam utekli. Pokud šlo o Leibowitze, ten se uchýlil k 
cisterciákům. Když složil sliby, stal se knězem a po dvanácti letech mu bylo uděleno povolení 
založit nový mnišský řád albertinů, nazvaných tak na památku Alberta Velikého, učitele slavného 
Tomáše Akvinského a patrona všech vědců. Nově založený řád se měl věnovat ochraně kultury 
církevní i světské a hlavním úkolem jeho členů mělo být předávat budoucím generacím vzácné 
knihy a doklady, které unikly zničení a jež jim byly svěřeny do tajné úschovy ze všech koutů světa. 
Nakonec odhalili někteří hlupáci v Leibowitzovi bývalého vědce a on podstoupil mučednickou 
smrt oběšením. Řád jím založený však nadále fungoval a jeho členové, když bylo znova dovoleno 
vlastnit psané doklady, se mohli dokonce věnovat přepisování četných děl minulých časů 
zpaměti. Ale paměť těchto kronikářů byla nutně omezená (a ostatně jen málokdo z nich měl 
dostatečné vzdělání, aby rozuměli fyzikálním vědám), bratři opisovači zasvětili nejjasnější ze 
svých úsilí posvátným textům, jakož i dílům pojednávajícím o krásné literatuře nebo o 
společenských otázkách. A tak přežila z obrovského repertoáru lidských znalostí jen dosti chatrná 
sbírka malých rukopisných traktátů. 

Po šesti stoletích temna mniši stále studovali a opisovali svou chudou žeň. Čekali... Většina 
textů, které zachránili, jim ovšem nebyla k ničemu – a některé jim dokonce zůstaly naprosto 



nepochopitelné. . Ale dobrým mnichům stačilo vědomí, že mají v rukou Poznání. Však už ho 
dokáží zachránit a předat, jak to vyžadovala jejich povinnost – a to, i kdyby celosvětové temno 
mělo trvat deset tisíc let... 

Bratr Francis Gerard z Utahu se vrátil příštího roku na poušť a podrobil se tam v samotě 
půstu. A znovu se vrátil do kláštera zesláblý a pohublý a byl znovu předveden před Otce opata, 
který se ho zeptal, zda se konečně rozhodl odvolat svá výstřední prohlášení. 

„To nemohu, Otče,“ opakoval, „nemohu popřít něco, co jsem viděl na vlastní oči.“ 
A opat ho znovu potrestal podle příkazu Kristova a ještě Jednou odložil na pozdější datum 

své sliby... 
Dokumenty obsažené v kovové skřínce svěřili zatím jistému semináři k prostudování, když si 

je napřed opsali. Ale bratr Francis zůstal prostým novicem, jenž dále snil o velkolepé svatyni, 
která se jednoho dne postaví na místě, kde učinil svůj objev... 

„Ďábelská tvrdohlavost!“ hřímal opat. „Jestli ten poutník, o němž mi tu ten hlupák pořád 
vykládá, mířil, jak tvrdí, k našemu opatství, jak to, že jsme ho dosud vůbec nespatřili?... Poutníka 
v jutové zástěře, určitě!“ 

Ale příběh s jutovou zástěrou přece jen dobrého Otce znepokojoval. Tradice totiž pravila, že 
blahoslavený Leibowitz měl ve chvíli, kdy ho oběsili, na hlavě jutový pytel místo kápě. 

■ 

Bratr Francis zůstal sedm let novicem a žil na poušti po sedm za sebou jdoucích půstů. Při 
této životosprávě se stal mistrem v napodobení vlčího vytí a pro zábavu takto leckdy přilákal 
smečku šelem za bezměsíčních nocí až pod zdi opatství... Přes den se spokojoval tím, že pracoval 
v kuchyních a že leštil dlaždice v klášteře a přitom stále studoval staré autory. 

Jednoho krásného dne přijel vyslanec ze semináře na svém oslu do opatství a přivezl novinu, 
která vyvolala velké veselí: 

„Je teď jisté,“ ohlásil, „že doklady, které jste našli nedaleko odtud, pocházejí skutečně z doby, 
která je v nich udána, a že zejména plán se určitým způsobem vztahuje ke kariéře vašeho 
blahoslaveného zakladatele. Poslali ho do Nového Vatikánu, který ho podrobí zevrubnějšímu 
zkoumání.“ 

„Takže,“ zeptal se opat, „by mohlo jít koneckonců o skutečné Leibowitzovy ostatky?“ 
Ale posel na sebe nechtěl brát žádnou odpovědnost a spokojil se vytažením obočí. 
„Tradice praví, že Leibowitz byl vdovcem, když byl vysvěcen na kněze,“ svedl řeč na jinou 

kolej. „Přirozeně, kdyby se podařilo objevit jméno jeho nebožky choti...“ 
Tehdy si opat vzpomněl na malou poznámku, kde bylo uvedeno ženské jméno, a povytáhl 

také obočí.... 
Za chvilku poslal také pro bratra Francise. 
„Mé dítě,“ prohlásil k němu s výrazem skutečně rozzářeným, „myslím, že pro vás nastala 

chvíle, abyste konečně složil své slavnostní sliby. Dovolte mi, abych vám při této příležitosti 
blahopřál k trpělivosti a nezlomné rozhodnosti, kterou jste nám stále dokazoval. Samozřejmě 
nebudeme už nikdy mluvit o vašem... hm... setkání s tím... hm... tulákem na poušti. Jste poctivý 
hlupáček a můžete pokleknout, toužíte-li po mém požehnání.“ 

Bratr Francis vyrazil hluboký povzdech a omdlel, zlomen dojetím. Otec mu požehnal, pak ho 
přivedl k sobě a dovolil mu, aby složil své doživotní sliby: chudobu, cudnost, poslušnost – a 
zachovávání řehole. 

Za nějakou dobu byl novopečený profes řádu Leibowitzových bratří přidělen do síně 
opisovačů pod dozor starého mnicha jménem Horner a jal se svědomitě zdobit stránky 
algebraického pojednání krásnými iluminacemi představujícími olivové snítky a boubelaté 
cherubínky. 

„Jestli si přejete,“ oznámil mu starý Horner svým chraptivým hlasem, „můžete věnovat pět 
hodin svého času každý týden zaměstnání, které si vyberete – přirozeně když dostanete povolení. 



V opačném případě využijete tyto hodiny volitelné praxe k opisování Teologické Sumy a zlomků 
Britské encyklopedie, pokud se nám zachovaly.“ 

Když to uvážil, zeptal se mladý mnich: 
„Mohl bych tuto dobu věnovat na vyhotovení krásné kopie Leibowitzova plánu?“ 
„To nevím, mé dítě,“ řekl bratr Horner a nasupil obočí. „To je záležitost, na kterou je náš 

výtečný Otec poněkud háklivý, víte přece... Konečně,“ odpověděl na stálé prosby mladého 
opisovače, „dovolím vám to a svolím k tomu, protože je to práce, která vám nezabere mnoho 
času.“ 

Bratr Francis si tedy opatřil nejlepší pergamen, jaký mohl najít, a strávil dlouhé týdny tím, že 
se mu podařilo dodat mu jasnou a sněhovou bělost. Pak věnoval další týdny studiu opisu cenného 
dokladu, až znal zevrubně nazpaměť celou kresbu, celou tajuplnou změť geometrických linek a 
nepochopitelných symbolů. Nakonec cítil, že je schopen i se zavřenýma očima reprodukovat 
doklad v celé udivující složitosti. Pak strávil ještě další týdny hrabáním v knihovně kláštera, aby 
tam objevil doklady, jež by mu umožnily udělat si třeba neurčitou představu o významu plánu. 

Bratr Jeris, mladý mnich, který pracoval rovněž v síni opisovačů a často se vysmíval jeho 
zázračným zjevením na poušti, ho přistihl, jak se věnuje této práci. 

„Mohu se vás zeptat,“ řekl skloněn k jeho rameni, „co znamená zmínka ,Mechanismus 
tranzitoriální kontroly pro element 6–B‘?“ 

„To je zřejmě jméno předmětu, který představuje schéma,“ odvětil bratr Francis poněkud 
strohým tónem, neboť bratr Jeris přečetl nahlas jen nadpis dokumentu. 

„Ovšem... Ale co tedy představuje to schéma?“ 
„Ale... mechanismus tranzitoriální kontroly nějakého prvku 6–B přirozeně!“ 
Bratr Jeris vypukl v smích a mladý opisovač cítil, jak se červená. 
„Předpokládám,“ navázal, „že schéma představuje ve skutečnosti nějaký abstraktní pojem. 

Podle mne by měl tento mechanismus tranzitoriální kontroly být transcendentální abstrakcí.“ 
„A k jakému druhu poznatků byste zařadil svou abstrakci?“ ptal se Jeris stále sarkasticky. 
„No, podívejte se...“ Bratr Francis chvíli váhal a pak pokračoval: „Když přihlédneme k tomu, 

jaké práci se věnoval blahoslavený Leibowitz, než vstoupil do řádu, řekl bych, že pojem, o nějž tu 
jde, se týká onoho umění dnes ztraceného, jemuž se kdysi říkalo elektronika.“ 

„To jméno se skutečně vyskytuje mezi psanými texty, jež se nám dochovaly. Ale co přesně 
označuje?“ 

„To nám texty říkají také: předmětem elektroniky bylo využití elektronu, jež nám jeden z 
rukopisů zachovaných naneštěstí jen zlomkovitě definuje jako torzo negativně nabité prázdnoty.“ 

„Vaše subtilnost mně imponuje,“ nadchl se Jeris. „Mohl bych se vás ještě zeptat, co je vlastně 
negace prázdnoty?“ 

Bratr Francis zrudl ještě více a začal breptat. 
„Negativní torzo prázdnoty,“ pokračoval nemilosrdný Jeris, „musí přece jen dospět k něčemu 

pozitivnímu. Předpokládám tedy, bratře Francisi, že se vám podaří vyrobit nám toto něco, 
zasvětíte-li tomu veškeré své úsilí. Díky vám není pochyb, že nakonec se zmocníte toho 
elektronu. Ale co si s ním pak počnem? Kam ho dáme? Snad na hlavní oltář?“ 

„To nevím,“ odpověděl Francis, který ztrácel trpělivost, „a navíc také vůbec nevím, co to byl 
elektron, ani k čemu asi sloužil. Jsem jen hluboce přesvědčen, že ta věc musela existovat v určité 
době, to je vše.“ 

Obrazoborec Jeris propukl v uštěpačný smích a opustil ho jda po své práci. Příhoda 
zarmoutila bratra Francise, aniž ho však odvrátila od jeho zamilovaného záměru. Jakmile si 
osvojil několik informací, které mu mohla poskytnout klášterní knihovna o ztraceném umění, v 
němž se proslavil Leibowitz, pořídil několik předběžných náčrtů plánu, který chtěl přenést na svůj 
pergamen. Schéma samo, poněvadž nepronikl k jeho významu, mělo být přeneseno pečlivě tak, 
jak se jevilo na originálním dokumentu. K tomu účelu chtěl použít černý inkoust. Naproti tomu 
na opsání cifer a vysvětlivek k plánu hodlal použít barevných inkoustů a vysoce dekorativního 
ozdobného písma. Rozhodl se rovněž, že poruší přísnou geometrickou jednotvárnost své 



reprodukce tím, že ji přikrášlí holubicemi a cherubíny, zelenými úponky, zlatými plody a pestrými 
ptáky – ba dokonce umně propleteným hadem. V záhlaví svého díla pak chtěl načrtnout 
symbolické vyobrazení Nejsvětější Trojice a dole jako pandán drátěnou košili, jež byla erbem jeho 
řádu. Tak bude Mechanismus tranzitoriální kontroly blahoslaveného Leibowitze zveleben, jak se 
sluší, a jeho poselství bude promlouvat nejen k oku, ale i k duchu. 

Když dokončil předběžný náčrt, předložil ho bázlivě bratru Hornerovi. 
„Pozoruji,“ podotkl starý mnich vyčítavým tónem, „že vám práce zabere mnohem více času, 

než bych si byl myslel. Ale co na tom, pokračujte. Ale kresba je opravdu velmi krásná.“ 
„Díky, bratře.“ 
Bratr Horner zamrkal na mladého duchovního: 
„Dověděl jsem se,“ pošeptal mu důvěrně, „že bylo rozhodnuto uspíšit formality nutné ke 

kanonizaci blahoslaveného Leibowitze. Je také pravděpodobné, že náš znamenitý Otec se cítí teď 
mnohem méně znepokojen, pokud jde o to, co víte.“ 

Samozřejmě že o této důležité novině věděl kdekdo. Prohlášení Leibowitze za svatého bylo 
už dávno hotovou věcí, ale poslední formality, které z něho učiní svatého, si mohly ještě vyžádat 
značnou řádku let. Kromě toho byly stálé obavy, že by mohl Ďáblův advokát objevit nějaký 
motiv, jenž by znemožnil chystanou kanonizaci. 

Po dlouhých měsících se bratr Francis pustil konečně do práce na svém krásném pergamenu 
a načrtával s láskou jemné arabesky, složité voluty a elegantní iluminace zdůrazněné ještě zlatými 
lístky. Byla to práce dlouhého dechu, do níž se tu pustil, práce, která si vyžadovala několika let, 
aby dospěla k šťastnému konci. Kopistovy oči byly přirozeně vystaveny těžké zkoušce a byl 
leckdy nucen přerušit svou práci na dlouhé týdny ze strachu, že by přehlédnutí vyvolané únavou 
mohlo zkazit celek. Pozvolna však nabývalo dílo tvaru a stavělo na odiv tak velkolepou krásu, že 
se všichni mniši z kláštera tlačili kolem něho a s obdivem je pozorovali. Jen skeptický bratr Jeris 
dále kritizoval. 

„Kladu si otázku,“ říkal, „proč nezasvětíte svůj čas nějaké užitečné práci.“ 
On sám totiž takovou práci dělal, neboť vyráběl pergamenová zdobená stínítka pro olejové 

lampy v kapli. 
Nedlouho potom onemocněl starý bratr Horner a začal rychle scházet. V prvních dnech 

adventu mu mniši zazpívali mši za mrtvé a svěřili jeho schránu matce zemi. Opat zvolil bratra 
Jerise za nebožtíkova nástupce při dohledu nad opisovači a ten žárlivec toho okamžitě využil a 
nařídil bratru Francisovi, aby zanechal svého krásného díla. Je už prý nejvyšší čas zříci se těch 
dětinství, řekl mu, teď se budou vyrábět stínítka. Bratr Francis uložil na bezpečné místo plod 
svých bdění a poslechl bez odmlouvání. Jak tak maloval svá stínítka, utěšoval se myšlenkou, že 
jsme všichni smrtelní... Jednoho dne, o tom není pochyb, se duše bratra Jerise vydá do ráje za 
bratrem Hornerem, neboť síň opisovačů je koneckonců jen předsíní k věčnému životu. A pak, 
zlíbí-li se Bohu, bude mu umožněno ujmout se zase jeho přerušeného stěžejního díla... 

Božská Prozřetelnost však vzala věci do rukou dávno před smrtí bratra Jerise. Už 
následujícího léta přijel k bráně monastýru biskup na hřbetě muly, doprovázen početným 
průvodem církevních hodnostářů. Nový Vatikán, jak ohlásil, ho pověřil, aby se stal obhájcem při 
Leibowitzově kanonizaci, a on přišel k Otci opatovi, aby shromáždil všechny zprávy, jež by mu 
mohly pomoci při jeho poslání. Zejména si přál objasnění o pozemském zjevení blahoslavence, 
jehož šťastným svědkem byl jistý bratr Francis Gerard z Utahu. 

Vyslanec Nového Vatikánu byl přijat srdečně, jak se sluší a patří. Ubytovali ho v pokojích 
vyhrazených projíždějícím prelátům a dali mu k obsluze šest mladých mnichů, kteří jen hořeli, aby 
uspokojili každé jeho sebemenší přání. Otevřeli pro něho nejlepší láhve, navlekli na rožeň 
nejjemnější drůbež a starali se dokonce i o jeho rozptýlení a najímali každého večera několik 
houslistů a celou tlupu klaunů. 

Biskup byl u nich už tři dny, když k němu dobrý Otec opat uvedl bratra Francise. 



„Monsignore Di Simone si vás přeje spatřit,“ řekl mu. „Jestli, nešťastníku, povolíte své 
obrazotvornosti, nadělám z vašich střev struny na housle, vše ostatní hodíme vlkům a vaše kosti 
pohřbíme do nevysvěcené země... Teď jděte, můj synu, v míru. Monsignore vás očekává.“ 

Bratr Francis nepotřeboval upozornění dobrého Otce, aby držel jazyk za zuby. Od onoho 
dávného dne, kdy mu horečka rozvázala jazyk po jeho prvním postě na poušti, se jaksepatří 
střežil špitnout komukoli jen slůvko o svém setkání s poustevníkem. Ale znepokojovalo ho, když 
viděl, že se nejvyšší církevní autority náhle zajímají právě o toho poustevníka, a tak mu srdce 
hlasitě bušilo, když předstoupil před biskupa. 

Jeho strach se ostatně ukázal bezpředmětným. Prelát byl velmi otcovský starý muž, který se 
zajímal především o mníškovu kariéru. 

„A teď,“ řekl mu po jisté chvíli milé zábavy, „povězte mi přece o svém setkání s 
blahoslaveným Leibowitzem.“ 

„Ó, monsignore, nikdy jsem neřekl, že jde o blahoslaveného Leibo...“ 
„Zajisté, synu, zajisté... Ostatně tady jsem vám přinesl protokol o tom zjevení. Byl sestaven 

podle zpráv sebraných z nejlepších pramenů. Žádám vás jen, abyste si ho přečetl. Načež mi 
potvrdíte jeho správnost, nebo ho opravíte, bude-li to potřebí. Tento dokument se samozřejmě 
opírá jen o zprávy z druhé ruky. Ve skutečnosti jen vy sám nám můžete říci, co se přesně udalo. 
Prosím vás tedy, abyste četl velmi pozorně.“ 

Bratr Francis se chopil tlustého svazku papírů, které mu podával prelát, a procházel tu 
oficiální zprávu s rostoucím strachem, který se zanedlouho změnil v opravdovou hrůzu. 

„Tváříte se divně, synu,“ poznamenal biskup. „Zjistil jste nějaký omyl?“ 
„Ale... ale... tak to nebylo... tak se věci vůbec neudaly!“ zvolal nešťastný mnich zdrcen. „Viděl 

jsem ho jen jedenkrát a on se mě zeptal jen na cestu do opatství. Potom udeřil holí do kamene, 
pod nímž jsem objevil relikvie...“ 

„Žádné nebeské kůry, jestli dobře rozumím?“ 
„Ó, vůbec ne.“ 
„Také žádné svatozáře kolem jeho hlavy, ani koberce růží, které se rozvíjely před jeho 

nohama, jak šel vpřed.“ 
„Jakože je Bůh nade mnou, monsignore, prohlašuji, že nic z toho všeho se neudalo!“ 
„Dobrá, dobrá,“ povzdychl si biskup. „Historky, které vyprávějí pocestní, to já znám, bývají 

vždycky nějak přehnané...“ 
Protože vypadal zklamaně, bratr Francis se začal honem omlouvat, ale obhájce budoucího 

světce ho uklidnil pohybem: 
„To nevadí, synu,“ ubezpečil ho. „Nemáme nedostatek zázraků řádně zkontrolovaných, díky 

Bohu! .. Ostatně, buď jak buď, papíry, které jste objevil, budou aspoň k něčemu užitečné, protože 
nám umožnily objevit jméno, jež nosila choť vašeho ctihodného zakladatele, která zemřela, jak 
víte, než vstoupil do řádu.“ 

„Skutečně, monsignore.“ 
„Ano. Jmenovala se Emily.“ 
Zřejmě velmi zklamán vylíčením svého setkání s poutníkem, které mu podal mladý mnich, 

monsignore Di Simone strávil přesto plných pět dní na místě, kde Francis objevil kovovou 
skřínku. Doprovázel ho zástup mladých noviců, kteří mávali lopatami a rýči. Když se mnoho 
nakopali, vrátil se biskup pátého dne do opatství s bohatou kořistí různých relikvií, mezi nimiž 
byla i stará hliníková krabice obsahující ještě jisté stopy jakési vyschlé hmoty, která byla snad 
kdysi kyselým zelím. 

Než opustil opatství, navštívil síň opisovačů a chtěl vidět kopii, kterou vyhotovil bratr Francis 
ze slavného Leibowitzova modráku. Mnich, ač se bránil, že je to jen malá ubohá věc, mu ji vydal 
a ruka se mu při tom třásla. 

„Setsakrament!“ zvolal biskup (všichni se aspoň domnívali, že slyšeli to slovo). „Tu práci 
musíte dodělat, synu, musíte!“ 



S úsměvem prohlédl mnich na bratra Jerise. Ale ten si pospíšil, aby odvrátil hlavu... Druhého 
dne se bratr Francis pustil do díla s velkou zásobou husích brků, zlatých plátků a různých 
štětečků. 

■ 

... Pracoval stále na svém díle, když se do opatství dostavila nová deputace z Vatikánu. 
Tentokrát šlo o početnou skupinu zahrnující dokonce ozbrojené stráže na ochranu proti útokům 
banditů u hlavních cest. V jejím čele, hrdě rozložen na černé mule, se parádně nesl jakýsi prelát, 
jehož hlava byla ozdobena malými růžky a ústa dlouhými ostrými tesáky (tak to aspoň později 
tvrdila řada noviců). Představil se jako Advocatus Diaboli, pověřený postavit se všemi prostředky 
proti Leibowitzově kanonizaci, a vysvětlil, že přichází do opatství, aby prošetřil, co je pravdy na 
jistých nesmyslných pověstech, které šíří někteří hysteričtí mníškové a které se donesly až k 
nejvyšším autoritám Nového Vatikánu. Stačilo podívat se na tohoto vyslance a každý hned 
pochopil, že není z těch, komu by se takové zvěsti daly povídat. 

Opat ho přijal zdvořile a poskytl mu malé lože, celé z kovu, v cele směřující k jihu, a omluvil 
se, že ho nemůže ubytovat v čestných komnatách přechodně z hygienických důvodů 
neobyvatelných. Nový host se spokojil, pokud šlo o obsluhu, osobami ze svého průvodu a 
podílel se v refektáři o obvyklou stravu mnichů, vařenou zeleninu a polévku z koření. 

„Slyšel jsem, že prý trpíte nervovými záchvaty, při nichž ztrácíte cit,“ řekl bratru Francisovi, 
když se před ním tento mnich objevil. „Kolik šílenců a epileptiků bylo mezi vašimi předky nebo 
příbuznými?“ 

„Žádný, Excelence.“ 
„Neříkejte mi Excelence!“ zařval hodnostář. „A uvědomte si, že z vás velmi snadno dostanu 

plnou pravdu.“ 
Mluvil o této formalitě jako o zcela všedním chirurgickém zákroku a zřejmě soudil, že se měl 

provést už dávno. 
„Jistě vám není neznámý postup, který umožňuje uměle dodat stáří dokladům,“ pokračoval. 
Bratr Francis ten postup neznal. 
„Víte rovněž, že Leibowitzova žena se jmenovala Emily a že Emma není naprosto 

zdrobnělinou tohoto křestního jména?“ 
Francis o tom také mnoho nevěděl. Vzpomínal si jen, že jeho rodiče užívali, když byl malý, 

leckdy některé zdrobněliny dosti volně... A pak, říkal si, jestli se blahoslavený Leibowitz – dej mu 
Pán Bůh věčnou slávu! – rozhodl nazvat svou ženu Emmou, pak vím určitě, že věděl, co dělá... 

Vyslanec Nového Vatikánu mu pak začal udílet lekci sémantiky tak zuřivě a prudce, až 
nešťastný mníšek myslel, že se z toho pomate. Když skončilo toto bouřlivé sezení, nevěděl už, 
jestli vůbec někdy potkal nějakého poutníka. 

Než odešel, chtěl ďáblův advokát také spatřit iluminovanou kopii, kterou zhotovil Francis, a 
ten nešťastník mu ji přinesl a v duši měl smrt. Prelát vypadal zprvu zaražen, pak polkl a zdálo se, 
že se nutí, aby něco řekl. 

„Zřejmě vám neschází obrazotvornost,“ uznal. „Ale to snad tady už každý věděl.“ 
Růžky emisara se zmenšily o několik centimetrů a odjel téhož večera do Nového Vatikánu. 

■ 

A léta míjela a vrásek na mladistvých tvářích a šedých vlasů na skráních mnichů přibývalo. V 
klášteře běžel život svým tempem a mniši se dále hroužili do svého opisování jako dříve. Bratr 
Jeris si jednoho krásného dne usmyslil, že postaví tiskařský lis. Když se ho opat zeptal, k čemu to, 
zmohl se jen na odpověď: 

„Abychom zvýšili výrobu.“ 



„Ach tak?“ podotkl Otec. „A k čemu jako myslíte, že budou všechny vaše papíry ve světě, 
kde je každý šťasten, že neumí číst? Snad byste je mohli prodávat sedlákům na rozdělávání ohně, 
ne?“ 

Bratra Jerise to zarmoutilo, pokrčil smutně rameny a husí brka opisovačů dále skřípala po 
pergamenu... 

Konečně jednoho jarního rána, krátce před začátkem postu, se dostavil do kláštera nový posel 
a přinesl dobrou, znamenitou zprávu. Materiál shromážděný k Leibowitzově kanonizaci byl teď 
úplný Svaté kolegium se shromáždí co nejdříve a zakladatel řádu albertinů bude záhy mezi světci 
v kalendáři. 

Zatímco se celé bratrstvo radovalo, Otec opat – teď už velmi starý a značně zdětinštělý – si 
dal zavolat bratra Francise. 

„Jeho Svatost si žádá vaši přítomnost na slavnostech, které se budou konat při kanonizaci 
Izaaka Edwarda Leibowitze,“ zasípal. „Připravte se na cestu.“ 

A dodal nabručeně: „Jestli mi tu chcete omdlít, tak to jděte udělat jinam!“ 

■ 

Cesta mladého mnicha až do Nového Vatikánu mohla trvat nejméně tři měsíce – možná i 
více; všechno záleželo na tom, jak daleko dojede, než ho nevyhnutelní silniční lapkové připraví o 
jeho osla. 

Vyrazil sám a beze zbraní, opatřen jen dřevěnou miskou na almužny. Na srdci svíral 
iluminovanou kopii Leibowitzova plánu a po cestě se modlil k Bohu, aby mu ji neukradli. Je 
pravda, že zloději jsou lidé nevědomí a nevěděli by, co s tím počít.. Z opatrnosti si přesto mníšek 
nasadil cípek černé látky na pravé oko. Sedláci byli totiž podezřívaví a hrozba „špatného oka“ 
někdy stačila, aby je obrátila na útěk. 

Po dvou měsících a několika dnech cesty potkal bratr Francis svého zloděje na horské stezce 
lemované hustým lesem, daleko od všech příbytků. Byl to muž malé postavy, ale zřejmě silný jako 
vůl. Zeširoka rozkročen, mocné paže zkříženy na hrudi se postavil doprostřed stezky a čekal na 
mnicha, který k němu přijížděl pomalým tempem svého osla... Zdálo se, že je sám a ozbrojen byl 
jen nožem, který ani nevytasil z opasku. Setkání vzbudilo v mnichovi hluboké zklamání: v skrytu 
srdce totiž vlastně nepřestal po celou cestu doufat, že jednoho dne potká někdejšího poutníka. 

„Stůj!“ rozkázal zloděj. 
Osel se zastavil sám. Bratr Francis si zvedl kápi, aby ukázal černou pásku, a pozvedl k ní 

zvolna ruku, jako by se chystal odhalit nějakou hroznou podívanou, skrytou pod páskou. Ale muž 
pohodil hlavou dozadu a vypukl v zlověstný a přímo ďábelský smích. Mnich si pospíšil zašeptat 
zaříkávání, ale to na zloděje, jak se zdálo, nijak nezapůsobilo. 

„To už nepůsobí, ani nepamatuju,“ řekl mu. „Tak na zem a hybaj!“ 
Bratr Francis pokrčil rameny, usmál se a sestoupil bez protestu ze svého zvířete. 
„Přeji vám dobrý den, pane,“ prohodil milým tónem. „Můžete si osla vzít, chůze mi udělá 

dobře.“ 
A už se vzdaloval, když mu zloděj zastoupil cestu. 
„Počkej! Svleč ze sebe všechno a ukaž mi, copak to máš v tom ranečku!“ 
Mnich mu ukázal svou misku s nepatrným omluvným pohybem, ale zloděj se rozesmál na 

celé kolo. 
„Trik s chudobou, to už jsem zažil!“ tvrdil své oběti sarkastickým tónem, „ale poslední 

žebravý mnich, kterého jsem zastavil, měl v botě půl heklu zlata... Tak honem, shoď to ze sebe!“ 
Když se mnich svlekl, muž prohrabal jeho šaty, nic v nich nenašel a vrátil mu je. 
„Teď se podívejme do tohohle balíčku.“ 
„To je jen dokument, pane,“ dušoval se mnich, „dokument bez ceny pro každého kromě 

majitele.“ 
„Rozbal ten balíček, povídám ti!“ 



Bratr Francis vykonal rozkaz bez jediného slova a iluminace pergamenu se za chvilku zaleskly 
na slunci. Zloděj obdivně hvízdl. 

„Hezká věc! Z toho bude mít žena radost a pověsí si to na stěnu naší chýše!“ 
Chudák mnich cítil při těch slovech, jak mu přestává bít srdce, a jal se mumlat tichou 

modlitbu: „Jestli jsi ho poslal, ó Pane, aby mě zkoušel,“ modlil se vroucně v hloubi duše, „dej mi 
alespoň odvahu, abych umřel jako muž, neboť stojí-li psáno, že mi to má vzít, vezme si to jen 
přes mrtvolu Tvého nehodného služebníka!“ 

„Zabal mi tu věc!“ nařídil náhle zloděj, pevně rozhodnut. 
„Prosím vás, pane,“ sténal bratr Francis, „přece byste nepřipravil chudáka o dílo, kterému 

věnoval celý život?... Strávil jsem zdobením toho rukopisu patnáct let a...“ 
„Cože?“ přerušil ho zloděj. „Tys to dělal sám?“ 
A mohl se popukat smíchem. 
„Nevím, pane,“ ozval se mnich, lehce se zardívaje, „co je vám na tom tak k smíchu...“ 
„Patnáct let!“ řekl mu muž mezi dvěma záchvaty veselí, „patnáct let! A proč, proboha tě 

prosím? Vždyť je to kus papíru! Patnáct let!... Ha!“ 
Uchopil vyzdobený list oběma rukama a jal se ho trhat. Tu padl bratr Francis na kolena 

uprostřed stezky. 
„Ježíši, Marie, Josefe!“ zvolal. „Snažně vás, pane, prosím, i jménem nebes!“ 
Zdálo se, že se zloděj trochu obměkčil. Hodil pergamen na zem a zeptal se žertem: 
„Byl bys ochoten se bít o ten svůj kus papíru?“ 
„Jestli chcete, pane! Udělám všechno, co budete chtít.“ 
Oba se postavili do střehu. Mnich se honem pokřižoval a poručil se nebi. Vzpomněl přitom, 

že zápas byl kdysi sport Bohem povolený – a tak se pustil do boje... 
O tři vteřiny později ležel na ostrých skalách, které mu drásaly hřbet, zpola udušen pod malou 

horou tvrdých svalů. 
„Tak to bysme měli,“ prohodil skromně zloděj, vstal a chopil se pergamenu. 
Ale mnich se vlekl po kolenou se sepjatýma rukama a ohlušoval ho svými zoufalými 

prosbami. 
„Na mou duši,“ žertoval zloděj, „ty bys mi snad líbal boty, kdybych tě o to požádal, jen abys 

ode mne dostal obrázek zpět!“ 
Místo odpovědi se k němu bratr Francis skokem vrhl a začal vášnivě líbat vítězovy boty. 
To už bylo příliš i pro toho mazaného darebáka. 
S kletbou hodil rukopis na zem, skočil na osla a byl ten tam... Francis se okamžitě vrhl na 

drahocenný dokument a sebral ho. Pak vyrazil a cupital za tím mužem svolávaje na něj všechna 
blahořečení a děkoval Bohu, že stvořil lotry tak nezištné... 

Nicméně když zloděj a jeho osel zmizeli za stromy, začal si mnich klást s trochou smutku 
otázku, z jakého důvodu zasvětil patnáct let svého života tomu kousku pergamenu... Slova 
zloděje mu ještě zněla v uších: „A proč, proboha tě prosím?...“ Ano, proč vlastně, z jakého 
důvodu? 

Bratr Francis se tedy pustil dál pěšky celý zamyšlený, hlavu pod kápí nachýlenou na stranu... 
Jednu chvíli ho dokonce napadlo, aby dokument hodil do křoví a nechal ho tam napospas dešti... 
Ale Otec opat schválil jeho rozhodnutí, aby ho předal autoritám Nového Vatikánu jako dar. 
Mnich uvažoval, že tam nemůže přece přijet s prázdnýma rukama, a tak uklidněn pokračoval v 
cestě. 

■ 

Nastala očekávaná hodina. Ztracen v obrovské a velkolepé bazilice, bratr Francis se hroužil 
do báječného okouzlení barvami a zvuky. Když vyvolali neomylného Ducha, symbol vší 
dokonalosti, zvedl se jeden biskup, byl to monsignor Di Simone, jak si mnich všiml, advokát 
světce – a vyzval svatého Petra, aby se vyslovil prostřednictvím Jeho Svatosti Lva XII., a nařídil 
zároveň veškerému shromáždění, aby pozorně vyslechlo slavnostní slova, jež budou pronesena. 



V té chvíli papež klidně povstal a prohlásil, že Izaac Edward Leibowitz je od této chvíle svatým. 
Bylo to dovršeno. Napříště patřil někdejší neznámý technik k nebeské falanze. Bratr Francis se 
okamžitě obrátil zbožnou modlitbou k svému malému patronovi, zatímco sbor zanotoval 
Tedeum. 

O chvíli později se Nejvyšší Velekněz kráčející rychlým krokem náhle objevil v audienčním 
sále, kde čekal mníšek, až překvapení vzalo bratru Francisovi dech a zbavilo ho na chvíli řeči. 
Klekl spěšně, aby políbil prsten Rybáře a přijal požehnání, pak se neobratně zvedl, protože mu 
překážel iluminovaný pergamen, který držel za zády. Když pochopil důvod jeho zmatku, papež se 
usmál. 

„Náš syn nám přinesl dar?“ zeptal se. 
Mnich hlasitě zapolykal. Zavrtěl hloupě hlavou a podal konečně svůj rukopis, na nějž vikář 

Kristův hleděl dlouho beze slova s tváří naprosto nehybnou. 
„To nic není,“ breptal bratr Francis, který cítil, že jeho zmatek vzrůstá tou měrou, jak se 

papežovo mlčení prodlužovalo, „je to jen maličkost, nepatrný dárek. Stydím se dokonce, že jsem 
věnoval tolik času...“ 

Zarazil se, protože mu dojetí sevřelo hrdlo. 
Ale papež jako by ho neslyšel. 
„Chápete význam symboliky použité svatým Izákem?“ zeptal se mnicha, zkoumaje přitom 

zvědavě tajemné čáry plánu. 
Bratr Francis se zmohl místo odpovědi jen na záporné zavrtění hlavou. 
„Ať je význam jakýkoli,“ začal papež – ale náhle se přerušil a začal mluvit o jiné věci. Jestliže 

prokázal mnichovi čest, že ho takhle přijali, vysvětlil mu, neučinil tak ovšem snad proto, že by 
církevní autority měly zastávat nějaké oficiální stanovisko k poutníkovi, kterého spatřil nějaký 
mnich... Jednají takto s bratrem Francisem, protože ho tím chtějí odměnit, že našel důležité 
dokumenty a svaté relikvie. Tak také jeho nález posuzovali, aniž brali v nejmenším zřetel na 
okolnosti, které to doprovázely... 

A mnich začal mumlat slova díků, zatímco Nejvyšší Pastýř se znovu hroužil do pozorování 
tak krásně vyzdobených schémat. 

„Ať je jejich význam jakýkoliv,“ opakoval konečně znovu, „tento zlomek vědění, pro chvíli 
ztracený, ožije opět jednoho dne.“ 

S úsměvem zamrkal na mnicha. 
„A my ho ostražitě uchováme až do toho dne,“ dodal. 
Teprve tehdy si bratr Francis všiml, že papežova bílá sutana má díru a že celé jeho odění je 

dosti ošumělé. Také koberec v audienční síni byl místy silně opotřebovaný a štuk na stropě se po 
kouscích drolil. 

Ale na přihrádkách, umístěných podél zdí, byly knihy, knihy obohacené podivuhodnými 
iluminacemi, knihy jednající o nepochopitelných věcech, knihy trpělivě opisované lidmi, jejichž 
úkolem nebylo rozumět, ale zachraňovat. A ty knihy čekaly, až přijde jejich hodina. 

„Na shledanou, milý synu.“ 
Skromný strážce plamene vědění odešel zase pěšky do svého dalekého kláštera... Když se 

přiblížil končině, kde ho znepokojoval zloděj, cítil, jak se celý chvěje radostí. Jestli si zloděj 
náhodou dopřál toho dne volno, mníšek byl rozhodnut si tam sednout a čekat, až se vrátí. Neboť 
tentokrát věděl, co má odpovědět na jeho dotaz. 
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záhadna. — Trója byla také legendou. — Opožděná historie. — Od všedního viditelného k 
fantastickému neviditelnému. — Bajka o zlatohlávkovi. — Je možno slyšet příboj budoucna. — 
Nejsou jenom chladné mechaniky. 

Za okupace žil v Paříži v Latinské čtvrti originální stařík, který se strojil jako měšťan ze 
sedmnáctého století, četl jen Saint-Simona, večeřel při světle svícnů a hrál na spinet. Vycházel z 
domu, jen aby si zašel ke kupci a k pekaři, na napudrované paruce nosil kápi a volný dlouhý plášť 
odkrýval jeho černé punčochy a střevíce s přezkami. Zmatek osvobozování, střelba a pozdvižení 
davů ho zmátly. Nerozuměl ničemu, ale zmítán obavami a vztekem vystoupil jednoho rána na 
balkón. V ruce držel husí brk, vítr čechral krajky na jeho náprsence a on zvolal silným a 
podivným hlasem samotáře: 

„Ať žije Koblenc!“ 
Nepochopili to, viděli v tom něco podivného, podráždění sousedé cítili instinktivně, že ten 

mužík žijící v jiném světě je spřažen se zlem, jeho křik se podobal němčině, vyběhli po schodech, 
vyrazili dveře, srazili ho a on zemřel. 

Téhož rána jeden zcela mladičký kapitán z hnutí odporu, který právě dobyl Prefekturu, dal 
rozhodit slámu na koberce velké kanceláře a postavit pušky do pyramid, aby měl pocit, že žije v 
obraze své první dějepisné knížky. 

V tutéž hodinu se konalo u Invalidů poslední shromáždění Rytířů teutonského řádu, jež bylo 
náhle přerušeno. Objevili tam stůl, třináct křesel, korouhve, odění a kříže. 

Zároveň první tank Leclerkovy armády projížděl Orleánskou branou, což bylo drtivým 
důkazem o německé porážce. Velel mu Henri Rathenau, jehož strýc Walther byl první obětí 
nacismu. 

Tak civilizace v určitém historickém okamžiku vidí jako člověk vydaný napospas největšímu 
vzrušení, jak ožívají tisíceré okamžiky její minulosti ve výběru a sledu zdánlivě nepochopitelném. 

Giraudoux vyprávěl, že usnul na vteřinu u střílny jednoho zákopu, když čekal na chvíli, až 
bude moci přinést kamaráda zabitého na hlídce. A vtom ho probudily lehké údery do tváře. Vítr 
svlekl mrtvého, otevřel jeho náprsní tašku a odnášel vizitky, jejichž růžky bodaly básníka do tváře. 
Za toho jitra, kdy se Paříž osvobozovala, vizitky emigrantů z Koblence, revolučních studentů z 
roku 1830, velkých německých židovských myslitelů a Bratří rytířů křížové výpravy poletovaly asi 
s mnoha jinými ve větru, který nesl do daleka steny a Marseillaisy. 

■ 

Zatřeseme-li košíkem, kuličky na povrchu vytvoří změť nebo spíše jakýsi pořádek a 
uspořádání, jehož kontrola by byla nekonečně složitá, ale v němž bychom přesto objevili 
nekonečné množství oněch podivně osvětlujících setkání, která Jung nazývá významné shody. 
Podivuhodná slova Jacquesa Rivièra se hodí na civilizace a na jejich historické okamžiky: 
„Člověku se stane nikoli to, co si zaslouží, ale co se mu podobá.“ Jeden Napoleonův školní sešit 
končí slovy: „Svatá Helena, malý ostrůvek.“  

Je velká škoda, že historik pokládá za nedůstojné své vědy shromažďování a průzkum 
takových významných shod, těch setkání, která mají určitý smysl a pootvírají náhle dveře na 
druhou stranu Vesmíru, kde čas už není lineární. Jeho věda se tak zpožďuje za vědou všeobecně, 
která nám ve studiu člověka jako ve studiu hmoty ukazuje, že vzdálenosti mezi minulostí, 
přítomností a budoucností jsou stále mizivější. V zahradě osudu nás stále tenčí živé ploty oddělují 
od včerejška zcela zachovaného a od zítřka zcela vytvořeného. „Náš život,“ jak říká Alain, „je 
otevřen k širým prostorům.“ 

■ 

Existuje malá květinka, velmi křehká a krásná, která se jmenuje lomikámen stinný. Říká se jí 
také „malířovo zoufalství“. Nenaplňuje už žádného umělce zoufalstvím od doby, kdy fotografie a 
jiné objevy osvobodily malbu od starosti o vnější podobnost. Ani malíř nejméně mladý duchem si 



dnes nesedne před kytici, jako by byl učinil nedávno. Jeho oko vidí něco jiného než kytici, nebo 
jeho model je mu spíše záminkou, jak vyjádřit barevným povrchem skutečnost skrytou všednímu 
oku. Pokouší se vyrvat světu tajemství. Ještě nedávno by se byl spokojil tím, že by reprodukoval 
jen to, co vidí obyčejný člověk, když přelétá nedbalým okem a nepřítomným pohledem věci. Byl 
by se spokojil opisováním uklidňujících podobností a jaksi by se podílel na všeobecném klamání, 
pokud jde o vnější znaky skutečnosti. „Ach, to je trefené!“ Ale kdo je trefený, není zdráv. Nezdá 
se, že by se historik vyvíjel jako malíř za tohoto půlstoletí, a naše historie je falešná, jako byla 
falešná ženská ňadra, kočička nebo kytice pod štětcem malíře konformisty z roku 1890, který 
všechno petrifikoval. 

„Jestliže naše generace,“ říká jeden mladý historik, „zamýšlí jasně prozkoumat minulost, pak 
musí nejdříve strhnout masky, pod nimiž zůstávají nepoznáni strůjci naší Historie... Nezištné úsilí 
vynaložené falangou historiků ve prospěch prosté pravdy je poměrně nedávného data.“ 

Malíř z roku 1890 měl svá „zoufalství“. Co říci o historikovi přítomné doby! Většina 
současných faktů se podobá lomikámenu stinnému: a to je zoufalství historika. 

Třeštící samouk obklopený několika megalomany odmítne Decartesa, zamete humanistickou 
kulturu, rozdrtí rozum, dovolává se ďábla a dobude Evropu. A zmešká jen o málo dobytí světa. 
Marxismus se zakoření v jediné zemi, kterou Marx pro něj pokládal za neplodnou. Londýn 
málem zahyne pod deštěm raket určených k dosažení Měsíce. Úvahy o prostoru a čase vyústí ve 
výrobu bomby, která může setřít dvě stě miliónů lidí za tři vteřiny a hrozí, že setře celou historii. 
Lomikámen stinný! 

Historik se začíná znepokojovat a pochybovat, zda jeho umění je vůbec provozovatelné. A 
zasvětí své nadání nářkům nad tím, že už je nemůže provozovat. To vidíme ve vědách a v 
uměních v jejich okamžicích dusnosti. Jistý spisovatel napíše deset svazků o nemožnosti jazyka, 
lékař bude přednášet pět let, aby vysvětlil, že nemoci se léčí samy od sebe. Historie prochází 
jedním z těchto okamžiků. 

Když Raymond Aron zamítne znaveně Thukydida a Marxe, konstatuje, že ani lidské vášně, 
ani ekonomie věcí nestačí k vysvětlení dobrodružství lidských společností. „Totalita příčin 
určujících totalitu důsledků,“ říká rozmrzele, „překračuje lidské chápání.“ 

Pan Baudin z Institutu přiznává: „Historie je bílá stránka, kterou lidé mohou zaplnit, jak se 
jim zachce.“ 

A René Grousset vysílá k prázdnému nebi zpěv téměř zoufalý, ale krásný: 
„To, čemu říkáme historie, myslím ono odvíjení říší, bitev, politických revolucí, dat většinou 

krvavých, je to opravdu historie? Přiznám se vám, že tomu nevěřím a že se mi stává, když se 
dívám do školních příruček, že z nich v duchu vyškrtám dobrou čtvrtinu... 

Pravá historie není historií posouvání hranic. Je to historie civilizace. A civilizace, to je na 
jedné straně pokrok techniky a na druhé straně pokrok duchovnosti. Je možno si klást otázku, 
zda politická historie není z valné části historií parazitickou. 

Skutečná historie je z hmotného hlediska historií techniky, zamaskovanou politickou historií, 
která ji utlačuje, zmocňuje se jejího místa a dokonce i jejího jména. 

Ale ještě více je skutečná historie historií člověkova pokroku ve spiritualitě. Funkcí lidstva je 
pomáhat duchovnímu člověku, aby se uvolňoval, uskutečňoval, pomáhat člověku, jak říkají 
Indiáni v podivuhodné formulaci, aby se stal tím, čím je. Zdánlivá historie, historie viditelná, 
historie povrchu je ovšem jen kostnice. Kdyby měla být historie jen tím, stačilo by zavřít knihu a 
přát si splynutí v nirváně... Ale chci věřit, že buddhismus lhal a že tohle není historie.“ 

■ 

Fyzik, chemik, biolog, psycholog dostali v těchto posledních padesáti letech silné rány, 
narazili také na lomikámen stinný. Ale neprojevují dnes stejný neklid. Pracují, postupují. V těchto 
vědách je naopak mimořádná vitalita. Srovnejte pavoučí konstrukce Spenglera nebo Toynbeeho s 
bouřlivým pohybem jaderné fyziky. Historie je ve slepé uličce. 

Důvody jsou zřejmě mnohonásobné, ale tento pociťujeme zvlášť silně: 



Zatímco fyzik nebo psychoanalytik rozhodně opustil myšlenku, že skutečnost musí být nutně 
prospěšná zdraví, a zvolil realitu fantastična, historik zůstal uzavřen v kartezianismu. Jistá zcela 
politická úzkoprsost tomu není vždy docela cizí. 

Říká se, že šťastné národy nemají historii. Ale národy, které nemají partyzánské historiky a 
básníky, jsou více než nešťastné, jsou udušené a zrazené. 

Obrátí-li se zády k fantastičnu, přivede to historika leckdy k fantastickým omylům. Jako 
marxista předpovídá zhroucení amerického hospodářství ve chvíli, kdy Spojené státy dosahují 
nejvyššího stupně stability a moci. A kapitalistický historik předurčuje Západu komunistickou 
expanzi ve chvíli, kdy se Maďarsko pozvedne. A v jiných vědách se zatím předpovídání 
budoucnosti z přítomných dat daří stále lépe. 

Vycházeje z milióntiny gramu plutonia navrhne jaderný fyzik obrovskou továrnu, která 
funguje, jak předvídal. Vycházeje z několika snů osvětlí Freud lidskou duši, jak nebyla nikdy 
osvětlena. Freud i Einstein totiž dovršili na počátku obrovité imaginativní úsilí. Mysleli na 
skutečnost zcela odlišnou od přijatých rozumových dat. Vycházejíce z imaginativních projektů 
nastolili soubor faktů, které zkušenost ověřila. 

„V oblasti vědy se poučujeme, jak rozsáhlá je podivnost světa,“ říká Oppenheimer. 
Jsme přesvědčeni o tom, že by se historie obohatila, kdyby připustila podivnost. 
Netvrdíme, že přineseme historické metodě proměny, které bychom jí přáli. Ale myslíme, že 

malý náčrt, který si přečtete, může prokázat nepatrnou službu budoucím historikům. Ať jako 
podnět, ať vyvolá jejich odpor. Když jsme si zvolili za předmět studia jistou stránku 
hitlerovského Německa, chtěli jsme neurčitě nastínit směr bádání platný i pro jiné předměty. 
Jestliže jsme nakreslili šipky na stromy v našem dosahu, netvrdíme, že jsme učinili schůdným celý 
les. 

■ 

Snažili jsme se shromáždit fakta, která by „normální“ historik s hněvem nebo hrůzou 
odmrštil. Stali jsme se na jistou dobu podle krásných slov Maurice Renarda „sběrateli 
neobvyklého a zapisovači zázraků“. Práce toho druhu není vždy pro ducha pohodlná. Ale leckdy 
nás uklidnilo, když jsme si pomysleli, že teratologie, to jest studium zrůd, v němž se proslavil 
profesor Wolff přes podezření „rozumných“, osvětlila nejednu stránku biologie. A ještě jiný 
příklad nás posiloval, příklad Charlese Fořta, toho čtveráckého Američana, o němž jsme již 
povídali. 

V tomto fortovském duchu jsme vedli svá bádání o událostech nedávné historie. A tak se 
nám nejevilo jako nehodné pozornosti, že zakladatel nacionálního socialismu věřil skutečně v 
příchod nadčlověka. 

■ 

23. února 1957 hledal žabí muž tělo studenta utonulého v Čertově jezeře na Šumavě. 
Vystoupil na povrch bledý hrůzou a neschopný pronést slovo. Když se mu vrátila řeč, odhalil, že 
právě spatřil v chladných a těžkých vodách jezera přízračnou řadu německých vojáků v uniformě, 
karavanu vojenských vozíků se zapřaženými stojícími koni. 

„Ó noci, kdo to jsou ti bledí vojáci?...“ 
My jsme se svým způsobem také ponořili do Čertova jezera. Ze zápisů norimberského 

procesu, z tisíců knih a revuí a z osobních svědectví jsme sestavili kolekci kuriozit. Zorganizovali 
jsme svou práci jako pracovní hypotézu, kterou snad nelze povznést k hodnosti teorie, ale kterou 
jeden zneuznaný anglický spisovatel Arthur Machen vyjádřil velmi působivě: 

„Existuje kolem nás posvěcení zla, jako existuje posvěcení dobra, a náš život a naše činy se 
myslím odehrávají v netušeném světě plném slují, stínů a soumračných obyvatel.“ 

Lidská duše miluje den. Stává se jí také, že miluje stejně zaníceně noc a tato láska může 
přivést lidi jako společnosti k zločinům a katastrofám, které zdánlivě vzdorují rozumu, ale dají se 



přesto vysvětlit, hledíme-li na ně z určitého úhlu. Ihned to upřesníme, jen co dáme opět slovo 
Arthurovi Machenovi. 

■ 

V této části svého díla jsme chtěli přinést surovinu k neviditelné historii. Nejsme první. John 
Buchan už upozornil na podivné podzemní proudy pod historickými událostmi. Jistá německá 
badatelka v oboru entomologie, Margareta Boveriová, pojednává o lidech s chladnou 
objektivitou, kterou používá při pozorování hmyzu, a napsala Historii zrady ve dvacátém století, 
jejíž první svazek má název Viditelná historie a druhý Neviditelná historie. 

Ale o jakou neviditelnou historii jde? Termín skýtá totiž četná úskalí. Viditelný svět je tak 
bohatý a celkem vzato ještě tak málo prozkoumaný, že se v něm vždy dají najít fakta 
ospravedlňující jakoukoliv teorii, a známe nespočetné výklady historie tajnou činností židů, 
svobodných zednářů, jezuitů nebo mezinárodního kapitálu. Tyto výklady nám připadají omezené. 
Na druhé straně jsme se neustále vystříhali směšovat to, čemu říkáme fantastický realismus, s 
okultismem a skryté zdroje skutečnosti s románem na pokračování. (Nicméně několikrát jsme si 
všimli, že skutečnost postrádá důstojnosti. Nedokáže se vyhnout románovému romantismu a 
nelze vylučovat fakta pod záminkou, že vypadají, jako by právě vypadla z románu na 
pokračování.) 

A tak jsme i skutečnosti nejbizarnější přijali s výhradou, že je budeme moci ověřit. Někdy 
nám bylo milejší, že vypadáme, jako bychom vyhledávali senzaci nebo jako bychom se nechávali 
strhnout zálibou v podivnostech, než bychom zanedbali nějaký aspekt zdánlivě šílený. Výsledek 
se v ničem nepodobá všeobecně přijatým vylíčením nacistického Německa. Není to naše chyba. 
Předmětem našeho studia byla série fantastických událostí. Není obvyklé, ale je logické si 
představovat, že za těmito událostmi se mohou skrývat mimořádné skutečnosti. Proč by měla 
historie výsadu před všemi ostatními moderními vědami a dokázala vysvětlit všechny jevy 
způsobem, který by uspokojil rozum? 

Náš obraz neodpovídá ovšem přijatým názorům a je zlomkovitý. Nechtěli jsme nic obětovat 
celistvosti. Toto odmítání obětovat cokoli ve snaze po uceleném obraze je ostatně tendence v 
historii zcela nová, stejně jako tendence usilující o pravdu: 

„Tu a tam se objeví mezery. Čtenář si musí uvědomit, že dnešní historik opustil dávnou 
koncepci, podle níž bylo dosaženo pravdy tehdy, když všechny kusy skládanky byly využity a nic 
nescházelo ani nepřebývalo. Ideálem historického díla už pro něho není krásná, úplná a pěkně 
hlazená mozaika. Pojímá své historické dílo jako pole vykopávek s jeho zdánlivou změtí, kde leží 
vedle sebe neurčité nálezy, sbírky drobných evokujících předmětů a tu a tam krásné celkové 
objekty a umělecká díla.“ 

Fyzik ví, že právě nenormální, výjimečné pulsace energie odhalily štěpení uranu a otevřely tak 
nekonečné prostory k studiu radioaktivity. Také my jsme hledali pulsace kromobyčejných sfér. 

■ 

Kniha lorda Russella z Liverpoolu, Krátká historie nacistických válečných zločinů, která vyšla 
jedenáct let po spojeneckém vítězství, překvapila francouzské čtenáře svým krajně střízlivým 
tónem. Rozhořčení v těchto věcech obyčejně nahradí výklad. Strašlivé skutečnosti této knihy 
mluvily samy a čtenáři si povšimli, že i nadále nemohou vůbec pochopit tolik hrůzné hanebnosti. 
Jistý vynikající specialista vyjádřil tento pocit v článku v Le Monde: 

„Vyvstává otázka, jak bylo možné to všechno uprostřed dvacátého století a v zemích, které 
platí za nejcivilizovanější na celém světě.“ 

Je zvláštní, že taková otázka, podstatná a zásadní, se klade historikům dvanáct let po otevření 
všech možných archívů. Ale klade se jim? Není to tak jisté. Všechno alespoň vypadá, jako by na 
ni chtěli zapomenout, sotva byla připomenuta, podřizujíce se takto nastolenému veřejnému 
mínění, které taková otázka uvádí do rozpaků. Tak se stává, že historik je svědkem své doby a 



odmítá dělat historii. Sotva napíše „vyvstává otázka...“, pospíší si, aby vyvolal vítr a aby k otázce 
nedošlo. 

„Pohleďme,“ dodává okamžitě, „jak si počíná člověk, když se mu ponechá volnost vybíjet 
rozpoutané a soustavně kažené pudy.“ 

Takovéhle roztrubování nacistické záhady mohutnými troubami běžné morálky je poněkud 
podivný historický výklad! A přece je to jediný výklad, kterého se nám dostalo, jako by tu bylo 
nějaké rozsáhlé spiknutí inteligencí, které se snaží z nejfantastičtějších stránek soudobé historie 
učinit něco, co se dá redukovat na primitivní historickou poučku o špatných pudech. Člověk by 
řekl, že se tu vykonává na historii mocný nátlak, aby se omezila na nepatrné rozměry běžného 
racionálního myšlení. 

Mezi dvěma válkami poznamenává jistý mladý filosof, že „antifašisté nedokázali předpovědět 
hrůzné zítřky, jež přijdou po hitlerovském vítězství, protože neodhalili, jaká pohanská zuřivost 
nadouvá nepřátelské prapory“. 

Vzácné byly hlasy, které ohlašovaly na německém nebi „nahrazení kříže Kristova křížem 
hákovým, naprosté a bezohledné popření evangelia“, a ještě jim málokdo naslouchal. 

Nepřisvojujeme si plně tuto vizi Hitlera antikrista. Nedomníváme se, že stačí k plnému 
osvětlení skutečností. Ale má aspoň onu výši, z níž lze posuzovat tento kromobyčejný okamžik 
historie. 

Nebudeme uchráněni nacismu nebo spíše určitých forem pekelného ducha, jehož stín vrhl 
nacismus na svět, dokud nepronikneme a nevyrovnáme se ve svém svědomí s nejfantastičtějšími 
aspekty jeho dobrodružství. V tom je celý problém. 

Tragédie se odehrávají mezi ďábelskou ctižádostí, jejíž tragickou karikaturou byl hitlerismus, a 
křesťanským angelismem, který má také své karikatury v společenských formách; mezi 
pokušením dospět k nadlidskému, vzít nebesa útokem, a pokušením spolehnout se na myšlenku 
nebo na Boha, pokud jde o transcendenci lidského údělu; mezi odmítnutím a přijetím 
transcendence, mezi hlasem zla a hlasem dobra, oběma stejně velkými, hlubokými a tajuplnými; 
mezi obrovskými protikladnými hnutími lidské duše a bezpochyby i kolektivní neuvědomělosti. 
O takových tedy konvenční historie nepodává plnou zprávu a jako by se bála ji podat ze strachu, 
že by určité doklady a jejich výklad zabránily z příliš vážných důvodů spát nadále klidně v lůně 
společností. 

A tak historik, který se zabývá nacistickým Německem, jako by nechtěl vědět, kdo to byl 
poražený nepřítel. V této vůli ho podporuje veřejné mínění. Porazit totiž takového nepřítele s 
plným vědomím všech těchto příčin by bylo vyžadovalo pojetí světa a lidského osudu, které by 
bylo na výši vítězství. Lepší je představovat si, že se nakonec zabránilo zlým a bláznům, aby 
nadále škodili, a že konečně poctiví lidé mají vždycky pravdu. Byli to blázni a zločinci, zajisté. Ale 
nikoli ve smyslu, nikoli v té míře, jak věc chápou dobří lidé. Konvenční antifašismus byl, jak se 
zdá, vynalezen vítězi, kteří potřebovali skrýt svou prázdnotu. Ale prázdnota do sebe vtahuje 
vzduch. 

■ 

Doktor Antony Laughton z Oceanografického ústavu v Londýně spustil kameru do hloubky 
4500 metrů v moři u pobřeží Irska. Na fotografiích lze rozeznat velmi jasně otisky nohou, které 
patří neznámé bytosti. Po strašlivém sněžném muži se vloudil do obrazotvornosti a zvědavosti 
lidí tento bratr tvora z vrcholků, strašlivý mořský muž, neznámý z hlubin. V jistém smyslu se 
historie pro pozorovatele našeho druhu podobá „starci oceánů, kterého dráždí sondy“. 

Prohrabávat se neviditelnou historií je velmi zdravé pro cvičení ducha. Člověk se tak zbaví 
odporu k nepravděpodobnostem, který je přirozený, ale který tak často paralyzoval poznání. 

Snažili jsme se ve všech oblastech vzdorovat tomuto odporu k nepravděpodobnosti, ať jde o 
hnací síly lidské činnosti, o víry nebo úspěchy lidí. Tak jsme prostudovali některé práce tajného 
oddělení německé špionážní služby. Toto oddělení vypracovalo například dlouhou zprávu o 
magických vlastnostech oxfordských věží a věžiček, které, jak se tam uvádí, zabránily bombám, 



aby dopadly na toto město. Netřeba diskutovat o tom, že je to poblouznění, ale že takové 
poblouznění řádilo mezi inteligentními a odpovědnými lidmi a že tento fakt osvětluje z různých 
stran viditelnou i neviditelnou historii, to je také mimo diskusi. 

■ 

Pro nás mají události často důvody, které rozum nezná, a silokřivky historie mohou být stejně 
neviditelné a přitom stejně skutečné jako silokřivky magnetického pole. 

Můžeme jít ještě dál. Odvážili jsme se tam, kam, jak doufáme, se historikové budoucnosti 
odváží s prostředky, jež budou lepší než naše. Stalo se nám, že jsme se pokusili aplikovat na 
historii princip „nekauzálních vztahů“, který navrhli nedávno fyzik Wolfgang Pauli a psycholog 
Jung. Na tento princip jsem narážel před chvílí, když jsem mluvil o shodách. Podle Pauliho a 
Junga mohou být mezi událostmi navzájem nezávislými vztahy bez příčiny, ale přece v lidském 
měřítku významné. Jsou to „významné shody“, „znaky“ či „znamení“, v nichž oba vědci vidí 
fenomén „synchronnosti“, který odhaluje neobvyklé spojení mezi člověkem, časem a prostorem a 
které Claudel velkolepě nazval „jásotem náhod“. 

Nemocná leží na divaně psychoanalytika Junga. Trýzní ji velmi vážné nervové poruchy, ale 
analýza nepokračuje. Pacientka, neprodyšně uzavřená ve svém krajně realistickém duchu, se 
křečovitě upíná k jakési ultralogice a je zcela nepřístupná lékařovým argumentům. 

Jung ještě jednou nařizuje, navrhuje a úpěnlivě prosí: 
„Uvolněte se, nesnažte se pochopit a vypravujte mi prostě své sny.“ 
„Zdálo se mi o zlatohlávkovi,“ utrousí konečně dáma mezi zuby. 
V tom zazní na okno jakési lehké údery. Jung otevře okno a krásný lesklý zlatohlávek vlétne 

do místnosti a víří krovkami. Ohromená pacientka se konečně poddá a analýza může doopravdy 
začít. A bude pokračovat až do uzdravení. 

Jung cituje často tuto pravdivou příhodu, která se podobá arabské pohádce. V historii člověka 
jako v historii vůbec je, jak se domníváme, mnoho zlatohlávků. 

■ 

Složitá nauka o „synchronnosti“, založená zčásti na takových pozorováních, by byla snad 
schopna úplně pozměnit pojetí historie. Naše ctižádost nejde tak daleko a tak vysoko. Chceme 
prostě jen připoutat pozornost na fantastické aspekty skutečnosti. V této části našeho díla jsme se 
věnovali vyhledávání a interpretaci určitých shod, jež se nám jeví jako významné. V jiných očích 
významnými být nemusí. 

Když jsme aplikovali naši koncepci „fantastického realismu“ na historii, věnovali jsme se 
selekční práci. Vybrali jsme si někdy i skutečnosti málo významné, ale „úchylné“, neboť do jisté 
míry jsme očekávali světlo právě od úchylek. Nepravidelnost několika vteřin v pohybu planety 
Merkura stačila, aby otřásla Newtonovou stavbou a ospravedlnila Einsteina. Podobně jsme 
přesvědčeni, že určitá fakta, která jsme zdůraznili, mohou vyvolat nutnost revize struktur 
karteziánské historie. 

Lze použít této metody k předvídání budoucnosti? Také o tom někdy sníme. V Kamarádu 
Čtvrtkovi popisuje Chesterton brigádu politické policie specializované na poezii. Předejde se 
atentátu, protože jeden policista pochopil smysl sonetu. Za Chestertonovými narážkami se 
skrývají velké pravdy. Myšlenkové proudy, kterých si nepovšimne pozorovatel z povolání, spisy, 
díla, jimž sociolog nevěnuje pozornost, společenské skutečnosti příliš nepatrné a v jeho očích 
příliš výjimečné ohlašují možná bezpečněji budoucí události než velké viditelné skutečnosti a 
zdánlivé velké myšlenkové pohyby, které ho znepokojují. 

Ovzduší hrůzy nacismu, které nikdo nemohl předvídat, ohlašovaly už strašidelné příběhy 
německého spisovatele Hanse Heinze Ewerse, Mandragora a V hrůze. Ewers se stal oficiálním 
básníkem režimu a napsal Horst Wessel Lied. Není nemožné, že některé romány, básně, obrazy, 
sochy, opomíjené i speciální kritikou, nám podávají přesný obraz zítřejšího světa. 



Dante v Božské komedii popisuje přesně Jižní kříž, souhvězdí neviditelné na severní 
polokouli a které žádný cestovatel jeho doby nemohl ještě objevit. Swift v Cestě do Laputy udává 
vzdálenosti a doby rotací dvou měsíců Marsu, v té době neznámých. Když je v roce 1877 objeví 
americký astronom Asaph Hall a všimne si, že jejich periody odpovídají Swiftovým údajům, 
nazve je v záchvatu paniky Phobos a Deimos, strach a hrůza. Poděsil ho také fakt, že se tyto 
satelity objevily náhle. Dalekohledy silnější než jeho je nezpozorovaly předchozí noci. Zdá se, že 
byl prostě první, kdo Mars oné noci pozoroval. Od vypuštění sputniku začínají dnešní 
astronomové dokonce psát, že snad šlo o umělé satelity vypuštěné právě v den Hallova 
pozorování. V roce 1896 uveřejnil anglický spisovatel novelu, v níž vidíme bandu příšerných 
zločinců pustošit Evropu, zabíjet rodiny, které pokládají za škodlivé pokroku lidstva, a spalovat 
mrtvoly. Nazval svou novelu: S S. 

Goethe říkával: „Budoucí události vrhají svůj stín dopředu“ a je možné, že stranou toho, co 
budí všeobecnou pozornost, v dílech a lidských činnostech cizích tomu, co nazýváme 
„historickým proudem“, najdeme skutečné odhalení a výraz příboje budoucna. 

■ 

Existuje zřejmé fantastično, které historik stydlivě zakrývá chladnými a mechanickými 
výklady. Německo je v okamžiku, kdy se rodí nacismus, vlastí exaktních věd. Německá metoda, 
německá logika, německá vědecká přísnost a poctivost jsou ceněny na celém světě. Herr 
Professor vybízí někdy ke karikatuře, ale je obklopen úctou. A v tomto prostředí solidního 
kartezianismu se šíří nesouvislá a zčásti šílená doktrína plnou rychlostí, neodolatelně, vycházejíc z 
nepatrného ohniska. V Einsteinově a Planckově zemi se začne hlásat „árijská fyzika“. V zemi 
Humboldtově a Haeckelově se začne mluvit o rasách. Domníváme se, že takové jevy nelze 
vysvětlit jen hospodářskou inflací. To není pozadí, které by mohlo vysvětlit podobný sabat 
čarodějnic. Zdálo se nám mnohem účinnější vydat se hledat směrem některých podivných kultů a 
některých úchylných kosmogonii, až dosud historiky zanedbávaných. Tato nedbalost je podivná. 
Kosmogonie a kulty, o nichž budeme mluvit, se těšily v Německu ochraně a oficiální podpoře. 
Sehrály poměrně významnou duchovní, společenskou a politickou úlohu. A na tomto pozadí ten 
tanec pochopíme lépe. 

Omezili jsme se na jeden okamžik německé historie. Když jsme chtěli vyloupnout fantastično 
ze soudobé historie, byli bychom mohli stejně dobře ukázat například na vpád asijských myšlenek 
do Evropy ve chvíli, kdy evropské myšlenky vyvolávají probuzení asijských národů. To je jev 
stejně ohromující jako neeuklidovský prostor nebo paradoxy atomického jádra. Konvenční 
historik, angažovaný sociolog nevidí nebo odmítají vidět tato hluboká hnutí, která neodpovídají 
tomu, čemu oni říkají „historický pohyb“. Sledují neochvějně, analyzují a předpokládají lidem 
dobrodružství, které se nepodobá ani lidem samým, ani tajemným, ale viditelným znamením, 
která tito vyměňují s časem, prostorem a osudem. 

„Láska,“ říká Jacques Chardonne, „je mnohem více než láska.“ Za našich výzkumů jsme 
nabyli jistoty, že historie je mnohem více než historie. Tato jistota je posilující. Přes vzrůstající tíži 
společenských skutečností a rostoucích hrozeb namířených proti lidské osobnosti vidíme, jak 
duch a duše lidstva nadále rozžíhá tu a tam své ohně, jež nejsou čím dál menší. Ačkoliv se prostor 
historie zdánlivě velmi zužuje, máme jistotu, že člověk v něm neztrácí vůdčí nit, která ho spojuje 
s nesmírností. Tyto obrazy jsou hugovské, ale vyjadřují dobře naše vidění věcí. Získali jsme tuto 
jistotu, když jsme se pohroužili do skutečnosti: v největších hlubinách je právě skutečnost 
fantastická a v jistém smyslu slitovná. 

V předmluvě k Nottinghillskému Napoleonovi napsal Chesterton: 

Ač chmurné stroje kráčí stále vpřed, 
nebojte se jich příliš, příteli... 
... 
Když pedanti nás upozorňovali, 



s jak chladným mechanismem události 
prý plynou, naše duše šeptly v stínu: 
Snad, však jsou ještě jiné věci... 
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V Tribuně národů odmítají ďábla i šílenství. — Přesto existuje zápas bohů. — Němci a 
Atlantida. — Magický socialismus. — Tajné náboženství a tajný řád. — Výprava do skrytých 
oblastí. — První vůdce bude básník. 

V článku Tribuny národů shrnul jistý francouzský historik jasně všechny intelektuální 
nedostatky, které se běžně projevují, když jde o hitlerismus. Pierre Cazenave rozebírá dílo Hitler 
bez masky uveřejněné doktorem Ottou Dietrichem, jenž byl po dvanáct let šéfem fýrerovy 
tiskové služby, a píše: 

„Avšak doktor Dietrich se spokojuje příliš snadno slovem, které často opakuje a které v 
pozitivistickém století nemůže Hitlera vysvětlit. ,Hitler,‘ jak říká, ,byl démonický muž posedlý 
třeštěním nacionalistických myšlenek.‘ Co znamená démonický? A co znamená třeštění? Ve 
středověku by se bylo o Hitlerovi řeklo, že je ,posedlý‘. Ale dnes? Buď slovo démonický 
neznamená nic nebo znamená posedlý démonem. Ale co je démon? Věří doktor Dietrich v 
existenci ďábla? Je třeba se dohodnout. Mne slovo ,démonický‘ neuspokojuje. 

A slovo ,posedlost‘ rovněž ne. Kdo říká posedlost, míní duševní chorobu. Maniakální 
posedlost. Posedlost melancholií. Posedlost utkvělou myšlenkou pronásledování. A že byl Hitler 
psychopat a dokonce paranoik, o tom nikdo nepochybuje, ale psychopati a dokonce paranoikové 
běhají po ulicích. Od toho k víceméně soustavnému deliriu, jehož lékařské pozorování a zjištění 
může vést k internaci jejich nositele, je malý rozdíl. Jinými slovy: Je Hitler za své činy odpovědný? 
Po mém soudu ano. A proto odmítám slovo posedlost jako slovo démoničnost, protože 
démonologie má v našich očích jen historickou hodnotu.“ 

My se nespokojíme výklady doktora Dietricha. Hitlerův osud a dobrodružství velkého 
moderního národa pod jeho vedením se nedají plně popsat na základě deliria a démonické 
posedlosti. Ale nemůžeme se také spokojit s kritikami historika Tribuny národů . Hitler, jak tvrdí, 
nebyl klinicky šílený. A démon neexistuje. Pojem odpovědnosti se tedy nedá odstranit. To je 
pravda. Ale náš historik, jak se zdá, připisuje tomuto pojmu odpovědnosti magickou moc. Sotva 
ho vyvolal, už se mu fantastická historie hitlerismu jeví jako jasná a odpovídající rozměrům 
pozitivistického věku, v němž, jak tvrdí, žijeme. Tento myšlenkový postup se vymyká rozumu, 
stejně jako se vymyká rozumu myšlenkový postup Otty Dietricha. Termín „odpovědnost“ je totiž 
v našem jazyce jen náhradou toho, čím byla „posedlost démonem“ pro soudní dvory středověku, 
jak to ukazují velké moderní politické procesy. 

Kdyby Hitler nebyl ani šílenec, ani posedlý, což je možné, dějiny nacismu by přesto zůstaly 
nevysvětlitelné ve světle „pozitivistického věku“. Hlubinná psychologie nám odhaluje, že zdánlivě 
rozumné činy člověka jsou ve skutečnosti ovládány silami, které on sám nezná nebo jež jsou 
spjaty s jakýmsi symbolismem zcela cizím běžné logice. Na druhé straně víme, že démon existuje, 
ale že je něco jiného než ona středověká vize. V historii hitlerismu nebo spíše v určitých 
aspektech této historie se odehrává všechno, jako by vůdčí síly unikaly obvyklé historické kritice a 
jako bychom, chceme-li porozumět, museli opustit naše pozitivní vidění věcí a pokusit se 
proniknout do vesmíru, kde se ztratila souvislost mezi karteziánským rozumem a skutečností. 

Pokusíme se popsat tyto aspekty hitlerismu, protože, jak správně viděl Marcel Ray v roce 
1939, válka, kterou Hitler vnutil světu, byla „válka manicheiská“ nebo, jak praví Písmo, „zápas 
bohů“. Nejde samozřejmě o boje mezi fašismem a demokracií, mezi liberálním a autoritativním 
pojetím společnosti. To je jen vnější stránka bitvy. Ale je v ní vnitřní stránka, esoterická. Tento 
zápas bohů, jenž se odehrál za zjevnými událostmi, není na naší planetě skončen, ale úžasné 



pokroky lidského vědění za několik let mu právě dávají zcela jinou podobu. Zatímco brány 
poznání se začínají otevírat k nekonečnu, je důležité pochopit smysl tohoto boje. Chceme-li být 
vědomě lidmi dneška, to jest současníky budoucnosti, musíme přesně a jasně vidět okamžik, kdy 
se fantastično začalo divoce rozlévat ve skutečnosti. A tento okamžik budeme studovat. 

■ 

„V podstatě,“ říkal Rauschning, „stojí každý Němec jednou nohou v Atlantidě, kde hledá 
lepší vlast a lepší odkaz předků. Tato dvojitá povaha Němců, tato schopnost zdvojovat se, jež jim 
umožňuje žít zároveň ve skutečném světě a promítat se do světa imaginárního, se projevuje 
zejména jasně v Hitlerovi a dává nám klíče k jeho magickému socialismu.“ 

A když se Rauschning snažil vysvětlit vzestup k moci tohoto „velekněze tajného 
náboženství“, pokoušel se přesvědčit, že už několikrát v dějinách „celé národy propadly 
nevysvětlitelnému zmatku. Podnikaly pochody flagelantů. Zmítal jimi tanec svatého Víta.“ 

„Nacionální socialismus,“ říkal závěrem, „je tancem svatého Víta 20. století.“ 
Ale odkud pochází tato podivná nemoc? Nikde nenacházel uspokojivou odpověď. Její 

nejhlubší kořeny zůstávají v skrytých oblastech. 
A tyto skryté oblasti se nám jeví užitečné prozkoumat. A za vůdce nám poslouží nikoli 

historik, ale básník. 

 
 I I I  

Kde přichází na scénu J. P. Toulet, poeta minor. — Ale jde přitom o Arthura Machena. — 
Velký neznámý génius. — Robinson Crusoe duše. — Příběh andělů z Monsu. — Život, 
dobrodružství a nehody Arthura Machena. — Jak jsme objevili anglickou tajnou společnost. — 
Nobelova cena v černé masce. — Zlatý úsvit, jeho odrůdy, jeho členové a vůdci. — Proč budeme 
citovat Machenův text. — Náhody jsou příliš horlivé. 

„Když se dva muži, kteří četli Jeana Paula Touleta, náhodou setkají (obvykle to bývá v baru), 
představují si hned, že je to určitý aristokratismus,“ napsal Toulet sám. Stává se, že veliké věci 
spočívají na špendlíkové hlavičce. Jen dík tomuto kouzelnému básníkovi nevelkého významu, 
neznámému přes úsilí několika horlivých přívrženců, se dostalo až k nám jméno Arthura 
Machena, které zná blíže sotva dvě stě osob ve Francii. 

Když jsme pátrali dále, zjistili jsme, že Machenovo dílo, jež obsahuje přes třicet svazků, je z 
duchovního hlediska nesporně větší než dílo H. G. Wellse. Machen sám si to uvědomoval: „Pan 
Wells, o němž mluvíte, je zajisté velmi obratný muž. Jednu chvíli jsem se dokonce domníval, že je 
ještě něco více,“ píše totiž v dopise Touletovi. 

Když jsme pokračovali v pátrání po Machenovi, objevili jsme anglickou společnost 
zasvěcenců složenou z vynikajících duchů. Tuto společnost, jíž Machen vděčí za svou rozhodující 
vnitřní zkušenost a za to nejlepší, co ho inspirovalo, znají také specialisté. Konečně některé 
Machenovy texty, a zejména ten, který vám přečteme, osvětlují definitivním způsobem málo 
běžné pojetí zla, které však je bezpodmínečně nutné k pochopení aspektů soudobé historie, 
kterou studujeme v této části naší knihy. 

Dovolíte-li tedy, povíme vám, než se pustíme do jádra našeho námětu, něco o tomto 
zajímavém muži. Začalo to jako malá literární historie kolem pařížského básníka fantazisty 
Touleta. A skončí to otevřením velké podzemní brány, za níž se ještě kouří z pozůstatků 
mučedníků a z trosek nacistické tragédie, která rozvrátila celý svět. 

Cesty fantastického realismu, jak opět jednou vidíme, se nepodobají obvyklým cestám 
poznání. 

■ 



V listopadu roku 1897 dal jistý přítel, „dosti nakloněný okultním vědám“, přečíst Jeanu Paulu 
Touletovi román zcela neznámého čtyřiatřicetiletého spisovatele Velký Bůh Pan. Tato kniha, jež 
popisuje počátky pohanského světa, nikoli navždy pohlceného, ale obezřele přežívajícího a 
vypouštějícího mezi nás občas svého boha zla a jeho anděly rozeklaných kopyt, na Touleta 
mocně zapůsobila a přiměla ho, že vstoupil do literatury. Začal překládat Velkého Boha Pana a 
vypůjčil si od Machena jeho přízračnou dekoraci, jeho houštiny, kde se skrývá Velký Pan, pro 
svůj první román Pan du Paur, veřejný člověk. 

Pan du Paur vyšel na konci roku 1898 v nakladatelství Simonis Empis a neměl žádný úspěch. 
Není to ostatně významné dílo. A nevěděli bychom o něm nic, kdyby si byl Henri Martineau, 
velký stendhalovec a Touletův přítel, neusmyslil o dvacet let později znovu vydat tento román 
vlastním nákladem v Éditions du Divan. Pan Henri Martineau, velmi přesný historik a oddaný 
přítel, tu chtěl dokázat, že Pan du Paur je kniha inspirovaná četbou Machena, ale přesto 
originální. A tak upoutal pozornost několika vzácných literátů na Arthura Machena a jeho 
Velkého Boha Pana, když zároveň vydoloval nevelkou korespondenci mezi Touletem a 
Machenem. Pro Machena a jeho obrovského génia zůstali u nás věci v tomto stavu: literární 
kamarádství z Touletových počátků. 

V únoru roku 1899 dostal Jean Paul Toulet, jenž se snažil už rok uveřejnit svůj překlad 
Velkého Boha Pana, od autora tento francouzský dopis: 

„Drahý kolego, 
nedá se tedy nic dělat s Velkým Bohem Panem v Paříži? Je-li tomu tak, pak mě to velmi mrzí 
nejen kvůli této knize, ale hlavně proto, že jsem choval určité naděje ve francouzské čtenáře. Věřil 
jsem, že vy chutnají-li Velkého Boha Pana ve francouzském rouše a shledají ho dobrým, že snad 
přece najdu své čtenářstvo! Tady nemohu nic dělat. Píši, píši stále, ale je to úplně, jako bych psal v 
klášterním skriptoriu ve středověku, to jest, má díla zůstávají stále v pekle nevydaných knih. Mám 
v zásuvce malý svazek drobných povídek, které jsem nazval Gagátové ozdoby. ,Vaše knížečka je 
velmi roztomilá,‘ říká nakladatel, ,ale je to úplně nemožné.‘ Mám také román Avalloniova 
zahrada, nějakých šedesát pět tisíc slov. Je to umění bez nejmenší vady,‘ říká dobrák nakladatel, 
,ale urazilo by to naši anglickou veřejnost.‘ A v této chvíli pracuji na knize, která také zůstane, tím 
jsem si jist, na témž Ďábelském ostrově! Vy tedy, drahý kolego, najdete cosi tragického či spíše 
tragikomického v těchto příhodách anglického spisovatele, ale jak jsem řekl, doufal jsem ve váš 
překlad své první knihy.“ 

Velký Bůh Pan vyšel konečně v revui La Plume v roce 1901 a byl pak znovu vydán péčí této 
revue. Prošel bez povšimnutí. 

Jediný Maeterlinck byl ohromen: „Vřelé díky za objev tohoto krásného a zvláštního díla. 
Myslím, že je to první pokus o spojení tradičního nebo ďábelského fantastična s novým 
vědeckým fantastičnem a že se z této směsi zrodilo dílo nejvíce znepokojující, jaké znám, neboť 
zasahuje zároveň naše vzpomínky i naše naděje.“ 

■ 

Arthur Machen se narodil roku 1863 ve Wallesu v Caerlson-on-Usk, malé vesničce, jež bývala 
sídlem dvora krále Artuše a odkud Rytíři kruhového stolu vyjížděli hledat svatý grál. Když víme, 
že Himmler uprostřed války zorganizoval výpravu, jež měla najít tuto posvátnou nádobu 
(budeme o tom hned mluvit), a když při osvětlování tajné nacistické historie padneme na 
Machenův text a pak odhalíme, že tento spisovatel spatřil světlo světa právě v této vesničce, 
kolébce wagnerovských témat, pak si musíme opět jednou říci, že pro toho, kdo umí vidět, chodí 
shody oblečeny ve světelném šatě. 

Machen se usadil jako mladík v Londýně a žil tam celý poděšený jako Lovecraft v New 
Yorku. Po několik měsíců byl příručím v knihkupectví, pak učitelem a zjistil, že není schopen si 
vydělávat na živobytí ve společnosti. Začal tedy v krajní hmotné tísni a za celkové únavy psát. Z 
překladů Casanovových pamětí ve dvanácti svazcích za třicet šilinků týdně žil po dobu dvou let. 



Po smrti svého otce, duchovního, se mu dostalo malého dědictví, a když měl zajištěný chléb a 
oheň na nedlouhou dobu, pokračoval ve svém díle se stále vzrůstajícím pocitem, „že ho obrovské 
duchovní golfové hříště odděluje od ostatních lidí“ a že mu nezbývá než se smířit co nejhlouběji s 
tímto životem „Robinsona Crusoe duše.“ 

Jeho první fantastické příběhy vyšly v roce 1895. Jsou to Velký Bůh Pan a Nejniternější 
světlo. Tvrdí tam, že Velký Pan nezemřel a že síly zla v magickém smyslu slova neustále čekají na 
některé z nás, aby je převedly na druhou stranu světa. V stejném tónu uveřejnil příštího roku Bílý 
prach, své nejpůsobivější dílo, a Tajnou slávu, veledílo, které napsal v šedesáti letech. 

V šestatřiceti letech, po dvanácti letech lásky, ztratil svou ženu: „Nebyli jsme odloučeni ani na 
dvanáct hodin za těch dvanáct let. Můžete si tedy představit, co jsem vytrpěl a jak ještě trpím 
každý den. Toužím-li vidět své rukopisy vytištěné, tedy jen abych jí věnoval každý z nich se slovy: 
Auctoris Anima ad Dominam.“ Je neznámý, žije v bídě a jeho srdce krvácí. Po třech letech, když 
je mu devětatřicet, se zřekne literatury a stane se potulným hercem. 

„Říkáte, že nemáte mnoho odvahy,“ píše Touletovi. „Já ji nemám vůbec. Mám jí už tak málo, 
že už nenapíšu ani řádek, a myslím, že už vůbec nebudu psát. Stal se ze mne potulný herec, 
vstoupil jsem na prkna a v této chvíli hraji Coriolana.“ 

Toulá se po Anglii se Shakespearovskou společností sira Franka Bensona a pak se přidá ke 
skupině Saint-James Theater. Krátce před válkou, ve čtrnáctém roce, když musel opustit divadlo, 
píše trochu do novin, aby se uživil. Nepíše žádnou knihu. V tlačenici na Fleet Street mezi 
uspěchanými druhy novináři budí úsměv jeho podivný zjev hloubavého člověka a jeho pomalé a 
vlídné způsoby vzdělance. 

Podle Machena, jak uvidíme v celém jeho díle, „člověk se skládá z tajemství pro tajemství a 
vidiny“. Skutečnost, toť nadpřirozeno. Vnější svět nám přináší málo poučení, pokud se na něj 
nedíváme jako na rezervoár symbolů a skrytých významů. Jen díla obrazotvornosti vytvořená 
duchem, jenž hledá věčné pravdy, mají nějakou naději být díly skutečnými a skutečně užitečnými. 
Jak říká kritik Philip van Doren Stern, „možná že je ve fantastických příbězích Arthura Machena 
více podstatných pravd než ve všech grafech a statistikách světa“. 

■ 

Velmi zvláštní příhoda přivedla Machena opět k literárnímu životu. Proslavila jeho jméno na 
několik týdnů a otřes, který mu to způsobilo, ho přiměl, že skončil svůj život jako spisovatel. 

Novinářství ho zatěžovalo a netoužil už psát sám pro sebe. Ale právě vypukla válka a ukázala 
se potřeba hrdinské literatury. Nebyl to zrovna jeho žánr. The Evening News ho požádal o 
povídku. Napsal ji značně nadlehčeným perem, ale přesto svým osobitým způsobem. Byli to 
Lučištníci. Deník tuto povídku uveřejnil 29. září 1914, druhého dne po ústupu z Monsu. Machen 
si vymyslel epizodu z této bitvy: svatý Jiří v planoucí zbroji v čele andělů, kteří jsou bývalými 
lučištníky od Azincourtu, přichází na pomoc britské armádě. 

Nuže, desítky vojáků psaly deníku, že si pan Machen nic nevymyslel. Viděli na vlastní oči před 
Monsem, jak se andělé svatého Jiří vplížili do jejich řad. Mohou prý to dosvědčit na svou čest. 
Množství těchto dopisů bylo uveřejněno. Anglie, lačná zázraku v okamžiku tak nebezpečném, 
byla dojata. Machen trpěl tím, že ho pomíjeli, když se pokoušel odhalovat skryté skutečnosti. A 
tentokrát zahýbal celou zemí pouhou brakovou fantastikou. Nebo snad se skryté síly pozvedly a 
vzaly na sebe tu či onu podobu, když je k tomu vyzvala jeho obrazotvornost tak často zapojená 
na podstatné pravdy, a jež tedy snad pracovala tam v hloubce bez jeho vědomí? Více než 
dvanáctkrát musel Machen opakovat v novinách, že jeho vyprávění je čistý výmysl. Nikdo to 
nikdy nepřipustil. Před svou smrtí o třicet let později se tento letitý stařec vracel v rozhovoru 
neustále k té podivuhodné historii andělů z Monsu. 

Přes tuto slávu neměla kniha, kterou napsal v roce 1915, žádný úspěch. Je to Velký návrat, 
rozjímání o grálu. Pak přišla v roce 1922 Skrytá sláva, která je kritikou moderního světa ve světle 
náboženské zkušenosti. V šedesáti letech započal psát originální životopis ve třech svazcích. Měl 
několik vášnivých přívrženců v Anglii a v Americe, ale umíral hladem. V roce 1943, když mu bylo 



osmdesát let, vytvořili Bernard Shaw, Max Beerbohn a T. S. Eliot výbor, aby se pokusili 
shromáždit částky, jež by mu umožnily neskončit v útulku pro nemajetné. Mohl tak dožít své dny 
v klidu v malém domku v Buckinghamshire a zemřel roku 1947. Vždycky ho okouzlovalo jedno 
Murgerovo slovo. V Životě bohémy nemá malíř Marcel ani lůžko. „Ale vždyť vy si nemáte ani na 
čem spolehnout,“ říká mu jeho domácí. – „Pane,“ odpovídá Marcel, „spoléhám se na 
Prozřetelnost.“ 

■ 

Kolem roku 1880 se ve Francii, v Anglii a v Německu zakládají společnosti zasvěcenců a 
hermeticky uzavřené řády a seskupují mocné osobnosti. Historie této postromantické mystické 
krize ještě nebyla vypsána. A zasloužila by si to. Našli bychom v ní původ několika významných 
myšlenkových proudů, které ovlivnily proudy politické. 

V dopisech Arthura Machena J. P. Touletovi najdeme tyto dvě zvláštní pasáže: 
V roce 1899: 
„Když jsem napsal Pana a Bílý prach, nevěřil jsem, že by se tak zvláštní události mohly někdy 

přihodit ve skutečném životě. Nebo že by se vůbec někdy mohly udát. Ale od té doby, a zejména 
zcela nedávno, došlo v mém vlastním životě ke zkušenostem, které zcela změnily můj názor na 
tuto věc... Jsem teď přesvědčen, že na zemi není nic nemožného. Doufám, že ani nemusím 
dodávat, že žádná ze zkušeností, jež jsem učinil, nemá vztahy k podvodům, jako je spiritualismus 
nebo teosofie. Ale domnívám se, že žijeme ve světě velkého tajemství, netušených a zcela 
ohromujících věcí.“ 

V roce 1900: 
„Jedna věc vás snad pobaví. Poslal jsem Velkého Boha Pana jednomu adeptovi, okultistovi 

značně pokročilému, s nímž jsem se sešel suď rosa, a on mi píše: ,Vaše kniha dokazuje plně, že 
myšlením a úvahami spíše než četbou jste dosáhl jistého stupně zasvěcení nezávisle na řádech a 
organizacích.‘“ 

Kdo je tento adept? A jaké jsou to zkušenosti? 
V jiném dopise, kdy ho předtím Toulet navštívil v Londýně, píše Machen: 
„Pan Waite, kterému jste se velmi líbil, si přeje, abych vám vyřídil přátelské pozdravy.“ 
Naši pozornost upoutalo jméno tohoto Machenova důvěrného přítele, který navštěvoval tak 

málo lidí. Waite byl jeden z nejlepších historiků alchymie a specialista na řád rosekruciánů. 
Až sem jsme se dostali ve svých pátráních, která nám přinášela zprávy o Machenových 

intelektuálních zájmech, když nám jeden z našich přátel dodal řadu odhalení o tom, že v Anglii 
existovala na sklonku 19. a na začátku 20. století tajná společnost zasvěcenců, která se inspirovala 
v rosekruciánech. 

Tato společnost se jmenovala Zlatý úsvit. Skládala se z několika nejskvělejších duchů Anglie. 
Arthur Machen byl jedním z jejích adeptů. 

Zlatý úsvit, založený v roce 1887, vzešel z anglické společnosti rosekruciánů, vytvořené o 
dvacet let dříve Robertem Wentworthem Littlem a která vybírala své členy mezi mistry zednáři. 
Tato společnost měla sto čtyřicet čtyři členy, mezi nimiž byl Bulwer-Lytton, autor Posledních dní 
Pompejí. 

Zlatý úsvit, společnost ještě uzavřenější, si vytyčil za cíl ovládnutí obřadné magie a dosažení 
zasvětitelských mocí a znalostí. Jeho hlavami byli Woodman Mathers a Wynn Westcott 
(zasvěcenec, o němž Machen psal Touletovi v dopise z roku 1900). Společnost měla styky s 
podobnými německými společnostmi, jejichž některé členy najdeme později v pověstném 
antroposofickém hnutí Rudolpha Steinera a pak v jiných vlivných hnutích přednacistického 
období. Později se měl stát její hlavou Aleister Crowley, muž zcela mimořádný a rozhodně jeden 
z největších duchů novopohanství, jehož stopy budeme sledovat v Německu. 

S. L. Mathers byl po Woodmanově smrti a odchodu Westcottově velmistrem Zlatého úsvitu, 
který řídil po nějakou dobu z Paříže, kde si vzal sestru Henriho Bergsona. 



Mathers byl v čele Zlatého úsvitu nahrazen slavným básníkem Yeatsem, který dostal později 
Nobelovu cenu. 

Yeats přijal jméno Bratr Démon est Deus Inversus. Přesedal zasedáním ve skotské suknici, s 
černou maskou a se zlatou dýkou u pasu. 

Arthur Machen přijal jméno Filus Aquarti. K Zlatému úsvitu se přidružila žena, Florence 
Farrová, ředitelka divadla a důvěrná přítelkyně Bernarda Shawa. Byli tam také spisovatelé 
Blackwood, Stoker, autor Drakuly, a Sax Rohmer, stejně jako Peck, skotský královský astronom, 
slavný inženýr Allan Benett a sir Gerald Kelly, president Královské akademie. Zdá se, že tito 
vynikající duchové byli poznamenáni Zlatým úsvitem nesmazatelným způsobem. Jak sami 
doznali, jejich pohled na svět se změnil a praktiky, kterým se oddali, se jim stále jevily jako účinné 
a povzbuzující. 

■ 

Některé texty Arthura Machena probouzejí vědomosti zapomenuté už většinou lidí, a přece 
nepostradatelné k správnému pochopení světa. I pro čtenáře nezasvěceného dýše z řádek tohoto 
spisovatele znepokojivá pravda. 

Když jsme se rozhodli vám dát přečíst některé Machenovy stránky, nevěděli jsme nic o 
Zlatém úsvitu. Při veškeré skromnosti a s vědomím vlastní nepatrnosti můžeme říci, že se nám 
stalo to, co se stává nejslavnějším žongléřům a co je odlišuje od jejich druhů v obratnosti, totiž že 
v průběhu jejich nejlepších výkonů začnou předměty žít vlastním životem, unikají jim a začnou 
vyvádět nepředvídatelně smělé kousky. Magično nás překonalo. Hledali jsme v jednom 
Machenově textu, který nás překvapil, všeobecné osvětlení aspektů nacismu, osvětlení 
příznačnější než všechno to, co bylo řečeno oficiální historií. Všimnete si, že nelítostná logika 
podpírá náš zdánlivě úchylný systém. V jistém smyslu nepřekvapuje, že se nám tohoto 
všeobecného osvětlení dostalo od člena zasvětitelské společnosti silně poznamenané 
novopohanstvím. 

Zde je ten text; je to úvod k novele nazvané Bílý národ. Tato novela napsaná o Velkém Bohu 
Panovi je obsažena ve sbírce povídek vydaných po Machenově smrti. 

 
   
 IV  

Text Arthura Machena. — Skuteční hříšníci jako skuteční světci jsou asketové. — Skutečné 
zlo jako skutečné dobro nemá nic společného s obyčejným světem. — Hřích znamená vzít nebe 
útokem. — Skutečné zlo je stále vzácnější. — Materialismus je nepřítel dobra a ještě větší 
nepřítel zla. — Ale dneska přece jenom něco je. — Jestli máte opravdový zájem... 

Ambrosius říká: „Čarodějnictví a svatost, to jsou jediné skutečnosti.“ 
Pokračuje: „Magie se ospravedlňuje prostřednictvím svých dětí. Ony pojídají půlky chleba a 

pijí vodu s mnohem větší radostí, než byla radost epikurejců.“ 
„To mluvíte o světcích?“ 
„Ano. A také o hříšnících. Myslím, že upadáte do častého omylu těch, kteří omezují duchovní 

svět na oblasti nejvyššího dobra. Bytosti vrcholně zvrhlé patří také do duchovního světa. 
Obyčejný člověk tělesný a smyslný nebude nikdy velkým světcem. Ani velký hříšník. Jsme 
většinou prostě jen stvoření plná protikladů a celkem opomenutelná. Jdeme svou cestou v 
každodenním blátě a nechápeme hluboký význam věcí, a proto je v nás dobro a zlo ztotožněno. 
Je příležitostné a nemá význam. 

„Domníváte se tedy, že velký hříšník je asketa stejně jako velký světec?“ 
„Lidé velcí v dobru jako ve zlu jsou ti, kteří opouštějí nedokonalé kopie a míří k dokonalým 

originálům. Pokud jde o mne, o ničem nepochybuju: nejvznešenější ze světců nikdy nevykonali 



,dobrý čin‘ v běžném slova smyslu. A na druhé straně jsou lidé, kteří sestoupili do hlubin propastí 
zla a kteří za celý život nespáchali nic, čemu vy říkáte ,špatný čin‘.“ 

Opustil na chvíli místnost. Cotgrave se otočil k svému příteli a poděkoval mu, že ho 
představil Ambrosioví. 

„Je úžasný,“ řekl, „nikdy jsem neviděl tenhle druh ztřeštěnce.“ 
Ambrosius se vrátil s novou zásobou whisky a štědře oba muže obsloužil. Kritizoval krutě 

sektu abstinentů, ale sám si nalil skleničku vody. Chystal se pokračovat ve svém monologu, když 
ho Cotgrave přerušil: 

„Vaše paradoxy jsou děsivé. Člověk může být velký hříšník a přitom nikdy nespáchat žádné 
provinění? To přece neříkejte!“ 

„Naprosto se mýlíte,“ řekl Ambrosius, „nevytvářím nikdy paradoxy a chtěl bych je umět 
dělat. Řekl jsem prostě jenom, že člověk může být velký znalec burgundských vín a přitom 
nemusí nikdy ani ochutnat laciné víno u výčepů. To je vše a je to snad spíš truismus než paradox, 
nemyslíte? Vaše reakce vychází z toho, že nemáte ani nejmenší představu o tom, co může být 
hřích. Ó, ovšem, je vztah mezi Hříchem s velkým písmenem a činy pokládanými za provinění: 
vražda, krádež, cizoložství atd. Přesně stejný vztah jako mezi abecedou a nejgeniálnější poezií. 
Váš omyl je téměř univerzální, navykl jste si jako každý dívat se na věci společenskými brýlemi. 
My všichni myslíme, že člověk, který ubližuje nám nebo našim sousedům, je špatný člověk. A on 
je špatný ze sociálního hlediska. Ale nemůžete pochopit, že zlo je ve své podstatě osamělá věc, 
vášeň duše? Průměrný vrah není jako vrah naprosto hříšníkem v pravém smyslu slova. Je to 
prostě nebezpečné zvíře, kterého se musíme zbavit, abychom zachránili svou kůži. Zařadil bych 
ho spíše mezi dravé šelmy než mezi hříšníky.“ 

„To všechno mi připadá dosti podivné.“ 
„Ale není. Vrah nezabíjí z důvodů pozitivních, ale z důvodů negativních. Chybí mu něco, co 

nevrahové mají. Zlo naopak je naprosto pozitivní. Ale pozitivní ve špatném smyslu. A je vzácné. 
A je zajisté méně skutečných hříšníků než světců. Pokud jde o ty, které vy nazýváte zločinci, jsou 
to samozřejmě bytosti překážející a společnost má pravdu, že se brání, ale mezi jejich 
protispolečenskými činy a zlem existuje posvátná přehrada, to mi věřte!“ 

Bylo už pozdě. Přítel, který uvedl Cotgrava k Ambrosioví, bezpochyby to už vše slyšel. 
Naslouchal s unaveným a trochu výsměšným úsměvem, ale Cotgrave si začínal myslet, že jeho 
„šílenec“ je snad mudrc. 

„Víte, že mě nesmírně zajímáte?“ řekl. „Domníváte se tedy, že nechápeme pravou povahu 
zla?“ 

„Přeceňujeme zlo. Nebo je podceňujeme. Na jedné straně nazýváme hříchem narušování 
společenských předpisů, sociálních tabu. Je to absurdní přehánění. Na druhé straně přikládáme 
tak nesmírnou důležitost ,hříchu‘, který spočívá v tom, že vztáhneme ruku na naše majetky nebo 
naše ženy, že jsme už úplně ztratili ze zřetele všechno, co je hrozné v pravých hříších.“ 

„Ale co je pak vlastně hřích?“ zeptal se Cotgrave. 
„Jsem nucen odpovědět na vaši otázku jinými otázkami. Co byste pocítil, kdyby k vám vaše 

kočka nebo váš pes začali mluvit lidským hlasem? Kdyby růže ve vaší zahradě začaly zpívat? 
Kdyby kameny na cestě začaly růst před vašima očima? Nuže, tyto příklady vám mohou dát 
neurčitou představu o tom, co je opravdu hřích.“ 

„Poslyšte,“ řekl třetí muž, který se tvářil až do té chvíle velmi smířlivě, „zdá se, že jste v 
nejlepším. Já jdu domů, zmeškal jsem už tramvaj a budu muset jít pěšky.“ 

Ambrosius a Cotgrave se zabořili hlouběji do svých lenošek, když muž odešel. V mlze, která 
mrazivě zbarvila okna prvním úsvitem, bledla světla lamp. 

„Překvapujete mě,“ řekl Cotgrave. „Nikdy jsem na tohle všechno nemyslel. Je-li tomu tak 
doopravdy, pak musíme všechno obrátit naruby. Potom by podle vás podstatou hříchu bylo...“ 

„Chtít vzít nebe útokem,“ řekl Ambrosius. „Hřích sídlí podle mne ve vůli proniknout 
zakázaným způsobem do jiné a vyšší sféry. Pak pochopíte, proč je tak vzácný. Jen málo lidí touží 
ve skutečnosti proniknout do jiných oblastí, ať vyšších nebo nižších, způsobem dovoleným nebo 



zakázaným. Je málo světců. A hříšníci ve smyslu, jakým já tomu rozumím, jsou ještě vzácnější. A 
geniální lidé (kteří v sobě leckdy spojují obojí) jsou také vzácní... Ale je snad obtížnější stát se 
velkým hříšníkem než velkým světcem.“ 

„Protože hřích je hluboce proti přírodě?“ 
„Právě proto. Svatost vyžaduje stejné nebo téměř stejné úsilí, ale je to úsilí probíhající 

cestami, jež byly kdysi přirozené. Jde o to, aby člověk znovu nalezl extázi, kterou poznal člověk 
před pádem. Ale hřích je pokusem o dosažení extáze a vědění, jež nejsou a nikdy nebyly dány 
člověku, a kdo se o to pokusí, stává se démonem. Řekl jsem vám, že prostý vrah není nutně 
hříšník. To je pravda, ale hříšník je někdy vrah. Myslím například na Gillese de Rais. Podívejte se, 
jestliže dobro a zlo jsou stejnou měrou mimo dosah dnešního člověka, obyčejného 
společenského a civilizovaného člověka, pak je zlo mimo jeho dosah ještě mnohem hlouběji. 
Světec usiluje znovu nalézt dar, který ztratil; hříšník usiluje o něco, co nikdy neměl. Shrneme-li to, 
začíná znovu s pádem.“ 

„Vy jste katolík?“ řekl Cotgrave. 
„Ano, jsem členem pronásledované anglikánské církve.“ 
„Co tedy soudíte o textech, kde se nazývá hříchem to, co vy hodnotíte jako bezvýznamné 

přestupky?“ 
„Uvědomte si, prosím, že v těchto textech mého náboženství vidíme, jak se objevuje pokaždé 

slovo ,čaroděj‘, které se mi zdá být slovem klíčovým. Nepatrnější přestupky, kterým se říká 
hříchy, se tak nazývají jenom potud, pokud mé náboženství pronásleduje za původcem těchto 
malých přestupků čaroděje. Neboť čarodějové využívají lidských slabostí, jež jsou výsledkem 
hmotného a společenského života, jako nástrojů, jak dosáhnout svých nekonečně hanebnějších 
cílů. A dovolte mi, abych vám řekl toto: Naše vyšší smysly jsou tak otřelé, jsme do té míry 
prosáklí materialismem, že bychom určitě nepoznali skutečné zlo, kdybychom se s ním náhodou 
setkali.“ 

„Ale cožpak bychom nepocítili přesto určitou hrůzu? Onu hrůzu, které jste se před chvílí 
dovolával, když jste mě vyzval, abych si představil růže, které by začaly zpívat?“ 

„Kdybychom byli přírodní bytosti, pak ano. Děti, některé ženy a zvířata pociťují tuto hrůzu. 
Ale u většiny z nás zvyklosti, civilizace a výchova utlumily a zatemnily přírodu. Někdy můžeme 
rozpoznat zlo podle jeho nenávisti k dobru, ale to je vše a je to čistě náhodné. Ve skutečnosti 
chodí Vladaři Pekel nepozorováni mezi námi.“ 

„Myslíte, že si sami nejsou vědomi zla, které ztělesňují?“ 
„Myslím. Skutečné zlo v člověku je jako svatost a genialita. Je to vytržení duše, která uniká 

vědomí. Člověk může být nekonečně, strašlivě špatný a nikdy to ani netušit. Ale opakují vám, zlo 
ve skutečném smyslu slova je vzácné. A myslím, že se stává stále vzácnějším.“ 

„Pokouším se vás sledovat,“ řekl Cotgrave. „Chcete říci, že skutečné zlo je zcela jiné podstaty 
než to, co obvykle zlem nazýváme?“ 

„Naprosto. Ubožák rozpálený alkoholem přijde domů a zabije kopanci svou ženu a své děti. 
Je to vrah. A Gilles de Rais je také vrah. Ale chápete propast, která je rozděluje? Slovo je 
náhodou stejné v obou případech, ale smysl je naprosto odlišný.“ 

„Je jisté, že táž slabá podobnost existuje mezi všemi hříchy ,společenskými‘ a skutečnými 
hříchy duchovními, ale tady jde o stín a tam o skutečnost. Jste-li trochu teolog, jistě to 
pochopíte.“ 

„Přiznám se vám, že jsem nevěnoval mnoho času teologii,“ poznamenal Cotgrave. „Lituji 
toho, ale abychom se vrátili k našemu námětu, domníváte se, že hřích je nějaká tajná, skrytá věc?“ 

„Ano. Je to pekelný zázrak, jako svatost je zázrak nadpřirozený. Skutečný hřích se povznáší 
do takové výše, že nemůžeme naprosto tušit jeho existenci. Je jako nejnižší nota varhan, tak 
hluboká, že ji nikdo neslyší. Leckdy dochází k odhalením, k recidivám a ty vedou do blázince 
nebo k ještě hroznějším řešením. Ale v žádném případě ho nesmíte směšovat se společenskými 
přehmaty. Vzpomeňte si na Apoštola: mluvil o ,druhé straně‘ a rozlišoval mezi milosrdnými činy 



a milosrdenstvím jako takovým. Jako můžeme všechno rozdat chudým, a přece nebýt milosrdní, 
tak se můžeme vystříhat všech hříchů, a přece být zlým tvorem.“ 

„To je podivná psychologie,“ řekl Cotgrave, „ale přiznávám se, že se mi líbí. Předpokládám, 
že podle vás by mohl skutečný hříšník velmi dobře platit za neškodnou osobu?“ 

„Zajisté. Skutečné zlo nemá nic společného se společností. Dobro ostatně také ne. 
Domníváte se, že byste byl pociťoval ,rozkoš‘ ve společnosti svatého Pavla? Myslíte si, že byste si 
byl ,dobře rozuměl‘ se sirem Galahadem? S hříšníky je tomu jako se světci. Kdybyste potkal 
skutečného hříšníka a kdybyste v něm rozpoznal hřích, je jisté, Že byste strnul hrůzou. Ale nebyl 
by pravděpodobně žádný důvod k tomu, aby se vám tento muž znelíbil. Naopak, je velmi dobře 
možné, že kdyby se vám podařilo zapomenout na jeho hřích, byly by vám styky s ním zcela 
příjemné!... Ne, nikdo nemůže uhádnout, jak je pravé zlo skutečně děsivé!... Kdyby růže a lilie 
této zahrady začaly náhle v rodícím se jitru zpívat, kdyby nábytek tohoto domu se dal naráz do 
pohybu v procesích jako v Maupassantově povídce!“ 

„Těší mě, že jste se vrátil k tomuto přirovnání,“ řekl Cotgrave, „protože jsem se vás chtěl 
zeptat, čemu odpovídají u lidí tyto imaginární smělé kousky věcí, o nichž mluvíte. Ještě jednou, co 
je to vlastně hřích? Měl bych rád konečně nějaký konkrétní příklad.“ 

Ambrosius poprvé zaváhal: 
„Už jsem vám řekl, že skutečné zlo je vzácné. Materialismus naší doby, který učinil mnoho 

pro potlačení svatosti, učinil snad ještě více pro potlačení zla. Země nám připadá tak pohodlná, 
že netoužíme ani stoupat, ani sestupovat. Všechno se děje tak, jako by specialistovi pro peklo 
nezbývalo než se omezit na čistě archeologické práce.“ 

„Avšak zdá se, že vaše zkoumání se rozšířilo až na přítomnou dobu?“ 
„Vidím, že máte opravdový zájem. Nuže, přiznávám se vám, že jsem opravdu shromáždil 

některé dokumenty...“ 

 
 V  

Dutá země, zmrazený svět, nový člověk. — Jsme nepřáteli ducha. — Proti přírodě a proti 
Bohu. — Společnost Vrilu. — Rasa, která nás nahradí. — Haushoffer a Vril. — Idea 
přeměny člověka. — Neznámý Nadřazenec. — Mathers, hlava Zlatého úsvitu, potkává 
Bytosti budící hrůzu. — Hitler tvrdí, že je viděl také. — Halucinace, nebo skutečná 
přítomnost? — Dveře otevřené k neznámu. — Proroctví René Guénona. — První nepřítel 
nacistů: Steiner. 

Země je dutá a my žijeme v jejím vnitřku. 
Hvězdy jsou balvany ledu. Několik Měsíců spadlo už na Zem. Také náš Měsíc spadne. Celou 

historii lidstva lze vysvětlit jako boj mezi ledem a ohněm. 
Člověk není dokončen. Stojí na pokraji strašlivé proměny, která mu dá moci, jaké naši 

předkové připisovali bohům. Několik exemplářů nového člověka existuje na světě a přišly snad z 
oné strany prostoru a času. 

Je možné spojenectví s Pánem Světa, s „Králem Hrůzy“, který vládne nad skrytým městem 
někde na východě. Ti, kteří dosáhnou tohoto spojenectví, promění na tisíciletí povrch Země a 
dají lidskému dobrodružství smysl. 

To jsou „vědecké“ teorie a „náboženské“ koncepce, které vyživovaly původní nacismus, jimž 
věřil Hitler a členové skupiny, k níž patřil, a které do značné míry zapůsobily na společenská a 
politická fakta soudobé historie. Může se to zdát výstřední. A chtít vykládat soudobou historii, 
byť jen částečně z takových myšlenek a pověr, může vypadat odporně. Ale my se domníváme, že 
by nic nemělo být odporné, když jde o odhalování pravdy. 

■ 



Víme, že nacistická strana se projevila zcela otevřeně a docela halasně jako antiintelektuální, 
že pálila knihy a že vrhla teoretické fyziky do jednoho pytle s „židomarxisty“. Méně už je známo, 
ve prospěch jakých výkladů světa odmítla oficiální západní vědu. A ještě méně víme, na jakých 
koncepcích člověka spočíval nacismus, alespoň v představách některých svých vůdců. Víme-li to, 
pak můžeme mnohem lépe umístit poslední světovou válku do rámce velkých duchovních 
konfliktů. Historie dostává dech Legendy věků. 

„Vrhají na nás prokletí jako na nepřátele ducha,“ říkával Hitler. „Nuže ano, jsme jimi. Ale v 
mnohem hlubším smyslu, než se o tom buržoazní vědě v její pitomé pýše kdy zdálo.“ Je to 
přibližně totéž, co prohlašoval Gurdjiev svému žákovi Uspenskému, když posuzoval vědu: „Má 
cesta je cestou rozvoje skrytých sil člověka. Je to cesta proti přírodě a proti Bohu.“ 

Tato myšlenka skrytých možností člověka je podstatná. Vede často k zamítnutí vědy a k 
pohrdání obyčejným lidstvem. Z hlediska této myšlenky existuje jen velmi málo lidí. Být znamená 
být odlišný. Člověk obyčejný, člověk v přírodním stavu je jen larva a Bůh křesťanů jen pastýř 
těchto larv. 

Doktor Willy Ley, jeden z největších světových odborníků na raketovou techniku, uprchl z 
Německa v roce 1933. Od něho jsme se dověděli, že v Berlíně existovala krátce před nástupem 
nacismu malá duchovní společnost, která je pro nás skutečně velmi zajímavá. 

Tato tajná společnost byla založena doslova podle románu anglického spisovatele Bulwera 
Lyttona: Plémě, které nás vystřídá. Tento román popisuje lidi, jejichž psychismus je mnohem 
vyvinutější než náš. Získali takovou moc nad sebou i nad věcmi, že se podobají bohům. V této 
chvíli se ještě skrývají. Obývají jeskyně ve středu země. Ale záhy z nich vyjdou, aby nám vládli. 

To je všechno, co o této společnosti zřejmě doktor Willy Ley věděl. Dodával s úsměvem, že 
členové společnosti se domnívali, že znají některá tajemství, jak změnit vlastní rasu, jak se 
vyrovnat lidem skrytým v hlubině země. Metody soustředění, celá vnitřní gymnastika vedoucí k 
vlastní proměně. Začínali svá cvičení tím, že pozorovali upřeně strukturu jablka rozříznutého 
vedví... Pokračovali jsme v těchto bádáních. 

Tato berlínská společnost se jmenovala „Světelná lóže“ aneb „Společnost Vrilu“. Vril je 
obrovská energie, z níž v obyčejném životě užíváme jen nepatrnou část, je to nerv naší možné 
božskosti. Kdo se stane pánem Vrilu, stane se pánem sebe sama, druhých i světa. Je to jediné 
přání, které má oprávnění. K němu musí mířit všechno naše úsilí. Všechno ostatní patří oficiální 
psychologii, morálkám, náboženstvím, větru. Svět se změní. Páni vystoupí z podzemí. Jestliže 
jsme s nimi neuzavřeli spojenectví, jestliže my také nejsme pány, octneme se mezi otroky, na 
hnojišti, jež bude jen sloužit k rozkvětu nových měst. 

„Světelná lóže“ měla přátele mezi teosofy a ve skupinách rosekruciánů. Podle Jacka Beldinga, 
autora zajímavého díla Sedm mužů ze Špandavy, patřil prý Karl Haushoffer k této lóži. Budeme 
o něm ještě mnoho mluvit a uvidíme, že jeho přechod k této „Společnosti Vrilu“ osvětlí určité 
věci. 

■ 

Čtenář si snad vzpomene, že za spisovatelem Arthurem Machenem jsme odhalili anglickou 
zasvětitelskou společnost, Zlatý úsvit. Tato novopohanská společnost, k níž patřili velcí duchové, 
se zrodila z anglické společnosti rosekruciánů, založené Wentworthem Littlem v roce 1867. Little 
byl ve spojení s německými rosekruciány. Jeho adepti v počtu 144 se rekrutovali z řad 
zednářských hodnostářů. Jeden z adeptů byl Bulwer Lytton. 

Bulwer Lytton, geniální vzdělanec, slavný ve světě svým vylíčením Posledních dní Pompejí, 
bezpochyby neočekával, že jeden z jeho románů inspiruje o desítky let později přednacistickou 
mystickou skupinu. Nicméně v dílech jako Plémě, které nás nahradí nebo Zanoni záměrně 
zdůrazňoval skutečnosti duchovního světa a zejména světa pekelného. Pokládal se za zasvěcence. 
Prostřednictvím románového líčení vyjadřoval jistotu, že existují bytosti nadané nadlidskou mocí. 
Tyto bytosti nás nahradí a povedou vyvolence lidského plemene k strašlivé přeměně. 



Musíme si dobře všimnout této myšlenky přeměny rasy. Shledáme se s ní u Hitlera a 
nevymřela ani dnes. Je třeba si dát také pozor na myšlenku „neznámých nadřazenců“. Najdeme ji 
ve všech černých mystikách východu i západu. Obývají pod zemí nebo přišli z jiných planet, jsou 
to obři podobní těm, kteří prý spí pod zlatým krunýřem v tibetských kryptách, nebo jsou to 
beztvaré a děsivé zjevy, jak je popisuje Lovecraft. Tito „neznámí nadřazenci“, vyvolávaní v 
pohanských a pekelných obřadech, skutečně existují? Když Machen mluví o světě zla, „plném 
jeskyní a soumračných obyvatel“, pak se dovolává jakožto žák Zlatého úsvitu jiného světa, kde se 
člověk stýká s „neznámými nadřazenci“. Pokládáme za jisté, že Hitler sdílel tuto víru. A ještě více, 
že se domníval, že poznal styky s „nadřazenci“. 

Uvedli jsme Zlatý úsvit a německou Společnost Vrilu. Za chvíli budeme mluvit o skupině 
Thule. Nejsme tak pošetilí, abychom chtěli vykládat historii společnostmi zasvěcenců. Ale 
kupodivu uvidíme, že všechno souvisí a že v době nacismu nad námi po několik let vládl „jiný 
svět“. Byl přemožen. Není mrtev. Ani za Rýnem, ani jinde. A to není děsivé, děsivá je naše 
nevědomost. 

Upozornili jsme už, že Samuel Mathers založil Zlatý úsvit. Mathers tvrdil, že je ve spojení s 
těmito „Neznámými nadřazenci“ a že s nimi navázal spojení spolu se svou ženou, sestrou filosofa 
Henriho Bergsona. Zde je pasáž z manifestu k „Členům druhého řádu“, který napsal v roce 1896: 

„Pokud jde o tyto Tajné vůdce, na něž se odvolávám a od nichž se mi dostalo moudrosti 
druhého řádu, kterou jsem vám sdělil, nemohu vám o tom nic říci. Neznám ani jejich pozemská 
jména a viděl jsem je jen velmi zřídka v jejich tělesné podobě... Sešli se se mnou tělesně v době a 
na místech předem určených. Já osobně se domnívám, že jsou to lidské bytosti žijící na této zemi, 
ale ovládající strašlivé a nadlidské síly... Mé hmotné vztahy k nim mi ukázaly, jak je obtížné 
smrtelníkovi, i když je sebepokročilejší, snášet jejich přítomnost. Nechci tvrdit, že ve vzácných 
případech, kdy jsem se s nimi setkal, na mne působily mohutnou fyzickou depresí, která následuje 
po ztrátě magnetismu. Naopak cítil jsem, že jsem ve styku se silou tak strašlivou, že ji mohu 
srovnávat jen s účinkem pociťovaným někým, kdo se octl v blízkosti blesku za prudké bouře a 
jenž byl doprovázen velkými dechovými obtížemi... Tato nervová ochablost, o níž jsem mluvil, 
byla provázena chladným potem a výrony krve z nosu, z úst a někdy i z uší.“ 

Hitler vypravoval jednoho dne Rauschningovi, hlavě tehdejší gdaňské vlády, o problému 
mutace lidské rasy. Rauschning neměl klíče k pochopení tak podivného zájmu a vykládal si 
Hitlerova slova jako slova chovatele, který se snaží vylepšit německou krev. 

„Ale nemůžete přece dělat nic jiného než pomáhat přírodě,“ říkal. „Než zkrátit cestu, kterou 
je nutno projít! Příroda sama vám musí dát novou varietu. Chovateli se až dosud podařilo jen 
velmi zřídka vyvinout nějaké mutace u zvířecích druhů, to znamená vytvořit nové charaktery.“ 

„Nový člověk žije mezi námi! Je tady!“ zvolal Hitler triumfálním tónem. „Stačí vám to? 
Prozradím vám jedno tajemství. Viděl jsem nového člověka. Je nebojácný a krutý. Měl jsem před 
ním strach.“ 

„Když pronášel tato slova,“ dodává Rauschning, „třásl se Hitler extatickým vzrušením.“ 
A Rauschning podává také zprávu o oné podivné scéně, kterou se marně snaží řešit doktor 

Achille Delmas, specialista v oboru aplikované psychologie. Psychologii totiž opravdu tady nelze 
použít. 

„Osoba z jeho okolí mi řekla, že se Hitler v noci probouzí a vyráží křečovité výkřiky. Volá o 
pomoc, sedí na kraji svého lůžka a je jako ochrnutý. Zmocňuje se ho panika, že se chvěje tak, až 
otřásá lůžkem. Vyráží zmatené a nesrozumitelné kletby. Zalyká se, jako by byl na pokraji udušení. 
Táž osoba mi líčila jednu z těchto krizí s takovými detaily, že bych jim odmítl věřit, kdybych to 
neměl z tak bezpečného pramene. Hitler stál ve svém pokoji, vrávoral, rozhlížel se kolem sebe 
pomateným pohledem. ,To je on! To je on! Přišel sem!‘ sténal. Jeho rty byly bledé. Pot z něho 
kanul ve velkých kapkách. Náhle pronesl jakási slova, číslice, které neměly smyslu, zlomky vět. 
Bylo to děsivé. Používal podivných seskupenin výrazů, zcela zvláštních. Potom znovu zmlkl, ale 
dále hýbal rty. Tehdy ho třeli a vnutili mu nápoj. Potom najednou zařval: ,Tam! Tam! V koutě! Je 



tady!‘ Dupal do podlahy a řval. Uklidňovali ho a říkali mu, že se neděje nic neobyčejného, a on se 
pozvolna uklidnil. Potom spal po dlouhé hodiny a byl zas téměř normální a snesitelný...“ 

Ponecháváme čtenáři, aby si srovnal prohlášení Matherse, hlavy malé novopohanské 
společnosti ze sklonku 19. století, a řeči muže, který ve chvíli, kdy jej Rauschning poslouchal, se 
už chystal uvrhnout svět do dobrodružství, které zanechalo dvacet miliónů mrtvých. Prosíme ho, 
aby nezanedbal toto srovnání a toto poučení, jež z něho plyne, pod záminkou, že Zlatý úsvit a 
nacismus jsou v očích rozumného historika něčím, co nemá společného jmenovatele. Historik je 
rozumný, ale historie rozumná není. Stejná víra totiž oživuje oba muže, jejich základní zkušenosti 
jsou totožné, vede je táž síla. Patří k stejnému myšlenkovému proudu, stejnému náboženství. 
Toto náboženství nebylo dosud nikdy opravdově studováno. Ani církev, ani racionalismus, tato 
druhá církev, to nepřipustily. Vstupujeme do období poznání, kdy se taková studia stávají 
možnými, protože skutečnost odhaluje svou fantastickou tvář, a tak myšlenky a techniky, jež se 
nám zdály úchylné, hodné pohrdání nebo nenávisti, se nám budou jevit užitečné k pochopení 
skutečnosti stále méně uklidňující. 

Nenavrhujeme čtenáři, aby studoval filiaci Růže a Kříž – Bulver Lytton – Little – Mathers – 
Crowley – Hitler nebo jakoukoli jinou filiaci tohoto druhu, na níž by se setkal také s paní 
Blavatskou a Gurdjievem. Hra s filiacemi je něco podobného jako vlivy v literatuře. Hra skončí, 
problém zůstane. Je to problém génia v literatuře. Je to problém moci v historii. Zlatý úsvit 
nestačí k vysvětlení skupiny Thule nebo Světelné lóže, Ahnenerbe. Přirozeně jsou četné styčné 
body skryté nebo přiznané přechody od jedné skupiny k druhé. Neopomeneme na ně upozornit. 
Je to napínavé jako celá ta historka. Ale naším skutečným předmětem je velká historie. Jsme 
přesvědčeni, že tyto společnosti, malé nebo velké, rozvětvené či nikoli, ať navzájem spjaté nebo 
ne, jsou víceméně jasnými a víceméně významnými projevy jiného světa než toho, v němž žijeme. 
Řekněme, že je to svět zla v tom smyslu, jak mu rozuměl Machen. Ale my neznáme o nic lépe 
svět dobra. Žijeme mezi dvěma světy a pokládáme tuto „zemi nikoho“ za celou planetu. 
Nacismus byl jeden z řídkých okamžiků v dějinách naší civilizace, kdy se hlučně a viditelně 
otevřely dveře k jinému světu. A je zvláštní, že lidé předstírají, jako by nebyli viděli a slyšeli nic 
jiného než obvyklé podívané a hluky válečného a politického zmatku. 

■ 

Všechna tato hnutí – moderní rosekruciáni, Zlatý úsvit, německá Společnost Vrilu (které nás 
přivedou ke skupině Thule, kde najdeme Haushoffera, Hesse, Hitlera) – byla víceméně spjata s 
Teosofickou společností, mocnou a dobře organizovanou. Teosofie připojovala k novopohanské 
magii orientální aparát a indickou terminologii. Nebo spíše otevírala západní cesty k určitému 
luciferovskému východu. Rozsáhlé hnutí obrody magie, které rozvrátilo mnoho inteligencí na 
počátku století, bylo nakonec popsáno pod jménem teosofismus. 

Ve své studii Teosofie, historie jednoho pseudonáboženství, uveřejněné v roce 1921, se filosof 
René Guénon jeví jako prorok. Vidí nebezpečí, která se vynořují za teosofií a novopohanskými 
skupinami zasvěcenců, jež jsou víceméně ve spojení se sektou paní Blavatská. 

Píše: 
„Falešní mesiášové, které jsme viděli až dosud, konali jen zázraky velmi podřadné kvality a ty, 

kteří je sledovali, nebylo pravděpodobně obtížné svést. Ale kdož ví, co nám chystá budoucnost? 
Uvážíme-li, že tito falešní mesiášové byli vždy jen víceméně neuvědomělými nástroji v rukou 
těch, kdož je vyvolali, a zejména vzpomeneme-li série pokusů provedených postupně teosofy, 
přivádí nás to nutně k myšlence, že jsou to jen pokusy, jakési zkušenosti, jež se obnoví v různých 
podobách, až se dosáhne úspěchu, a jež zatím mají vždycky jen ten výsledek, že uvrhnou duše do 
určitého zmatku. Nevěříme ostatně, že teosofové stejně jako okultisté nebo spiritisté by byli 
schopni sami plně uspět v takovém podnikání. Ale není snad za všemi těmito hnutími něco jinak 
hrozného, co jejich vůdci neznají a čeho jsou přesto sami jen slepými nástroji?“ 

Je to také doba, kdy mimořádná osobnost, Rudolph Steiner, rozvíjí ve Švýcarsku badatelskou 
společnost, jež spočívá na myšlence, že celý vesmír je obsažen v lidském duchu a že tento duch je 



schopen činnosti nesouměřitelné s tím, co nám o něm říká oficiální psychologie. Skutečně, 
některé Steinerovy objevy v biologii (hnojiva, která neničí humus), v medicíně (používání kovů, 
které upravují metabolismus) a zejména v pedagogice (četné Steinerovy školy fungují dnes v 
Evropě) podstatně obohatily lidstvo. Rudolf Steiner soudil, že je černá forma a bílá forma 
magického bádání. Domníval se, že teosofismus a různé novopohanské společnosti vycházejí z 
velkého podzemního světa zla a ohlašují démonický věk. Spěšně vytyčil v lůně svého vlastního 
učení etickou nauku, jež zavazovala „zasvěcence“, aby užívali jen sil dobra. Chtěl založit 
společnost laskavých lidí. 

Neklademe si otázku, zda měl Steiner pravdu, či zda se mýlil. Překvapuje nás však, že první 
nacistické skupiny, jak se zdá, pokládaly Steinera za nepřítele číslo 1. Úderníci z doby nástupu 
nacismu rozptylují násilím steinerovská shromáždění, vyhrožují jeho žákům smrtí, nutí je prchat z 
Německa a v roce 1924 vypálí ve Švýcarech v Dornachu středisko vybudované Steinerem. 
Archívy shoří, Steiner nemůže už dále pracovat a umírá zármutkem o rok později. 

■ 

Popisovali jsme až dosud okolí hitlerovské fantastiky. Teď přistoupíme k našemu vlastnímu 
námětu. Dvě teorie kvetly v nacistickém Německu: teorie zmrazeného světa a teorie duté země. 
Jsou to dva výklady světa a člověka, které se vracejí k tradičním údajům, ospravedlňují mýty, 
obnovují určitý počet „pravd“ hájených skupinami zasvěcenců od teosofů ke Gurdjievovi. Ale 
tyto teorie byly vyjádřeny se závažným politickovědeckým aparátem. Málem vyhnaly z Německa 
moderní vědu, jakou my uznáváme. Vládly nad mnohými duchy. Navíc určovaly určitá Hitlerova 
vojenská rozhodnutí někdy pod vlivem průběhu války a přispěly nepochybně ke konečné 
katastrofě. Unesen totiž těmito teoriemi a zejména myšlenkou „opětovné potopy“ chtěl Hitler 
strhnout celý německý národ do zkázy. 

Nevíme, proč tyto teorie, s takovým důrazem hájené a k nimž se připojily desítky mužů a 
velkých duchů, pro něž byly přineseny velké hmotné a lidské oběti, nebyly ještě prostudovány u 
nás a zůstávají nám dokonce neznámy. 

Tady jsou se svou genezí, historií, aplikacemi i se svým potomstvem. 

VI  

Ultimátum vědcům. — Prorok Hörbiger, Koperník 20. století. — Teorie zmrazeného světa. — 
Dějiny slunečního systému. — Konec světa. — Země a její čtyři měsíce. — Zjevení obrů. — 
Měsíce, obři a lidé. — Civilizace Atlantidy. — Pět měst před 300 000 lety. — Od 
Tiahuanaca k tibetským mumiím. — Druhá Atlantida. — Potopa. — Degenerace a 
křesťanství. — Blížíme se k jinému věku. — Zákon ledu a ohně. 

Jednoho rána v létě roku 1925 přinesl listonoš dopis všem vědcům v Německu a v Rakousku. 
Stačilo ho otevřít a myšlenka jasné vědy byla mrtva, sny a křik mučených naplňoval náhle 
laboratoře a knihovny. Dopis obsahoval totiž ultimátum: 

„Teď je nutno si vybrat, jít s námi nebo proti nám. Jako Hitler vyčistí politiku, tak Hans 
Hörbiger vymete falešné vědy. Nauka o věčném ledu bude znakem znovuvzkříšení německého 
národa. Dejte si pozor. Zařaďte se k nám, než bude příliš pozdě!“ 

Muž, který se odvážil takto vyhrožovat vědcům, Hans Hörbiger, byl pětašedesátiletý. Byl to 
jakýsi zuřivý prorok. Nosil obrovskou bílou bradu a měl písmo, které by přivedlo z míry i 
nejlepšího grafologa. Jeho učení začínalo vstupovat ve známost u širší veřejnosti pod jménem 
Wel, to jest Welteislehre, nauka o věčném ledu tvořícím svět. Tento výklad vesmíru byl v rozporu 
s astronomií a s oficiálními matematickými vědami, ale ospravedlňoval pradávné mýty. Nicméně 
Hörbiger sám se pokládal za vědce. Ale věda měla změnit své cesty a metody. „Objektivní věda je 
zhoubný vynález, totem dekadence.“ Domníval se jako Hitler, že „první otázka, jež musí 
předcházet každé vědecké činnosti, je zjistit, kdo chce vědět“. Jen prorok může usilovat o vědění, 



neboť je dík osvícení povznesen do vyššího stavu vědomí. To chtěl říci zasvěcený Rabelais, když 
napsal: „Věda bez svědomí je jen ztroskotáním duše.“ Rozuměl tím vědu bez vyššího svědomí. 
Zfalšovali jeho poselství ve prospěch primitivního, malého lidského vědomí. Když chce prorok 
vědět, pak může jít o vědu, ale je to něco jiného, než co se obvykle vědou nazývá. Proto Hans 
Hörbiger nemohl strpět ani nejmenší pochyby, ani nejmenší náznak rozporů. Zmítala jím 
posvátná zuřivost: „Vy důvěřujete svým rovnicím a ne mně!“ řval. „Jak dlouhý čas budete ještě 
potřebovat, abyste pochopili, že matematika je bezcenná lež?“ 

V Německu pánů doktorů, v Německu vědeckém a technickém prorážel Hans Hörbiger s 
křikem a ranami pěstí cestu osvícenému vědění, iracionálnímu poznání, vidinám. Nebyl sám, ale v 
této oblasti stál v čele. Hitler a Himmler si přibrali na pomoc astrologa, ale nezveřejňovali jeho 
výroky. Tento astrolog se jmenoval Fuhrer. Později, po převzetí moci, jako by chtěli zdůraznit 
svou vůli nejenom vládnout, ale také „změnit život“, odvážili se sami provokovat vědce. 
Jmenovali prý Fuhrera „zmocněncem pro matematiku, astronomii a fyziku“. A také se jim 
skutečně stal. 

Hans Hörbiger zatím uváděl do chodu v kruzích inteligence systém, který je možno srovnat 
se systémem politických agitátorů. 

Zdá se, že měl k dispozici značné finanční prostředky. Jednal jako hlava strany. Vytvořil hnutí 
s informační službou, s náborovými kancelářemi, s členskými příspěvky, s propagandisty a s 
úderníky rekrutovanými z řad hitlerovské mládeže. Stěny se pokrývaly plakáty, deníky byly 
zaplaveny reklamou, rozhazovaly se ve velkém množství letáky, pořádaly se schůze. 
Astronomická shromáždění a konference byly přerušeny jeho straníky, kteří křičeli: „Ortodoxní 
vědci ven! Jdeme za Hörbigerem!“ Profesoři byli obtěžováni na ulicích. Ředitelé vědeckých 
ústavů dostávali lístky: „Až my vyhrajeme, vy a vám podobní půjdete žebrat na ulici.“ 
Obchodníci a průmyslníci dávali zaměstnancům podpisovat prohlášení: „Přísahám, že věřím v 
teorii věčného ledu“, než je přijali. Hörbiger psal slavným inženýrům: „Bud se naučíte ve mne 
věřit, nebo s vámi budeme jednat jako s nepřítelem.“ 

V několika letech uveřejnilo hnutí tři velká díla o své doktríně, čtyřicet populárních knih a 
stovky brožur. Vydávali měsíční magazín ve vysokém nákladu Klíč k světovým událostem. 
Naverbovali desítky tisíc přívrženců. Měli sehrát významnou úlohu v dějinách myšlenek a v 
dějinách vůbec. 

Vědci zpočátku protestovali, uveřejňovali dopisy a články dokazující nemožnost Hörbigerova 
systému. Když Wel nabyl rozměrů mohutného lidového hnutí, vypukl mezi nimi poplach. Sotva 
se Hitler dostal k moci, odpor zeslábl, ačkoli university vyučovaly dále ortodoxní astronomii. 
Někteří věhlasní inženýři a vědci se přidali k učení o věčném ledu, jako například Lenard, který 
objevil s Roentgenem paprsky X, fyzik Oberth a Stark, jehož výzkumy ve spektroskopii byly 
známé na celém světě. Hitler podporoval otevřeně Hörbigera a věřil v něho. 

„Naši nordičtí předkové získali sílu ve sněhu a ledu,“ prohlašoval lidový leták Welu, „a proto 
víra ve světový led je přirozeným dědictvím nordického člověka. Rakušan Hitler vyhnal židovské 
politiky; druhý Rakušan Hörbiger vyžene židovské vědce. Führer svým vlastním životem ukázal, 
že amatér je nad profesionála. Bylo třeba jiného amatéra, aby se nám dostalo úplného pochopení 
vesmíru.“ 

Hitler a Hörbiger, „dva největší Rakušané“, se sešli několikrát. Nacistický pohlavár 
poslouchal toho vizionářského vědce s pokornou úctou. Hörbiger nedovoloval, aby ho někdo 
přerušoval v řeči, a odpovídal Hitlerovi drze: „Drž hubu!“ Přivedl Hitlerovo přesvědčení do 
extrému: německý národ byl ve svém mesianismu otráven úzkoprsou, oslabující západní vědou, 
odtrženou od těla i duše. Soudobé výtvory jako psychoanalýza, serologie a relativita jsou prý 
válečné stroje namířené proti Parsifalovu duchu. Učení o světovém ledu přinese prý potřebný 
protijed. Tato doktrína ničila přijatou astronomii, zbytek budovy prý se už zhroutí sám a bylo 
nutno, aby se zhroutil a mohla se znovu zrodit magie, jediná dynamická hodnota. Na 
konferencích se sešli teoretikové nacionálního socialismu a teoretikové věčného ledu Rosenberg a 
Hörbiger, obklopeni svými nejlepšími žáky. 



Historie lidstva, jak ji popisoval Hörbiger, s velkými potopami a postupným stěhováním 
národů, se svými obry a otroky, se svými oběťmi a epopejemi, odpovídala teorii o árijské rase. 
Příbuznost Hörbigerovy myšlenky s orientálními motivy o předpotopních dobách, o obdobích 
spásy lidského druhu a obdobích trestu nadchly Himmlera. Jak se Hörbigerova myšlenka 
upřesňovala, stávaly se stále zjevnějšími obdoby s vizemi Nietzschovými a s wagnerovskou 
mytologií: báječný původ árijského plemene, které sestoupilo z hor obývaných nadlidmi jiného 
věku a bylo předurčeno, aby vládlo planetě a hvězdám – byly takto nastoleny. Hörbigerova 
doktrína se úzce sdružovala s myšlenkou magického socialismu, s mystickými počiny nacistické 
skupiny. Silně vyživovala to, co Jung nazval později „libidem šílence“. Přinášela některé z těch 
„vitamínů duše“, obsažených v bájích. 

■ 

V roce 1913 jistý inženýr Fauth, astronom amatér, který se specializoval na pozorování 
Měsíce, uveřejnil s několika přáteli obrovskou knihu o více než osmi stech stránkách: 
Hörbigerova ledová kosmologie. Největší část díla napsal Hörbiger sám. 

Hörbiger v té době spravoval nedbale své osobní záležitosti. Narodil se roku 1860 v Tyrolích 
v rodině známé po staletí, vystudoval na vídeňské škole technologie a byl pak na praxi v 
Budapešti. Byl kresličem u konstruktéra parních strojů Alfreda Collmana a vstoupil pak jako 
specialista na kompresory k Landovi v Budapešti. Tam vynalezl v roce 1894 nový systém uzávěru 
pro pumpy a kompresory. Licence byla prodána velkým německým a americkým společnostem, a 
tak měl Hörbiger náhle v rukou obrovské jmění, které však válka měla záhy rozptýlit. 

Hörbiger byl vášnivě zaujat astronomickými aplikacemi změn skupenství vody, tekutého, 
pevného, plynného, která měl příležitost studovat ve svém zaměstnání. Chtěl jimi vysvětlit celou 
kosmografii a celou astrofyziku. Náhlá osvícení, bleskové intuice mu otevřely, jak říkal, dveře k 
nové vědě, která obsahovala všechny ostatní vědy. Měl se stát jedním z velkých proroků 
mesianistického Německa, a jak napsali po jeho smrti, „geniálním vynálezcem požehnaným 
Bohem“. 

Hörbigerova nauka vděčí za svou moc tomu, že vidí historii a vývoj kosmu v úplnosti. 
Vysvětluje utvoření sluneční soustavy, vznik Země, života a ducha. Popisuje celou minulost 
vesmíru a ohlašuje jeho budoucí proměny. Na tři podstatné otázky: Co jsme? Odkud přicházíme? 
Kam jdeme? odpovídá vzrušujícím způsobem. 

Všechno spočívá na myšlence věčného zápasu v nekonečných prostorech mezi ledem a 
ohněm a silou odpudivou a silou přitažlivou. Tento boj, toto měnlivé napětí mezi protikladními 
principy, tato věčná válka na nebi, která je zákonem planet, ovládá také Zemi a živou hmotu a 
určuje lidské dějiny. Hörbiger tvrdí, že odhaluje nejdávnější minulost naší planety i její 
nejvzdálenější budoucnost a zavádí do své nauky fantastické pojmy o vývoji životních druhů. 
Rozvrací naše obecné názory o historii civilizací, o objevení a rozvoji člověka a jeho společností. 
Nepopisuje, když o tom mluví, neustálý vzestup, ale sérii výbojů a pádů. Lidé – bozi, obři, 
báječné civilizace předcházeli před námi před statisíci a snad i milióny lety. Tím, čím byli 
předkové naší rasy, se staneme my snad opět po mimořádných všesvětových katastrofách a 
proměnách v průběhu historie, která na zemi jako ve vesmíru probíhá v cyklech. Neboť zákony 
nebes jsou stejné jako zákony země a celý vesmír se podílí na stejném pohybu, je živoucím 
organismem, kde se všechno obráží ve všem. Dobrodružství lidí je spjato s dobrodružstvím 
hvězd; co se odehrává ve vesmíru, odehrává se i na zemi a naopak. 

Jak vidíme, tato nauka o cyklech a téměř magických vztazích mezi člověkem a vesmírem 
dodává sílu nejvzdálenější tradiční myšlence. Přivádí znovu na scénu nejstarší proroctví, báje a 
legendy, dávná témata geneze, potopy, obrů a bohů. 

Tato nauka, jak hned lépe pochopíme, je v rozporu se všemi fakty přijaté vědy. Ale, říkal 
Hitler, „je nordická a nacionálně socialistická věda, která se staví proti vědě židoliberalistické“. 
Věda přijatá na západě jako ostatně židokřesťanské náboženství, které tam nachází své 
spoluviníky, je spiknutím, které je nutno zlomit. Je to spiknutí proti smyslu pro epopej a magično, 



jež sídlí v srdci silného člověka, rozsáhlé spiknutí, které uzavírá lidstvu dveře k minulosti i k 
budoucnosti za oním nepatrným prostorem civilizací, který přehlédneme, spiknutí, které ho 
odřezává od jeho počátků a od jeho báječného osudu a které ho zbavuje možnosti dialogu s 
bohy. 

■ 

Vědci všeobecně připouštějí, že náš vesmír vznikl explozí asi před třemi nebo čtyřmi 
miliardami let. Explozí čeho? Celý vesmír byl obsažen v jediném atomu, nulovém bodě stvoření. 
Tento atom snad vybuchl a byl by od té chvíle v stálém rozpínání. V něm by tedy byly obsaženy 
celá hmota a všechny dnes rozvinuté síly. Ale v této hypotéze nelze přece jen vidět absolutní 
počátek vesmíru. Teoretikové rozpínání vesmíru z tohoto výchozího atomu ponechávají stranou 
problém jeho původu. Celkem vzato neprohlašuje o tom věda nic přesnějšího než podivuhodná 
indická báseň: „V mezidobí mezi rozkladem a stvořením spočíval Višnu ve své vlastní podstatě a 
zářil spící energií uprostřed zárodků budoucích životů.“ 

Pokud jde o vznik naší sluneční soustavy, jsou hypotézy stejně mlhavé. Představovali jsme si, 
že se planety zrodily z částečného výbuchu slunce. Mohutné hvězdné těleso prošlo snad poblíž a 
vyrvalo část sluneční hmoty, která se rozptýlila v prostoru a pak srazila v planetu. Ono veliké 
těleso, neznámá superhvězda, pokračovalo ve svém běhu, až zaniklo v nekonečnu. Představovali 
jsme si také výbuch dvojníka našeho slunce. Profesor H. N. Roussel, když shrnuje tuto otázku, 
píše humorně: „Dokud se nedovíme, jak se to událo, je jen jediná věc jistá, totiž, že se sluneční 
soustava nějakým způsobem utvořila.“ 

Hörbiger však tvrdí, že ví, jak se to událo. Vlastní definitivní výklad. V dopise inženýrovi 
Willymu Leyovi tvrdí, že ho tento výklad udeřil do očí už v mládí. „Měl jsem zjevení,“ praví, 
„když jsem jako mladý inženýr pozoroval jednoho dne, jak se roztavená ocel rozlévá po vlhké 
zemi pokryté sněhem. Země vybuchla s jistým zpožděním a nesmírně prudce.“ To je vše. Od 
tohoto pozorování se začne Hörbigerova doktrína zvedat a bujet. Je to jeho Newtonovo jablko. 

Na nebi bylo obrovské těleso vysoké teploty, miliónkrát větší než naše dnešní slunce. Toto 
těleso se srazilo s obrovskou planetou utvořenou nakupením kosmického ledu. Hmota ledu 
pronikla hluboko do tohoto nadslunce. Po statisíce let se nic neudálo. Potom však vodní pára 
přivedla všechno k výbuchu. 

Zlomky byly vrženy tak daleko, až se ztratily v mrazivém prostoru. 
Jiné dopadly na centrální hmotu, odkud vzešla exploze. 
Konečně další byly vrženy do středního pásma, a to jsou planety naší soustavy. Bylo jich 

třicet. Jsou to kvádry, které se pozvolna pokryly ledem. Měsíc, Jupiter, Saturn jsou z ledu a kanály 
na Marsu jsou prý pukliny v ledu. Jediná Země není zcela zachvácena chladem. Boj mezi ledem a 
ohněm v ní probíhá. 

Ve vzdálenosti třikrát větší, než je vzdálenost Neptuna, se nacházel v okamžiku výbuchu 
obrovský ledový prstenec. Nachází se tam stále. Oficiální astronomové to tvrdošíjně nazývají 
Mléčnou dráhou, protože několik hvězd v nekonečném prostoru, podobných našemu slunci, skrz 
ni září. Pokud jde o fotografie jednotlivých hvězd, jejichž celek prý skládá Mléčnou dráhu, jsou to 
údajně jen fotografické triky. 

Skvrny, které pozorujeme na slunci a které mění tvar a místo každých jedenáct let, zůstávají 
nevysvětlitelné ortodoxním vědcům. Ty jsou prý vytvářeny dopadem balvanů ledu, které se 
uvolňují na Jupiteru. A Jupiter koná svůj oběh kolem Slunce za jedenáct let. 

Ve středním pásmu výbuchu jsou planety soustavy, k níž patříme, poslušny dvou sil: 
První síly výbuchu, která je vzdaluje; 
gravitace, která je přitahuje k nejmocnější hmotě nacházející se v jejich sousedství. 
Tyto dvě síly nejsou stejné. Síla prvopočáteční exploze se stále zmenšuje, neboť prostor není 

prázdný; je v něm jemná hmota složená z vodíku a vodních par. Kromě toho voda, která 
dosahuje k slunci, naplňuje prostor krystalky ledu. Tak je počáteční odpudivá síla stále více 
brzděna. Proti tomu gravitace zůstává stálá. Proto se každá planeta přibližuje k nejbližší planetě, 



která ji přitahuje. Přibližuje se k ní tak, že kolem ní krouží, či spíše opisuje spirálu, která se stále 
zužuje. A tak dřív nebo později spadne každá planeta na planetu nejbližší a celá soustava nakonec 
spadne v podobě ledu do slunce. A nastane nový výbuch a nový počátek. 

Led a oheň, odpuzování a přitahování bojují věčně ve vesmíru. Tento boj určuje život, smrt a 
věčné znovuobrozování vesmíru. Německý spisovatel Elmar Brugg napsal v roce 1952 dílo na 
oslavu Hörbigera, v němž říká: 

„Žádná z teorií postihujících vesmír nepřihlížela k principu protikladu, boje dvou 
protikladných sil, který přece vyživuje lidské duše už po tisíciletí. Nehynoucí zásluha Hörbigerova 
spočívá v tom, že mocným způsobem vzkřísil intuitivní poznání našich předků věčným 
konfliktem ohně a ledu, jak ho opěvá Edda. Vysvětlil tento konflikt zrakům svých současníků. 
Dal vědecký základ velkolepému obrazu světa vázaného na dualismus hmoty a síly, odstředivosti, 
jež rozptyluje, a přitažlivosti, jež shromažďuje.“ 

Jedna věc je tedy jistá: Měsíc nakonec spadne na Zemi. Je určitá doba, několik desítek 
tisíciletí, kdy se zdá, že vzdálenost dvou planet je stálá. Ale časem poznáme, že se spirála zužuje. 
Postupně se Měsíc v průběhu věků přiblíží. Gravitační síla, kterou působí na Zemi, se bude 
zvyšovat. Tehdy se vody našich oceánů shromáždí do trvalého příboje a budou stoupat, pokrývat 
země, zaplavovat obratníky a obklíčí nejvyšší hory. Živé bytosti shledají, že jejich váhy postupně 
ubývá. Budou růst. Kosmické paprsky se stanou mocnějšími. Budou působit na geny a 
chromozómy a vytvoří tak mutace. Uvidíme, jak se objevují nová plemena, zvířata, rostliny a obří 
lidé. 

Pak, až se ještě více přiblíží, Měsíc vybuchne krouže stále plnou rychlostí a stane se 
obrovským prstencem balvanů, ledu, vody a plynu, jenž bude kroužit stále rychleji. Konečně se 
tento prstenec zřítí na Zemi a to bude Pád, ohlášená Apokalypsa. Ale jestliže někteří lidé, ti 
nejsilnější, nejlepší, vyvolení, přečkají, jejich zrakům se naskytne strašlivá podívaná. A snad 
podívaná poslední. 

Po tisíciletích bez oběžnice, kdy se Země dočká podivuhodného proplétání starých a nových 
plemen, nástupu civilizací vzešlých z obrů, nových začátků po potopě a obrovských katastrof, se 
k nám nakonec připojí Mars, menší než naše zeměkoule. Přiblíží se k oběžné dráze Země. Ale je 
příliš velký, aby mohl být zajat, aby se stal jako Měsíc satelitem. Projde zcela blízko Země a letmo 
se jí dotkne, jak se bude řítit do Slunce, přitahován jím, vtahován ohněm. Tehdy bude naše 
ovzduší v jediném okamžiku strženo, uchváceno gravitací Marsu, a opustí nás, aby se ztratilo v 
prostoru. Oceány budou pěnivě vířit na povrchu Země, smývat všechno a zemská kůra rozpukne. 
Naše mrtvá zeměkoule, dále kroužící ve spirále, bude dohoněna ledovými planetoidami, jež se 
vznášejí na nebi, a stane se nesmírnou ledovou koulí, která se také vrhne do Slunce. Po této 
srážce nastane veliké ticho, naprostý klid, zatímco vodní pára bude kupit po milióny let v nitru 
planoucí hmoty. Konečně dojde k novému výbuchu pro nová stvoření ve věčnosti planoucích sil 
kosmu. 

Takový je osud naší sluneční soustavy ve vidinách rakouského inženýra, kterého nacionálně 
socialističtí hodnostáři nazývali „Koperníkem 20. století“. Popíšeme nyní tuto jeho vidinu v její 
aplikaci na minulou, přítomnou a budoucí historii Země a lidí. Je to historie, jež se podobá, 
viděna „očima bouří a bitev“ proroka Hörbigera, legendě plné báječných zjevení a strašlivých 
podivností. 

■ 

Bylo to v roce 1948, věřil jsem v Gurdjieva a jedna z jeho věrných žákyň mě laskavě pozvala, 
abych strávil s rodinou několik týdnů u ní v horách. Tato žena měla skutečné vzdělání, byla 
vyškolena jako chemička, byla nadána bystrou inteligencí a měla pevný charakter. Pomáhala 
umělcům a intelektuálům. Po Lucovi Dietrichovi a Reném Daumalovi jsem jí měl být i já zavázán 
velkou vděčností. Nebylo v ní nic z pošetilé žákyně, a učení Gurdjieva, jenž u ní občas pobýval, 
přijímala sítem rozumu. Přesto jsem ji jednoho dne přistihl, nebo jsem se tak aspoň domníval, při 
naprostém šílení. Otevřela mi náhle propasti svého deliria a já před ní stál němý a zděšený jako 



před agónií. Jiskřivá a chladná noc se snášela na sníh a my jsme klidně rozmlouvali opřeni lokty o 
balkón horské boudy. Dívali jsme se na hvězdy, jako se na ně člověk dívá na horách, když 
pociťuje naprostou samotu, která jinde budí úzkost, ale zde očišťuje. Obrysy měsíce se jasně 
rýsovaly. 

„Mělo by se spíše říkat jednoho měsíce,“ řekla má hostitelka, „jednoho z měsíců...“ 
„Co tím chcete říci?“ 
„Na nebesích byly ještě jiné měsíce. Tento je zkrátka poslední...“ 
„Jakže? Že byly jiné měsíce než tenhle?“ 
„To je zjištěno. Pan Gurdjiev to ví a jiní to vědí také.“ 
„Ale co astronomové...“ 
„Ó, jestli věříte scientistům!...“ 
Její tvář byla klidná a usmívala se trochu soucitně. Od onoho dne jsem se přestal cítit jako 

rovný s rovným s některými Gurdjieovými přáteli, kterých jsem si vážil. Stali se v mých očích 
křehkými a znepokojivými bytostmi a já cítil, že jedno z pout, která mě vázala k této rodině, se 
právě přetrhlo. O několik let později, když jsem četl Gurdjievovu knihu Belzebubova vyprávění a 
když jsem objevil Hörbigerovu kosmogonii, pochopil jsem, že tato vize nebo spíše tato víra 
nebyla pouhým saltem do fantastična. Byla jistá souvislost mezi touto bizarní historií o měsících a 
filosofií nadčlověka, psychologií „vyšších stavů vědomí“, mechanikou mutací. Ostatně také v 
orientálních tradicích se nacházela tato historie a myšlenka, že lidé před tisíciletími mohli 
pozorovat jiné nebe, než je naše, jiná souhvězdí, jiný měsíc. 

Inspiroval se Gurdjiev jen u Hörbigera, kterého jistě znal? Nebo čerpal z dávných pramenů 
vědění, z tradic nebo legend, k nimž se Hörbiger přiblížil jakoby náhodou během svých 
pseudovědeckých osvícení? 

Netušil jsem na tomto balkóně horské boudy, že moje hostitelka vyjadřuje víru, v niž věří 
tisíce mužů v hitlerovském Německu posud pohřbeném pod ruinami v této době ještě kouřící 
krví, uprostřed trosek velkých mýtů. A moje hostitelka za oné krásné, jasné a klidné noci to 
netušila také. 

■ 

Tak podle Hörbigera je Měsíc, ten, který vidíme, jen poslední, čtvrtý ze satelitů zajatých Zemí. 
Naše zeměkoule prý za dobu svého trvání přitáhla již tři. Tři hmoty kosmického ledu bloudící 
prostorem se postupně přiblížily k naší oběžné dráze. Jaly se spirálovitě kroužit kolem Země a 
přibližovat se k ní, až na nás spadly. Náš dnešní Měsíc se také zřítí na Zem. Ale tentokrát to bude 
horší katastrofa, neboť tento poslední ledový satelit je větší než předchozí. Celá historie naší 
zeměkoule, vývoj druhů a celá lidská historie se dají vysvětlit tímto sledem měsíců na našem nebi. 

Byla čtyři geologická období, neboť byly čtyři měsíce. Žijeme ve čtvrtohorách. Když takový 
Měsíc padá, roztrhne se nejdříve, a jak krouží stále rychleji, promění se v prstenec skal, ledu a 
plynu. A tento prstenec dopadne na Zem a pokryje v kruhu zemskou kůru a změní v kámen vše, 
co se nachází pod ním. Pohřbené organismy nezkamení v normální době, ale shnijí. Zkamení jen 
ve chvíli, kdy se zřítí nějaký Měsíc. Proto můžeme počítat období prvohorní, druhohorní a 
třetihorní. Avšak poněvadž jde o prstenec, máme jen velmi zlomkovitá svědectví o historii života 
na Zemi. Mohly se zrodit jiné živočišné a rostlinné druhy a opět zmizet v průběhu věků, aniž po 
nich zůstaly stopy v geologických vrstvách. Ale teorie postupných Měsíců umožňuje představu 
modifikací, které podstoupily v minulosti živé formy. Umožňuje také předvídat budoucí 
modifikace. 

Během období, kdy se satelit blíží, nastává okamžik několika set tisíc let, kdy obíhá kolem 
Země ve vzdálenosti od čtyř do šesti zemských poloměrů. Ve srovnání se. vzdáleností našeho 
dnešního Měsíce je na dosah ruky. Gravitace se tedy značně změní. A právě gravitace dodává 
bytostem jejich velikost. Rostou jen úměrně k váze, kterou mohou snést. 

Ve chvíli, kdy je satelit blízko, dochází k období gigantického vzrůstu. 
Na konci prvohor se objevují obrovské rostliny, obrovitý hmyz. 



Na konci druhohor diplodocus, iguanodonti, zvířata dlouhá třicet metrů. Dochází k náhlým 
mutacím, neboť kosmické paprsky jsou mocnější. Bytosti nadlehčené ve své váze se vztyčují, 
lebeční dutiny se zvětšují, zvířata začínají létat. Snad na konci druhohor se objevili obří savci. A 
snad první lidé vytvoření mutací. Bylo by třeba umístit toto období na konec druhohor, do chvíle, 
kdy druhý měsíc obíhá v blízkosti zeměkoule, čemuž je asi patnáct miliónů let. Je to doba našeho 
předka obra. Paní Blavatská, jež tvrdila, že se jí dostalo sdělení Knihy Dzyan, prý nejstaršího 
lidského textu, jenž vypravuje historii počátků člověka, tvrdila také, že první lidský rod, obrovitý, 
se objevil za druhohor: „Člověk druhohorní bude jednoho dne objeven a s ním jeho civilizace už 
dávno pohlcené.“ 

V noci věků nekonečně temnější, než jsme si mysleli, se tedy objevuje pod odlišným Měsícem 
ve světě příšer onen první obrovský člověk, který se nám sotva podobá a jehož inteligence se liší 
od naší. První člověk a snad první lidský pár, dvojčata vypuzená ze zvířecí dělohy zázrakem 
mutací, kterých přibývá, když kosmické záření dosahuje gigantických rozměrů. Geneze nám 
vypravuje, že potomci těchto předků žili pět set až devět set let. Nadlehčení váhy zmenšuje totiž 
opotřebování organismu. Nevykládá nám o obrech, ale židovské a mohamedánské tradice 
napravují bohatě toto. opomenutí a Hörbigerovi žáci konečně tvrdí, že zkamenělé pozůstatky 
druhohorního člověka byly nedávno nalezeny v Rusku. 

Jaké asi byly formy civilizace obrů před patnácti milióny lety? Představujeme si sdružení tvorů 
a způsob života utvářený podle obřího hmyzu z prvohor, proti němuž náš dnešní hmyz, stále 
ještě udivující, je jen zdegenerovaným potomkem. Představujeme si obrovskou moc sdělování na 
dálku, civilizace založené na modelu centrál psychické a hmotné energie, jaké vytvářejí kupříkladu 
mraveniště, jež kladou pozorovateli tolik převratných problémů o neznámých oblastech 
infrastruktur nebo superstruktur inteligence. 

■ 

Tento druhý měsíc se ještě více přiblíží, rozpukne se v prstenec a dopadne na Zem, jež 
prožije nové a dlouhé období bez satelitu. V dalekých prostorech se ledovcový spirální útvar 
připojí na oběžnou dráhu Země, která takto zachytí nový Měsíc. Ale v tomto období, kdy žádný 
velký kotouč nezáří nad hlavami, přežijí jen některé druhy mutací, které se udály na konci 
druhohor a jež přetrvají zmenšujíce své rozměry. Jsou ještě obři, kteří se přizpůsobují. Když se 
objeví třetihorní měsíc, jsou vytvořeni už obyčejní lidé, menší, méně inteligentní, naši skuteční 
předkové. Ale obři vzešlí z druhohor, kteří prošli kosmickou katastrofou, ještě existují a ti 
zcivilizují malé lidi. 

Myšlenka, že lidé vzešli ze zvířecího stavu a divošství a pozvolna se povznesli až k civilizaci, 
je myšlenka nedávná. Je to židokřesťanský mýtus, vnucený do vědomí lidí, aby zapudil mýtus 
mocnější a více zjevující. Když bylo lidstvo svěžejší, bližší minulosti, v době, kdy je ještě žádné 
chytře spředené spiknutí nevyhnalo z vlastní paměti, lidstvo vědělo, že pochází z obrů, z obřích 
králů, kteří je všemu naučili. Vzpomínalo na zlatý věk, kdy nadřazené bytosti, zrozené před ním, 
je učily zemědělství, zpracování kovů, uměním, vědám a zacházení s duší. Řekové si připomínali 
věk Saturnův a vděčnost, kterou jejich předkové projevovali Heraklovi. Egypťané a obyvatelé 
Mezopotámie udržovali legendy o obřích králích zasvětitelích. Nárůdky, kterým dnes říkáme 
„primitivní“, například domorodci z Tichého oceánu, mísí do svého zřejmě zvrhlého náboženství 
kult dobrých obrů z počátků světa. V naší době, kdy všechna duchovní data a znalosti byly 
postaveny na hlavu, nacházejí lidé, kteří podstoupili strašlivé úsilí, jak uniknout přijatému myšlení, 
u zdrojů své inteligence nostalgii po šťastných dobách v úsvitu věků, po ztraceném ráji, po 
zahalené vzpomínce na prvotní zasvěcení. 

Z Řecka až do Polynésie, od Egypta po Mexiko a Skandinávii všechny tradice vypravují, že 
lidé byli zasvěceni obry. Je to zlatý věk třetihorní doby, který trvá několik miliónů let a během 
něhož mravní, duchovní a snad i technická civlizace dosahuje svého vrcholu na naší planetě. 

Když ještě obři se mísili mezi lidi, 



za těch dob, kdy nikdy nikdo nepronesl slovo, 
píše Hugo, zmocní-li se ho mimořádné osvícení. 

■ 

Třetihorní měsíc, jehož spirála se zužuje, se blíží k Zemi. Vody stoupají přisávány gravitací 
satelitu a lidé, je tomu více než devět set tisíc let, šplhají na nejvyšší horské vrcholky i s obry, 
svými králi. Na těchto vrcholcích nad vzdutými oceány, které tvoří obal kolem Země, lidé a jejich 
vládci zbudují světovou námořní civilizaci, v níž Hörbiger a jeho anglický žák Bellamy vidí 
civilizaci Atlantidy. 

Bellamy objevuje v Andách ve výši čtyř tisíc metrů stopy mořských usazenin, které se táhnou 
v šíři sedmi set kilometrů. Vody na sklonku třetihor vystoupily až tam a jedno z civilizovaných 
středisek tohoto období bylo snad Tiahuanaco poblíže jezera Titicaca. Zříceniny Tiahuanaca 
podávají svědectví o sta tisícileté civilizaci, jež se v ničem nepodobá civilizacím pozdějším. Stopy 
obrů jsou tam podle hörbigerovců viditelné stejně jako jejich nevysvětlitelné stavby. Nachází se 
tam například devítitunový kámen, v němž jsou z šesti stran vydlabány otvory pro čepy tři metry 
vysoké, jež jsou nepochopitelné architektům, jako by jejich úloha byla od té doby všemi staviteli 
historie zapomenuta. Dveřní otvory jsou vysoké tři metry a široké čtyři a jsou vytesány z jediného 
kamene s dveřmi, slepými okny a dlátem tesanými sochami, a to vše váží deset tun. Kusy zdí, 
které ještě stojí, váží šedesát tun a jsou podepírány pískovcovými balvany o váze sto tun, 
zapuštěnými jako klíny do země. Uprostřed těchto báječných trosek se tyčí obrovité sochy, z 
nichž jediná byla svezena do údolí a umístěna v zahradě muzea v La Paz. Je osm metrů vysoká a 
váží dvacet tun. To vše vyzývá hörbigerovce, aby v těchto sochách viděli portréty obrů, které 
provedli oni sami. 

Z rysů té tváře přichází do našich očí, ba až do našeho srdce výraz svrchované dobroty a 
svrchované moudrosti. Harmonie celé bytosti vyzařuje z celku kolosa, jehož ruce a tělo, krajně 
stylizované, jsou podány v rovnováze, která má mravní kvalitu. Klid a mír sálají ze zázračného 
monolitu. Jde-li o portrét jednoho z obřích králů, kteří vládli tomuto lidu, pak musíme myslet na 
začátek jedné Pascalovy věty: „Jestliže Bůh nám dal pány vzešlé z jeho rukou...“ 

Byly-li tyto monolity vytesány a postaveny na místo obry pro jejich lidské učedníky, jestliže 
krajně abstraktní sochy byly stylizace tak přehnané, až to mate naše chápání, byly-li provedeny 
těmito nadřazenými bytostmi, pak tu nacházíme počátek mýtů, podle nichž darovali umění lidem 
bohové, a máte tu klíč k různým mystikám estetické inspirace. 

Mezi těmito sochami se objevují stylizace zvířete, todoxona, jehož kosti byly nalezeny v 
ruinách Tiahuanaca. My však víme, že todoxon mohl žít jen v třetihorní době. Konečně se v 
těchto ruinách, které předcházejí o sto tisíc let konec třetihorní doby, nachází desetitunová brána 
zapadlá do vyschlého bahna, jejíž ozdoby studoval německý archeolog Kiss, Hörbigerův žák, 
mezi lety 1928 a 1937. Jde prý o kalendář provedený podle pozorování hvězdářů třetihorní doby. 
Kalendář obsahuje přesná vědecká data. Je rozdělen na čtyři oddělené části s rovnodennostmi a 
slunovraty, které označují astronomická roční období. Každé z období je opět rozděleno na tři 
úseky a v těchto dvanácti odděleních je patrné postavení měsíce pro každou denní hodinu. 
Kromě toho i oba pohyby naší družice, její pohyb zdánlivý a její pohyb skutečný s přihlédnutím k 
rotaci Země jsou vyznačeny na této pověstné tesané bráně, takže nezbývá než představa, že 
uskutečňovatelé a uživatelé tohoto kalendáře měli kulturu vyšší, než je naše. 

Tiahuanaco, ležící v Andách nad čtyři tisíce metrů, bylo tedy jedním z pěti velkých měst 
námořní civilizace na sklonku třetihor, postavených obry, kteří vedli lidstvo. Hörbigerovi žáci tam 
nacházejí stopy velkého přístavu s obrovskými nábřežími, odkud Atlantové, neboť bezpochyby 
jde o Atlantidu, odjížděli na palubě zdokonalených korábů, aby obeplouvali svět po vlnách 
oceánů a stýkali se se čtyřmi jinými velkými středisky: Novou Guinejí, Mexikem, Habeší, 
Tibetem. Tak se tato civilizace šířila po celé zeměkouli a to vysvětluje podobnosti mezi 
nejstaršími zaznamenanými tradicemi lidstva. 



Sjednoceni na nejvyšší míru ve svém zjemnělém vědění a prostředcích, věděli tito lidé a jejich 
obří králové, že se spirála tohoto třetího měsíce zužuje a že družice nakonec spadne, ale měli 
vědomí o vztazích všeho ve vesmíru, o magickém spojení bytosti s kosmem a snad uváděli v 
činnost určité síly, určité individuální a sociální, technické a spirituální energie, aby zpomalili 
blížící se katastrofu a prodloužili tento věk Atlantovců, jejichž nejasná památka přetrvá tisíciletí. 

■ 

Až dopadne třetihorní měsíc, vody prudce opadnou a předchozí převraty poškodí tuto 
civilizaci. Když oceány klesnou, pět velkých měst a mezi nimi tato Atlantida v Andách zmizí ve 
své odloučenosti zahubena opadnutím vod. Stopy toho jsou nejjasnější v Tiahuanacu, ale 
hörbigerovci je odhalují i jinde. 

V Mexiku zanechali Toltekové posvátné texty, které popisují historii Země v souhlase s 
Hörbigerovou tezí. 

Na Nové Guineji vztyčují domorodci kmene Malekula, aniž vědí, co dělají, obrovské otesané 
kameny vyšší než deset metrů, které představují obrovitého předka, a jejich ústní podání, jež činí 
z měsíce tvůrce lidského rodu, ohlašuje pád naší družice. 

Z habešské vysoké náhorní roviny prý sestoupili středomořští obři po světové potopě a 
tradice činí z této roviny kolébku židovského národa a vlast královny ze Sáby, jež ovládala dávné 
věky. 

Konečně víme, že Tibet je zásobárnou velmi starých znalostí, založených na psychismu. V 
Anglii a ve Francii vyšlo v roce 1957 zajímavé dílo, které jako by potvrzovalo vize hörbigerovců. 
Toto dílo, nesoucí titul Třetí Oko, je podepsáno jménem Lobsang Rampa. Autor tvrdí, že je 
lama, který dosáhl nejvyššího stupně zasvěcení. Je možné, že by to byl jeden z Němců poslaných 
do Tibetu se zvláštní misí nacistickými pohlaváry. Anglické noviny pátraly po osobnosti, jež se 
skrývá za jménem Lobsang Rampa, ale nedospěly k žádnému závěru. Buď jde o skutečného lamu 
zasvěcence, neboť autor se prohlašuje za syna jednoho z vysokých hodnostářů bývalé vlády ve 
Lhase, a je tedy nucen skrývat své jméno, anebo jde o jednoho z Němců z tibetských výprav mezi 
rokem 1928 a koncem hitlerovského režimu. V tom případě podává buď zprávu o skutečných 
objevech nebo zprávách, které předává dál, nebo také jen o hörbigerovských a nacionálně 
socialistických tezích, k nimž podává fantastickou ilustraci. Je však nutno si zejména uvědomit, že 
„odhalení“, která přináší, nemohla být jako celek kategoricky vyvrácena tibetology. Popisuje, jak 
sestoupil veden třemi velkými lamaistickými metafyziky do jedné z krypt ve Lhase, kde prý sídlí 
skutečné tajemství Tibetu. 

„Spatřil jsem tři rakve z černého kamene, ozdobené rytinami a zajímavými nápisy. Nebyly 
zavřeny. Když jsem pohlédl dovnitř, zatajil se mi dech. 

,Pohleď, můj synu,‘ řekl mi stařešina kněží. ,Žili jako bohové v naší zemi v době, kdy ještě 
nebylo hor. Chodili po naší půdě, když moře ještě omývalo naše břehy a když jiné hvězdy zářily 
na našich nebesích. Podívej se dobře, neboť jenom zasvěcenci je viděli.‘ 

Uposlechl jsem a byl jsem zároveň fascinován i zděšen. Tři nahá těla pokrytá zlatem ležela 
před mýma očima. Každý z jejich rysů byl ve zlatě přesně vyznačen. Ale byli obrovští! Žena 
měřila přes tři metry a největší z mužů ne méně než pět. Měli velké hlavy, lehce kuželovité na 
temeni, úzkou čelist, malá ústa a tenké rty. Nos měli dlouhý a jemný, oči rovné a hluboko 
položené... Prozkoumal jsem víko jedné z rakví. Byla v něm vyryta mapa nebes s podivnými 
hvězdami.“ 

V jedné jeskyni v Bohistanu na úpatí Himálají se našla mapa nebe velmi odlišná od dnešních, která zachycuje 
stav hvězdné oblohy před třinácti tisíci lety. Byla otištěna v National Geographical Magazine v roce 1925. 

A píše ještě dále po tomto sestupu do krypty: „Kdysi, před tisíci a tisíci lety, byly dny kratší a 
teplejší. Vytvořily se velkolepé civilizace a lidé byli moudřejší než dnes. Z vnějšího prostoru se 
vynořila planeta, jež se šikmo dotkla Země. Vichry rozbouřily moře, jež se pod různými 



gravitačními nápory vylila na Zemi. Voda pokryla svět otřásaný zemětřesením a Tibet přestal být 
teplou zemí, sídlem uprostřed moře.“ 

■ 

Hörbigerovský archeolog Bellamy nachází kolem jezera Titicaca stopy katastrof, jež 
předcházely pádu třetihorního měsíce: vulkanický popel, usazeniny pocházející z náhlých záplav. 
Pocházejí z doby, kdy se družice měla roztrhnout v prstenec a vířit šíleně ve zcela malé 
vzdálenosti od Země před svým dopadem. Kolem Tiahuanaca připomínají ruiny náhle opuštěné 
loděnice s rozházenými nástroji. Vysoká civilizace Atlantovců prožívá po několik tisíciletí nápory 
živlů a pozvolna se opotřebovává. Pak, asi před sto padesáti tisíci lety, dojde k velké katastrofě, 
měsíc spadne, strašlivé bombardování zasáhne Zemi. Přitažlivost ustane, vzduté oceány naráz 
poklesnou, moře se stáhnou, ustoupí. Vrcholky, jež byly velkými mořskými přístavy, se octnou 
osamocené v nekonečnu bažin. Vzduch zřídne, horko ustane. Atlantida nezahyne pohlcena, ale 
naopak opuštěna vodami. Lodi jsou odnášeny a ničeny, stroje se zanášejí nebo vybuchují, chybějí 
potraviny přivážené zvenčí, smrt pohltí myriády bytostí, vědci a vědy zmizeli, společenská 
organizace je zničena. Jestliže civilizace Atlantidy dosáhla nejvyššího možného stupně 
společenské a technické dokonalosti, hierarchie a sjednocení, mohla se rozptýlit v nepatrné chvíli, 
aniž zanechala téměř stop. Představme si jen, jak by mohlo vypadat zhroucení naší vlastní 
civilizace v několika stovkách let nebo jen v několika letech. Stroje vysílající energii stejně jako 
nástroje energii přenášející jsou stále jednodušší a spojů je stále více. Každý z nás bude brzy mít 
například napojení na jadernou energii nebo bude žít v blízkosti těchto spojů, továren nebo strojů 
až do dne, kdy bude stačit nehoda u zdroje, aby se všechno naráz rozletělo do vzduchu v celé 
obrovské síti těchto spojů: lidé, města i národy. Ušetřeno by bylo jen to, co právě nemá styk s 
touto vysokou technickou civilizací. A klíčové vědy, stejně jako klíče moci, by zanikly naráz právě 
pro svůj vysoký stupeň specializace. Největší civilizace jsou pohlceny v jediném okamžiku, aniž 
po nich něco zůstane. Tato vize dráždí ducha, ale obávám se, že je správná. A tak si můžeme 
představit, že střediska a spoje psychické energie, jež byla snad základem třetihorní civilizace, 
vyletěla naráz do povětří, zatímco pustiny bahna obklopily ony vrcholky nyní již vychladlé, kde se 
vzduch stal nedýchatelný. Řečeno jednodušeji, mořská civilizace se svými nadřazenými tvory, 
koráby i obchodem zahynula ve světové katastrofě. 

Těm, kdož přežili, zbývá sestoupit na bažinaté pláně, které odhalilo moře, na obrovská 
rašeliniště, nové pevniny sotva teprve osvobozené ústupem bouřlivých vod, kde se objeví až po 
tisíciletích použitelné rostlinstvo. Obří králové skončili svou vládu, z lidí se opět stali divoši a 
propadají se svými posledními padlými bohy do hloubek nocí bez měsíčního svitu, které teď 
pozná naše planeta. 

■ 

Obři, kteří po milióny let obývali tento svět podobni bohům, kteří zabydlí naše legendy 
mnohem později, ztratili svou civilizaci. Lidé, nad nimiž vládli, se změnili opět v divoké tvory. 
Pokleslé lidstvo sleduje své bezmocné pány a rozptýlí se v horách po bahnitých pustinách. Tento 
pád by se byl udál před sto padesáti tisíci lety a Hörbiger vypočítává, že naše zeměkoule zůstává 
bez měsíční družice po sto třicet osm tisíc let. Během tohoto obrovského období se znovu rodí 
civilizace vedené posledními obřími králi. Usazují se na náhorních rovinách mezi čtyřicátým a 
šedesátým stupněm severní šířky, zatímco na pěti vysokých vrcholcích z třetihorní doby zůstává 
něco z dávného zlatého věku. Pak ovšem byly snad dvě Atlantidy, jedna v Andách, jež vyzařovala 
na celý svět se svými čtyřmi dalšími opěrnými body. A druhá v severním Atlantském oceáně, 
mnohem skromnější, založená dlouho po katastrofě potomky obrů. Tato teze o dvou Atlantidách 
umožňuje spojit dohromady všechny tradice a dávná líčení. O této druhé Atlantidě mluví Platón. 

Před dvanácti tisíci lety zachytí Země svou čtvrtou družici, náš dnešní Měsíc. Dojde k nové 
katastrofě. Naše Země nabude své podoby vzduté mezi obratníky. Severní a jižní moře se převalí 



ke středu Země a ledová období započnou na severu na pláních obnažených větrným a vodním 
proudem vyvolaným novým Měsícem. Druhá civilizace Atlantů, nižší než předchozí, zmizí v 
jediné noci, pohlcena vodami ze severu. To je potopa, na niž naše bible zachovala vzpomínku. To 
je Pád, na který si vzpomínají lidé vyhnaní zároveň z pozemského ráje tropů. Pro hörbigerovce 
jsou báje o Genezi a o Potopě zároveň vzpomínkami i proroctvími, protože kosmické události se 
budou opakovat. A text Apokalypsy, jež nebyla nikdy vysvětlena, by byl věrným vylíčením 
nebeských a pozemských katastrof pozorovaných lidmi v průběhu věků a odpovídajících 
hörbigerovské teorii. 

V tomto novém období vysokého měsíce degenerují žijící obři. Všechna bájesloví jsou plná 
bojů mezi obry a bojů mezi lidmi a obry. Ti, kdož byli králi a bohy, drceni teď tíží nebes a 
vyčerpáni, se stávají příšerami, které je nutno zahnat. Klesnou o to hlouběji, oč výše dostoupili. 
Jsou to obři legend. Uranos a Saturnus pohlcují své děti. David zabíjí Goliáše. Vidíme, jak říká 
zase Hugo: 

Strašlivé, hrůzně tupé obry 
zdolané přebystrými trpaslíky. 

To je smrt bohů. Hebrejci, když vstoupí do Země zaslíbené, objeví monumentální železné 
lože zmizelého obřího krále: 

„A hle, jeho lože bylo ze železa, devět loket zdéli a čtyř loket zšíři.“ (Deuteronom.) 
Ledová hvězda, jež osvětluje naše noci, byla zajata Zemí a obíhá kolem ní. Náš měsíc se 

zrodil. Už. dvanáct tisíc let ho neustále uctíváme neurčitým kultem, na němž lpí neuvědomělé 
vzpomínky, věnujeme mu neklidnou pozornost, jejíž smysl dobře nechápeme. Když na něj 
pohlížíme, pociťujeme neustále, jako by se v naší paměti hýbalo něco mohutnějšího, než jsme my 
sami. Staré čínské kresby zobrazují měsíčního draka, jak ohrožuje Zemi. Ve čtvrté knize 
Mojžíšově čteme (XIII, 33): „Také jsme tam viděli obry, syny Enakovy, kteříž pocházejí z obrů, a 
zdálo se nám, že jsme proti nim jako kobylky. A takoví jsme se jim i zdáli.“ A kniha Jobova 
(XXVI, 65) připomíná zničení obrů a volá: „Však i mrtvé bytosti jsou pod vodami a dávní 
obyvatelé Země...“ 

Jeden svět byl pohlcen, jeden svět zmizel, dávní obyvatelé Země vyhynuli a my začínáme svůj 
život pouhých lidí, malých opuštěných lidí v očekávání proměn, zázraků a budoucích katastrof. V 
nové noci časů, pod touto novou družicí, jež k nám přichází z prostorů, kde neustále trvá boj 
mezi ledem a ohněm. 

Téměř všude napodobují lidé jako slepci činy vyhynulých civilizací, vztyčují, aniž vědí proč, 
obrovité památníky, opakují ve svém úpadku práce dávných pánů: Jsou to obrovské megality na 
Malekule, keltské menhýry, sochy na Velikonočním ostrově. Nárůdky, jimž dnes říkáme 
„primitivní“, jsou snad jen degenerované zbytky zmizelých říší a opakují, aniž je chápou a ve 
zvrhlé podobě, činy dříve řízené rozumnými státními správami. 

Na některých místech, v Egyptě, v Číně, mnohem později v Řecku, se rozvinou velké lidské 
civilizace, jež však zachovávají vzpomínku na zmizelé Vyšší bytosti, na zasvětitelské obří krále. Po 
čtyřech tisících letech své kultury tvrdí Evropané doby Herodotovy a Platónovy nadále, že 
velikost dávných předků pochází z toho, že se učili svým uměním a vědám přímo od bohů. 

Po mnohonásobných úpadcích se zrodí jiná civilizace na západě. Civilizace lidí odtržených od 
jejich báječné minulosti, omezujících se v čase i v prostoru, omezených na sebe a hledajících 
útěchu v mýtech, vyhnanců z původních zemí, kteří si neuvědomují nesmírnost osudu živoucích 
věcí, jenž je spjat s širými kosmickými pochody. Civilizace lidská, humanistická, civilizace 
židokřesťanská. Je nepatrná. Je to pozůstatek. A přece tento zbytek velké duše minulosti má 
neomezené možnosti bolesti a pochopení. A to vytváří zázrak této civilizace. Ale ona se chýlí k 
svému konci. Blížíme se k jinému věku. Dojde k proměnám. Budoucnost podá znovu ruku 
nejvzdálenější minulosti. Země opět spatří obry. Dojde k jiným potopám, k jiným apokalypsám a 
vládnout budou jiné rasy. „Zprvu jsme si zachovávali poměrně jasnou vzpomínku na to, co jsme 
viděli. Pak se vezdejší život pozvedl v závitech kouře a rychle všechno zatemnil kromě několika 



velkých hlavních linií. Teď se nám všechno vrací na mysl zřetelněji než kdykoli předtím. A ve 
vesmíru, v němž se vše obráží ve všem, vyvoláváme mocné vlny.“ 

■ 

Taková je Hörbigerova teze a takové je duchovní ovzduší, které šíří. Tato teze je mocným 
fermentem nacionálně socialistické magie a hned nastíníme její vliv na události. Přidává blesky k 
Haushofferovým intuicím, propůjčuje křídla těžkopádné práci Rosenbergově, urychluje a 
prodlužuje vůdcova osvícení. 

Podle Hörbigera se tedy nacházíme ve čtvrtém cyklu. Život na Zemi prošel třemi vrcholy za 
tří období nízkých měsíců s náhlými mutacemi a s objevením obrovitých bytostí. Za tisíciletí, kdy 
nebylo Měsíce, se vyskytovaly bezvýznamné trpasličí rasy a zvířata, která se plazí jako had 
připomínající pád. V obdobích, kdy byl Měsíc vysoko, se objevily rasy střední, bezpochyby i 
obyčejní lidé z počátku třetihor, naši předkové. Je nutno si ještě uvědomit, že Měsíce, než se zřítí, 
působí v kruhu kolem Země a vytvářejí odlišné podmínky v těch částech zeměkoule, jež nejsou 
pod tímto pásem. Takže po několika cyklech skýtá Země velmi rozmanitou podívanou: rasy 
upadající, plemena na vzestupu, bytosti stojící uprostřed, bytosti degenerované a učedníci 
budoucna, ohlašovatelé příštích mutací a otroci včerejška, trpaslíci dávných nocí a Pánové zítřka. 
V tom všem musíme ještě vyčlenit cesty slunce okem stejně nelítostným, jako je nelítostný zákon 
hvězd. Co se děje na nebesích, určuje to, co se děje na Zemi, ale je tu vzájemnost. Jako tajemství 
a řád vesmíru sídlí v nejmenším zrnku písku, tak je pohyb tisíciletí v jistém smyslu obsažen v 
krátkém období našeho pobytu na této planetě a my musíme ve své duši individuální jako v duši 
kolektivní opakovat minulé pády a vzestupy a připravovat budoucí apokalypsy a povznášení. 
Víme, že celé dějiny kosmu jsou obsaženy v boji mezi ledem a ohněm a že tento boj se zde dole 
mocně odráží. V rovině lidské, v rovině duchů a srdcí, přichází led, není-li oheň dále udržován. 
Víme to pro sebe a také pro celé lidstvo, jež se věčně nachází před volbou mezi potopou a 
epopejí. 

To je podstata hörbigerovské a nacistické myšlenky. A této podstaty se nyní dotkneme. 

VII  

Hörbiger má ještě milión žáků. — Čekání na mesiáše. — Hitler a esoterismus v politice. — 
Nordická věda a magická myšlenka. — Civilizace zcela odlišná od naši. — Gurdjiev, 
Hörbiger, Hitler a muž odpovědný za vesmír. — Cyklus ohně. — Hitler mluví. — Základ 
nacistického antisemitismu. — Marťané v Norimberku. — Antipakt. — Léto rakety. — 
Stalingrad aneb pád kouzelníků. — Modlitba na Elbrusu. — Malý člověk vítězí nad 
nadčlověkem. — A malý člověk otevírá brány nebeské. — Soumrak bohů. — Zaplavení 
berlínské podzemní dráhy a báje o potopě. — Karikatura smrti proroků. — Sbor ze Sheleye. 

Němečtí inženýři, jejichž práce stojí u kolébky raket, jež vynesly na nebe první umělé družice, 
byli zdrženi v dohotovení raket V 2 samými nacistickými vůdci. Generál Walter Dornberger řídil 
pokusy v Peenemünde, kde se zrodily rakety řízené na dálku. Tyto pokusy byly zastaveny, aby se 
generálovy zprávy mohly předložit apoštolům hörbigerovské kosmogonie. Šlo především o to, 
aby se zvědělo, jak bude reagovat v prostoru „věčný led“ a zda znásilnění stratosféry nerozpoutá 
nějakou katastrofu na Zemi. 

Generál Dornberger vypravuje ve svých Pamětech, že práce byly o něco později znovu na 
dva měsíce zastaveny. Führer prý měl sen, že V 2 nebudou fungovat nebo že se nebe pomstí. 
Protože se tento sen udál ve stavu zvláštního transu, měl v mysli vládnoucích činitelů větší 
hodnotu než mínění techniků. Za vědeckým a organizátorským Německem bděl duch starých 
magií. Tento duch nezemřel. V lednu 1958 poslal švédský inženýr Robert Engstroem Akademii 
věd v New Yorku pamětní spis, v němž varoval Spojené státy před astronautickými pokusy. „Než 
se přistoupí k takovým pokusům, měla by se znovu prostudovat nebeská mechanika,“ prohlásil 



tento inženýr. A pokračoval v hörbigerovském tónu: „Výbuch vodíkové bomby na Měsíci by 
mohl vyvolat strašlivou potopu na Zemi.“ V tomto podivném varování nacházíme paravědeckou 
myšlenku změny měsíční gravitace a mystickou ideu trestu ve vesmíru, kde všechno doznívá ve 
všem. Tyto myšlenky (které ostatně nelze zcela zamítnout, chceme-li nechat otevřeny všechny 
dveře k poznání) působí ve své původní formě i nadále jistým fascinujícím způsobem. Američan 
Martin Gardner provedl v roce 1953 anketu a odhadoval na více než jeden milión počet 
Hörbigerových žáků v Německu, Anglii a Spojených státech. V Londýně pokračuje H. S. Bellamy 
už třicet let v budování antropologie, která bere zřetel na zřícení tří prvních měsíců a na existenci 
druhohorních a třetihorních obrů. On také požádal po válce Rusy o povolení vést výpravu na 
horu Ararat, kde doufal objevit Archu Omluvy. Agentura Tass uveřejnila kategorické odmítnutí a 
Sověti prohlásili Bellamyho intelektuální postoj za fašistický a vyslovili názor, že podobná 
paravědecká hnutí jsou takové povahy, že „by mohla probudit nebezpečné síly“. Ve Francii se 
stal mluvčím Bellamyho Dénis Saurat, universitní profesor a básník, a úspěch díla Welikovského 
ukázal, že nejeden duch se ještě přiklání k magické koncepci světa. Je samozřejmé, že 
intelektuálové ovlivnění René Guénonem a Gurdjievovi žáci podávají ruku hörbigerovcům. 

V roce 1952 uveřejnil německý spisovatel Elmar Brugg tlusté dílo na oslavu „otce věčného 
ledu“ a „Koperníka našeho 20. století“. Napsal tam: 

„Teorie věčného ledu není jen významné vědecké dílo. Je to odhalení věčných a 
nerozborných svazků mezi vesmírem a všemi událostmi, jež se odehrávají na Zemi. Napojuje na 
kosmické události katastrofy připisované podnebí, nemoci, smrti, zločiny, a otevírá tak zcela nové 
pohledy na poznání vývoje lidstva. Mlčení, které vůči němu zachovává klasická věda, lze vyložit 
jen jako spiknutí bezvýznamných.“ 

■ 

Slavný rakouský romanopisec Robert Musil, jehož dílo Člověk bez vlastností bylo 
srovnáváno s dílem Proustovým a Joyceovým, výborně rozebral stav vnímání v Německu ve 
chvíli, kdy se Hörbigera zmocnilo osvícení a kdy kaprál Hitler vytváří svůj sen o vykoupení 
národa. 

„Představitelé ducha,“ píše, „nebyli spokojeni... Jejich myšlenky nenacházely nikdy klidu, 
protože se upínaly k oné nevysvětlitelné složce věcí, jež věčně těká, aniž se kdy dokáže zařadit do 
řádu. A tak dospěli nakonec k přesvědčení, že epocha, v níž žijí, je vydána napospas intelektuální 
neplodnosti a může být zachráněna jen událostí nebo člověkem zcela výjimečným. Tehdy se 
zrodila mezi těmi, jimž říkáme ,intelektuálové‘, záliba ve slovu ,vykoupení‘. Dospěli k 
přesvědčení, že se život zastaví, jestli se neobjeví brzy mesiáš. Byl to od případu k případu mesiáš 
lékařství, který měl ,zachránit‘ Aeskulapovo umění před laboratorním bádáním, při němž lidé trpí 
a umírají, aniž se jim dostane péče. Nebo mesiáš poezie, který by byl schopen napsat drama, jež 
by přilákalo milióny lidí do divadel a bylo přitom dokonale původní ve své duchovní vznešenosti. 
Kromě tohoto přesvědčení, že není lidská činnost, jež by mohla být zachráněna bez zákroku 
zvláštního mesiáše, existoval ještě samozřejmě banální a naprosto syrový sen o mesiáši v hrubém 
slova smyslu, který spasí všechno.“ 

Neobjeví se tedy jediný mesiáš, ale, smíme-li se tak vyjádřit, celá společnost mesiášů, kteří si 
postaví do čela Hitlera. Hörbiger je jeden z těchto mesiášů a jeho paravědecké pojetí kosmických 
zákonů a epické historie lidstva sehraje rozhodující úlohu v Německu „vykupitelů“. Lidstvo 
pochází prý z větších dálek a výšin, než si myslíme, a je mu vyhrazen zázračný osud. Hitler má při 
svém trvalém mystickém osvícení vědomí, že je předurčen k tomu, aby se tento osud naplnil. 
Jeho ctižádost a poslání, jímž se domnívá být pověřen, překračují daleko oblast politiky a 
vlastenectví. „Národní myšlenky,“ říká sám, „jsem musel použít z důvodů oportunity, ale věděl 
jsem už, že může mít jen zatímní hodnotu... Přijde den, kdy nezbude mnoho, ani u nás v 
Německu, z toho, čemu se říká nacionalismus. Na světě zavládne všesvětové bratrství pánů a 
vládců.“ Politika je jenom vnějším projevem, praktickou a okamžitou aplikací náboženské vize 
zákonů života vládnoucích zemi i vesmíru. Lidstvo má před sebou úděl, který nemohou pochopit 



obyčejní lidé, neboť by nedokázali snést tuto vizi. To je vyhrazeno jen několika zasvěcencům. 
„Politika,“ říká ještě Hitler, „je jen praktickou podobou a zlomkem tohoto osudu.“ Je to vnější 
část doktríny s jejími bojovými hesly, společenskými fakty, válkami. Ale doktrína má svůj 
esoterismus. 

Když Hitler a jeho přátelé podporují Hörbigera, snaží se na základě vědy nebo pseudovědy o 
znovuobnovení ducha dávných věků, podle něhož člověk, společnost a vesmír poslouchají stejné 
zákony, podle něhož existují vztahy mezi pohybem duší a pohybem hvězd. Zemřou a znovu se 
zrodí planety, zápas mezi ledem a ohněm, z něhož se zrodily, se odehrává také v člověku samém. 

Elmar Brugg píše velmi správně: „Vesmír nebyl pro Hörbigera mrtvý mechanismus, jehož 
jediná část postupně upadá, aby nakonec podlehla, ale živý organismus v nejzázračnějším slova 
smyslu, živoucí bytost, v níž všechno působí na všechno a jež předává od generace ke generaci 
svou planoucí sílu.“ 

To je základ hitlerovské myšlenky, jak to dobře viděl Rauschning: „Nelze pochopit Hitlerovy 
politické plány, neznáme-li jeho skryté myšlenky a jeho přesvědčení, že člověk je v magickém 
spojení s vesmírem.“ 

Toto přesvědčení, jež bylo přesvědčením mudrců v minulých stoletích, přesvědčení, které řídí 
chápavost národů, jež my nazýváme „primitivními“, a které je podkladem východních filosofií, 
nepohaslo na dnešním Západě a je možné, že věda sama mu vlije nečekaným způsobem novou 
sílu. Ale zatím je nacházíme v surovém stavu například u ortodoxního žida Welikovského, jehož 
dílo Srážky světů dosáhlo v letech 1956–1957 světového úspěchu. Podle přívrženců věčného 
ledu a také podle Welikovského mohou naše činy mít odezvu ve vesmíru a slunce se opravdu 
mohlo zastavit na nebi, když si to Josue přál. Že Hitler jmenoval svého osobního astrologa 
„zmocněncem pro matematiku, atronomii a fyziku“, to má svůj důvod. Hörbiger a nacističtí 
esoterikové mění do jisté míry samy metody a směry vědy. Násilím ji smiřují s tradiční astrologií. 
Všechno, co se udá později v oboru techniky, v nesmírném úsilí o hmotné zabezpečení říše, 
může se zdánlivě klidně odehrávat mimo tyto nálady ducha. Ale podnět už byl dán a tajná věda, 
magie, je základem všech věd. „Je to nordická věda a nacionálně socialistická věda,“ říkal Hitler, 
„které se stavějí proti židoliberální vědě.“ 

Tato „nordická věda“ je esoterismem nebo spíše vyvěrá z toho, co představuje sám základ 
všeho esoterismu. Že byly Plotinovy Enneady znovu pečlivě vydány v Německu a v 
okupovaných zemích, není náhodou. Enneady se četly v malých skupinkách mysticky a 
proněmecky naladěných intelektuálů za války, jako se četli staří Indové, Tibeťané a Nietzsche. 
Pod každou Plotinovou řádkou v jeho definici astrologie bylo by například možno umístit jednu 
Hörbigerovu větu. Plotin mluví o přirozených a nadpřirozených vztazích člověka s vesmírem a 
všech částí vesmíru mezi sebou: „Tento vesmír je jediný živočich, jenž v sobě obsahuje všechny 
živočichy... Aniž se navzájem stýkají, věci působí a vykonávají nutně působnost na dálku... Svět je 
jediný živočich, a proto musí nutně sympatizovat sám se sebou. V jeho životě není náhod, ale 
harmonie a jediný řád.“ 

A konečně: „Zdejší pozemské události se odehrávají za sympatického vztahu s věcmi 
nebeskými.“ 

Blíže k nám vidí William Blake vesmír v poeticko-náboženském osvícení jako obsažený celý v 
jediném zrnku písku. Je to myšlenka zaměnitelnosti nekonečně malého a nekonečně velkého a 
jednoty vesmíru ve všech jeho částech. 

A Zohar praví: „Všechno zde dole se odehrává jako tam nahoře.“ 
Hermes Trismegistos: „To, co je nahoře, je jako to, co je dole.“ A starý Čínský zákon: 

„Hvězdy ve svém běhu bojují za spravedlivého člověka.“ 

■ 

Zde se ocitáme u samých základů hitlerovské myšlenky. Domníváme se, že je škoda, že tato 
myšlenka nebyla až dosud rozebrána tímto způsobem. Každý se spokojoval tím, že zdůrazňoval 
její vnější aspekty, její politické formulace, její exoterické podoby. Samozřejmě, že se nesnažíme 



přehodnotit nacismus, to snad každý bez obtíží uzná. Ale tato myšlenka se vepsala do faktů. 
Působila na události. A zdá se nám, že tyto události jsou plně pochopitelné teprve v tomto 
osvětlení. Zůstávají hrůzné, ale takto osvětleny se stávají ještě něčím jiným než jen utrpením 
způsobeným lidstvu šílenci a zločinci. Dodávají historii jistou šíři, povznášejí ji na úroveň, kde 
přestává být absurdní a kde si zaslouží, aby byla prožívána i v utrpení: na úroveň duchovní. 

Přejeme si, aby každý pochopil, že v Německu se objevila a po několik let udržela civilizace 
naprosto odlišná od naší. Že taková hluboce cizí civilizace mohla být nastolena v krátké době, 
není nemyslitelné, podíváme-li se na to blíže. Naše humanistická civilizace spočívá také na 
tajemství. Tajemství je v tom, že všechny myšlenky u nás žijí vedle sebe a že poznatek přinesený 
jednou myšlenkou nakonec skýtá prospěch i myšlence opačné. Kromě toho v naší civilizaci 
přispívá všechno k tomu, aby duch pochopil, že duch není vše. Neuvědomělé spiknutí hmotných 
sil omezuje nebezpečí, udržuje ducha v mezích, kde hrdost není vyloučena, ale kde se ctižádost 
mírní poněkud otázkou, „k čemu je to dobré“. Ale jak to dobře řekl Musil: „Stačilo by, abychom 
opravdu vzali vážně kteroukoliv z idejí, jež ovlivňují náš život tak, aby nezůstalo naprosto nic z 
jejího opaku, a naše civilizace už by nebyla naší civilizací.“ To se událo v Německu alespoň v 
nejvyšších vládnoucích vrstvách magického socialismu. 

■ 

Máme magický vztah k vesmíru, ale zapomněli jsme na to. Příští mutace lidského plemene 
vytvoří bytosti vědomé si tohoto vztahu, lidi – bohy. Výsledky této mutace je už možno cítit v 
některých mesiášských duších, jež navazují na velmi dávnou minulost a vzpomínají na doby, kdy 
obři působili svým vlivem na oběh hvězd. 

Hörbiger a jeho žáci, jak jsme viděli, si představují vrcholné epochy lidstva, epochy nízkého 
měsíce na konci druhohor a na konci třetihor. Když náš satelit hrozí zřícením na Zemi, když 
krouží v malé vzdálenosti od zeměkoule, tehdy jsou živé bytosti na vrcholku své životní síly a 
bezpochyby i své síly duchovní. Král-obr, člověk-bůh jímá a zaměřuje psychické síly společenstva. 
Vede svazky rádiového záření takovým směrem, aby se běh Měsíce udržel a aby se katastrofa 
oddálila. To je podstatná funkce obra-kouzelníka. Do jisté míry udržuje na místě sluneční systém. 
Ovládá jakousi centrálu psychické energie a v tom je jeho královská moc. Tato energie je částí 
energie kosmické. Tak monumentální kalendář v Tiahuanacu, jenž byl prý postaven za civilizace 
obrů, by nebyl vytvořen, aby zaznamenával čas a pohyby hvězd, ale aby čas vytvářel a tyto 
pohyby udržoval. Jde o to, aby se co nejvíce prodloužilo období, kdy je Měsíc vzdálen několik 
zemských poloměrů od zeměkoule, a je možné, že veškerá činnost lidí za vedení těchto obrů byla 
činností k soustředění psychické energie, aby byla zachována harmonie pozemských a nebeských 
věcí. Lidské společnosti oživované obry jsou jakási dynama. Vytvářejí síly, které sehrají svou roli v 
rovnováze sil světových. Člověk a zejména obr, člověk-bůh je odpovědný za celý vesmír. 

Je zvláštní podoba mezi touto vizí a vizí Gurdjievovou. Víme, že tento slavný thaumaturg 
tvrdil, že poznal v orientálních centrech zasvěcenců určitý počet tajemství o původu našeho světa 
a vysokých civilizací zaniklých před statisíci lety. Ve svém slavném díle Vše a všechno píše svou 
oblíbenou obraznou formou: 

„Tato komise (andělé architekti, tvůrci slunečního systému) propočetla všechna známá fakta a 
dospěla k závěru, že ačkoli zlomky vržené daleko od planety Země se mohou po nějakou dobu 
udržet ve své nynější pozici, nicméně v budoucnu v důsledku toho, co nazýváme tastartoonarické 
přemisťování, by tyto zlomky satelitů mohly opustit svá místa a vyvolat velký počet 
nenapravitelných nehod. Vysocí komisaři tedy rozhodli, aby se vykonala opatření, která předejdou 
této možnosti. Nejúčinnějším opatřením podle nich bude, že planeta Země bude vysílat k těmto 
satelitním zlomkům posvátné záchvěvy nazvané askokinns, aby je udržela na jejich místě.“ 

Lidé jsou tedy nadáni speciálním orgánem, který vysílá psychické síly určené k zachovávání 
rovnováhy ve vesmíru. Jde o to, čemu neurčitě říkáme duše, a všechna naše náboženství by byla 
jen degenerovanou vzpomínkou na tuto prvotní funkci, jíž byla účast na rovnováze kosmických 
energií. 



„V první Americe,“ připomíná Denis Saurat, „velcí zasvěcenci hráli s raketami a míči 
posvátný obřad: míče opisovaly ve vzduchu křivky jako hvězdy na nebi. Jestliže některý nešika 
nechal spadnout míč nebo ho ztratil, způsobil hvězdné katastrofy; tehdy ho zabili a vyrvali mu 
srdce.“ 

Vzpomínka na tuto prvotní funkci se ztrácí v legendách a pověrách. Tak faraón svou 
magickou silou způsoboval každého roku stoupání Nilu, tak modlitby pohanského západu měnily 
směr větru a vyvolávaly krupobití, tak čarodějné praktiky polynéských kouzelníků přivolávají 
déšť. Původ každého vysokého náboženství spočívá v potřebě, kterou si lidé dávných věků a 
jejich obří králové uvědomovali, totiž udržet to, co Gurdjiev nazývá „kosmický pohyb všeobecné 
harmonie“. 

■ 

Boj mezi ledem a ohněm, který je klíčem vesmírného života, probíhá na zemi v určitých 
cyklech. Hörbiger tvrdí, že podstupujeme každých šest tisíc let ofenzívu ledu. Dochází k potopám 
a k velkým katastrofám. Ale v lůně lidstva nastává každých sedm let vzedmutí ohně. To znamená, 
že každých sedm let si člověk uvědomí svou odpovědnost v tomto kosmickém boji. Stane se v 
plném slova smyslu nábožným. Naváže styky s inteligencemi už dávno pohlcenými. Připravuje se 
na budoucí mutace. Jeho duše vroste do rozměru vesmíru. Najde smysl vesmírné epopeje. Je 
znovu schopen rozlišovat mezi tím, co pochází od člověka-boha, a tím, co pochází od člověka-
otroka, a odvrátit od lidstva, co patří k zavrženým druhům. Stává se opět nelítostným a 
planoucím. Vrací se věrně k funkci, pro niž ho vychovali obři. 

Nepodařilo se nám pochopit, jak Hörbiger ospravedlňoval tyto cykly a jak spojoval toto 
tvrzení s celkem svého systému. Ale Hörbiger prohlašoval, ostatně stejně jako Hitler, že usilovat 
o souvislost systému je smrtelný hřích. Záleží jen na tom, co vyvolává pohyb. Zločin je také 
pohyb. Zločin proti duchu je dobrodiní. A Hörbiger konečně si tyto cykly uvědomoval přímým 
osvícením. To mu bylo vyšší autoritou než rozum. Poslední vzedmutí ohně se událo s nástupem 
řádu německých rytířů. My jsme žili v novém vzedmutí, jež spadalo vjedno se založením 
nacistického Černého řádu. 

Rauschning, který neměl žádný klíč k führerově myšlení a zůstával dobrým aristokratickým 
humanistou, se děsil a zaznamenával výroky, které Hitlerovi někdy uklouzly v jeho přítomnosti: 

„Tématem, které se neustále vracelo v jeho řečech, bylo to, co nazýval ,rozhodující obrat 
světa‘ nebo stěžej času. Nastane prý rozvrat planety, který si my nezasvěcenci neumíme představit 
v celém rozsahu. Čtvrtá luna se prý přiblíží k Zemi, gravitace se pozmění. Vody se vzedmou, 
bytosti projdou obdobím gigantismu. Pod vlivem silnějších kosmických paprsků dojde k 
mutacím. Svět vstoupí do nové fáze Atlantovců. Hitler mluvil jako věštec. Vytvořil si biologickou 
mystiku, nebo chcete-li, mystickou biologii, která tvořila základ jeho inspirace. Vypracoval si 
osobní terminologii. ,Falešná cesta ducha‘ je v tom, že člověk opustil své božské určení. Získat 
,magickou vizi‘ se mu jevilo jako cíl lidského vývoje. Věřil, že sám stojí už na prahu tohoto 
magického vědění, zdroje jeho přítomných a budoucích úspěchů. Jistý mnichovský profesor 
(vlastně rakouský, neboť jde zřejmě o Hörbigera, kterého Rauschning zná jen z doslechu) v této 
době napsal vedle celé řady vědeckých děl několik dosti podivných esejů o primitivním světě, o 
vytváření legend, o výkladu snů u národností raných věků lidstva, o jejich intuitivním poznávání a 
o jakési transcendentální moci, která působila na změnu přírodních zákonů. V té spoustě 
haraburdí se vykládalo také o Kyklopově oku, o čelním oku, které pak zaniklo a vytvořilo 
mozkový podvěsek. Takové myšlenky Hitlera fascinovaly. Rád se do nich hroužil. Nedovedl si 
totiž jinak než působením skrytých sil vysvětlit zázrak svého vlastního osudu. Připisoval těmto 
silám svou nadlidskou vokaci, že je zvěstovatelem nového evangelia celému lidstvu. 

Lidský rod, jak říkal, podstupuje od svého počátku zázračnou cyklickou zkušenost. Od 
tisíciletí k tisíciletí prochází zkouškami zdokonalování. Sluneční perioda člověka se prý chýlí ke 
konci, lze už rozpoznat první ukázky nadčlověka. Ohlašuje se nový druh, jenž zatlačí staré 
lidstvo. Podobně jako podle nesmrtelné moudrosti starých nordických národů se má svět stále 



omlazovat hroucením překonaných věků a soumrakem bohů, podobně jako slunovraty 
představovaly v dávných mytologiích symbol životního rytmu nikoli v přímé linii, nýbrž ve 
spirále, stejně i lidstvo postupuje řadou skoků a návratů. 

Když se na mne Hitler obrátil,“ pokračuje Rauschning, „pokoušel se vyjádřit své poslání 
zvěstovatele nového lidstva v racionálních a konkrétních termínech. Říkal: 

„Stvoření není ukončeno. Člověk vstupuje jasně do fáze metamorfózy. Starý lidský rod 
vstoupil až do stadia úpadku a přežívání. Lidstvo vystupuje po žebříku každých sedm set let a 
vsázkou tohoto zápasu v ještě delším období, než je toto, je příchod Syna Božího. Všechna 
tvořivá síla se soustředí do nového druhu. Obě variety se budou rychle vyvíjet a odlišovat. Jedna 
zmizí a druhá se rozvine. Nekonečně překročí dnešního člověka... Chápete teď hluboký smysl 
nacionálně socialistického hnutí? Kdo chápe nacionální socialismus jen jako politické hnutí, ten 
toho o něm neví mnoho...“ 

■ 

Rauschning stejně jako ostatní pozorovatelé nespojil rasistické učení s všeobecným systémem 
Hörbigerovým. Ale ono na něj přece jistým způsobem navazuje. Je částí nacistického esoterismu, 
jehož další aspekty hned uvidíme. Byl propagační rasismus. Popsali ho historikové. A soudy, 
vyjadřujíce lidové smýšlení, ho spravedlivě odsoudily. Ale byl ještě jiný rasismus, hlubší a 
nesporně hroznější. A ten zůstal mimo dosah pochopení historiků a národů a nemohlo být 
společné řeči mezi těmito rasisty na straně jedné a jejich oběťmi a soudci na straně druhé. 

V pozemské a kosmické periodě, v níž se nacházíme, v očekávání nového cyklu, který určí 
nové mutace na Zemi, přetřídění druhů a návrat k obrům-kouzelníkům, k člověku-bohu, v této 
periodě existují na zeměkouli vedle sebe druhy pocházející z různých období druhohor, třetihor a 
čtvrtohor. Byly fáze vzestupu a po nich fáze poklesu. Některé druhy jsou poznamenány 
degenerací, jiné jsou zvěstovateli budoucna, nesou v sobě zárodky budoucnosti. Člověk není 
jediný. A tak dnešní lidé nejsou potomky obrů. Objevili se na Zemi až po stvoření obrů. Byli také 
vytvořeni mutací. Ale toto prostřední lidstvo samo nepatří k jedinému druhu. Je také skutečné 
lidstvo povolané k tomu, aby prošlo příštím cyklem, nadané psychickými orgány, kterých je třeba, 
aby sehrálo svou úlohu v rovnováze kosmických sil, a předurčené k epopeji pod vedením 
budoucích Neznámých Nadřazenců. A je ještě jiné lidstvo, které je jen zdáním, které si nezaslouží 
toho jména a jež se snad zrodilo na této planetě za temných, úpadkových dob, kdy satelit dopadl 
na Zem a obrovské části zeměkoule byly jen pustou bažinou. Bylo bezpochyby stvořeno spolu s 
plazícími se ohavnými tvory, projevy pokleslého života. Cikáni, negři a Židé nejsou podle 
nacistických teorií lidmi v pravém slova smyslu. Zrozeni po zhroucení třetihorního měsíce náhlou 
mutací jakoby jakýmsi nešťastným škobrtnutím potrestané životní síly, tyto „moderní“ bytosti 
(zejména Židé) napodobují prý člověka a žárlí na něho, ale nepatří k druhu. „Jsou nám tak 
vzdáleni jako zvířecí druhy od skutečného lidského druhu,“ říká doslova Hitler zděšenému 
Rauschningovi, který odhaluje u führera ještě šílenější vidinu než u Rosenberga a všech teoretiků 
rasismu. „Ne že bych Žida nazýval zvířetem,“ upřesňuje Hitler. „Je mnohem vzdálenější od 
zvířete než my.“ Vyhubit ho neznamená tedy spáchat zločin proti lidstvu, neboť on nepatří k 
lidstvu. „Je to bytost cizí přírodnímu řádu.“ 

V těchto bodech některá stání v norimberském procesu pozbývala smyslu. Soudci nemohli 
totiž vůbec vést dialog jakéhokoli druhu s odpovědnými, kteří ostatně většinou zmizeli a na 
lavicích obžalovaných zanechali jen vykonavatele. Stály tu proti sobě dva světy, ale nebylo mezi 
nimi možné dorozumění. Je to asi, jako kdybychom chtěli soudit z hlediska humanistické 
civilizace Marťany. Byli to Marťané. Patřili k světu oddělenému od našeho, od světa, který známe 
po šest nebo sedm století. Civilizace zcela odlišná od toho, co obvykle nazýváme civilizací, se 
vytvořila v Německu za několik let, aniž jsme si to jasně uvědomili. Její iniciátoři neměli s námi v 
podstatě už žádné intelektuální, morální nebo duchovní spojení. Přes podobnost vnějších forem 
nám byli tak cizí jako australští divoši. Soudci v Norimberku se snažili dělat, jako by nenaráželi na 
tuto děsivou skutečnost. Do jisté míry šlo opravdu o to, aby se přehodila rouška přes tuto 



skutečnost, aby zmizela jako při kouzelnických kouscích. Šlo o to, aby se udržela představa 
trvalosti a univerzálnosti humanistické a karteziánské civilizace, a bylo nutno, aby se obžalovaní 
dobrovolně nebo násilím včlenili do tohoto systému. To byla nutnost. Šlo o rovnováhu 
západního svědomí a je snad jasné, že nás ani nenapadne popírat prospěšnost norimberského 
počinu. Myslíme si jen, že tam bylo pohřbeno fantastično. Ale bylo dobře, že je pohřbili, aby 
desítky miliónů duší nebyly otráveny. Sbíráme své vykopávky jen pro několik amatérů, kteří věci 
rozumí a na tváři mají masku. 

■ 

Náš duch odmítá připustit, že nacistické Německo ztělesňovalo pojmy civilizace, jež neměla 
vztah k naší. A přece je tomu tak a nic jiného neospravedlňuje tuto válku, snad jedinou v známé 
historii, jejíž vsázka byla skutečně podstatná. Bylo nutno, aby jeden z pohledů člověka na nebe a 
zemi triumfoval, buď humanisticky, nebo magicky. Nebylo možné soužití, zatímco si rádi 
představujeme soužití marxismu a liberalismu, neboť ty spočívají na stejném základě a jsou ze 
stejného světa. Vesmír Koperníkův není vesmírem Plotinovým. Stojí v podstatě proti sobě a není 
to pravdivé jen v rovině teoretické, ale také v rovině života společenského, duchovního, 
intelektuálního a citového. 

V tom, abychom připustili tuto podivnou vizi jiné civilizace ustavené v nepatrné době za 
Rýnem, nám brání, že jsme si zachovali dětinskou představu o rozdílu mezi člověkem 
„civilizovaným“ a člověkem, jenž civilizovaný není. Musíme vidět péřové čelenky, tamtamy a 
chýše, abychom cítili ten rozdíl. Ale civilizovaného člověka byste udělali snadněji z bantuského 
kouzelníka, než byste přitáhli k našemu humanismu Hitlera, Hörbigera nebo Haushoffera. Avšak 
německá technika, německá věda a německá organizace, srovnatelné s našimi, ne-li jim 
nadřazené, nám zakryly toto hledisko. Strašlivou novotou nacistického Německa je, že se tam 
magická myšlenka připojila k vědě a technice. 

Intelektuálové, kteří pomlouvali naši civilizaci a obraceli se k duchu dávných dob, byli 
vždycky nepřáteli technického pokroku. Například René Guénon nebo Gurdjiev nebo nesčetní 
zastánci hinduismu. Ale nacismus byl okamžikem, kdy se duch magie zmocnil pák hmotného 
pokroku. Lenin říkával, že komunismus je socialismus plus elektřina. Jistým způsobem je 
hitlerismus guénonismus plus pancéřové divize. 

■ 

Jedna z nejkrásnějších básní naší doby nese titul Marťanská kronika. Její autor je asi 
třicetiletý Američan, křesťan na způsob Bernanosův, který se bojí civilizace robotů, člověk plný 
hněvu a slitování. Jmenuje se Ray Bradbury. Není to, jak se myslí ve Francii, autor science fiction, 
ale nábožný umělec. Používá témat nejmodernější imaginace, ale navrhuje-li cesty do budoucna a 
do prostoru, chce jen popisovat nitro člověka a jeho rostoucí neklid. 

Na začátku Marťanské kroniky vypustí lidé první meziplanetární raketu, která dosáhne 
Marsu a naváže první styky s jinými inteligencemi. Jsme v lednu 1999: 

„Ještě před chvílí byla v Ohiu zima se svými zabedněnými dveřmi a okny, s okenními 
tabulkami kropenatými jinovatkou a se střechami lemovanými rampouchy... Pak dlouhá vlna tepla 
zasáhla městečko. Příboj horkého vzduchu, jako by někdo zrovna otevřel dveře pece. Teplý dech 
přelétl přes domy, pohladil keře i děti. Střechýle se uvolnily, polámaly a začaly tát... Léto rakety. 
Novinka se šířila od úst k ústům ve velkých otevřených domech. Léto rakety. Žhavý dech pouště 
rozehříval na oknech ledové arabesky... Sníh padající z chladného nebe na město se měnil v teplý 
déšť, ještě než dosáhl země. Léto rakety. Na prazích svých dveří, kde kapalo z přístěnků, stáli 
obyvatelé a dívali se, jak nebe začíná rudnout...“ 

To, co se lidem přihodí později v Bradburyho básni, bude smutné a bolestné, protože autor 
nevěří, že by pokrok duší mohl být spjat s pokrokem věcí. Ale v prologu popisuje toto. „léto 
rakety“ a zdůrazňuje jistý archetyp lidské myšlenky: slib věčného jara na zemi. Ve chvíli, kdy se 



člověk dotkne nebeské mechaniky a uvede do ní novou hybnou sílu, udají se zde na zemi velké 
změny. Všechno se odrazí ve všem. V meziplanetárním prostoru, kde se teď projevuje lidská 
inteligence, dojde k řetězovým reakcím, jež se odrazí na zemi, jejíž teplota se upraví. Ve chvíli, 
kdy člověk dobývá nejen nebe, ale „to, co je za nebem“, ve chvíli, kdy se odehrává velká hmotná i 
duchovní revoluce ve vesmíru, ve chvíli, kdy civilizace přestává být lidskou, aby se stala 
kosmickou, dojde k bezprostřední obměně na Zemi. Živly už nedoléhají tíživě na člověka. Věčná 
vlahost, věčné teplo obklopí planetu. Led, symbol smrti, je zdolán. Chladno ustoupí. Slib věčného 
jara bude dodržen, splní-li lidstvo své božské poslání. Začlení-li se do vesmírného celku. Věčně 
vlahá a rozkvetlá země bude jeho odměnou. Mocnosti chladu, jež jsou mocnostmi samoty a 
úpadku, budou zlomeny silami ohně. 

Spodoba mezi ohněm a duchovní energií je jiný archetyp. Kdo je nositelem této energie, je 
nositelem ohně. Ať se to zdá sebepodivnější, Hitler byl přesvědčen, že tam, kam postoupí, zima 
ustoupí. Toto mystické přesvědčení vysvětluje částečně způsob, s nímž vedl ruské tažení. 

Hörbigerovci, kteří prohlašovali, že dokáží předpovědět počasí na celé zeměkouli měsíce a 
dokonce léta dopředu, ohlásili poměrně mírnou zimu. Ale šlo ještě o jinou věc. Spolu se zastánci 
věčného ledu byl Hitler v nitru přesvědčen, že uzavřel spojenectví se zimou a že sněhy ruských 
plání nemohou zpomalit jeho postup. Lidstvo mělo pod jeho vedením vstoupit do nového cyklu 
ohně. Vstupovalo tam. Zima ustoupí před legiony, jež jsou nositeli plamene. 

Zatímco Hitler věnoval zvláštní pozornost materiálnímu vybavení svých vojsk, nařídil dát 
vojákům do ruského tažení jen směšné doplňky oděvu: šálu a pár rukavic. 

A v prosinci roku 1941 poklesl teploměr náhle na čtyřicet pod nulou... Předpovědi byly 
falešné, proroctví se neuskutečňovala, živly se bouřily, hvězdy ve svém běhu přestaly náhle 
pracovat pro spravedlivého člověka. Led triumfoval nad ohněm. Automatické zbraně se zastavily, 
olej zmrzl. V nádržích se syntetický benzín rozkládal vlivem mrazu ve dva nepoužitelné prvky. V 
zázemí zamrzaly lokomotivy. Muži umírali v pláštěnkách a v botách svého stejnokroje. Sebemenší 
zranění je odsuzovalo k smrti. Tisíce vojáků, kteří dřepli k zemi, aby vykonali svou potřebu, se 
hroutilo se zmrzlým konečníkem. Hitler odmítal věřit tomuto prvnímu nesouladu mezi mystikou 
a skutečností. Generál Guderian, ač riskoval sesazení a snad odsouzení k smrti, odlétl do 
Německa, aby informoval führera o situaci, a požádal ho, aby dal rozkaz k ústupu. 

„O zimu,“ řekl Hitler, „se postarám sám. Vy útočte.“ 
A tak celý pancéřový armádní sbor, který zdolal Polsko za 18 dní a Francii za měsíc, armády 

Guderianova, Reinhardtova a Hoeppnerova, strašlivá legie dobyvatelů, které Hitler nazýval svými 
Nesmrtelnými, zmizela bičována řezavým větrem a spalována mrazem v pustině zimy, jen aby 
mystika byla pravdivější než skutečnost. 

To, co zbylo z této Velké armády, muselo nakonec polevit a odbočit k jihu. Když 
následujícího jara zaplavily tyto oddíly Kavkaz, došlo ke zvláštní ceremonii. Tři alpinisté z řad SS 
zlezli vrcholek Elbrusu, posvátné hory árijců, vysoké místo dávných civilizací, magický vrcholek 
sekty „Přátel Luciferových“. Vztyčili tam prapor se svastikou požehnanou podle obřadů Černého 
řádu. Požehnání praporu na vrcholu Elbrusu mělo vyznačovat počátek nové éry. Napříště budou 
roční doby poslouchat a oheň zdolá led na tisíciletí. Minulého roku došlo k vážnému zklamání, 
ale to byla jen zkouška, poslední před skutečným vítězstvím ducha. A přes varování klasických 
meteorologů, kteří ohlašovali ještě strašlivější zimu, než byla předchozí, přes tisíceré hrozivé 
příznaky se oddíly obrátily k severu a k Stalingradu, aby rozťaly Rusko na dvě poloviny. 

„Zatímco moje dcera zpívala své zápalné zpěvy tam ve výši u šarlatového stěžně, učedníci 
rozumu se svými zasmušilými tvářemi se drželi stranou...“ 

A tito „učedníci rozumu se svými zasmušilými tvářemi“ zvítězili. Tito mužové hmoty, 
mužové „bez ohně“ se svou odvahou, se svou „židoliberální vědou“, se svými technikami bez 
náboženské návaznosti, tito mužové bez „posvátné krajní odvahy“ triumfovali s pomocí zimy a 
ledu. Podařilo se jim zlomit smlouvu s ďáblem. Předstihli magii. Po Stalingradu není Hitler už 
prorokem. Jeho náboženství se hroutí. Stalingrad není jen vojenskou a politickou porážkou. 
Rovnováha duchovních sil je upravena, kolo se točí. Německé noviny vycházejí s černými rámci a 



popisy porážky, které přinášejí, jsou hroznější než údaje v ruských komuniké. Je vyhlášen národní 
smutek. Ale tento smutek překračuje meze národa. „Uvědomte si!“ píše Goebbels. „Celá 
myšlenka, celé pojetí vesmíru utrpělo porážku. Duchovní síly budou rozdrceny. Hodina soudu se 
blíží.“ 

U Stalingradu netriumfuje jen komunismus nad fašismem, nebo spíše nejde jedině o to. 
Podíváme-li se na věc s větším odstupem, to jest z místa, jaké je třeba zaujmout, abychom 
obhlédli smysl tak mohutných událostí, pak vidíme, že naše humanistická civilizace tu zastavuje 
strašlivý rozlet jiné, pekelné civilizace, civilizace magické, nestvořené pro člověka, ale pro „něco, 
co je více než člověk“. Není podstatných rozdílů mezi pohnutkami civilizačních činů v 
Sovětském svazu a ve Spojených státech. Evropa 18. a 19. století poskytla hnací sílu, která stále 
slouží. Nedělá jen přesně stejný hluk v New Yorku a v Moskvě. To je to celé. Ve válce proti 
Německu byl opravdu jeden jediný svět a nejen okamžitá koalice úhlavních nepřátel. Jediný svět, 
který věří v pokrok, spravedlnost, rovnost a vědu. Jediný svět, který má stejný názor na vesmír, 
stejné pochopení vesmírných zákonů a který určuje člověku ve vesmíru stejné místo, ani příliš 
velké, ani příliš malé. Jediný svět, který věří v rozum a ve skutečnost věcí. Jediný svět, který měl 
zmizet celý, aby udělal místo jinému světu, jehož zvěstovatelem se cítil být Hitler. 

Malý člověk „svobodného světa“, obyvatel Moskvy nebo Bostonu, Orleansu nebo Lutychu, 
malý člověk, pozitivista, racionalista, řídící se spíše morálkou než náboženstvím, zbavený smyslu 
pro metafyziku, bez zájmu o fantastiku, ten, kterého Zarathustra pokládá za karikaturu člověka, 
tento malý člověk vzešlý z žebra pana Homaise zničí velikou armádu předurčenou, aby otevřela 
cestu nadčlověku, člověku-bohu, pánu nad živly, povětrností a hvězdami. A dík podivným cestám 
spravedlnosti – nebo nespravedlnosti – právě tento malý člověk omezené duše vypustí o několik 
let později na nebesa první družici, zahájí meziplanetární éru. Stalingrad a vypuštění sputnika jsou 
opravdu, jak říkají Rusové, dvě rozhodná vítězství a oni je také uvedli do souvislosti, když slavili v 
roce 1957 výročí své revoluce. Noviny tehdy uveřejnily Goebbelsovu fotografii: „Domníval se, že 
zmizíme, ale museli jsme zvítězit, abychom vytvořili člověka meziplanetárního věku.“ 

■ 

Zoufalý, šílený, katastrofický Hitlerův odpor ve chvíli, kdy je naprosto zřejmé, že je vše 
ztraceno, se nedá vysvětlit jinak než očekáváním potopy, kterou popisovali hörbigerovci. Když 
nebyla už možnost zvrátit situaci lidskými prostředky, zbývala ještě možnost vyvolat soud bohů. 
Nastane potopa jako trest pro celé lidstvo. Noc pokryje planetu a všechno utone v bouřích vody 
a krupobití. Hitler, jak říká Speer s hrůzou, „se záměrně pokoušel strhnout s sebou všechno do 
záhuby. Byl to už jen člověk, pro něhož konec vlastního života znamenal konec všeho.“ 
Goebbels ve svých posledních článcích zdraví s nadšením nepřátelské bombardéry, které ničí 
jeho zemi: „Pod troskami našich zničených měst jsou pohřbeny výtvory pitomého 19. století.“ 
Hitler nastoluje vládu smrti. Nařizuje totální zničení Německa, dává popravovat zajatce, odsuzuje 
svého bývalého chirurga, dá zabít svého švagra, žádá smrt pro poražené vojáky a sestupuje sám 
do hrobu. „Hitler a Goebbels,“ píše Trevor Roper, „vyzvali německý lid, aby zničil svá města a 
továrny, aby vyhodil do povětří své hráze a mosty, aby obětoval železnice a veškerý vozový park, 
a to vše ve prospěch legendy, ve jménu soumraku bohů.“ Hitler žádá krev a obětuje své poslední 
oddíly: „Ztráty nejsou nikdy dosti vysoké,“ říká. A tak nevítězí nepřátelé Německa, ale vesmírné 
síly, jež se daly na pochod, aby utopily zemi, aby potrestaly lidstvo, protože lidstvo nechalo led 
zvítězit nad ohněm, mocnosti smrti vyhrát nad mocnostmi života a vzkříšení. Nebe se pomstí. 
Teď, když umírá, zbývá jen, aby přivolal velkou potopu. Hitler koná velikou oběť vodě. Nařizuje, 
aby se zaplavilo berlínské metro, kde hyne tři sta tisíc osob, jež se utekly do podzemních prostor. 
Je to čin imitativní magie. Toto gesto uvede v pohyb apokalyptické hrůzy na nebi a na zemi. 
Goebbels uveřejňuje poslední článek, než zabije v bunkru svou ženu, děti a sám sebe. Nadepíše 
svůj článek na rozloučenou: „A i kdyby k tomu došlo.“ Říká, že toto drama neprobíhá v měřítku 
pozemském, ale kosmickém. „Náš konec bude koncem celého vesmíru.“ 



■ 

Povznášeli své šílené myšlenky k nekonečným prostorům a zemřeli v podzemí. 
Domnívali se, že připravují člověka-boha, kterého budou poslouchat živly. Věřili v cyklus 

ohně. Věřili, že přemohou led na zemi jako na nebi a jejich vojáci mřeli, když si spustili kalhoty, 
se zmrzlým konečníkem. 

Živili v sobě fantastickou vidinu vývoje druhů, očekávali úžasné mutace. A poslední zprávy z 
vnějšího světa dostávali od hlavního strážce zoologické zahrady v Berlíně, který seděl na stromě a 
telefonoval do bunkru. 

Mocní, hladoví a hrdí věštili: 

Znovu se rodí veliký věk lidstva. 
Zlatá léta se navracejí, 
země jako had 
obnovuje své šaty urousané zimou. 

Ale je snad jiné, hlubší proroctví, které odsuzuje proroky samy a vydává je napospas smrti 
horší než tragické, totiž karikaturní. V hlubině svých sklepení, když slyšeli sílící hukot tanků, 
ukončovali svůj planoucí a špatný život ve vzpourách, bolestech a úpěnlivých prosbách, jimiž 
končí Shelleyova vize nazvaná Hellas: 

Ó, zadržte! Což nenávist a smrt se musí vrátit? 
Zadržte! Musí lidé zabíjet a umírat? 
Zadržte! Nevyčerpejte až do dna 
urnu trpkého proroctví! 
Svět je unaven minulostí. 
Ó! Kéž by zemřel či konečně došel klidu! 

 
 V I I I  

Země je dutá. — Žijeme uvnitř. — Slunce a měsíc jsou ve středu země. — Radar ve službách 
kouzelníků. — Náboženství zrozené v Americe. — Jeho německý prorok byl letec. — Anti-
Einstein. — Bláznova práce. — Dutá země, umělé družice a lidé alergičtí na pojem nekonečna. 
— Hitlerův rozhodčí soud. — Za hranicemi soudržnosti. 

Je duben 1942. Německo vrhá všechny své síly do války. Nic, jak se zdá, nemůže odvrátit 
techniky, vědce a vojáky od jejich bezprostředního úkolu. 

A přece výprava zorganizovaná se souhlasem Göringa, Himmlera a Hitlera opouští v 
naprosté tajnosti říši. Členy této výpravy jsou někteří nejlepší specialisté pro radar. Pod vedením 
doktora Heinze Fischera, známého svými pracemi o infračervených paprscích, se vydají na 
baltský ostrov Rujanu. Byli vybaveni nejdokonalejšími radary. Tyto přístroje jsou však v této době 
ještě vzácné a jsou rozmístěny na nejcitlivějších bodech německé obrany. Ale pozorování, která 
se budou konat na ostrově Rujaně, jsou pokládána v generálním štábu námořnictva za stěžejní 
pro ofenzívu, kterou se Hitler chystá rozpoutat na všech frontách. 

Sotva přijeli, doktor Fischer dal zamířit radary k nebi v úhlu 45 stupňů. Ve zvoleném směru 
nelze zřejmě nic odhalit. Ostatní členové výpravy se domnívají, že jde o pokus. Nevědí, co se od 
nich očekává. Předmět výzkumů jim bude odhalen později. Se zděšením zjišťují, že radary 
zůstávají takto zaměřeny po několik dní. Tehdy se jim dostává tohoto upřesnění: Vůdce má dobré 
důvody k víře, že Země není vydutá, ale dutá. Neobýváme vnější stranu zeměkoule, ale vnitřní. 
Naše postavení se dá srovnat s postavením much, které lezou uvnitř koule. Předmětem naší 
výpravy je dokázat vědecky tuto pravdu. Odrazem radarových vln, které se šíří přímočaře, 



dostaneme obrazy bodů krajně vzdálených uvnitř naší koule. Druhým cílem výpravy je získat 
odrazem obraz anglické flotily zakotvené v Scapa Flow. 

Martin Gardner líčí toto šílené dobrodružství na ostrově Rujaně ve svém díle Ve jménu vědy. 
Doktor Fischer sám prý na to po válce učinil narážku. Profesor Gerard S. Kuiper z observatoře 
na Mont Palomar věnoval v roce 1946 sérii článků nauce o duté Zemi, jež předcházela této 
výpravě. Napsal v Populární astronomii: „Významné kruhy německého námořnictva a letectva 
věřily v teorii duté Země. Domnívaly se zejména, že bude užitečná k zjištění anglické flotily, 
protože konkávní zakřivení Země by umožnilo pozorování na velmi dlouhou vzdálenost 
prostřednictvím infračervených paprsků, které se nelámou tak jako paprsky viditelné.“ Inženýr 
Willy Ley podává zprávu o stejných faktech ve své studii z května 1947 Pseudovědy v nacistické 
zemi. 

Je to neuvěřitelné, ale pravdivé, vysocí nacističtí hodnostáři, vojenští experti popřeli zkrátka a 
dobře to, co se jeví evidentní malému dítěti našeho civilizovaného světa, totiž že Země je plná 
koule a že my jsme na povrchu. Nad námi, říká si malé dítě, se šíří nekonečně vesmír se svými 
myriádami hvězd a galaxií. Pod námi je skála. Ať je to Francouz, Angličan, Američan nebo Rus, 
malý chlapec se v této věci shoduje s oficiální vědou a také s přijatými náboženstvími a 
filosofiemi. Naše morálky, naše umění i techniky se zakládají na tomto vidění, které zkušenost, 
jak se zdá, ověřuje. Hledáme-li něco, co může nejlépe potvrdit jednotu moderní civilizace, pak to 
najdeme v kosmogonii. Všichni, ať jsme marxisté, nebo ne, se shodujeme v podstatné věci, totiž 
v postavení člověka a Země ve vesmíru. Jedině nacisté s námi nesouhlasili. 

Podle zastánců duté Země, kteří zorganizovali pověstnou paravědeckou výpravu na ostrov 
Rujanu, obýváme vnitřek koule zajaté v skalnaté hmotě, jež se prostírá do nekonečna. Žijeme 
připlácnuti na dutý povrch. Nebe je uprostřed této koule. Je to hmota namodralého plynu s 
lesklými světelnými body, které pokládáme za hvězdy. Jinak je jen slunce a mraky, ale nekonečně 
menší, než říkají ortodoxní hvězdáři. Na to se omezuje vesmír. Jsme sami a obklopeni skálou. 
Uvidíme, jak se zrodil tento názor, totiž z legend, z intuice, z náhlých osvícení. V roce 1942 se 
najde národ zapletený do války, v níž je technika svrchovanou vládkyní, a požaduje od vědy, aby 
podporovala mystiku, a od mystiky, aby obohatila techniku. Doktor Fischer, specialista na 
infračervené záření, dostává poslání postavit radar do služeb kouzelníků. 

V Paříži nebo v Londýně máme své výstřední myslitele, objevitele úchylných kosmogonii, 
proroky kdejakých podivností. Píší dílka, navštěvují zadní kvelby u starých knihkupců, řeční v 
Hyde-Parku nebo v „Zeměpisném sále“ na bulváru Saint-Germain. V hitlerovském Německu 
vidíme lidi tohoto druhu, jak mobilizují síly národa a technickou výstroj armády vedoucí válku. 
Vidíme, jak působí svým vlivem na generální štáby, politické vůdce a vědce. Jsme zde totiž 
přítomni zcela nové civilizaci, založené na pohrdání klasickou kulturou a rozumem. V této 
civilizaci jsou intuice, mystika a básnické osvícení postaveny přesně na stejnou úroveň s 
vědeckým bádáním a rozumovým poznáním. „Když slyším mluvit o kultuře, vytáhnu revolver,“ 
říká Göring. Tato hrozná věta má dvojí smysl: doslovný, podle něhož vidíme Göringa-Ubu 
rozbíjet hlavy intelektuálů, a smysl hlubší a také ve skutečnosti škodlivější tomu, co nazýváme 
kulturou, když vidíme Göringa, jak vystřeluje trhavé koule, jimiž jsou hörbigerovská kosmogonie, 
učení o duté Zemi nebo mystika skupiny Thule. 

■ 

Učení o duté Zemi se zrodilo v Americe na počátku 19. století. 15. dubna 1818 dostali všichni 
členové Kongresu Spojených států, rektoři universit a několik velkých vědců takovýto dopis: 

Saint-Louis, Missouri 
Severní Amerika 
10. dubna 

Celému světu. 



Prohlašuji, že Země je dutá a obyvatelná uvnitř. Obsahuje několik pevných koncentrických sfér, 
umístěných jedna ve druhé, a je otevřena kolem pólů v šíři dvanácti až šestnácti stupňů. Zavazuji 
se, že dokáži skutečnost toho, co tvrdím, a jsem ochoten prozkoumat vnitřek Země, jestliže svět 
bude ochoten mi pomoci v mém podnikání. 
Cleves Symnes, 
bývalý kapitán pěchoty z Ohia. 

Sprague de Camp a Willy Ley ve svém krásném díle Od Atlantidy k Eldorádu shrnují takto 
teorii a dobrodružství bývalého kapitána pěchoty: 

„Symnes tvrdil, že na tomto světě je všechno duté, kosti, vlasy, stonky rostlin atd., a že tedy 
planety jsou také duté a že v případě Země například by bylo možno rozlišovat pět sfér 
umístěných jedna do druhé a všechny obyvatelné uvnitř jako vně a všechny opatřené prostornými 
otvory u pólů, jimiž obyvatelé každé sféry mohou projít z kteréhokoli bodu nitra k jinému stejně 
jako ven, asi jako mravenec, jenž by běhal po vnitřku a pak po vnější stěně porcelánového šálku... 
Symnes organizoval svá přednášková turné jako volební kampaně. Zanechal při své smrti haldy 
poznámek a pravděpodobně malý dřevěný model svého glóbusu, který se nyní nachází v 
Akademii přírodních věd ve Filadelfii. Jeho syn Améric Vespucius Symnes patřil k jeho 
přívržencům a pokusil se bez úspěchu shromáždit jeho poznámky do souvislého díla. Připojil 
ještě domněnku, podle níž bude jednou objeveno deset ztracených kmenů Izraele, které žijí 
pravděpodobně uvnitř nejvnějšnější ze sfér.“ 

V roce 1870 jiný Američan, Cyrus Read Teed, prohlašuje rovněž, že Země je dutá. Teed byl 
duch velkého vzdělání, který se specializoval na studium alchymické literatury. V roce 1869, když 
pracoval ve své laboratoři a přemýšlel nad Knihami Isaiášovými, se mu dostalo osvícení. 
Pochopil, že žijeme nikoli na Zemi, ale uvnitř. Toto vidění, které navrátilo důvěryhodnost 
dávným legendám, ho přimělo, aby vytvořil jakési náboženství, a na šíření svého učení založil 
malý časopis Ohnivý meč. V roce 1894 shromáždil přes čtyři tisíce fanatiků. Jeho náboženství se 
jmenovalo koreshismus. Zemřel roku 1908, když ohlásil, že jeho mrtvola nepodlehne rozkladu. 
Ale jeho věrní ho museli dát nabalzamovat už po dvou dnech. 

Tato představa o duté zemi je spjata s tradicí, s níž se setkáváme ve všech dobách a všude. 
Nejstarší díla náboženské literatury mluví o odděleném světě, umístěném pod zemskou kůrou a 
jenž je prý místem pobytu mrtvých a duchů. Když Gilgameš, legendární hrdina dávných 
Sumeřanů a babylónských epopejí, odchází navštívit svého předka Utnapištima, sestoupí do nitra 
Země a tam jde také Orfeus hledat duši Eurydiky. Když Odysseus dosáhne hranic Západu, 
přináší oběť, aby se duchové předků vznesli z hlubin Země a přišli mu poradit. Plutón vládne v 
hlubině Země nad duchy mrtvých. První křesťané se shromažďují v katakombách a prohlašují 
podzemní propasti za pobyt zatracených duší. Germánské legendy vypuzují Venuši do hlubin 
Země. Dante lokalizuje Peklo do spodních kruhů. Evropská bájesloví umisťují draky pod zem a 
Japonci si představují v hlubinách svého ostrova příšeru, která vyvolává zemětřesení, když se 
naježí. 

Mluvili jsme o jedné tajné předhitlerovské společnosti, Společnosti Vrilu, která tyto legendy 
spojovala s tezemi hájenými anglickým spisovatelem Bulverem Lyttonem v jeho románě Plémě, 
které nás nahradí. Podle členů této společnosti bydlí bytosti vlastnící duševní moc vyšší, než je 
naše, v jeskyních ve středu Země. Vyjdou odtamtud jednoho dne a budou nám vládnout. 

Na sklonku první světové války objevil Bender, mladý německý letec zajatý ve Francii, staré 
výtisky Teedova časopisu Ohnivý meč a s nimi další brožury propagující myšlenku duté Země. 
Zlákán tímto kultem a sám rovněž „osvícen“, upřesní a rozvine toto učení. Když se vrátí do 
Německa, založí hnutí zvané Hohl Welt Lehre – Nauka o dutém světě. Převezme práce jiného 
Američana, Marshalla B. Gardnera, který uveřejnil v roce 1913 dílo, kde dokazuje, že Slunce není 
nad Zemí, ale v jejím středu, a že vysílá paprsky, které na nás vykonávají tlak a udržují nás tak na 
tomto dutě zakřiveném povrchu. 



Podle Bendera je Země koulí stejného rozměru jako v ortodoxním zeměpise, ale je dutá a 
život se udržuje přimáčknut na vnitřní stranu dík jistému slunečnímu vyzařování. Na vnější straně 
je do nekonečna skála. Vrstva vzduchu uvnitř se táhne do výše šedesáti kilometrů a pak řídne až k 
absolutní prázdnotě Středu, kde se nacházejí tři tělesa: Slunce, Měsíc a přízračný vesmír. Tento 
přízračný vesmír je koule z modravého plynu, v níž se třpytí světelná zrnka, která astronomové 
nazývají hvězdami. Na jedné části pozemské dutiny vzniká noc, když tato modrá hmota přechází 
před sluncem a stín této hmoty vržený na měsíc vyvolává zatmění. Věříme ve vnější vesmír 
umístěný nad námi, protože světelné paprsky se nešíří přímo, jejich dráha je zakřivená s výjimkou 
paprsků infračervených. Tato Benderova teorie byla prý oblíbená kolem roku 1930. Vedoucí 
osobnosti říše, vyšší důstojníci námořnictva a letectva věřili prý v dutou Zemi. 

■ 

Připadá nám naprosto nesmyslné, že lidé pověřeni řízením národa by mohli své chování 
upravovat zčásti podle mystických intuicí, které popírají existenci našeho vesmíru. Nutno však 
uznat, že pro prostého člověka, pro Němce z ulice, jehož duši zpracovala porážka a bída, nebyla 
koneckonců myšlenka duté Země kolem roku 1930 o nic bláznivější než myšlenka, podle níž 
neomezené zdroje energie jsou obsaženy v zrnku hmoty, nebo než představa vesmíru o čtyřech 
rozměrech. Věda se od konce 19. století pustila cestou, která nebyla cestou zdravého rozumu. 
Primitivní, nešťastní a mystičtí duchové byli ochotni přijmout jakoukoli podivnost, a především 
podivnost pochopitelnou a utěšující, jako je dutá Země. Hitler a jeho kamarádi, lidé vzešlí z lidu a 
nepřátelé čisté inteligence, museli pokládat Benderovy myšlenky za přijatelnější než Einsteinovy 
teorie, které odhalovaly vesmír nekonečně složitý a k němuž je nutno přistupovat s nekonečnou 
jemností! Svět podle Bendera vypadal zdánlivě stejně bláznivě jako svět einsteinovský, ale k tomu, 
aby do něho člověk pronikl, stačilo bláznovství prvního stupně. Benderův výklad vesmíru, 
založený na pošetilých předpokladech, se začal rozvíjet rozumným způsobem. Blázen ztratil 
všechno kromě rozumu. 

Učení o dutém světě, které činilo z lidstva jedinou inteligentní bytost přítomnou ve vesmíru, 
které omezovalo tento vesmír na pouhé rozměry Země, které skýtalo člověku pocit, že je 
obklopen, uzavřen, chráněn jako plod v lůně matky, uspokojovalo některé touhy nešťastné duše, 
jež se uzavřela do své pýchy a byla plná nevraživosti vůči vnějšímu světu. Byla to také jediná 
německá teorie, kterou bylo možno postavit proti Židu Einsteinovi. 

Einsteinova teorie spočívá na Michelsonově a Morleyově pokusu, který dokazuje, že rychlost 
světla, jež se šíří ve směru pohybu Země, je stejná jako rychlost světla kolmého na tento pohyb. 
Einstein z toho vyvozuje, že tedy není prostředí, které „nese“ světlo, ale že světlo je složeno z 
nezávislých částic. Vycházeje z toho, Einstein si všímá, že světlo se stahuje ve směru pohybu a že 
je zhuštěním energie. Vyslovuje teorii relativity pohybu světla. V Benderově systému je Země 
dutá, a tedy se nepřemisťuje. Nedochází tu tedy k Michelsonovu jevu. Teze o duté Zemi 
vysvětluje tedy zdánlivě skutečnost stejně dobře jako teze Einsteinova. V oné době ještě žádný 
pokus neověřil a nepotvrdil Einsteinovu myšlenku a také atomická bomba ještě nepotvrdila tuto 
myšlenku naprostým a strašlivým způsobem. Vedoucí německé osobnosti se chopily této 
příležitosti, aby upřely jakoukoli hodnotu pracím geniálního Žida, a začalo pronásledování 
židovských vědců a oficiální vědy. 

Einstein, Teller, Fermi a spousta jiných velkých duchů museli jít do exilu. Byli dobře přijati ve 
Spojených státech, dostali k dispozici peníze a dobře vybavené laboratoře. Tam je původ 
americké atomové moci. Vzestup okultních sil v Německu dal Američanům jadernou energii. 

Nejdůležitější studijní středisko americké armády se nachází v Daytonu v Ohiu. V roce 1957 
bylo oznámeno, že laboratoři, jež se v tomto středisku věnuje práci na zkrocení vodíkové bomby, 
se podařilo dosáhnout teploty miliónu stupňů. Vědec, jemuž se podařil tento mimořádný pokus, 
byl doktor Heinz Fischer, muž, který vedl výpravu na ostrov Rujanu, aby ověřil domněnku o duté 
Zemi. Od roku 1945 pracoval svobodně ve Spojených státech. Když se ho američtí novináři 
vyptávali na jeho minulost, prohlásil: „Nacisté mě nutili k bláznivé práci, a to mě silně rušilo v 



mém bádání.“ Je možno si položit otázku, co by se bylo stalo a jak by se byla vyvinula válka, 
kdyby bádání doktora Fischera nebylo přerušeno ve prospěch mystického Bendera... 

■ 

Po výpravě na ostrov Rujanu poklesla v očích nacistických hodnostářů Benderova autorita 
přes Göringovu ochranu. Göring měl totiž v oblibě tohoto bývalého leteckého hrdinu. 
Hörbigerovci, zastánci velkého vesmíru, kde vládne věčný led, zvítězili. Bender byl vržen do 
koncentračního tábora, kde zemřel. A tak měla dutá Země také svého mučedníka. 

Avšak dávno před touto pošetilou výpravou zahrnovali Hörbigerovi žáci Bendera 
uštěpačnými útoky a dožadovali se zákazu děl, jež se zastávala duté Země. Hörbigerova soustava 
má rozměry ortodoxní kosmologie a nebylo možno věřit zároveň vesmíru, kde led a oheň 
pokračují ve svém věčném boji, a duté zeměkouli vydlabané ve skále, jež se prostírá do 
nekonečna. Hitler byl požádán o rozsouzení sporu. Odpověď si zaslouží zamyšlení: 

„Naprosto nepotřebujeme,“ říká Hitler, „pojetí světa, jež by bylo souvislé. Mohou mít pravdu 
jeden i druhý.“ 

Záleží tedy nikoli na logické souvislosti a jednotě názoru, ale na zničení systémů vzešlých z 
logiky, na zničení racionálního způsobu myšlení, záleží na mystickém dynamismu a na výbušné 
síle intuice. V blýskavých temnotách magického ducha je místo pro nejednu jiskru. 

IX  
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V Kielu žil po válce počestný lékař nemocenské pojišťovny, soudní znalec a bonviván 
jménem Fritz Sawade. Na sklonku roku 1959 varoval tajemný hlas tohoto doktora, že ho 
spravedlnost bude nucena zatknout. Utekl, týden bloudil a pak se vydal do rukou spravedlnosti. 
Byl to ve skutečnosti obersturmbannführer SS Werner Heyde. Profesor Heyde byl organizátorem 
lékařského programu euthanasie, jenž v letech 1940 a 1941 přivedl k smrti 200 000 německých 
obětí a sloužil za předmluvu k vyhlazování cizinců v koncentračních táborech. 

K tomuto zatčení napsal francouzský novinář Nobecourt, jenž je zároveň znamenitým 
historikem hitlerovského Německa: 

„Heydova aféra jako mnohé jiné se podobá ledové kře, jejíž viditelná část je nejméně 
důležitá... Euthanasie slabých, nevyléčitelných, hromadné hubení všech společenství schopných 
poskvrnit čistotu germánské krve“ bylo vedeno s patologickou zuřivostí s přesvědčením povahy 
téměř náboženské, jež se blížilo šílenství. A to do takové míry, že četní pozorovatelé poválečných 
německých procesů (vědecké nebo lékařské autority málo ochotné připustit jako důkazy 
mystifikace) dospěli nakonec k přesvědčení, že vysvětlení na základě politické vášně je málo 
důvěryhodné a že mezi tolika pohlaváry a výkonnými orgány, mezi Himmlerem a posledním 
strážcem koncentračního tábora muselo vládnout nějaké mystické pouto. 

„Tak se pozvolna prosazovala domněnka, že pod nacionálním socialismem muselo být skryto 
nějaké společenství zasvěcenců. Společenství skutečně démonické, ovládané skrytými dogmaty, 
mnohem propracovanějšími než základní poučky Mein Kampfu nebo Mýtu 20. století, 
společenství, jemuž sloužily obřady, jejichž izolované stopy nejsou patrné, ale jehož existence se 
zdá nepochybná těm, kdož analyzovali nacistickou patologii (a zdůrazněme, že to byli vědci a 
lékaři).“ A to je voda na náš strašlivý mlýn. 

Nemyslíme si však, že jde o jedinou tajnou společnost, pevně organizovanou a rozvětvenou, 
ani o jediné dogma, ani o soubor obřadů organicky spjatých. Mnohost a nesouvislost se nám zdají 



naopak příznačné pro toto podzemní Německo, které se pokoušíme popsat. Jednota a 
soudržnost v každém postupu, i mystickém, se jeví jako nepostradatelná člověku Západu, jenž 
vyrostl z živné půdy pozitivismu a kartezianismu. Ale tady jsme mimo Západ; jde spíše o 
mnohotvárný kult, o jakýsi nadduševní (nebo podduševní) stav, jenž pohlcuje rozmanité obřady a 
pověry navzájem špatně spjaté. Důležité je jenom, aby se udržel skrytý oheň, živý plamen a k jeho 
výživě je dobré všechno. 

V tomto stavu není už nic nemožného. Přírodní zákony jsou vyloučeny, svět se stává fluidem. 
Vůdcové SS prohlašovali, že Lamanšský průliv je mnohem užší, než udávají atlasy. Pro ně stejně 
jako pro indické mudrce před dvěma tisíci lety, stejně jako pro biskupa Berkeleye v 18. století byl 
vesmír jen iluzí a jeho struktura mohla být upravována aktivní myšlenkou zasvěcenců. 

Jeví se nám jako pravděpodobné používání kouzelného triku, silného mystického 
luciferovského proudu, o němž jsme podali několik vysvětlení v předchozích kapitolách. To 
všechno může sloužit vysvětlení značného počtu strašlivých skutečností, způsobem 
realističtějším, než je způsob konvenčních historiků, kteří chtějí vidět za tolika šílenými a krutými 
činy jedině velikášství syfilitika, sadismus hrstky neurotiků a otrockou poslušnost houfu zbabělců. 

Podle své metody vám nyní předložíme zprávy a dokumenty o jiných zanedbávaných 
aspektech „magického socialismu“: o společnosti Thule, vrcholné organizaci Černého řádu, a o 
společnosti Ahnenerbe. Shromáždili jsme o tom dosti rozsáhlou dokumentaci asi o tisíci stranách. 
Ale tato dokumentace by vyžadovala ještě jedno prověření a hojné doplnění, kdybychom chtěli 
napsat jasné, silné a úplné dílo. To je momentálně nad naše možnosti. Kromě toho nechceme 
příliš zatěžovat tuto knihu, jež pojednává o soudobé historii jenom jako o příkladu „fantastického 
realismu“. Zde je tedy krátké shrnutí několika osvětlujících zjištění. 

■ 

Jednoho dne na podzim roku 1923 umírá v Mnichově zvláštní osobnost, básník, dramaturg, 
žurnalista a bohém, který si dal říkat Dietrich Eckardt. Měl plíce spálené yperitem, a než upadl do 
agónie, vykonal velmi osobitou modlitbu před černým meteorem, o němž říkal: „To je můj 
posvátný kámen z káby“ a který odkázal profesoru Oberthovi, jednomu z tvůrců astronautiky. 
Odeslal předtím dlouhý rukopis svému příteli Haushofferovi. Jeho záležitosti byly v pořádku. 
Umíral, ale „společnost Thule“ bude dále žít a záhy změní svět a život na světě. 

V roce 1920 se Dietrich Eckardt a jiný člen společnosti Thule, architekt Alfred Rosenberg, 
seznámili s Hitlerem. Dali si s ním první schůzku ve Wagnerově domě v Bayreuthu. Po tři roky 
budou neustále kolem malého kaprála z reichswehru, budou řídit jeho myšlenky a činy. Konrad 
Heiden píše v knize o Hitlerovi: „Eckardt se ujímá duchovního formování Adolfa Hitlera.“ Učí 
ho také psát a mluvit. Jeho vyučování se vyvíjí dvěma směry: ve směru „tajné“ nauky a ve směru 
nauky o propagandě. Vylíčil některé z rozhovorů, které měl s Hitlerem v tomto druhém směru, v 
zajímavé brožuře nazvané Bolševismus od Mojžíše k Leninovi. V červenci 1923 se stane tento 
nový učitel Eckardt jedním ze sedmi zakládajících členů nacionálně socialistické strany. Sedm: 
posvátné číslo. Na podzim, když umírá, říká: „Následujte Hitlera, bude tančit, ale hudbu jsem 
napsal já. Dal jsem mu prostředky, jak vstoupit ve spojení s Nimi... Nelitujte mě, ukáže se, že 
jsem zapůsobil na dějiny více než kterýkoli jiný Němec...“ 

Legenda o Thule sahá do minulosti až ke vzniku germánství. Jde prý o jakýsi ostrov zmizelý 
někde na dalekém severu. Je to Grónsko? Nebo Labrador? Jako Atlantida i Thule prý byla 
magickým středem pohlcené civilizace. Podle Eckardta a jeho přátel nebyla prý všechna tajemství 
Thule ztracena. Bytosti prostředkující mezi člověkem a inteligencemi z vnějšku mají prý pro 
zasvěcence k dispozici celou zásobárnu sil, z nichž se dá čerpat, aby se Německu navrátila vláda 
nad světem, aby se z Německa stal národ zvěstující budoucí nadlidství, proměny lidského rodu. 

Jednoho dne se legiony pohnou, aby zničily všechno, co překáželo duchovnímu osud Země, a 
budou řízeny neomylnými muži, živenými ze zdrojů energie a vedenými Velkými Předky. To jsou 
báje obsažené v árijském učení Eckardtově a Rosenbergově, báje, které tito proroci magického 
socialismu uvádějí do Hitlerovy duše, která je citlivým médiem. Ale společnost Thule přece 



jenom není dosud nic jiného než malý mocný stroj na promíchání snu a skutečnosti. Velmi rychle 
se stane pod jinými vlivy a s jinými osobami nástrojem mnohem podivnějším, nástrojem 
schopným změnit i samu povahu skutečnosti. Teprve s Karlem Haushofferem nabude, jak se zdá, 
skupina Thule svého skutečného charakteru tajné společnosti zasvěcenců, kteří jsou ve styku s 
neviditelným světem, a stane se magickým středem nacismu. 

Hitler se narodil v Braunau nad Innem 20. dubna 1889 v 17.30 v solnohradském předměstí v 
čísle 219. Toto rakousko-bavorské pohraniční město, styčný bod dvou velkých německých států, 
se stalo později führerovi městem symbolickým. Pojí se k němu zvláštní tradice. Je to úplné 
pařeniště médií. Je to rodné město Willyho a Rudiho Schneiderů, jejichž psychické pokusy budily 
senzaci asi před třiceti lety. Hitler měl stejnou kojnou jako Willy Schneider. Jean de Pange napsal 
v roce 1940: „Braunau je střediskem médií. Jedno z nejznámějších je paní Stokhammesová, která 
si v roce 1920 vzala ve Vídni prince Joachima Pruského. Do Braunau přiváděl mnichovský 
spiritista, baron Schrenk-Notzing, svá média, z nichž jedno byl právě Hitlerův bratranec.“ 

Okultismus učí, že když si členové skupiny smířili skryté síly jistou smlouvou, mohou tyto síly 
vyvolat jen prostřednictvím kouzelníka, který nemůže jednat bez média. Všechno se odehrává 
tak, jako kdyby Hitler byl býval médiem a Haushoffer kouzelníkem. 

Když Rauschning popisoval fýrera, řekl: Člověk musí nutně myslet na média. Většinou jsou 
to bytosti obyčejné, bezvýznamné. Náhle na ně spadnou jako z nebe síly, které je pozvednou 
značně nad obvyklou úroveň. Tyto síly jsou vnější, mimo jejich skutečnou osobnost. Jsou to 
návštěvníci, kteří přišli z jiných planet. Médium je posedlé. Když ho opustí, upadne opět do 
bezvýznamnosti. Takto nepopiratelně určité síly procházejí Hitlerem. Síly téměř démonické, pro 
něž osobnost jménem Hitler je jenom okamžitým přestrojením. Toto nahromadění banality a 
kromobyčejnosti vytváří nesnesitelnou dualitu, které si všimnete, jakmile s ním přijdete do styku. 
Tuhle bytost by si mohl vymyslet Dostojevskij. Takový je tedy dojem, který v té podivné tváři 
budí spojení chorobného zmatku a nejisté moci.“ 

Strasser: „Kdo poslouchá Hitlera, vidí náhle, jak se vynořuje Vůdce lidské slávy... Za temným 
oknem se objeví světlo. Pán s komickým kartáčkem vousů se promění v archanděla... Archanděl 
potom odletí a zbývá tu jen Hitler, který si sedá zalit potem, oči jako skelné.“ 

Bouchez: „Díval jsem se na jeho oči, oči, které se změnily v oči média... Občas se odehrávalo 
cosi podobného ektoplazmatickým jevům. Něco jako by bydlelo v řečníkovi. Uvolňovalo se z 
něho fluidum... Pak se opět scvrkával v cosi všedního a dokonce sprostého. Vypadal unaveně 
jako vybitá baterie.“ 

François-Poncet: „Dostával se do jakéhosi transu jako médium, výraz jeho tváře se blížil 
extatickému vytržení.“ 

Za tímto médiem však bezpochyby nestál jediný člověk, ale celá skupina, soubor energií, 
magická centrála. A zdá se nám jisté, že Hitler byl oživován něčím jiným než tím, co vyjadřoval, 
silami a naukami špatně koordinovanými, ale nekonečně hroznějšími než pouhá nacionálně 
socialistická teorie. Myšlenka mnohem vyšší než jeho, která ho neustále přesahuje a z níž on dává 
národu a svým spolupracovníkům jen drobty těžce vulgarizované. 

„Mocný rezonátor Hitler byl vždycky ,bubnem‘, jak se tím chlubil už v mnichovském 
procesu, a bubnem vždycky zůstal. Ale zachoval si a využil to, co v souhře okolností sloužilo jeho 
ctižádosti po dobytí moci, snu po ovládnutí světa a jeho šílené představě: biologické selekci 
člověka-boha,“ napsal o něm dr. Achille Delmas. 

Ale je ještě jiný sen a jiná posedlost: změnit život na celé planetě. Stává se mu, že tato skrytá 
myšlenka vyvře nebo prorazí náhle malým otvorem. Řekl Rauschningovi: „Naše revoluce je nová 
etapa nebo spíš definitivní etapa vývoje, který vede k potlačení historie...“ Nebo ještě: „Vy o mně 
nic nevíte, moji kamarádi ze strany nemají nejmenší představu o snech, kterými jsem posedlý, a o 
obrovité budově, jejíž základy budou alespoň položeny, až zemřu... Dochází k rozhodujícímu 
obratu světa. Ocitáme se na stěžejním bodě časů... Dojde k rozvratu planety, který vy 
nezasvěcenci nemůžete chápat... To, co se děje, je něco více než nástup nového náboženství...“ 



Rudolf Hess byl Haushofferovým asistentem, když tento vyučoval na mnichovské universitě. 
On navázal spojení mezi Haushofferem a Hitlerem. (Utekl z Německa letadlem a provedl tento 
ztřeštěný husarský kousek, když mu Haushoffer řekl, že ho viděl ve snu, jak letí do Anglie. Ve 
vzácných okamžicích jasného vědomí, které mu ponechávala jeho nevysvětlitelná choroba, 
prohlásil prý zajatec Hess, poslední přežilý ze skupiny Thule, jasně a zásadně, že Haushoffer byl 
kouzelník, skrytý mistr.) 

Když selhal pokus o puč, Hitler byl uvězněn ve vězení v Landshutu. Generál Karl 
Haushoffer, kterého tam uvedl Hess, navštěvuje Hitlera každodenně,“ tráví u něho celé hodiny, 
rozvíjí jeho teorie a těží z nich všechny argumenty vhodné k převzetí politické moci. Když je s 
Hessem sám, Hitler upravuje pro vnější propagandu Haushofferovy teze a Rosenbergovy plány v 
celek, který hned diktuje do Mein Kampfu. 

Karl Haushoffer se narodil roku 1869. Pobýval často v Indii a na Dálném východě. Byl 
vyslancem v Japonsku a naučil se japonsky. Podle něho pochází německý národ ze Střední Asie a 
trvalost, velikost i ušlechtilost světa jsou zajišťovány indogermánskou rasou. V Japonsku byl 
Haushoffer zasvěcencem jedné z nejdůležitějších tajných buddhistických společností a zavázal se 
prý pro případ, že by selhal ve svém „poslání“, že spáchá obřadní sebevraždu. 

V roce 1914 Haushoffer jako mladý generál na sebe upozornil kromobyčejnou schopností 
předvídat události: hodinu nepřátelského útoku, místa dopadu dělových střel, bouře, politické 
změny v zemích, o nichž vůbec nic nevěděl. Byl tímto darem předvídavosti obdařen také Hitler, 
nebo mu Haushoffer vnukával svá vlastní osvícení? Hitler předpověděl přesně datum vstupu 
svých vojsk do Paříže, datum příjezdu do Bordeaux prvních lodí, které prorazily blokádu. Když 
se rozhodne k obsazení Porýní, všichni evropští znalci, včetně německých, jsou přesvědčeni, že 
Francie a Anglie se postaví na odpor. Hitler předpoví, že nikoli. Oznámí předem datum 
Rooseveltovy smrti. 

Po první světové válce se Haushoffer znovu pustí do studií a zdá se, že se zaměřil výlučně na 
politický zeměpis. Zakládá revui Geopolitik a publikuje četná díla. Je velmi zajímavé, že tato 
vycházející díla se zakládají na úzce materialistickém politickém realismu. Tato starost, jež se 
projevuje u všech členů skupiny, aby používali vnější řeči ryze materialistické a dopravovali tak na 
veřejnost své pseudovědecké názory, neustále mate stopy. 

Geopolitik v něm zakrývá jinou osobnost, Schopenhauerova žáka vedeného k buddhismu, 
obdivovatele Ignáce z Loyoly, který je v pokoušení vládnout nad lidmi, zakrývá v něm 
mystického ducha, jenž hledá skryté skutečnosti, člověka velké kultury a velké duševní síly. Zdá 
se, že právě Haushoffer vybral za znak hnutí hákový kříž. 

V Evropě jako v Asii byla svastika vždy pokládána za magické znamení. Spatřoval se v ní 
symbol slunce a pramen života a plodnosti nebo symbol blesku, projev božího hněvu, který je 
nutno zažehnat. Na rozdíl od kříže, trojúhelníku, kruhu nebo měsíce není svastika jednoduchý 
znak, jenž mohl být vynalezen a znovu vynalezen v každém věku lidstva a na každém místě Země 
se symbolikou pokaždé odlišnou. Je to první znak nakreslený s přesným záměrem. Studujeme-li, 
jak se šířil, octneme se před problémem prvních věků, společného původu různých náboženství, 
prehistorických vztahů mezi Evropou, Asií a Amerikou. Jeho nejdávnější stopa byla prý objevena 
v Transylvánii a je z doby na sklonku období hlazeného kamene. Najdeme ji na stovkách vřeten, 
která pocházejí ze 14. století před Kristem, a ve vykopávkách Tróje. Objevuje se v Indii ve 4. 
století před n. l. a v Číně v 5. století po Kristu. 0 století později ji nacházíme v Japonsku ve chvíli, 
kdy je tam uváděn buddhismus, jenž z ní vytváří svůj znak. Zásadní zjištění: je zcela neznámá 
nebo se objevuje jen náhodně v celé semitské oblasti, v Egyptě, u Chaldejců, v Asýrii, u Féničanů. 
Je to symbol výlučně árijský. V roce 1891 upozorňuje Ernest Krauss germánskou veřejnost na 
tuto skutečnost: Guido List popisuje v roce 1908 ve svých populárních dílech svastiku jako 
symbol čistoty krve, který je zároveň znakem esoterického poznání, jak bylo odhaleno 
rozluštěním v Eddě. Na ruský dvůr byl hákový kříž uveden carevnou Alexandrou Fjodorovnou. 
Stalo se tak vlivem teosofů? Nebo spíše pod vlivem média Badmajeva, podivné osobnosti 
vychované ve Lhase, jež pak navázala četná spojení s Tibetem? A právě Tibet je jednou z oblastí 



světa, kde pravotočivá nebo levotočivá svastika nachází nejběžnější užití. Sem je nutno umístit 
velmi překvapující příběh. 

Na zeď Ipatijevova domu nakreslila carevna před svou popravou hákový kříž, který 
doprovodila nápisem. Nápis byl vyfotografován a pak si pospíšili s jeho smazáním. Kutěpov 
vlastnil prý tuto fotografii pořízenou 24. července, zatímco oficiální fotografie nese datum 14. 
srpna. Dostal prý rovněž do úschovy ikonu objevenou na těle carevny. V této ikoně prý se 
nacházelo jiné poselství, jež naráželo na tajnou společnost Zeleného draka. Podle agenta 
rozvědky, jenž byl později za záhadných okolností otráven a jenž užíval ve svých románech 
pseudonymu Teddy Legrand, zmizel prý Kutěpov beze stopy, protože byl unesen a zavražděn na 
trojstěžňové jachtě barona Otty Bautenase, který se stal později také obětí vraždy. Teddy Legrand 
píše: „Veliká bílá loď se jmenovala Asgard. Byla tedy pokřtěna – je to pouhá náhoda? – slovem, 
jímž islandské legendy označují království krále Thule.“ Podle Trebiche Lincolna (který tvrdil, že 
je ve skutečnosti lama Djordni Den) společnost Zelených, spřízněná se společností Thule, měla 
svůj původ v Tibetu. Jistý tibetský mnich v Berlíně, přezvaný „muž v zelených rukavičkách“, 
který dal třikrát uveřejnit v tisku naprosto přesně předem počet hitlerovských poslanců, kteří se 
dostanou do říšského sněmu, přijímal pravidelně Hitlera. Byl, jak říkali zasvěcenci, „držitelem 
klíčů ke království Agarthi“. 

A to nás přivádí zpět k Thule. Ve chvíli, kdy vychází Mein Kampf, je vydána také kniha Rusa 
Osendovského Lidé, zvířata a bozi, v níž jsou poprvé veřejně vyslovena jména Schamballah a 
Agarthi. Tato jména znovu uslyšíte z úst odpovědných činitelů z Ahnenerbe při norimberském 
procesu. 

Ale je rok 1925. Nacionálně socialistická strana začíná aktivně přibírat přívržence. Horst 
Wessel, Hörbigerova pravá ruka, organizuje úderky. Příštího roku je zabit komunisty. Na jeho 
památku skládá básník Ewers píseň, jež se stane posvátnou hymnou hnutí. Ewers, jenž je 
německým Lovecraftem, vstoupil s nadšením do strany, protože v ní vidí původní „nejsilnější 
výraz mocností zla“. 

Sedm mužů zakladatelů, kteří sní o tom, že „změní život“, je naprosto jisto, fyzicky i 
duchovně jisto, že je nesou tyto černé mocnosti. Máme-li přesné zprávy, pak přísaha, která je 
sdružuje, a báje, jíž se dovolávají, aby v ní čerpali energii, důvěru a naději, má svůj zdroj v jisté 
tibetské legendě. Před třiceti nebo čtyřiceti stoletími existovala v poušti Gobi vyspělá civilizace. 
Po katastrofě, snad atomické, se Gobi změnilo v poušť, a kdo unikl, vystěhoval se, jedni do 
severní Evropy, druzí na Kavkaz. Bůh nordických legend Thor byl prý jedním z hrdinů tohoto 
stěhování. 

„Zasvěcenci“ skupiny Thule byli přesvědčeni, že vystěhovalci z Gobi vytvořili základní lidské 
plémě, árijský kmen. Haushoffer hlásal nutnost „návratu k pramenům“, to jest nutnost dobýt 
celou východní Evropu, Turkestán, Pamír, Gobi a Tibet. Tyto země představovaly v jeho očích 
„srdce světa“, a kdokoli ovládá tuto oblast, ovládá svět. 

Podle legendy, v té podobě, jak se bezpochyby dostala k Haushofferovi kolem roku 1905 a 
jak ji po svém způsobu vypráví René Guénon v Králi světa, se po katastrofě v Gobi páni vysoké 
civilizace, držitelé znalostí, synové Vnějších Inteligencí, usadili v obrovské soustavě jeskyní pod 
Himálajem. V srdci těchto slují se rozštěpili ve dvě skupiny. Jedna šla „cestou pravé ruky“, druhá 
„cestou levé ruky“. První skupina má prý své středisko v Agarthi, místě kontemplace, skrytém 
městě dobra, chrámu neúčasti na světě. Druhá prošla prý Schamballahem, městem násilí a moci, 
jehož síly ovládají živly, lidské masy a urychlují příchod lidstva k „obratníku věků“. Mágové 
vedoucí lidstvo mohou prý uzavřít smlouvu s Schamballahem pomocí přísah a obětí. 

V Rakousku ohlašovala skupina Edelweiss v roce 1928, že se zrodil nový mesiáš. V Anglii 
prohlašovali sir Museyl a Ballamy jménem hörbigerovské doktríny, že světlo se dotklo Německa. 
V Americe se objevily „Stříbrné cesty“ plukovníka Ballarda. Jistý počet velkých Angličanů se 
snaží zburcovat veřejné mínění proti tomuto hnutí, v němž vidí především duchovní hrozbu, 
vzestup ďábelského náboženství. Kipling nařídí potlačit hákový kříž, který zdobí obálky jeho 
knih. Lord Tweedsmuir píšící pod jménem John Buchan vydává dva klíčové romány Soud úsvitu 



a Kníže v zajetí, které obsahují popis nebezpečí, do nichž může uvrhnout západní civilizaci 
„centrála energií“ intelektuálních, spirituálních a magických, zaměřených ke zlu. Saint-Georges 
Saunders odhaluje v Sedmi spáčích a v Skrytém království temné plameny nacistického 
esoterismu a jeho „tibetskou“ inspiraci. 

V roce 1926 se usadí v Berlíně a v Mnichově malá kolonie Indů a Tibeťanů. Když Rusové 
vstoupí do Berlína, najdou mezi mrtvolami tisíc dobrovolníků smrti v německých uniformách bez 
papírů a označení, příslušníků himalájské rasy. Jakmile začíná hnutí disponovat velkými 
finančními prostředky, organizuje do Tibetu četné expedice, které pokračují prakticky až do roku 
1943. 

Členové skupiny Thule měli získat hmotnou vládu nad světem, měli být ochráněni před 
jakýmkoli nebezpečím a jejich činnost měla působit na tisíc let, až do příští potopy. Zavazovali se, 
že zemřou vlastní rukou, dopustí-li se chyby, která by porušila smlouvu, a že budou konat lidské 
oběti. Vyhubení cikánů (750 000 mrtvých) mělo, jak se zdá, jen „magické“ důvody. Wolfram 
Sievers byl označen za vykonavatele, za kata obřadníka, za rituálního hrdlořeza. Vrátíme se k 
tomu vzápětí, ale je dobré si posvítit ihned odpovídajícím „zakázaným světlem“ na jeden z 
aspektů děsivého problému, kladeného modernímu svědomí tímto hromadným hubením. Podle 
představ hlavních odpovědných šlo o překonání lhostejnosti Mocností, o připoutání jejich 
pozornosti. Od Mayů až k nacistům zůstává v tom smysl lidských obětí. Často během 
norimberského procesu docházelo k údivu nad lhostejností nejvyšších hlav odpovědných za tyto 
vraždy. Krásná a děsivá slova, která klade Merrit do úst jednoho ze svých hrdinů ve svém románě 
Obyvatelé přeludu, nám snad pomohou pochopit tento postoj: „Zapomněl jsem, jako jsem na ně 
zapomínal vždycky, na oběti v temném vzrušení obřadem...“ 

14. března 1946 zabil Karl Haushoffer svou choť Martu a sám spáchal sebevraždu podle 
japonské tradice. Žádný pomník, žádný kříž neoznačuje jeho hrob. Dověděl se se zpožděním o 
popravě svého syna Albrechta v táboře Moabit, zatčeného s organizátory spiknutí proti Hitlerovi 
a atentátu, který selhal 20. července 1944. V zakrvavené kapse Albrechtova šatu se našel rukopis 
básní: 

K mému otci promluvil osud, 
jen na něm bylo, aby vrhl zpět 
démona zla do jeho vězení. 
Můj otec ale zlomil pečeť, 
necítil výdech zla, 
pustil démona do světa... 

Celý tento výklad při své rychlosti a nevyhnutelné nesoustavnosti zachycuje jen změť shod, 
záznamů, náznaků, domněnek. Je samozřejmé, že prvky shromážděné zde podle naší metody 
nevylučují naprosto výklad hitlerovského fenoménu na základě politiky a ekonomie. Je také 
samozřejmé, že všechno v duchu, ba i v podvědomí lidí, o nichž mluvíme, nebylo určeno těmito 
vírami. Ale šílené obrazy, které popisujeme, ať pokládané jen za obrazy nebo za skutečnosti, 
znepokojovaly tyto mozky v té či oné chvíli. To alespoň se nám jeví jako naprosto jisté. 

Naše sny v nás však neuhasínají jako hvězdy, když nastane den. Září dále za našimi city, 
myšlenkami, činy. Jsou fakta a je podzemní fakt a to my chceme probádat. 

Nebo spíše jen upozorňujeme, opírajíce se o několik bodů, které máme k dispozici, že by se 
probádat mělo. Sami můžeme říci jen jedno, že v tomto podzemí je větší tma, než si myslíte. 

X 

Himmler a problém naruby. — Obrat roku 1934. — Černý řád u moci. — Bojovní mniši se 
smrtihlavem. — Zasvěcování v hradech. — Sieversova poslední modlitba. — Podivná činnost 
Ahnenerbe. — Velkokněz Friedrich Hielscher. — Jüngerova zapomenutá poznámka. — Smysl 
jedné války a jednoho vítězství. 



Bylo to za kruté zimy roku 1942. Nejlepší němečtí vojáci a výkvět zbraní SS poprvé už 
nepostupoval, náhle zmrazen v děrách ruské stepi. Tvrdošíjná Anglie se připravovala na budoucí 
boje a Amerika se měla záhy pohnout. Jednoho jitra této zimy našel v Berlíně tlustý doktor 
Kersten, z jehož rukou vyzařovalo fluidum, svého klienta, říšského vůdce Himmlera, smutného a 
rozvráceného. 

„Drahý pane Kerstene, tonu v strašlivých úzkostech.“ 
Začínal pochybovat o vítězství? Nikoli. Rozepjal si kalhoty, aby se podrobil masáži břicha, a 

natažen, s očima upřenýma ke stropu, začal mluvit. Vysvětloval: Vůdce pochopil, že nebude míru 
na zemi, dokud bude naživu jediný Žid... „A tak mi nařídil,“ pokračoval Himmler, „abych 
okamžitě zlikvidoval všechny Židy, které máme v moci.“ Jeho dlouhé, suché ruce spočívaly na 
divaně nehnutě, jako by byly zmrzlé. Odmlčel se. 

Užaslý Kersten viděl, jak krunýřem mistra Černého řádu proniká záblesk soucitu, a jeho 
hrůzou se mihla naděje: 

„Ano, ano,“ odpověděl, „vy v hloubi svého svědomí neschvalujete tuto krutost... chápu váš 
hrozný smutek.“ 

„Ale to není ono! Vůbec ne!“ zvolal Himmler a vztyčil se. „Vy ničemu nerozumíte!“ 
Hitler si ho povolal. Požádal ho, aby zlikvidoval okamžitě pět až šest miliónů Židů. Byla to 

ohromná práce a Himmler byl unaven. A pak, měl v té chvíli hrozně moc věcí na práci. Bylo 
nelidské vyžadovat od něho ještě tohle úsilí navíc v příštích dnech. Opravdu nelidské. To také 
naznačil svému milovanému vůdci a milovaný vůdce nebyl spokojen, zmocnil se ho hrozný hněv 
a Himmler byl teď velmi smuten, že na chvíli podlehl vyčerpání a sobectví. 

Jak si vysvětlit tuto strašlivou zvrácenost všech hodnot? K tomu nestačí povolat na pomoc 
jen šílenství. To všechno se odehrává ve vesmíru rovnoběžném s naším, jehož struktury a zákony 
jsou radikálně odlišné. Fyzik George Gamov si představuje paralelní vesmír, v němž by například 
koule japonského kulečníku spadla do dvou otvorů najednou. Vesmír, ve kterém žijí lidé jako 
Himmler, je přinejmenším stejně cizí vesmíru našemu jako vesmír Gamovův. Skutečný člověk, 
zasvěcenec Thule, je ve spojení s Mocnostmi a veškerá jeho energie je zaměřena ke změně života 
na zeměkouli. Médium žádá od skutečného člověka, aby zlikvidoval několik miliónů pololidí? 
Budiž, ale chvíle je nevhodně zvolena. Je to absolutně nutné? Ihned? Nuže dobrá. Překonejme 
ještě trochu sami sebe, obětujme se ještě více. .. 

20. května 1945 zajali britští vojáci na mostě v Berweverde, 25 mil na západ od Lüneburgu, 
velkého muže kulaté hlavy a úzkých ramen, který měl papíry na jméno Hitzinger. Odvedli ho na 
vojenskou policii. Byl v civilu a měl pásku přes pravé oko. Po tři dny se britští důstojníci snažili 
odhalit jeho skutečnou totožnost. Nakonec unaven sundal svou pásku a řekl: „Jmenuju se 
Heinrich Himmler.“ Nevěřili mu. Trval na svém. Aby ho vyzkoušeli, přinutili ho, aby se svlékl 
donaha. Pak mu dali na vybranou mezi americkou uniformou a pokrývkou. Zahalil se do 
pokrývky. Jeden z vyšetřovatelů se chtěl přesvědčit, že neskrývá nic na intimních místech těla. 
Jiný ho požádal, aby otevřel ústa. Tehdy vězeň rozkousl ampulku s kyanidem ukrytou v zubu a 
klesl mrtev k zemi. Tři dny nato převzal jeden major a tři poddůstojníci jeho tělo. Odebrali se do 
lesa nedaleko Lüneburgu, vykopali hrob, hodili do něj mrtvolu a pečlivě uhladili půdu. Nikdo 
přesně neví, kde odpočívá Himmler, pod kterou větví znějící štěbetáním ptáků se rozkládá tělo 
toho, kdo se pokládal za znovuvtělení císaře Jindřicha I., Ptáčníka. 

Kdyby Himmler žil a byl postaven před norimberský tribunál, co by byl mohl říci na svou 
obranu? Nebylo společného jazyka mezi ním a členy poroty. Nebydlel na této straně světa. Patřil 
cele jinému řádu věcí a ducha. Byl to bojující mnich z jiné planety. „Nebylo dosud možno s 
uspokojením vysvětlit,“ říká žalobce Poetel, „skryté psychologické záměry, které zplodily 
Osvětim a všechno, co toto jméno představuje. Norimberské procesy také podstatně do věci 
nevnesly mnoho světla a hojnost psychoanalytických výkladů, které prohlašovaly bez obalu, že 
celé národy mohou ztratit duševní rovnováhu stejným způsobem jako izolované individuum, 
jenom zatemnila celý problém. Nikdo neví, co se odehrávalo v mozcích lidí, jako byli Himmler a 



jemu podobní, když dávali vyhlazovací rozkazy. Když se však postavíme na stanovisko toho, co 
nazýváme fantastickým realismem, zdá se nám, že začínáme přece jen něco vědět. 

Denis de Rougemont říkal o Hitlerovi: „Někteří lidé se domnívají, protože to pocítili v jeho 
přítomnosti v podobě jakési posvátné hrůzy, že je sídlem nějaké Vlády, Trůnu nebo Moci, asi 
jako když svatý Pavel mluví o duších druhého řádu, které mohou také spadnout do jakéhokoli 
těla a usadit se v něm jako posádka. Slyšel jsem ho pronášet jednu z jeho velkých řečí. Odkud má 
tu nadlidskou moc, kterou rozvíjí? Cítíme velmi dobře, že energie takové povahy nevychází z 
individua, a dokonce, že se může projevit, jen když individuum odsuneme stranou, když se stane 
jen nositelem této moci, která uniká naší psychologii. To, co tu říkám, by byl romantismus 
nejnižšího druhu, kdyby dílo vykonané tímto mužem – a myslím tím samozřejmě mocí, která jeho 
prostřednictvím působí – nebylo skutečností, která vyvolává zděšený úžas našeho věku.“ 

Nuže, zdá se, že Hitler za svého vzestupu k moci, když se mu dostalo naučení Eckardtových 
a Haushofferových, chtěl využít Mocí, které měl k dispozici nebo spíše které jeho 
prostřednictvím působily ve smyslu a směru politické a nacionalistické ctižádosti celkem dosti 
omezeně. Původně je to malý člověk zmítaný silnou vlasteneckou a sociální vášní. Nasazuje se v 
nižším stupni; jeho sen má hranice. Jako zázrakem však spěje vpřed a všechno se mu daří. Ale 
médium, jímž procházejí energie, nechápe samozřejmě jejich mohutnost a směr. 

Tancuje podle hudby, která není od něho. Až do roku 1934 se domnívá, že kroky, které 
provádí, jsou dobré. Ale vypadává poněkud z rytmu. Domnívá se, že stačí, aby využíval Mocí. Ale 
Moci neslouží člověku, člověk slouží jim. A to je význam (nebo jeden z významů) podstatné 
změny, která zasahuje během čistky v červnu 1934 a bezprostředně po ní. Hnutí, o němž se 
Hitler sám domníval, že má být nacionální a socialistické, se stává tím, čím mělo být, přimkne se 
těsněji k tajné doktríně. Hitler se nikdy neodváží požádat o účty ze Strasserovy „sebevraždy“ a 
dají mu podepsat rozkaz, který povznáší SS na úroveň autonomní organizace nadřazené straně. 
Joachim Gunthe píše v jedné německé revui po porážce: „Životní myšlenka, která živila SA, byla 
poražena 30. června 1934 ideou čistě ďábelskou, ideou SS.“ „Je obtížno přesně určit den, kdy se v 
Hitlerovi zrodil sen o biologické mutaci,“ říká dr. Delmas. Idea biologické mutace je jen jedna z 
aspektů esoterického aparátu, jemuž se nacistické hnutí přizpůsobuje lépe od této doby, kdy se 
médium stává nikoli naprostým šílencem, jak se domnívá Rauschning, ale ochotnějším nástrojem 
a bubeníkem pochodu nekonečně ctižádostivějšího, než je pochod k moci jedné strany, národa 
nebo dokonce rasy. 

Himmler je pověřen, aby zorganizoval SS nikoli jako policejní oddíly, ale jako skutečný 
náboženský řád, hierarchizovaný od laických bratří až k představeným. V nejvyšších sférách se 
nacházejí muži vědomě odpovědní za Černý řád, jehož existence ostatně nebyla nikdy oficiálně 
uznána nacionálně socialistickou vládou. V samém lůně strany se mluvilo o těch, kteří „patřili k 
vnitřnímu kruhu“, ale nikdy se jim nedostalo legálního označení. Zdá se být jisté, že doktrína, 
nikdy plně nezveřejněná, spočívala na absolutní víře v síly naprosto překračující obvyklé lidské 
síly. V náboženství se odlišuje teologie, pokládaná za vědu, od mystiky intuitivní a nesdělitelné. 
Práce společnosti Ahnenerbe, o nichž budeme mluvit dále, jsou teologickou stránkou, Černý řád 
je mystickou stránkou náboženství Pánů Thule. 

Je nutno si dobře uvědomit, že od chvíle, kdy celé stmelovací a podněcovací dílo hitlerovské 
strany mění směr, nebo lépe řečeno, orientuje se přísněji ve směru tajné doktríny, více nebo méně 
správně chápané, více nebo méně správně aplikované až dosud médiem umístěným na místě 
propagandy, nemáme před sebou už hnutí nacionální a politické. Témata zůstanou zhruba stejná, 
ale půjde už jen o řeč exoterickou, jíž se promlouvá k davům, o popis bezprostředních cílů, za 
nimiž se skrývají jiné cíle. „Všechno už ztratilo význam kromě neúnavného sledování 
neslýchaného snu. Od té chvíle, kdy by byl měl Hitler k dispozici národ, který by uměl lépe než 
německý národ sloužit nastolení jeho nejvyšší myšlenky, nebyl by váhal a byl by německý národ 
obětoval.“ Nikoli „svou nejvyšší myšlenku“, ale nejvyšší myšlenku magické skupiny, která jednala 
jeho prostřednictvím. Brasillach uznává, „že by obětoval veškeré lidské štěstí, své i svého národa 
návažkem k tomu, kdyby mu to tajuplná povinnost, jíž byl poslušen, přikázala“. 



„Prozradím vám jedno tajemství,“ řekl Hitler Rauschningovi, „zakládám řád.“ A vyvolává 
před ním hrady, kde se bude konat první zasvěcení. A dodává: „Odtamtud vzejde druhý stupeň 
člověka, jenž bude mírou a středem světa, člověka-boha. Člověk-bůh, nádherné ztělesnění Bytí, 
bude jakoby obrazem kultu... Ale jsou stupně, o nichž mi není dovoleno mluvit...“ 

■ 

Jako centrála energie postavená kolem své mateřské centrály, Černý řád izoluje všechny své 
členy od světa, ať už patří k jakémukoli stupni zasvěcení. „Samozřejmě,“ píše Poetel, „jen zcela 
malý okruh nejvyšších hodnostářů a hlavních velitelů SS byl zasvěcen do těchto teorií a 
podstatných požadavků. Členové různých ,přípravných‘ formací se o nich dovídali, jen když 
museli žádat své velitelé o svolení k sňatku nebo když byli postaveni pod zvláštní pravomoc, 
ostatně krajně přísnou, ale jejímž výsledkem bylo, že nepodléhali pravomoci civilní správy. Tehdy 
shledávali, že kromě zákonů Řádu nemají žádnou jinou povinnost a že pro ně neexistuje 
soukromý život.“ 

Bojující mniši, příslušníci SS s umrlčí hlavou (je důležité nesměšovat je s jinými skupinami SS, 
jako byly „zbraně SS“ složené z laických bratří nebo terciářů Řádu, nebo také s lidskými 
mechanismy sestrojenými jako nápodoba skutečného SS, jako odlitky vzoru) dosáhnou prvního 
zasvěcení v hradech. Ale nejdříve projdou seminářem zvaným la Napola. Když Himmler otevíral 
jednu z těchto Napol nebo přípravných škol, převedl celou doktrínu na jejího nejmenšího 
jmenovatele: „Věřit, poslouchat, bojovat, to je vše.“ Jsou to školy, kde jak říká Schwarze Korps 
26. listopadu 1942, „se učí rozdávat a přijímat smrt“. Později, budou-li toho hodni, pochopí 
kadeti přijatí do hradů, že „přijmout smrt“ může být interpretováno ve smyslu „odumřít sám 
sobě“. Ale nejsou-li hodni, pak se dočkají fyzické smrti na bitevních polích. „Tragédie velikosti je 
v tom, že je nutno jít přes mrtvoly.“ A co na tom sejde? Všichni lidé nemají skutečnou existenci a 
je celá hierarchie existencí od člověka zdánlivého až po velkého mága. Sotva vystoupil z nicoty, 
už se do ní kadet vrací a zahlédl jenom ve své spáse cestu, jež vede k nádherné podobě Bytí... 

Na těchto hradech se skládaly sliby a tam se vstupovalo do „nezvratného nadlidského 
osudu“. Černý řád převádí v čin hrozby doktora Leye: „Ten, komu strana odebere právo na 
hnědou košili – a každý z nás si to musí dobře uvědomit, ten neztratí jenom své funkce, ale bude 
zničen ve své osobě i v osobách své rodiny, své ženy a svých dětí. Takové jsou tvrdé zákony, 
nelítostné zákony našeho Řádu.“ 

Zde se ocitáme mimo svět. Nejde tu už o věčné Německo nebo o nacionálně socialistický 
stát, ale o magickou přípravu člověka-boha, člověka, který přijde po lidech a kterého Mocnosti 
pošlou na Zemi, až upravíme rovnováhu duchovních sil. Obřad, při němž se dostávala runa SS, 
se prý dosti podobal tomu, co popisuje Reinhold Schneider, když před námi vyvolává členy Řádu 
německých rytířů ve velkém sále Remteru v Marienburgu, jak se sklánějí a skládají slib, jenž z nich 
činí církev bojující: „Přicházeli z kraje rozmanitých tváří, kde vřel život. Vstupovali do přísné 
uzavřenosti tohoto hradu a opouštěli své osobní štíty, jejichž erby nosili nejméně čtyři jejich 
předkové. Teď jejich znakem bude kříž, jenž nařizuje vést nejtěžší boj, jaký může být, a jenž 
zajišťuje věčný život;“ Ten, kdo ví, mnoho nemluví. Neexistuje žádný popis zasvětitelské 
ceremonie na nacistických hradech, ale víme, že se takový obřad konal. Říkalo se mu „obřad 
hustého vzduchu“ a byla to narážka na ovzduší mimořádného napětí, které tam vládlo a 
rozptýlilo se, teprve když byly složeny sliby. Okultisté jako Lewis Spence se domnívali, že v tom 
vidí černou mši v nejčistší satanské tradici. Proti tomu Willi Frieschauer ve svém díle o 
Himmlerovi vykládá „hustý vzduch“ jako okamžik naprosté otupělosti účastníků. Mezi těmito 
dvěma tezemi je místo pro interpretaci realističtější a tedy fantastičtější. 

Nezvratný osud. Byly vytvořeny plány, jak izolovat členy SS s umrlčí lebkou od světa 
„zdánlivých lidí“ po celý život. Bylo navrženo vytvořit sídla, vesnice veteránů rozdělené po celém 
světě, jež by byly podřízeny jen správě a autoritě Řádu. Ale Himmler a jeho „bratři“ pojali sen 
mnohem mohutnější. Svět měl mít za vzor svrchovaný stát SS. „Na mírové konferenci,“ řekl 
Himmler v březnu 1943, „se svět doví, že staré Burgundsko bude znovu vzkříšeno, tato země, jež 



byla kdysi zemí věd a umění a již Francie ponížila na úroveň slepého střeva chovaného v lihu. 
Svrchovaný burgundský stát se svou armádou, svými zákony, penězi a poštovnictvím bude 
vzorným státem SS. Bude obsahovat románsky mluvící Švýcarsko, Pikardii, Champagne, Franche 
Comté, Henagávsko a Lucembursko. Úřední řečí bude přirozeně němčina. Nacionálně 
socialistická strana tam nebude mít žádnou moc. Budou tam vládnout jen SS a svět bude zároveň 
zděšený a užaslý před tímto státem, kde budou uplatněny koncepce světa SS.“ 

■ 

Skutečný muž vychovaný zasvěcením v SS stojí ve svých vlastních očích mimo dobro a zlo. 
„Himmlerova organizace nepočítá s fanatickou pomocí sadistů, kteří vyhledávají vůli k vraždě, 
počítá s novými muži.“ Mimo „vnitřní kruh“, jenž zahrnuje „umrlčí lebky“, jejich náčelníky, bližší 
tajné doktríně svou hodností a jejichž střediskem je Thule, svatyně všech svatyň, existuje ještě 
esesák průměrného typu, který je jenom strojem bez duše, sloužícím robotem. Lze ho dosáhnout 
standardní výrobou, tak, že se vyjde od „záporných vlastností“. Jeho výroba není závislá na 
doktríně, ale na prostých výchovných metodách. „Nejde vůbec o potlačení nerovnosti mezi lidmi, 
ale naopak o její znásobení a o to, aby se z ní stal zákon chráněný nepřekročitelnými hradbami,“ 
říká Hitler... „Jak bude vypadat budoucí společenský řád? Kamarádi, řeknu vám to: bude v něm 
třída pánů, bude v něm dav různých členů strany hierarchicky utříděný, bude v něm veliká masa 
anonymů, kolektiv sloužících, navěky podřízených a ještě pod nimi třída ovládnutých cizinců, 
moderních otroků. A nad tím vším nová vysoká šlechta, o níž nemohu mluvit... Ale o těchto 
plánech nesmějí nic vědět prostí bojující.“ 

Svět je hmota, jež se dá přeměňovat, aby se z ní uvolnila energie soustředěná kouzelníky, 
psychická energie schopná přilákat Mocnosti z Vnějšku, Neznámé Nadřazence, Pány Vesmíru. 
Činnost Černého řádu neodpovídá žádné politické nebo vojenské nutnosti, ale nutnosti magické. 
Koncentrační tábory vznikají ze zasvětitelské magie, jsou symbolickým aktem, jakousi maketou. 
Všechny národy budou vyrvány ze svých kořenů, proměněny v obrovský dav nomádů, v hrubou 
hmotu, s níž bude možno libovolně nakládat a z níž vzejde květ, člověk, který je ve styku s bohy. 
Je to model planety naruby (jako říkával Barbey d‘Aurevilly, že peklo je nebe naruby), planety, jež 
se stala magickou rolí přeorávanou Černým řádem. 

Při vyučování na hradech je část tajné doktríny tradována následující formulí: „Existuje jen 
Kosmos čili Vesmír, živá bytost. Všechny věci, všechny bytosti, včetně člověka, jsou jen různé a 
během věků se rozmnožující formy živého vesmíru.“ My sami nežijeme, dokud jsme si 
neuvědomili tuto bytost, která nás obklopuje, objímá a připravuje skrz nás jiné formy. Stvoření 
není dokončeno, Duch Kosmu nedošel dosud klidu, buďme pozorní na jeho příkazy, které nám 
předávají bohové, my, zatvrzelí kouzelníci hnětoucí krvavé a slepé lidské těsto! Plynové pece v 
Osvětimi, toť jejich obřad. 

■ 

Plukovník SS Wolfram Sievers, který se omezil na ryze rozumovou obhajobu, požádal, než 
vstoupil do popravčí komory, aby ho nechali naposled konat jeho bohoslužbu, pronést tajuplné 
modlitby. Pak bez nejmenšího projevu citu nastavil svůj krk katovi. 

Byl generálním správcem Ahnenerbe a jako takový byl v Norimberku odsouzen k smrti. 
Ahnenerbe, studijní společnost zabývající se zkoumáním dědictví svých předků, byla založena 
soukromě Sieversovým duchovním učitelem Friedrichem Hielscherem, mystickým přítelem 
švédského badatele Sven Hedina, který byl v úzkých vztazích s Haushofferem. Sven Hedin, 
odborník na Dálný východ, žil dlouho v Tibetu a sehrál významnou roli prostředníka při 
vytváření esoterických nacistických doktrín. Friedrich Hielscher nebyl nikdy nacista a udržoval 
dokonce styky s židovským filosofem Martinem Buberem. Ale jeho hluboké teze se blížily 
„magickým“ pozicím velkých mistrů nacionálního socialismu. Hitler učinil z Ahnenerbe v roce 
1935, dva roky po jejím založení, oficiální organizaci připojenou k Černému řádu. Její prohlášené 



cíle byly: „Vyhledat místa, ducha, činy, dědictví indogermánské rasy a sdělit lidu zajímavou 
formou výsledky těchto bádání. Toto poslání se musí provádět s použitím exaktních vědeckých 
metod.“ Dokonalá německá rozumová organizace postavená do služeb iracionality. V lednu 1939 
byla Ahnenerbe zkrátka a jednoduše vtělena do SS a její vedoucí přibráni do osobního 
generálního štábu Himmlerova. V té chvíli měla k dispozici padesát ústavů řízených profesorem 
Wurstem, specialistou na staré posvátné texty, který vyučoval sanskrt na universitě v Mnichově. 

Zdá se, že Německo utratilo na výzkumy Ahnenerbe více než Amerika na výrobu první 
atomové bomby. Tato bádání směřovala od vlastní vědecké činnosti k studiu okultních praktik, k 
vivisekci provozované na vězních až ke špionáži tajných společností. Došlo k jednání se 
Skorzenym, aby se zorganizovala výprava, jejímž cílem byla krádež svatého grálu, a Himmler 
vytvořil zvláštní sekci, zpravodajskou službu, jež se starala „o oblast nadpřirozena“. 

Seznam zpráv, které s velkým nákladem vydala Ahnenerbe, překonává veškeru 
obrazotvornost: Přítomný stav bratrstva rosekruciánů, symbolické potlačení harfy v Ulsteru, 
okultní význam gotických věžiček a vysokých cylindrů v Etonu atd. Když se armády připravují 
evakuovat Neapol, Himmler opětovně opakuje rozkazy, aby zejména nezapomněli odnést 
mohutný náhrobní kámen posledního císaře z rodu Hohenstaufů. V roce 1943, po pádu 
Mussoliniho, shromáždí říšský vedoucí Himmler v jedné vile v okolí Berlína šest největších 
německých okultistů, aby odhalili místo, kde je duce držen v zajetí. Porady generálního štábu 
začínají seancí jóginského soustředění. V Tibetu navazuje na Sieversův rozkaz doktor Scheffer 
četné kontakty v lámaseriích. Přivádí do Mnichova k vědeckým studiím „árijské“ koně a „árijské 
včely“, jejichž med má zvláštní přednosti. 

Za války organizuje Sievers v táborech deportovaných hrůzné pokusy, jež se od té doby staly 
námětem několika černých knih. Ahnenerbe se „obohatila“ o „institut vědeckého bádání národní 
obrany“, který má k dispozici všechny možnosti, jež skýtá Dachau. Profesor Hirt, jenž řídí tyto 
ústavy, si zřídí sbírku typicky izraelitských koster. Sievers odevzdává invazní armádě v Rusku 
objednávku na sbírku lebek židovských komisařů. Když se v Norimberku připomínají tyto 
zločiny, zůstává Sievers dalek jakéhokoliv normálního lidského citu a soucit je mu zcela 
neznámou věcí. Je někde jinde. Slyší jiné hlasy. 

Hielscher hrál bezpochyby významnou úlohu ve vypracování tajné doktríny. Mimo tuto 
doktrínu zůstává Sieversovo chování stejně jako chování ostatních hlavních odpovědných mužů 
zcela nepochopitelné. Termíny „mravní otrlost“, „mentální krutost“, „šílenství“ nic nevysvětlují. 
O duchovním otci Sieversově nevíme téměř nic. Ale Ernst Jünger o něm mluví v deníku, který si 
vedl za let okupace v Paříži. Jeho francouzský překladatel nezachoval poznámku, která je v našich 
očích stěžejní. Její skutečný smysl bije do očí teprve při „realistickofantastickém“ výkladu 
nacistického fenoménu. 

K datu 14. října 1943 píše Jünger: 
„Večer návštěva, Bogo. (Jünger z opatrnosti halí vysoké osobnosti do pseudonymů. Bogo je 

Hielscher, jako je Kniebolo Hitler.) V době tak chudé na původní síly se mi jeví jako jeden z 
mých známých, o němž jsem nejvíce uvažoval, aniž se mi podařilo si vytvořit nějaký úsudek. 
Kdysi jsem se domníval, že vstoupí do historie naší doby jako jedna z těch málo známých, avšak 
nesmírně jemným duchem vynikajících osobností. Nyní se domnívám, že sehraje významnější 
úlohu. Mnoho jich – ne-li většina mladých intelektuálů generace, která dospěla po první světové 
válce – prošlo jeho vlivem a často i jeho školou... Potvrdil mi podezření, které chovám už dávno, 
že totiž založil církev. Staví se teď nad veškeru dogmatiku a pokročil už velmi daleko v liturgii. 
Ukázal mi sérii zpěvů a cyklus slavností, „pohanský rok“, který zahrnuje celé uspořádání bohů, 
barev, zvířat, pokrmů, kamenů, rostlin. Viděl jsem tam, že posvěcení světla se slaví 2. února...“ 

A Jünger dodává na potvrzení naší teze: 
„Mohl jsem u Boga zjistit základní změnu, jež mi připadá typická pro celou naši elitu: vrhá se 

do metafyzických oblastí s celým nadšením myšlenky uhnětené racionalismem. To mě ohromilo 
už u Spenglera a počítám to k příznivým předpovědím. Dalo by se zhruba říci, že 19. století bylo 



století racionální a že 20. století je století kultů. Kniebolo (Hitler) sám z nich žije, odkud i 
naprostá neschopnost svobodomyslných duchů vidět třeba jen i místo, kde přebývá.“ 

Hielscher, který nebyl znepokojován, přišel svědčit pro Sieverse v norimberském procesu. 
Před soudci zůstal na politickém odvrácení pozornosti a držel se řečí úmyslně absurdních o 
rasách a kmenech předků. Žádal o milost, aby směl doprovodit Sieverse k šibenici, a odsouzený 
odříkával s ním modlitby zvláštního kultu, o němž tento nikdy nemluvil v průběhu výslechu. Pak 
se uchýlil do ústraní. 

■ 

Chtěli změnit život a promísit ho se smrtí jiným způsobem. Připravovali příchod Neznámého 
Nadřazence. Měli magickou koncepci světa a člověka. Obětovali jí veškeru mládež své země a 
přinesli bohům v oběť oceán lidské krve. Učinili všechno, aby si usmířili Vůli Mocností. 
Nenáviděli moderní západní civilizaci, ať je měšťanská nebo dělnická, zde její fádní humanismus 
a tam zase její omezený materialismus. Měli zvítězit, protože byli nositeli ohně, který jejich 
nepřátelé, kapitalisté nebo marxisté, u sebe nechali už dávno pohasnout, neboť usnuli s 
myšlenkou všedního a omezeného osudu. Měli se stát pány na tisíciletí, neboť stáli na straně 
mágů, velkokněží a demiurgů... A teď najednou byli poraženi, rozdrceni, odsouzeni, pokořeni 
obyčejnými lidmi, žvýkači žvýkačky nebo pijáky vodky, lidmi bez nejmenšího posvátného 
vytržení, s omezenou vírou a s cíli zcela přízemními. A lidmi z povrchu světa, pozitivními, 
rozumnými, morálními, lidmi prostě lidskými. Milióny dobrých lidí dobré vůle zlomily Vůli rytířů 
jiskřivých temnot! Na východě ti těžkopádní mechanizátoři, na západě ti puritáni z bavlnky 
postavili v ohromném množství tanky, letadla, děla. A vlastnili atomovou bombu, oni, kteří 
nevěděli, co jsou to velké skryté energie! A teď, jako když hlemýždi vylezou po dešti, vynořili se z 
deště olova soudci s okuláry, profesoři lidského práva a horizontální ctnosti, doktoři 
prostřednosti, barytoni Armády spásy, nosítkáři Červeného kříže, naivní křiklouni „zpívajících 
zítřků“ a přišli do Norimberka, aby udíleli lekce ze základů morálky pánům, bojujícím mnichům, 
kteří podepsali smlouvu s Vyššími mocnostmi, obětníkům, kteří četli v černém zrcadle, 
spojencům Schamballaha, dědicům grálu! A posílali je na šibenici a jednali s nimi jako se zločinci 
a zuřivými šílenci! 

Jednu věc nemohli pochopit obžalovaní z Norimberka a jejich vůdci, kteří spáchali 
sebevraždu, že totiž civilizace, která triumfovala, byla bezpečně civilizací duchovní, ohromným 
hnutím, které od Chicaga po Taškent strhává lidstvo k vyššímu určení. Uvedli v pochybnost 
rozum a nahradili ho magií. Je skutečně pravda, že karteziánský rozum nepokrývá celek člověka, 
celek jeho poznání. Oni ho uvedli do spánku. Jenže spánek rozumu plodí příšery. A na povrchu 
zatím rozum, nikoli uspaný, ale naopak dohnaný do úzkých dospíval vyššími cestami tajemstvím 
ducha k záhadám energie, k všesvětovému souladu. Čím větší požadavky klade rozumovost, tím 
více fantastiky se objevuje a příšery zplozené spánkem rozumu jsou jen jeho černou karikaturou. 
Ale soudcové v Norimberku, ale mluvčí vítězné civilizace sami nevěděli, že tato válka byla válkou 
duchovní. Neuměli se podívat z dostatečné výše na svůj vlastní svět. Věřili jen, že dobro zvítězí 
nad zlem, a neviděli hloubku přemoženého zla a výši triumfujícího dobra. Němečtí a japonští 
váleční mystikové se pokládali za větší kouzelníky než ve skutečnosti byli. Představitelé civilizace, 
kteří je porazili, nedo spěli k vědomí vyššího magického smyslu, kterého nabyl jejich vlastní svět. 
Mluvili o rozumu, o spravedlnosti, o svobodě, o úctě k životu atd. v rovině, která už nebyla 
rovinou oné druhé poloviny 20. století, kdy se poznání změnilo a kdy byl patrný přechod k 
jinému stavu lidského vědomí. 

Je pravda, že nacisté by museli zvítězit, kdyby moderní svět byl jen tím, čím je dosud v očích 
většiny z nás: prostým a čistým dědictvím materialistického a scientistického 19. století a 
měšťácké myšlenky, která pokládá Zemi za místo, jež lze zařídit tak, aby ho šlo lépe užívat. Jsou 
dva ďáblové. Ten, který mění božský řád v nepořádek, a ten, který proměňuje pořádek v pořádek 
jiný, nebožský. Černý řád měl zvítězit nad civilizací, o níž se domníval, že upadla na úroveň 
pouhých hmotných choutek zahalených pokryteckou morálkou. Ale ona nebyla jen tím. Nová 



tvář se objevila za martyria, které jí nacisté způsobili, jako tvář na roušce Veroničině. Od vzestupu 
inteligence v masách až po jadernou fyziku. Od psychologie vrcholků vědomí až po 
meziplanetární rakety probíhala jakási alchymie, rýsoval se příslib přeměny lidstva, vzestupu 
všeho živého. Nebylo to snad na první pohled patrno a polovičatí duchové litovali velmi dávných 
dob duchovní tradice a byli tak vlastně spjati s nepřítelem nejžhavějším vláknem své duše, když se 
ježili proti tomuto světu, kde rozeznávali jen narůstající mechaničnost. Ale ve stejné době 
mužové, jako například Teilhard de Chardin, měli lépe otevřené oči. Očima nejvyšší inteligence a 
očima lásky odhalují tutéž věc na různých rovinách. Rozlet národů k svobodě, zpěv důvěry 
mučedníků obsahovaly v zárodku tuto velikou archandělskou naději. Naše civilizace, stejně 
špatně posuzovaná zvenčí mystiky zamilovanými do minulosti jako zvnitřku primitivními 
pokrokáři, měla být zachráněna. Diamant řeže sklo. Ale borazon, což je syntetický křišťál, řeže 
diamant. Struktura diamantu je uspořádanější než struktura skla. Nacisté mohli zvítězit. Ale 
probuzená inteligence může vytvářet za svého vzestupu obrazce čistšího rádu než ty, které září v 
temnotách. 

„Udeříš-li mě do tváře, nenastavím druhou tvář nenapřáhnu také pěst, odpovím tvrdě.“ Bylo 
nutné, aby tato bitva mezi pány podzemí a malými dobráky na povrchu, mezi temnými 
mocnostmi a lidstvem na vzestupu skončila v Hirošimě jasným znamením Moci, o níž se 
nediskutuje. 

ČLOVĚK ,  TO  NEKONEČNO  

I .  NOVÁ INTUICE 

Fantastično v ohni a krvi. — Přehrady nevíry. — První raketa. — Měšťáci a dělníci Zemi. — 
Falešná fakta a opravdová fikce. — Obývané světy. — Návštěvníci odjinud. — Moderní mýty. 
— O fantastickém realismu v psychologii. — Za průzkum vnitřní fantastiky. — Výklad 
metody. — Jiné pojetí svobody. 

Když jsem vylezl ze sklepa, Juvisy, město mého dětství, zmizelo. Hustá žlutá mlha pokrývala 
hromady zříceného zdiva, z něhož zaznívaly výkřiky a steny. Svět mých her, mých přátelství, 
mých lásek a většiny svědků mého začínajícího života ležel pod tímto širým měsíčním polem. O 
něco později, když se zorganizovala pomoc, přilétli ptáci, kteří oklamáni reflektory se domnívali, 
že je den, a začali zpívat na keřích pokrytých prachem. 

Jiná vzpomínka: jednoho letního rána, tři dny před osvobozením, jsem byl s deseti kamarády 
v jednom soukromém domě nedaleko Bouloňského lesíka. Sešli jsme se z různých, narychlo 
opuštěných táborů mládeže a náhoda nás shromáždila v této poslední improvizované škole, kde 
nás nadále učili neochvějně, zatímco se všechno měnilo za rachotu zbraní a okovů, umění, jak 
vyrábět loutky, jak hrát komedii a zpívat. Toho rána jsme stáli v pseudogotické hale a zpívali jsme 
za řízení romantického regenschoriho trojhlasně lidovou písničku: „Dejte mi vodu, vodičku...“ 
Přerušil nás telefon. O několik minut později nás zavedl učitel zpěvu do jedné garáže. Jiní chlapci 
se samopaly v rukou střežili její vchody. Mezi starými vozy a sudy oleje leželi mladí muži 
provrtaní kulkami, pobití granáty: skupina bojovníků hnutí odporu umučených Němci u Kaskády 
v lesíku. Podařilo se nám zachránit jejich těla. Přivezly se rakve, poslové odešli zpravit o tom 
rodiny. Bylo třeba umýt mrtvoly, vysušit louže krve, zapnout kabáty a kalhoty, které potrhaly 
granáty, přikrýt bílým papírem a upravit do jejich rakví ty povražděné, jejichž oči, ústa a rány řvaly 
hrůzou, dodat těm tvářím a tělům zdání čisté smrti, a v té vůni řezničiny s houbou a kartáčem v 
ruce jsme nosili vodu, vodičku... 

Pierre Mac Orlan cestoval před touto válkou a hledal „společenskou fantastiku“, kterou 
nacházel v pitoreskních velkých přístavech: v hospůdkách v Hamburku za deště, na nábřežích u 
Temže, ve fauně Antverp. Kouzlo neobvyklosti! Ale fantastično přestalo být uměleckou 
záležitostí a stalo se zkušeností prožitou v ohni a krvi civilizovaným světem. Obchodník s 



ozdobnými kůžemi ve vaší ulici se objevil jednoho dne na prahu svých dveří se žlutou hvězdou 
na srdci. Syn domovnice dostával z Londýna poselství v surrealistickém stylu a nosil neviditelné 
kapitánské prýmky. Tajná partyzánská válka rozvěšovala náhle oběšence na vesnické balkóny. 
Několik ostře odlišných vesmírů se navzájem prokládalo, A dech náhody vás převáděl z jednoho 
do druhého. 

Bergier mi vypravuje: 
„V táboře v Mauthausenu jsme byli označeni NN, Nacht und Nebel, Noc a mlha, žádný z nás 

nemyslel, že by mohl přežít. 5. května 1945, když první americký džíp vyjel na pahorek, jeden 
ruský vězeň odpovědný za protináboženský boj na Ukrajině, který ležel vedle mne, se pozdvihl na 
loket a zvolal: ,Zaplať Pánbůh!‘ 

Všichni schopní muži byli repatriováni v létající pevnosti, a tak jsem se octl na úsvitu 19. na 
letišti Heinz v Rakousku. Letadlo přiletělo z Barmy. ,Je to přece světová válka, ne?‘ řekl mi 
radiotelegrafista. Odeslal za mne poselství do spojeneckého generálního štábu v Remeši a pak mi 
ukázal radarové vybavení. Byly tam všechny možné druhy přístrojů, jejichž uskutečnění jsem 
pokládal za nemožné před rokem 2000. V Mauthausenu mi američtí lékaři vyprávěli o penicilínu. 
Za dva roky překročily vědy století. Napadla mě pošetilá myšlenka: ,A co atomová energie?‘ – 
,Mluví se o ní,‘ řekl mi radista. ,Je to dosti tajné, ale trousí se o tom pověsti...‘ 

O několik hodin později jsem byl na bulváru před Madeleine ve svém pruhovaném úboru. 
Byla to Paříž? Byl to sen? Obklopovali mě lidé a kladli mi otázky. Utekl jsem do metra a 
zatelefonoval rodičům: ,Okamžik, hned budu doma.‘ Ale vyšel jsem zase ven. To bylo důležitější 
než všechno ostatní. Musel jsem nejdřív zase najít své oblíbené místo z předválečné doby, 
Brentanovo americké knihkupectví na třídě u Opery. Můj vstup vyvolal pozornost. Navalili mi 
plnou náruč deníků a revuí... Seděl jsem na lavičce v Tuileriích a pokoušel jsem se smířit přítomný 
svět s tím, který jsem znal. Mussolini visel na řeznickém háku. Hitler shořel. Německé oddíly byly 
na ostrově Oleronu a v atlantských přístavech. Válka ve Francii tedy nebyla skončena? Technické 
revue ohromovaly. Penicilín byl triumfem sira Alexandra Fleminga. Byla to tedy skutečnost? 
Zrodila se nová chemie, chemie silikonů, látek tvořících přechod mezi organickým a 
neorganickým. Helikoptéra, jejíž nemožnost byla dokázána v roce 1940, se vyráběla sériově. 
Elektronika vykonala fantastické pokroky. Televize měla být záhy tak rozšířena jako telefon. 
Vylodil jsem se ve světě stvořeném z mých snů o roce 2000. Některé texty mi byly 
nepochopitelné. Kdo to byl ten maršál Tito? A co ty Spojené národy? A co bylo DDT? 

Náhle jsem začal chápat, tělesně i duševně, že nejsem ani vězeň, ani odsouzenec k smrti a že 
mám veškerý čas a veškerou svobodu, abych chápal a jednal. Především jsem před sebou měl 
celou tuto noc, kdybych chtěl. Asi jsem hrozně zbledl. Přistoupila ke mně nějaká žena a chtěla mě 
zavést k lékaři. Utekl jsem jí a běžel jsem k rodičům, které jsem našel v slzách. Na stole v jídelně 
byly obálky přivezené cyklisty, vojenské a civilní telegramy. Lyon právě dal mé jméno jedné ulici, 
byl jsem jmenován kapitánem, vyznamenán různými zeměmi a americká výprava pátrající po 
tajných zbraních v Německu mě žádala o spolupráci. K půlnoci mě otec přinutil, abych si šel 
lehnout. Ve chvíli, kdy jsem usínal, zaútočila dvě latinská slova bez důvodu na mou paměť: 
magna mater. Druhého dne ráno, když jsem se probudil, jsem si je připamatoval a pochopil jsem 
jejich smysl. Ve starém Římě museli uchazeči tajného kultu Velké Matky projít krvavou lázní. 
Když přežili, zrodili se podruhé.“ 

■ 

V této válce se otevřely všechny spojovací dveře mezi všemi světy. Strašlivý průvan. Pak nás 
atomová bomba vrhla do atomové éry. V příštím okamžiku nám rakety ohlašovaly kosmický věk. 
Všechno se stávalo možným. Hradby nedůvěřivosti, tak silné v 19. století, byly právě silně 
otřeseny válkou. Teď se zhroutily úplně. 

V březnu 1954 prohlásil americký ministr války Ch. Wilson: „Spojené státy stejně jako Rusko 
mají nyní v rukou moc zničit celý svět.“ Představa skonání věku pronikala do vědomí. Člověk 
odříznutý od minulosti a pochybující o budoucnosti odhaloval přítomnost jako absolutní 



hodnotu, tuto úzkou hranici mezi minulostí a budoucností jako nějakou znovu nalezenou 
věčnost. Cestovatelé k beznaději, samotě a věčnosti odjížděli na moře na voru. Experimentální 
Noemové, průkopníci příští potopy světa živící se planktonem a létajícími rybkami. Zároveň se 
hrnuly ze všech zemí zprávy o objevení létajících talířů. Nebe se zalidňovalo inteligencemi 
zvnějšku. Malý obchodník s obloženými chlebíčky jménem Adamski, který měl krámek na úpatí 
obřího dalekohledu na hoře Palomar v Kalifornii, se překřtí na profesora, prohlásí, že ho 
navštívili Venušané, a vylíčí své rozhovory s nimi v knize, která se dočkala největšího prodejního 
úspěchu po válce, a stane se Rasputinem holandského dvora. Ve světě, který je podobným 
způsobem zmítán záhadnou tragikou, si člověk musí klást otázku, z jakého těsta jsou lidé, kteří 
nemají víru a kteří se už nechtějí bavit. 

■ 

Když Chestertonovi vykládali o konci světa, odpověděl: „Proč bych se znepokojoval? Vždyť 
nastal už několikrát.“ Za milión let, co lidé straší na této Zemi, poznali bezpochyby nejednu 
Apokalypsu. Inteligence několikrát pohasla a opět se rozžehla. Vidíme-li z dálky muže jdoucího 
nocí s lucernou v ruce, jeví se nám střídavě jako stín a oheň. Všechno nás vede k myšlence, že 
opět jednou nastal konec světa a že právě proděláváme nová učednická léta inteligentní existence 
v novém světě, světě velkých lidských mas, jaderné energie, elektronického mozku a 
meziplanetárních raket. Snad bychom potřebovali jinou duši a jiného ducha pro tuto odlišnou 
zemi. 

16. září 1959 ve 22 hodiny 2 minuty ohlásily rozhlasové stanice všech zemí, že raketa 
vypuštěná ze Země poprvé přistála na Měsíci. Poslouchal jsem rádio Luxembourg. Hlasatel 
oznamoval v tuto hodinu každou neděli pořad rozmanitostí, který nese titul: „Otevřené dveře...“ 
Vyšel jsem do zahrady, abych se podíval na zářící měsíc, na Moře Klidu, na němž spočívaly už 
několik vteřin trosky rakety. Zahradník byl také venku. „Je to tak krásné, jako evangelium, 
pane...“ Dodal tak té věci bezděčně její pravou velikost, umístil událost do správných rozměrů. 
Cítil jsem se v té chvíli opravdu blízký tomu člověku, všem prostým lidem, kteří zvedali tvář k 
nebi v té minutě uchváceni úžasem a zmateným i mocným dojetím. „Šťastný člověk, který ztratí 
hlavu, najde ji opět v nebi!“ A zároveň jsem se cítil nesmírně vzdálen lidem mého prostředí, všem 
těm spisovatelům, filosofům a umělcům, kteří se brání takovým záchvatům nadšení pod 
záminkou jasnozřivosti a obrany humanismu. Můj přítel Jean Dutour například, pozoruhodný 
spisovatel zamilovaný do Stendhala, mi řekl několik dní předtím: „Podívejte se, zůstaňme na 
Zemi, nenechávejme se rozptylovat těmi elektrickými vláčky pro dospělé.“ Jiný můj velmi drahý 
přítel, Jean Giono, kterého jsem byl navštívit v Manosque, mi vyprávěl, že jednoho nedělního 
rána, když šel přes Colmar-les-Alpes, viděl kapitána četnictva a faráře, jak před kostelem hrají hru 
s obroučkami. „Pokud budou faráři a kapitáni četnictva, kteří si hrají na chytání kroužků, bude 
zde na zemi místo pro štěstí a bude nám tu lépe než na Měsíci...“ Nuže, všichni moji přátelé byli 
měšťáci opoždění ve světě, kde lidé vzrušovaní obrovskými plány v kosmickém měřítku se 
začínají cítit jako dělníci Země. „Zůstaňme na Zemi!“ říkali. Reagovali jako lyonští tkalci, když byl 
objeven mechanický tkalcovský stav. Báli se, že ztratí zaměstnání. V éře, do níž vstupujeme, cítí 
moji přátelé spisovatelé, že společenské, mravní, politické a filosofické perspektivy humanistické 
literatury a psychologického románu se budou záhy jevit jako bezvýznamné. Velkým úspěchem 
literatury takzvaně moderní je, že nám brání, abychom byli skutečně moderní. Marně si 
namlouvají, že píší pro celý svět. Cítí dobře, že se blíží doba, kdy bude duch mas upoután velkými 
mýty, plány strašlivých dobrodružství a kdy oni, když budou dále psát své malé „lidské“ historky, 
zklamou lidi svými falešnými fakty, místo aby jim vykládali skutečné fikce. 

■ 

Toho večera 16. září 1959, když jsem sešel do zahrady a díval se svýma očima zralého muže, 
svýma znavenýma a lačnýma očima do hlubokého nebe na Měsíc, který od té chvíle už nesl 



lidskou stopu, mé dojetí bylo dvojnásobné, neboť jsem myslel na svého otce. Vzhlížel jsem 
vzhůru s rozhalenou hrudí, jako činíval on kdysi každého večera v naší ubohé předměstské 
zahrádce. A jako on, i já jsem si kladl nejmohutnější otázku: „Jsme my, lidé této Země, jediné 
živoucí bytosti?“ Můj otec si kladl tuto otázku, protože měl velkou duši a také protože četl díla 
pochybného spiritualismu, primitivní výmysly. Položil jsem si ji, když jsem četl Pravdu i díla čisté 
vědy a když jsem se stýkal s vědci. Ale tady pod hvězdami, s tváří obrácenou vzhůru, jsem byl po 
jeho boku zvědav jako on onou zvídavostí, která přináší nekonečné uvolnění ducha. 

Před chvílí jsem připomněl zrození mýtu o létajících talířích. Je to významný sociální fakt. Ale 
je samozřejmé, že by se nemělo věřit v ty vesmírné koráby, z nichž vystupují malí mužíčkové, 
kteří se dávají do řeči se závoráři nebo s obchodníky s obloženými chlebíčky. Marťané, Saturňané 
nebo obyvatelé Jupitera jsou málo pravděpodobní. Ale náš přítel Carles-Noël? Martin píše, když 
shrnuje všechny konkrétní poznatky o této otázce: „Mnohost možných obydlených míst v 
galaxiích a zejména v galaxii naší vyvolává téměř jistotu, že jsou možné nesmírně početné formy 
života.“ Na každé planetě jiného Slunce, byť to bylo i ve vzdálenosti stovek světelných let od 
Země, musejí existovat bytosti nám podobné, jestliže je tam totožná hmota a atmosféra. A 
propočet ukazuje, že jenom v naší galaxii může existovat od deseti do patnácti miliónů planet, jež 
se dají víceméně přirovnat k naší Zemi. Harlow Shapley ve svém díle Hvězdy a lidé počítá ve 
známém vesmíru asi s jedním biliónem pravděpodobných sester naší Země. Všechno nás tedy 
vyzývá k tomu, abychom předpokládali, že i jiné světy jsou obydleny, že i jiné bytosti obývají 
vesmír. Na sklonku roku 1959 byly zřízeny na universitě v Cornell ve Spojených státech 
laboratoře. Za vedení profesorů Coccioniho a Morrissona, průkopníků dálkových styků, hledají 
se tam znamení, která k nám snad vysílají jiné živé bytosti z vesmíru. 

Spíše než přistání raket na blízkých hvězdách by mohl být událostí styk lidí s jinými 
inteligencemi a snad s jinými psychismy. 

Existují-li jiné inteligence jinde, vědí o naší existenci? Zachycují a luští vzdálenou ozvěnu 
našich rádiových vln a televize, kterou vysíláme? Vidí pomocí přístrojů poruchy působené na 
našem Slunci obřími planetami Jupiterem a Saturnem? Vysílají stroje do naší galaxie? Naši 
sluneční soustavu mohly nesčetněkrát prolétnout pozorovací rakety, aniž o tom máme sebemenší 
tušení. Ve chvíli, kdy píši, neumíme už ani najít náš Luník III, jehož vysílačka má poruchu. 
Nevíme, co se děje v naší oblasti. 

Přišli nás už navštívit živí tvorové, obyvatelé z Odjinud? Je nejvýše pravděpodobné, že 
planety byly navštíveny. Proč by to měla být právě Země? V polích světelných let jsou rozhozeny 
miliardy hvězd. Jsme nejbližší? Jsme nejzajímavější? Avšak je dovoleno si představovat, že „velcí 
cizinci“ mohli přiletět, aby pozorovali naši zeměkouli, snad na ní i přistávali a pobývali. 

Doktor Ralph Stair z amerického rozhlasu analyzoval tektity, podivné hyalinové skály 
rozptýlené v oblasti Libanonu, a připouští, že by mohly pocházet ze zmizelé planety, která byla 
někde mezi Marsem a Jupiterem. Ve složení tektitů byly objeveny radioaktivní izotopy hliníku a 
berylia. 

Značný počet věrohodných vědců se domnívá, že Marsův satelit Foibos je dutý. Jde prý o 
umělé těleso umístěné na oběžnou dráhu kolem Marsu mimozemskými inteligencemi. Takový byl 
závěr článku vážné revue Discovery z listopadu 1959. To je také domněnka sovětského profesora 
Šklovského, specialisty v rádiové astronomii. 

V Litěraturnoj gazetě z února 1960 vyvolala rozruch studie profesora Agresta, doktora 
fyzikálních a matematických věd, který prohlásil, že tektity, jež se mohly vytvořit jen za podmínek 
velmi vysoké teploty a mocného jaderného záření, jsou snad stopy přistání sondovacích raket, jež 
přilétly z vesmíru. Před milióny let nás snad někdo navštívil. Podle profesora Agresta (který v této 
studii neváhal navrhnout tak báječné hypotézy a ukázal tak, že věda v rámci pozitivní filosofie 
může a má se otvírat co nejplněji tvořivé obrazotvornosti, smělým domněnkám) zničení Sodomy 
a Gomory bylo prý výsledkem termonukleárního výbuchu vyvolaného cestovateli z vesmíru ať už 
záměrně nebo v důsledku nutného zničení jejich energetických zásob, než odlétli do kosmu. V 
rukopisech z Mrtvého moře čteme tento popis: 



„Zvedl se sloup dýmu a prachu podobný sloupu kouře, jenž vzešel ze srdce země. A vychrlil 
déšť síry a ohně na Sodomu a Gomoru a zničil ta města, celou pláň, všechny obyvatele i 
rostlinstvo. A Lotova žena se otočila a proměnila se v solný sloup. A Lot žil v Isoaru a pak se 
usadil v horách, neboť měl strach zůstat v Isoaru. 

Lidé byli varováni, aby opustili místa budoucího výbuchu, aby se nezdržovali na otevřených 
místech, aby se nedívali na výbuch a aby se ukryli pod zem... Ti z uprchlíků, kteří se ohlédli, 
oslepli a zahynuli.“ 

A právě v této končině v Antilibanonu je jednou z nejzáhadnějších památek „terasa v 
Baalbeku“. Je to plošina postavená z kamenných kvádrů. Hrany některých z nich měří více než 
dvacet metrů a kameny váží přes dva tisíce tun. Nikdy se nepodařilo vysvětlit, ani proč ani jak ani 
kým byla tato plošina postavena. Podle profesora Agresta není vyloučeno, že se tu nacházíme 
před zbytky nějaké přistávací plochy zřízené astronauty, kteří přišli z kosmu. 

A konečně zprávy moskevské Akademie věd o sibiřském výbuchu z 30. června 1908 vnukají 
domněnku o rozpadu mezihvězdného korábu, který se octl v úzkých. 

Onoho 30. června 1908 v sedm hodin ráno se vztyčil sloup ohně nad sibiřskou tajgou a 
zvedal se až do výše 80 kilometrů. Les byl rozprášen v okruhu 40 kilometrů v důsledku styku 
obrovité ohnivé koule se Zemí. Po několik týdnů se nad Ruskem, západní Evropou a severní 
Afrikou vznášely podivné zlatavé mraky, které v noci odrážely sluneční světlo. V Londýně 
fotografovali lidi čtoucí noviny na ulici v jednu hodinu ráno. Ještě dnes nevyrostlo znovu 
rostlinstvo v této sibiřské oblasti. Měření provedená v roce 1960 ruskou vědeckou komisí 
odhalila, že stupeň radioaktivity tam třikrát překračuje normální míru. 

A jestliže nás navštívili, procházeli se ti báječní badatelé mezi námi? Zdravý rozum na to říká: 
Toho bychom si přece všimli. Nic není méně jisté. První pravidlo etologie zní, že nemáme rušit 
zvířata, která pozorujeme. Zimanski, německý vědec z Tubingenu, geniální žák Conrada Lorenze, 
studoval po tři roky hlemýždě a osvojoval si jejich řeč a jejich psychické počínání, až ho hlemýždi 
skutečně pokládali za jednoho z nich. Naši návštěvníci si mohli vést podobně s lidmi. Je to 
myšlenka pobuřující, je však podložena. 

Přišli tito shovívaví badatelé na Zemi před začátkem známé lidské historie? Indická legenda 
mluví o Pánech z Dzyanu, kteří přišli z vnějška a přinesli pozemšťanům oheň a luk. Zrodil se 
život sám na Zemi nebo sem byl přenesen cestovateli z prostoru? 

Většina astronomů a teologů myslí, že pozemský život začal na Zemi. Ale cornellský 
astronom Thomas Gold je přesvědčen o opaku. Ve zprávě, kterou četl na „kongresu vědců o 
kosmickém prostoru“ v Los Angeles, který se konal v lednu roku 1960, nadhodil Gold 
domněnku, že život mohl existovat jinde ve vesmíru po nespočetné miliardy let, než se uchytil na 
Zemi. Jak se dostal život na Zem a jak začal svůj dlouhý vzestup k lidskému druhu? Snad ho 
přinesly kosmické koráby. 

Život existuje na Zemi asi miliardu let. Gold to připomíná. Začal prostými formami 
mikroskopické velikosti. 

Po miliardě let mohla planeta podle Goldovy hypotézy rozvinout tvory dostatečně 
inteligentní, aby dokázali cestovat dále do prostoru, navštěvovat plodné, ale panenské planety a 
také je oplodňovat mikroby schopnými přizpůsobení. Takové poskvrnění je pravděpodobně 
normálním začátkem života na každé planetě včetně Země. „Cestovatelé z prostoru,“ říká Gold, 
„mohli navštívit Zemi před miliardou let a zbytky života, které tu zanechali, se rozmohly tou 
měrou, že tyto mikroby budou záhy mít jiného činitele (lidské cestovatele prostorem), který bude 
schopen je šířit dále po tomto obrovském bitevním poli.“ 

Co se děje s ostatními galaxiemi, které se vznášejí v prostoru daleko za hranicemi Mléčné 
dráhy? Astronom Gold je jedním ze zastánců teorie vesmíru v pevném stavu. 

Kdy tedy začal život? Teorie vesmíru v pevném stavu tvrdí, že prostor je bez hranic a že čas 
nemá začátek ani konec. Jestliže se život šíří od starších k novějším galaxiím, pak jeho historie 
může jit zpět až do věčna časů, nemá začátek ani konec. 



„Přišli jsme odjinud,“ ptá se biolog Loren Eiseley, „přišli jsme odjinud a chystáme se vrátit k 
nám s pomocí svých strojů?...“ 

■ 

Ještě pár slov o nebesích: hvězdná dynamika ukazuje, že hvězda nemůže uchvátit jinou 
hvězdu. Dvojhvězdy a trojhvězdy, jejichž existenci pozorujeme, by tedy měly mít stejné stáří. 
Jenže spektroskopie odhaluje v soustavách dvojhvězd a trojhvězd složky různého věku. Bílý 
trpaslík starý deset miliard let doprovází například rudého obra o stáří tří miliard let. Je to 
nemožné, a přece tomu tak je. Vyptávali jsme se na to s Bergierem spousty astronomů a fyziků. 
Někteří a nikoli bezvýznamní nevylučují hypotézu, podle níž tato abnormální seskupení hvězd 
byla takto sestavena Vůlemi, Inteligencemi. Vůle a Inteligence, které by přemisťovaly hvězdy a 
seskupovaly je uměle, aby tak vesmíru daly vědět, že život existuje v té či oné oblasti nebes k větší 
slávě ducha. 

Udivující předpovědi budoucí spirituality napsal zneuznaný francouzský filosof 19. století 
Blanc de Saint-Bonnet: „Náboženství nám bude dokázáno jako absurdita. Nebudeme už slyšet 
zneuznanou doktrínu, nebude k nám volat nevyslyšené svědomí, fakta budou mluvit svým 
velkým hlasem. Pravda opustí výšiny slova a sestoupí v chléb, který pojídáme. Světlo se změní v 
oheň!“ 

■ 

K zdrcující představě, že lidská inteligence snad není jediná, jež žije a působí ve vesmíru, se 
připojila myšlenka, že naše vlastní inteligence je schopna navštěvovat rozličné světy našeho 
vesmíru, zmocňovat se jejich zákonů, vydat se jaksi cestovat a pracovat na druhou stranu zrcadla. 
Tento fantastický průlom byl proveden matematickým duchem. Jen nedostatek zvídavosti a 
znalostí nás přiměl, že jsme pokládali básnickou zkušenost počínaje Rimbaudem za vrcholný fakt 
intelektuální revoluce moderního světa. Ale tímto vrcholným faktem je výbuch matematického 
génia, jak to ostatně dobře viděl Valéry. Člověk stojí dnes před svým vlastním matematickým 
géniem jako před obyvatelem z jiného světa. Moderní matematické entity žijí, vyvíjejí se a 
oplodňují se v nepřístupných světech, světech cizích jakékoli lidské zkušenosti. V knize Lidé jako 
bohové předpokládá H. G. Wells, že existuje tolik vesmírů jako stránek v tlusté knize. Žijeme jen 
na jedné z těchto stránek. Ale matematický génius probíhá celým dílem, představuje onu 
skutečnou a neomezenou moc, kterou vlastní lidský mozek. Neboť když takto cestuje v jiných 
vesmírech, vrací se ze svých výprav obtížen nástroji, jež mohou účinně působit na změnu světa, v 
němž žijeme. Ovládá zároveň bytí i konání. Matematik například studuje prostorové teorie, které 
vyžadují dvojí úplný okruh, abychom se vrátili na výchozí místo. Nuže, tato práce naprosto cizí 
jakékoli činnosti v naší životní sféře umožňuje objevovat vlastnosti, kterých jsou poslušny 
elementární částice v mikroskopických prostorech, a tak umožňuje pokrok jaderné fyziky, jež 
přeměňuje naši civilizaci. Matematická intuice, která otvírá cestu k jiným vesmírům, mění 
konkrétně vesmír náš. Matematický génius, tak blízký géniu čisté hudby, je zároveň géniem, který 
nejmocněji působí na hmotu. Z „absolutního jinde“ se zrodila „absolutní zbraň“. 

Konečně, když člověk povznese matematickou myšlenku na její nejvyšší stupeň abstrakce, 
zpozoruje, že tato myšlenka snad není jeho výlučným majetkem. Objeví, že například hmyz má, 
jak se zdá, vědomí vlastností prostoru, které nám unikají, a že snad existuje univerzální 
matematická myšlenka, že snad zpěv vyššího ducha stoupá z totality všeho živoucího... 

■ 

V tomto světě, kde už pro člověka není nic jistého, ani on sám, ani svět, jak ho definovaly 
zákony a fakta nedávno připouštěná, se rodí plnou rychlostí mytologie. Kybernetika způsobila, že 
se vynořila myšlenka, jako by lidská inteligence byla překonána inteligencí elektronického mozku, 
a obyčejný člověk hledí na zelené oko stroje, „který myslí“, se zmatkem a hrůzou dávného 



Egypťana, který hleděl na sfingu. Na Olympu sídlí atom a třímá v pěsti blesk. Sotva se začalo 
stavět francouzské atomové středisko Marcoule, lidé z okolí se domnívali, že vidí, jak jejich rajská 
jablíčka hynou. Bomba ničí naši dobu a působí, že přivádíme na svět zrůdy. Literatura zvaná 
literaturou vědecké fikce, hojnější než literatura psychologická, skládá odyseu našeho věku s 
Marťany a mutanty a s metafyzickým Odysseem, který se vrací domů, když překonal prostor a 
čas. 

K otázce: „Jsme sami?“ se připojuje otázka: „Jsme poslední?“ Končí evoluce člověkem? 
Nevytváří se už teď nadřazenec, nadčlověk? Nežije už mezi námi? A máme si tohoto nadčlověka 
představovat jako individuum, nebo jako kolektivní bytost, jako lidskou masu, která celá kvasí a 
sráží se a je strhována k uvědomění své jednoty a svého vzestupu? V éře davů individuum umírá, 
ale je to vykupitelská smrt spirituální tradice: zemřít, abychom se konečně zrodili. Odumírá 
vědomí psychologickému, aby se zrodilo pro vědomí kosmické. Cítí, jak na něho působí strašlivý 
tlak. Zemře buď tak, že mu bude odolávat, nebo zemře tak, že se mu podvolí. Na straně 
odmítnutí, vzdoru, číhá totální smrt, neboť tady jde o ovládnutí mnohosti, tak aby se vytvořil 
unanimní psychismus řízený vědomím času, prostoru a touhou po objevu. 

Podíváme-li se na věc blíže, obráží to všechno lépe základ myšlenek a neklidu dnešního 
člověka než analýzy neonaturalistického románu nebo sociálně politické studie. Uvědomíme si to 
záhy, až ti, kteří si osvojují funkci svědků a vidí nové věci starýma očima, budou rozdrceni 
skutečnostmi. 

■ 

Na každém kroku v tomto světě otevřeném vstříc záhadám vidí člověk, jak se vztyčují 
otazníky tak obrovské, jako byla zvířata a rostliny předpotopní doby. Tyto otazníky neodpovídají 
jeho velikosti. Ale jaká je vlastně velikost člověka? Sociologie a psychologie se vyvíjely mnohem 
pomaleji než fyzika a matematika. Člověk 19. století se ocitá náhle před jiným světem. Ale je 
člověk sociologie a psychologie 19. století skutečný člověk? Nic není tak málo jisté. Po 
intelektuální revoluci vyvolané Descartesovou Rozpravou o metodě, po zrození věd a 
encyklopedického ducha, po mohutném přínosu racionalismu a optimistického scientismu 19. 
století vstupujeme do okamžiku, kdy nesmírnost a složitost skutečna, jež bylo až dosud odhaleno, 
by měla nutně zapůsobit na to, co jsme si mysleli až dosud o povaze lidského poznání, rozvrátit 
nastolené myšlenky o vztazích člověka s jeho vlastní inteligenci – jedním slovem vyžadovat 
duchovní postoj velmi odlišný od toho, co jsme nazývali ještě včera moderním postojem. Invazi 
vnější fantastiky by mělo odpovídat prozkoumání fantastiky vnitřní. Je nějaká vnitřní fantastika? 
A není to, co člověk vykonal, jen promítnutím toho, čím je nebo čím se stane? 

K tomu prozkoumání vnitřního fantastična tedy přistoupíme. Nebo alespoň se budeme snažit 
přesvědčit, že by tento průzkum byl užitečný, a načrtnout jednu z jeho metod. Přirozeně nemáme 
ani čas, ani prostředky, abychom se věnovali opatřením a experimentům, jež se nám jeví jako 
žádoucí a o něž se snad pokusí lépe kvalifikovaní badatelé. Ale vlastním smyslem naší práce 
nebylo měřit a experimentovat. Tím bylo zde jako v celém tomto tlustém díle sbírat fakta a 
vztahy mezi fakty, které oficiální věda leckdy zanedbává nebo jimž upírá právo na existenci. 
Takový způsob práce se může zdát neobvyklý a podněcovat k podezření. A přece taková práce 
stála u kolébky velkých objevů. Darwin například nejednal jinak a sbíral a srovnával přehlížené 
informace. A z této sbírky zdánlivě úchylné se zrodila evoluční teorie. Podobně, a i když se 
nechceme srovnávat s Darwinem, jsme viděli během své práce, jak se rodí teorie skutečného 
vnitřního člověka, totální inteligence a probuzeného vědomí. 

Tato práce je neúplná, potřebovali bychom k ní ještě deset let. Kromě toho z ní podáváme 
jen souhrn nebo spíše určitý obraz, abychom neodrazovali čtenáře, neboť počítáme se svěžestí 
jeho ducha, jako jsme my sami vždycky usilovali, abychom ve svěžesti udrželi i ducha svého. 

Totální inteligence, probuzené vědomí – zdá se nám, že člověk míří k těmto podstatným 
výbojům v lůně světa, jenž se plně obrozuje a jenž, jak se zdá, od něho především vyžaduje, aby 
se zřekl svobody. Ale svoboda, co s tím? ptal se Lenin. Svoboda být tím, čím byl, je člověku 



skutečně pozvolna odnímána. A záhy mu bude dopřána jen svoboda stát se jiným, přejít do 
vyššího stavu inteligence a vědomí. Podstata této svobody není psychologická, ale mystická, 
alespoň odvoláváme-li se na stará schémata, na včerejší jazyk. V jistém smyslu jsme přesvědčeni, 
že přínosem civilizace je, že takzvaný mystický postup se šíří na této Zemi kouřící továrnami a 
chvějící se raketami a zachvacuje celé lidstvo. Uvidíme, že tento postup je praktický, že je v jistém 
smyslu „druhým dechem“, který lidé potřebují, aby vyhověli zrychlení v osudu Země. 

„Bůh nás stvořil, jak jen mohl nejméně. Svoboda, tato moc být příčinou, tato schopnost mít 
zásluhu, žádá, aby člověk sám sebe přetvářel.“ 

 
   
 I I .  VNITŘNÍ  FANTASTIČNO 

Průkopníci: Balzac, Hugo, Flammarion. — Jules Romains a nejobšírnější otázka. — Konec 
pozitivismu. — Co je parapsychologie. — Mimořádná fakta a bezpečné zkušenosti. — Příklad 
Titaniku. — Schopnost vidění. — Předvídání a sen. — Parapsychologie a psychoanalýza. — 
Naše práce vylučuje odvolávání na okultismus a pseudovědy. — Hledání mašinérie hloubek. 

Literární kritik a filosof Albert Béguin tvrdil, že Balzac byl mnohem spíše vizionář než 
pozorovatel. Tato teze se mu zdá být přesná. V podivuhodné novele Soudní vykonavatel vidí 
Balzac zrození parapsychologie, jež se udá v druhé polovině 20. století a pokusí se založit jako 
přesnou vědu studium „psychických mocí“ člověka: 

„Přesně v hodinu, kdy paní de Dey umírala v Carantanu, byl její syn zastřelen v Morbihanu. 
Můžeme připojit tento tragický fakt ke všem pozorováním o sympatiích, které se neohlížejí na 
zákony prostoru, k dokumentům, které shromažďují s učenou zvídavostí někteří osamělí muži a 
které poslouží jednoho dne k založení nové vědy, jíž chyběl až do dnešního dne geniální člověk.“ 

V roce 1891 prohlásil Camille Flammarion: „Konec našeho století se podobá poněkud konci 
století předešlého. Duch se cítí unaven tvrzeními filosofie označované za pozitivní. Mám dojem a 
tušení, že se tato filosofie mýlí... ,Poznej sebe sama!‘ říkal Sokrates. Už tisíce let se učíme 
nesmírné množství věcí kromě toho, co nás zajímá nejvíc. Zdá se, že nynější tendence lidského 
ducha konečně hodlá poslechnout Sokratovy výzvy.“ 

K Flammarionovi na observatoř v Juvisy přijížděl jednou měsíčně z Londýna Conan Doyle, 
aby studoval s astronomem jevy jasnovidectví, zjevení, materializace ostatně pochybné. 
Flammarion věřil v přízraky a Conan Doyle sbíral fotografie víl. „Nová věda“ tušená Balzacem se 
nezrodila, ale její nutnost byla stále zřejmější. 

Viktor Hugo prohlásil hrdě ve své převratné studii o Williamu Shakespearovi: „Každý člověk 
v sobě nese svůj Patmos. Je mu ponecháno na vůli, aby se vydal nebo nevydal na ono děsivé 
předhoří myšlenky, odkud je zřít temnoty. Jestliže se tam nevydá, zůstává ve všedním životě, ve 
všedním vědomí, ve všední ctnosti a víře i ve všedních pochybách a je to v pořádku. Pro jeho 
vnitřní klid je to zřejmě to nejlepší. Vydá-li se však na tento vrcholek, je jednou provždy 
uchvácen. Objevily se mu hluboké vlny zázračna. Nikdo nepohlédne beztrestně na tento oceán... 
Zmocní se ho posedlost tou přitahující propastí, pátráním v nezbádaném ztratí zájem o zemi a 
život, propadne touze vstoupit do zakázané oblasti, a snaží se dotknout nedotknutelného, spatřit 
neviditelné, začne se tam stále vracet, opře se lokty a skloní se nad propast, učiní krok a potom 
dva a tak pronikne do neproniknutelného a tak odejde navždy do neomezených prostorů 
nekonečna.“ 

Pokud jde o mne, dostalo se mi v roce 1939 přesného názoru na vědu, která by přinášela o 
vnitřním člověku nezvratná svědectví a přinutila by záhy ducha k novému uvažování o povaze 
poznání a tak by postupně upravila metody veškerého vědeckého bádání ve všech oblastech. Bylo 
mi 19 let a válka se mě zmocňovala, právě když jsem se rozhodl, že zasvětím svůj život vytvoření 
psychologie a fyziologie mystických stavů. V té době jsem četl v Nouvelle Revue Française esej 



Julese Romainse „Odpověď na nejobšírnější otázku“, která nečekaně posílila mé postavení. Tento 
esej byl také prorocký. Po válce se skutečně zrodila věda o psychismu, parapsychologie, která je 
dnes v plném rozvoji, zatímco v samém středu oficiálních věd, jako je matematika nebo fyzika, 
změnil duch jaksi své postavení. 

„Domnívám se,“ napsal Jules Romains, „že hlavní obtíží pro lidský duch není ani tak dospět 
k pravdivým závěrům v určitém řádu nebo v určitých směrech, jako spíše objevit prostředek, jak 
navzájem sladit závěry, k nimž dospívá při práci na skutečnostech různých řádů nebo když se 
pouští různými směry, jež se liší podle dob. Tak je mu například velmi obtížné uvést v soulad 
myšlenky, samy o sobě velmi přesné, k nimž ho přivedla moderní věda zabývající se fyzikálními 
jevy, s myšlenkami, snad také plně platnými, které našel v dobách, kdy se zabýval více 
skutečnostmi duchovními nebo psychickými, jichž se dovolávají ještě dnes ti, kdož se věnují 
stranou fyzikálních metod bádáním duchovního nebo psychického řádu. Vůbec nemyslím, že 
moderní věda, obviňovaná často z materialismu, by byla ohrožena revolucí, jež by zničila 
výsledky, kterými je si jista (ohroženy mohou být jen příliš obecné hypotézy, nebo hypotézy 
předčasné, o nichž nemá jistotu). Ale může se jednoho dne octnout před výsledky tak souvislými, 
tak rozhodujícími, dosaženými metodami, jimž se zhruba říká ,psychické‘, že jí bude nemožno je 
pokládat tak, jak to činí dnes, za nicotné nebo vůbec nedosažené. Mnozí lidé si představují, že se 
v takové chvíli věci snadno upraví a že stačí, aby věda takzvaně ,pozitivní‘ si v takovém případě 
jen klidně zachovala svou dnešní oblast a aby nechala vyvíjet mimo své hranice zcela jiné znalosti, 
jež nyní pokládá za čisté pověry nebo jež odvrhuje do oblasti ,nepoznatelna‘ a přenechává je 
pohrdavě metafyzice. Ale věci neproběhnou tak pohodlně. Řada nejdůležitějších výsledků 
psychických experimentů zaútočí v den, kdy budou potvrzeny – má-li k tomu dojít – a kdy budou 
oficiálně nazvány ,pravdami‘, na pozitivní vědu uvnitř jejích hranic a bude nutno, aby lidský duch, 
jenž až dosud ze strachu před odpovědností předstírá, že nevidí tento konflikt, se rozhodl a 
provedl rozhodčí řízení. To by byla velmi vážná krize, tak vážná jako ta, kterou vyvolalo použití 
fyzikálních objevů na průmyslovou techniku. Sám život lidstva by se tím změnil. Pokládám tuto 
krizi za možnou, pravděpodobnou a dokonce dosti blízkou.“ 

■ 

Jednoho zimního rána jsem doprovázel svého přítele na kliniku, kde se měl podrobit naléhavé 
operaci. Sotva svítalo a my jsme kráčeli v dešti, vyhlížejíce s úzkostí nějaký taxík. Horečka se 
zmocňovala mého vrávorajícího přítele, který mi náhle ukázal prstem na chodník na hrací kartu 
pokrytou blátem. 

„Jestli je to Joker,“ řekl, „pak půjde všechno dobře.“ 
Sebral jsem kartu a otočil ji. Byl to Joker. 
Parapsychologie se pokouší usoustavnit studium faktů tohoto druhu experimentálním 

hromaděním. Je normální člověk nadán mocí, kterou téměř nikdy neužívá, jak se zdá, právě jen 
proto, že ho přesvědčili, že tuto moc nemá? Skutečně vědecký pokus vylučuje aspoň zdánlivě 
pojem náhody. Měl jsem příležitost zúčastnit se zejména ve společnosti Aldouse Huxleye 
Mezinárodního kongresu pro parapsychologii v roce 1955 a pak sledovat práce, které se zaměřily 
k tomuto bádání. Vážnost těchto prací nelze brát v pochybnost. Jestliže věda se zdrženlivostí 
ostatně oprávněnou nepřijímala básníky, parapsychologie by mohla čerpat znamenitou definici u 
Apollinaira: 

Celý svět je dnes prorokem, 
můj drahý André Billy, 
ale už tak dlouho se lidem namlouvá, 
že nemají žádnou budoucnost, že jsou 
navždycky nevědoucí 
a idioti od narození, 
že už se podle toho každý zařídil a že nikoho 



ani nenapadne, 
aby se ptal, zda zná budoucnost čili nic. 
Není žádný nábožný bůh v tom všem 
ani v pověrách ani v proroctvích, 
ani v tom, co my nazýváme okultismem, 
je především jen jistý způsob, jak pozorovat 
přírodu 
a jak vykládat přírodu, 
a ten je zcela oprávněný. 

Parapsychologické pokusy se zdají dokazovat, že mezi vesmírem a člověkem existují vztahy 
ještě jiné než ty, které nastolují obvyklé smysly. Každá normální lidská bytost by mohla vnímat 
předměty na dálku nebo skrze zdi, působit na pohyb předmětů, aniž se jich dotkne, promítat své 
myšlenky a city do nervového systému jiné lidské bytosti a konečně poznávat někdy budoucí 
události. 

Sir H. G. Haggard, jenž zemřel v roce 1925, přinesl ve svém románě Pomsta Maiwy 
podrobný popis úniku Allana Quatermaina, svého hrdiny. Ten byl zajat divochy, když 
překračoval skalní stěnu. Jeho pronásledovatelé ho zadrží za nohu. Osvobodí se tak, že na ně 
vystřelí z pistole ve směru rovnoběžném se svou pravou nohou. Několik let po uveřejnění 
románu se k Haggardovi dostavil jistý cestovatel. Přišel do Londýna výslovně kvůli tomu, aby se 
spisovatele zeptal, jak mohl znát jeho dobrodružství do všech podrobností, neboť on o něm s 
nikým nemluvil a snažil se tuto vraždu zatajit. 

V knihovně rakouského spisovatele Karla Hanse Strobiho, jenž zemřel v roce 1946, učinil 
Willy Schrodter takovýto objev: „Otevřel jsem jeho vlastní díla srovnaná na jedné přihrádce. 
Četné články z novin byly vloženy mezi stránky. Nebyly to kritiky, jak jsem se zprvu domníval, ale 
zprávy o různých událostech. Se zachvěním jsem zjistil, že přinášely zprávy popsané dávno 
předtím Strobim.“ 

V roce 1898 popisoval jeden americký autor vědeckých fikcí, Morgan Robertson, ztroskotání 
obrovské lodi. Tato imaginární loď nesla 70 000 tun, měřila 800 stop a přepravovala tři tisíce 
pasažérů. Její motor byl vyzbrojen třemi šrouby. Jedné dubnové noci za své první cesty narazila v 
mlze na ledovou kru a potopila se. Její jméno bylo Titán. 

Titanic, který měl později zmizet ve vlnách za stejných okolností, měl výtlak 66 000 tun, měřil 
828,5 stopy, přepravoval tři tisíce pasažérů a měl tři šrouby. K neštěstí došlo jedné dubnové noci. 

To jsou fakta. A zde jsou experimenty prováděné parapsychology: 
V Durhamu ve Spojených státech drží experimentátor v ruce hru s pěti zvláštními kartami. 

Promíchá tyto karty a vytahuje jednu po druhé. Fotografický aparát zaznamenává. V téže chvíli v 
Záhřebu v Jugoslávii se snaží jiný experimentátor uhádnout, v jakém pořadí byly karty taženy. To 
se opakuje tisíckrát a tisíckrát. A procento uhádnutých případů se ukazuje být mnohem vyšší, než 
by dovolovala náhoda. 

V Londýně v uzavřeném pokoji vytahuje matematik J. S. Soal karty podobné hry. Za 
neprůhlednou přepážkou se snaží student Basil Shakelton uhádnout. Když se pak porovnává, 
zjistí se, že student uhádl také tentokrát v poměru daleko převyšujícím náhodu pokaždé kartu, jež 
byla tažena v příštím pokuse. 

Ve Stockholmu sestrojí jistý inženýr stroj, který vrhá automaticky do vzduchu kostky a 
filmuje jejich dopad. Diváci, členové university, se pokoušejí myšlenkami ovlivnit, aby padlo 
určité číslo tak, že si toto číslo silně přejí. Daří se jim to v poměru, který pouhá náhoda také 
nemůže ospravedlnit. 

Když studoval fenomény předvídání ve stavu spánku, Angličan Dunne dokázal vědecky, že 
určité sny jsou schopny odhalit budoucnost i dalekou, a dva němečtí badatelé, Moufan a Stevens, 
v díle nazvaném Tajemství snů uvedli četné přesné a ověřené případy, kdy sny odhalily budoucí 
události a vedly k důležitým vědeckým objevům. 



Slavný atomový vědec Niels Bohr měl jako student podivný sen. Viděl se na slunci z 
planoucího plynu. Planety míjely kolem s pískotem. Byly spojeny s tímto sluncem tenkými 
nitkami a kroužily kolem něho. Náhle plyn ztuhl, Slunce a planety se zmenšily. Niels Bohr se 
probudil v té chvíli a uvědomil si, že právě objevil model atomu, který tak dlouho hledal. 
„Slunce“ bylo pevným středem, kolem něhož vířily elektrony. Celá moderní atomová fyzika a její 
aplikace vzešly z tohoto snu. 

Chemik August Kekule vypráví: „Jednoho letního večera jsem usnul na plošině autobusu, 
který mě vezl domů. Viděl jsem zřetelně, jak se atomy ze všech stran spojovaly do dvojic, jež byly 
strhávány důležitějšími skupinami, přitahovanými opět jinými skupinami ještě důležitějšími, a 
všechna tato tělíska vířila v šíleném reji. Strávil jsem část noci tím, že jsem písemně zachytil vidinu 
svého snu. Teorie struktury tím byla nalezena.“ 

Když četl v novinách líčení bombardovaného Londýna, jistý inženýr od americké Bellovy 
telefonní společnosti měl jedné noci na podzim roku 1940 sen, v němž viděl, jak kreslí plán 
přístroje, který umožňoval zamířit protiletecké dělo přesně na místo, kudy poletí letadlo, jehož 
křivka letu a rychlost je známa. Když se probudil, načrtl si schéma zpaměti. Studium tohoto 
přístroje, který měl prvně využít radaru, bylo vedeno velkým vědcem Norbertem Wienerem a 
Wienerovy úvahy o této věci nakonec dospěly ke zrodu kybernetiky. 

„Rozhodně nesmíme podceňovat titánský význam, kterého mohou nabýt sny,“ říkal 
Lovecraft. Nelze také už dnes zanedbávat jevy předvídání, ať ve stavu stavu snovém či ve stavu 
bdělém. Americká komise pro atomovou energii daleko předstihla výdobytky oficiální 
psychologie a navrhla v roce 1958 využití „jasnovidců“, aby se pokusila uhádnout místa dopadu 
ruských bomb v případě války. 

■ 

„Tajemný pasažér nastoupil 25. července 1959 na palubu atomové ponorky Nautilus. 
Ponorka vyplula okamžitě na moře a po šestnáct dní projížděla ponořena v hlubiny Atlantského 
oceánu. Bezejmenný pasažér se zavřel do své kabiny. Jenom námořník, který mu nosil jídlo, a 
kapitán Anderson, který ho navštěvoval jednou denně, spatřili jeho tvář. Dvakrát denně odevzdal 
kapitánu Andersonovi list papíru. Na tomto listě se nacházely kombinace pěti tajemných znaků: 
křížku, hvězdy, kroužku, čtverečku a tří zvlněných linek. Kapitán Anderson a neznámý pasažér 
podepsali tento list, Anderson ho zapečetil do obálky, když ho nejdříve orazítkoval dvěma 
razítky. Na jednom byla hodina a datum, na druhém stálo „přísně tajné, zničit v případě 
nebezpečí zajetí ponorky“. V pondělí 10. srpna 1959 přistála ponorka v Croytonu. Cestující 
nastoupil do úředního auta, které ho za doprovodu vysadilo na nejbližším vojenském letišti. 

O několik hodin později s ním letadlo přistálo na malém letišti města Friendship v 
Marylandu. Tam na cestujícího čekalo auto. Dovezlo ho před budovu nesoucí nápis: Středisko 
zvláštních výzkumů Westinghouse. Nepovolaným osobám vstup zakázán. Vůz zastavil u 
strážnice. A cestující si přál mluvit s plukovníkem Williamem Bowersem, ředitelem biologických 
věd při Výzkumném ústavu leteckých sil Spojených států. 

Plukovník Bowers ho očekával ve své kanceláři: 
„Posaďte se, poručíku Jonesi,“ řekl mu. „Máte obálku?“ 
Jones podal beze slova obálku plukovníkovi, který přistoupil k nedobytné pokladně, otevřel ji 

a vyndal z ní obálku totožnou až na to, že razítko, které nesla, nemělo legendu „Ponorka 
Nautilus“, ale „Výzkumné středisko X, Friendship, Maryland“. 

Plukovník Bowers otevřel obě obálky, aby z nich vyndal balíčky menších obálek, které také 
rozpečetil, a oba muži kladli vedle sebe v naprostém tichu listy, jejichž datum odpovídalo. Pak je 
srovnali. S přesností vyšší než 70% byly značky stejné a umístěné ve stejném pořádku vždy na 
dvou listech, jež nesly stejné datum. 

„Prožíváme rozhodující okamžik historie,“ řekl plukovník William Bowers. „Poprvé, co je 
svět světem, byla za podmínek, které nedovolují žádné podvádění, s přesností postačující pro 



praktickou aplikaci přenesena lidská myšlenka prostorem bez hmotného zprostředkování od 
jednoho mozku k jinému!“ 

Až bude možné oznámit jména obou mužů, kteří se podíleli na tomto pokuse, vstoupí určitě 
do historie vědy. 

Zatím jsou to „poručík Jones“, který je námořním důstojníkem, a „subjekt Smith“, student 
university Duke v Durhamu v Severní Karolíně. 

Po šestnáct dní, co trval pokus, subjekt Smith, uzavřený v místnosti, odkud nikdy nevyšel, 
přistoupil dvakrát denně před automatický přístroj na míchání karet. V tomto přístroji, v jeho 
bubnu, se promíchávalo tisíc karet. Nešlo o obvyklé hrací karty, ale o zjednodušené karty, tak 
řečené Zenerovy. Tyto karty, užívané už dávno pro parapsychologické pokusy, jsou všechny 
stejné barvy. Nesou jeden z pěti symbolů: tři vlnité čáry, kroužek, křížek, čtvereček, hvězdička. 
Dvakrát denně vyhodil přístroj poháněný hodinovým strojem jednu kartu v minutových 
intervalech. Subjekt Smith se upřeně zadíval na tuto kartu a pokoušel se na ni intenzívně myslet. 
V tutéž hodinu ve vzdálenosti dvou tisíc kilometrů a stovky metrů pod hladinou oceánu se 
poručík Jones pokoušel uhádnout, jaká je karta, na niž se dívá Smith. Zaznamenal výsledek a 
nechal zkušební list podepsat kapitánovi Andersonovi. V sedmi případech z deseti poručík Jones 
správně uhádl. Jakýkoli trik byl vyloučen. I kdybychom předpokládali nejméně pravděpodobné 
dorozumění, nemohlo dojít k žádnému spojení mezi ponořenou ponorkou a laboratoří, kde se 
nacházel občan Smith. Ani rádiové vlny nemohou proniknout několik set metrů do mořské vody. 
Poprvé v historii vědy byl podán nepopiratelný důkaz o tom, že dva lidské mozky se mohou 
dorozumívat na dálku. Studium parapsychologie vstoupilo konečně do vědecké fáze. 

Tento velký objev byl učiněn pod tlakem vojenské nutnosti. Už na počátku roku 1957 
předložila pověstná organizace Rand, jež se zabývá nejtajnějšími výzkumy pro americkou vládu, o 
této věci zprávu presidentu Eisenhowerovi. „Naše ponorky,“ mohlo se tam číst, „jsou nyní k 
nepotřebě, neboť není možno se s nimi dorozumívat, když jsou ponořeny a zejména když budou 
pod vrstvou polárního ledu. Je nutno použít všech nových prostředků.“ Po jeden rok nepřinesla 
zpráva Randu žádný výsledek. Vědečtí poradci presidenta Eisenhowera soudili, že tato myšlenka 
příliš připomíná stolečky spiritistů. Zatímco „píp píp“ prvního sputnika znělo nad světem jako 
klekání, největší američtí vědci rozhodli, že je čas pustit sondy všemi směry, i těmi, jimiž Rusové 
pohrdali. Americká věda se obrátila k veřejnému mínění. 13. července 1958 uveřejnila nedělní 
příloha New York Herald Tribune článek největšího vojenského specialisty v americkém tisku, 
Ansela E. Talberta. 

Ten napsal: „Pro ozbrojené síly Spojených států je naprosto nutné zvědět, zda energie vyslaná 
lidským mozkem může zapůsobit na jiný lidský mozek na vzdálenost tisíců kilometrů... Jde tu o 
ryze vědecký výzkum a zjištěné jevy jsou jako vše, co produkuje živý organismus, vyživovány 
energií vzniklou spalováním potravy v organismu... 

Rozšíření tohoto fenoménu může poskytnout nový prostředek styku mezi ponorkami a 
pevninou a jednoho dne snad i mezi kosmickými koráby a zemí.“ 

Po vyjití tohoto článku a po četných zprávách vědců, které potvrzovaly zprávu vydanou 
Randem, byla učiněna zásadní rozhodnuti. Studijní laboratoře o nové vědě, parapsychologii, 
existují teď při Rand Corporation v Clevelandu, u Westinghouse, ve Friendshipu v Marylandu, při 
General Electric v Schenectady, při Bell Telephone v Bostonu a dokonce i při středisku 
armádních výzkumů v Redstone v Alabamě. V tomto posledním středisku se laboratoř, která 
studuje přenášení myšlenky, nachází méně než pět set metrů od kanceláře Wernera von Brauna, 
dobyvatele prostoru. A tak ovládnutí planet a ovládnutí lidského ducha jsou už teď hotovy si 
podat ruku. 

Za necelý rok dosáhly tyto mocné laboratoře větší množství výsledků než za celá století 
výzkumů v oblasti telepatie. Důvod je zcela jednoduchý; badatelé vyšli z ničeho, bez jakékoli 
předpojaté představy. Do celého světa byly vyslány komise. Tak do Anglie, kde pátrači navázali 
spojení s vědci, kteří věrohodně ověřili jevy přenosu myšlenek. Doktor Soal z university v 



Cambridgi mohl pátračům předvést spojení na více než několik set kilometrů mezi dvěma 
mladými horníky z Wallesu. 

V Německu se vyšetřující komise setkala s vědci stejně nepopiratelnými, jako jsou Hans 
Bender a Pascual Jordan, kteří nejen pozorovali fenomény přenosu myšlenek, ale nebáli se ani o 
tom psát. I v samé Americe přibývalo důkazů. Jistý čínský vědec, doktor Ching Yu-wang, mohl s 
pomocí několika kolegů, rovněž Číňanů, podat odborníkům z Rand Corporation důkazy, zřejmě 
zcela bezpečné, o přenosu myšlenek. 

Jak se prakticky postupuje, aby se dospělo k výsledkům tak překvapujícím, jako je zkušenost 
poručíka Jonese a občana Smitha? 

K tomu je třeba najít dvojici experimentátorů, to jest dvě osoby, z nichž jedna dělá vysílače a 
druhá přijímače. Jen když se použije dvou osob, jejichž mozky jsou jistým způsobem 
synchronizovány (američtí specialisté používají termínu rezonance, vypůjčeného z radiotechniky, 
ačkoli jsou si vědomi, že to je termín značně neurčitý), lze obdržet výsledky skutečně senzační. 

V těchto nejnovějších pracích se zatím zjistila možnost sdělování v jediném směru. Obrátíme-
li podmínky, jestliže vysílá subjekt, který přijímal a naopak, neobdržíme už nic. Abychom tedy 
zajistili účinné sdělování v obou směrech, bude potřebí dvou párů vysílače a přijímače, jinak 
řečeno: jeden vysílající subjekt a jeden přijímající subjekt na palubě ponorky; jeden vysílající 
subjekt a jeden přijímající subjekt v pozemské laboratoři. 

Jak se tyto subjekty vybírají? 
To je dosud tajemství. Víme pouze, že se výběr dělá na základě zkoumání 

elektroencefalogramů, to jest elektrických záznamů mozkové činnosti dobrovolníků, kteří se 
nabídnou. Tato mozková činnost, kterou věda dobře zná, není provázena žádným vysíláním vln. 
Ale odhaluje vysílání energie v mozku a Grey Walter, slavný anglický kybernetik, dokázal první, 
že elektroencefalogram může sloužit k objevení abnormálních mozkových činností. Nové světlo 
na věc vr,hla americká psycholožka Gertruda Schmeidlerová. Doktorka Schmeidlerová ukázala, 
že dobrovolníci, kteří se nabízejí za subjekty v parapsychologických pokusech, mohou být 
rozděleni do dvou kategorií, kterým se říká „ovce“ a „kozy“. Ovce jsou ti, kteří věří v 
mimosmyslové vnímání, kozy ti, kteří v ně nevěří. V přenášení myšlenek na dálku je nutno, jak se 
zdá, spojit vždy jednu ovci a jednu kozu. 

Obzvláštní obtíž při tomto druhu práce představuje okolnost, že v okamžiku, kdy se 
uskutečňuje spojení na dálku myšlenkou, vysílač stejně jako přijímač nic nepociťují. Sdělení 
probíhá v neuvědomělé rovině a nic nepronikne do vědomí. Vysílač neví, zda jeho poselství 
dospělo k cíli. Přijímač neví, zda přijímá signály pocházející z jiného mozku nebo zda si právě 
vymýšlí. Proto se spokojujeme místo pokusů s vysíláním složitých nebo problematických obrazů 
s vysíláním pěti velmi jednoduchých symbolů Zenerových karet. Až bude toto přenášení 
zdokonaleno, pak bude snadno možné používat těchto karet jako kódu na způsob morseovky a 
přenášet tak srozumitelná poselství. Zatím jde o to, abychom zdokonalili způsob sdělování a 
abychom ho učinili bezpečnějším. Pracuje se v tomto oboru v různých směrech a hledají se 
zejména léky s psychickým účinkem, které by usnadnily přenášení myšlenek. Americký specialista 
v oboru farmakologie, doktor Humprey Osmond, obdržel už v této oblasti některé první 
výsledky a zveřejnil je ve zprávě Akademie věd v New Yorku v březnu 1947. 

Avšak ani poručík Jones, ani subjekt Smith neužívali drog. Cílem těchto pokusů americké 
armády je totiž důkladně prozkoumat možnosti normálního lidského mozku. Kromě kávy, která 
jak se zdá zlepšuje přenos, a aspirinu, který ho naopak ztěžuje a paralyzuje, není zatím žádná 
droga povolena v pokusech Randova projektu. 

Tyto pokusy otvírají nepochybně novou éru v historii lidstva a vědy. 

■ 

V oblasti „paranormálních uzdravení“, to jest uzdravení dosažených psychologickou léčbou, 
ať jde o léčitele, který „ovládá fluidum“, nebo o psychoanalytika (přičemž ostře odlišujeme mezi 
těmito metodami), parapsychologové dospěli k závěrům nejvýš zajímavým. Přinesli nám nové 



pojetí, totiž pojetí páru lékař-nemocný. Výsledek léčby je prý určován telepatickou vazbou, která 
buď existuje, nebo neexistuje mezi léčícím a pacientem. Jestliže se tato vazba vytvoří – a podobá 
se milostnému vztahu – pak vyvolá ono kromobyčejné vyzařování a onu kromobyčejnou 
vnímavost, kterou pozorujeme u zamilovaných dvojic. Uzdravení je možné. Jestliže tomu tak 
není, pak oba, léčitel i nemocný, ztrácejí jen čas. Pojem „fluida“ je tedy překonán pojmem „páru“. 
Umíme si představit, že bude možné nastínit hluboký psychologický profil léčitele a pacienta. 
Určité testy by umožnily stanovit, jaký druh inteligence a citlivosti má léčící a pacient, i povahu 
podvědomých vztahů, jež se mezi nimi mohou vytvořit. Léčitel, když srovnává svůj profil s 
profilem léčeného, by mohl hned od počátku vědět, zda na něho může působit čili nic. 

Jeden psychoanalytik v New Yorku zlomí klíč od kartotéky, kam zařazuje lístky se svým 
pozorováním. Rozběhne se k zámečníkovi a dosáhne, že mu zámečník okamžitě zhotoví nový 
klíč. Neřekne nikomu o této příhodě. O několik dní později za jedné seance v bdělém snu se 
objeví ve snu jeho pacienta klíč a on ho popíše. Klíč je zlomen a má na sobě číslo klíče od 
kartotéky. To je skutečný jev tzv. osmózy. 

Doktor Lindner, slavný americký psychoanalytik, měl v roce 1953 v péči věhlasného 
atomického vědce. Dotyčný ztrácel zájem o svou práci, o rodinu, o vše. Unikal, jak se přiznal 
Lindnerovi, do jiného vesmíru. Čím dále častěji bloudily jeho myšlenky na jiné planetě, kde byla 
věda pokročilejší a kde on sám byl jedním z vladařů. Měl přesné vidění tohoto světa, jeho zákonů, 
mravů a kultury. A co bylo překvapující, Lindner cítil, jak je pozvolna přitahován posedlostí 
svého pacienta, připojoval se k němu v myšlenkách v jeho vesmíru, ztrácel částečně 
duchapřítomnost. Tehdy se nemocný začal oprošťovat od své vize a nastoupil cestu k vyléčení. 
Lindner sám se měl vyléčit o několik týdnů později. Dospěl tak znovu v experimentální rovině k 
pradávnému příkazu, který býval udělován divotvorci, aby „na sebe vzal“ chorobu druhého nebo 
vykoupil jeho hřích. 

■ 

Parapsychologie nemá žádný vztah k okultismu a pseudovědám, usiluje naopak o 
demystifikaci této oblasti. Avšak vědci, vulgarizátoři a filosofové, kteří ji odsuzují, v ní vidí 
povzbuzení šarlatánství. To je falešné, ale je pravda, že naše doba je více než každá jiná příznivá 
rozvoji těchto falešných věd, které si „dodávají zdání a ovládání všeho, ale jsou ve skutečnosti 
zcela neschopné“. Jsme přesvědčeni, že v člověku existují neznámé země. Parapsychologie 
navrhuje metodu průzkumu. Na dalších stránkách navrhneme my sami určitou metodu. Tento 
průzkum teprve sotva začal a bude, jak se domníváme, jedním z úkolů budoucí civilizace. Dosud 
neznámé přirozené síly budou bezpochyby odhaleny, prostudovány a ovládnuty, aby člověk mohl 
dovršit svůj úděl na Zemi, jež prodělává plnou proměnu. O tom máme jistotu. Ale víme také 
bezpečně, že dnešní rozvoj okultismu a falešných věd v širokých vrstvách veřejnosti je cosi jako 
nemoc. Nikoli naražená zrcadla, ale naražené mozky přinášejí neštěstí. 

Ve Spojených státech je od poslední války více než 30 000 astrologů a dvacet magazínů 
věnovaných výlučně astrologii, z nichž jeden vychází v nákladu 500 000 exemplářů. Více než 
2000 deníků má astrologickou rubriku. V roce 1943 jednalo pět miliónů Američanů podle 
směrnice věštců a utrácelo 200 000 000 ročně, aby poznalo budoucnost. Sama Francie má 40 000 
léčitelů a více než 50 000 okultistických poraden. Podle kontrolovaných odhadů honoráře věštců, 
věštkyň, jasnovidců, proutkařů, magnetizérů a zázračných lékařů dosahují 50 miliard franků jen v 
Paříži. Celkový rozpočet „magie“ by tvořil pro Francii asi tři sta miliard ročně, mnohem více než 
rozpočet na vědecké bádání. 

„Jestliže věštec obchoduje s pravdou...“ 
„Nuže?“ 
„Nuže, myslím, že se spolčuje s nepřítelem,“ říká Chesterton v Otci Brownovi. 
Je naprosto nutné, už jen proto, abychom vyčistili pole pro svá pátrání, zahnat tuto invazi. 

Ale musí to prospět pokroku poznání. To znamená, že se nesmíme vrátit k pozitivismu, který 
Flammarion pokládal za překonaný už v roce 1891, ani k úzkému scientismu, když sama věda nás 



vede k novým úvahám o strukturách ducha. Jestliže člověk ovládá síly až dosud neznámé nebo 
zanedbávané a jestliže existuje, jak jsme ochotni věřit, vyšší stav poznání, je důležité, abychom 
neodmítali hypotézy užitečné při pokusech, skutečná fakta, osvětlující konfrontace při tom, jak 
budeme zapuzovat tuto invazi okultismu a falešných věd. Jedno anglické přísloví praví: „Dej 
pozor, abys nevylil dítě s vaničkou.“ 

Sovětská věda sama připouští, „že nevíme vše, ale že neexistují oblasti, které by byly tabu ani 
území navždy nepřístupná“. Odborníci z Pavlovova institutu, čínští vědci, kteří se věnují studiu 
vyšší nervové činnosti, se zabývají jógou. „Zatím,“ píše vědecký novinář Saparin v ruské revui 
Síla a vědění, „nejsou jevy, které předvádějí jogínové, vysvětlitelné, ale to bezpochyby přijde. 
Význam takových jevů je obrovský, neboť odhalují kromobyčejné možnosti lidského stroje.“ 

Studium mimosmyslových schopností, takzvaná „psionika“, jak říkají američtí badatelé podle 
analogie s elektronikou a nukleonikou, je skutečně schopna vyústit v praktické aplikace značné 
šíře. Soudobé práce o orientačním smyslu zvířat odhalují například existenci mimosmyslových 
schopností. Stěhovavý pták, kočka, která proběhne tisíc tři sta kilometrů, aby se vrátila domů, 
motýl, který najde svou samičku na vzdálenost 11 kilometrů, ti všichni užívají, jak se zdá, stejný 
typ vnímání a činnosti na dálku. Kdybychom mohli objevit povahu tohoto jevu a ovládnout ji, 
pak bychom měli k dispozici nový sdělovací a orientační prostředek. Měli bychom k dispozici 
skutečný lidský radar. 

Přímé sdělování emocí, tak jak se odehrává ve dvojici analytik-pacient, by mohlo najít cenné 
využití v lékařství. Lidské vědomí se podobá ledové kře plovoucí na oceáně. Největší část je pod 
vodou. Někdy se kra rozkolébá a ukáže obrovskou neznámou hmotu a my říkáme: Podívejte, 
blázen. Kdyby bylo možno vytvořit přímé spojení mezi pohrouženými masami ve dvojici lékař-
nemocný prostřednictvím nějakého „psionického amplifikátoru“, duševní choroby by mohly 
úplně vymizet. 

Moderní věda nás učí, že experimentální metody na svém nejvyšším stupni dokonalosti jí 
stanoví hranice. Například dostatečně mohutný mikroskop by používal tak silný světelný zdroj, že 
by tento zdroj přemísťoval pozorovaný elektron a znemožňoval by pozorování. Nemůžeme se 
dovědět, co je uvnitř jádra, když je bombardujeme. Ono se totiž bombardování změní. Ale je 
možné, že neznámé vybavení lidské inteligence umožní přímé vnímání nejnižších struktur hmoty 
i souladného uspořádání vesmíru. Mohli bychom si snad vytvořit „psionické mikroskopy“ a 
„psionické dalekohledy“, které by nám přímo řekly, co je uvnitř vzdálené hvězdy nebo uvnitř 
atomického jádra. 

Možná že je v člověku místo, odkud může být vnímána veškerá skutečnost. Tato domněnka 
vypadá ztřeštěně. Auguste Comte prohlašoval, že nikdy nepoznáme chemické složení hvězdy. 
Příštího roku vynalezl Bunsen spektroskop. Možná že stojíme na prahu objevu souboru metod, 
jež by nám umožnily systematicky rozvinout naše mimosmyslové schopnosti, použít mocnou 
mašinérii skrytou v našich hlubinách. Tímto směrem jsme s Bergierem pracovali a přitom jsme 
věděli se svým učitelem Chestertonem, že „podšívka není ten, kdo se hrouží do tajemství, ale ten, 
kdo odmítá z něho vystoupit“. 

I I I .  PŘED PSYCHOLOGICKOU REVOLUCÍ  

„Druhý dech“ ducha. — Potřebujeme Einsteina psychologie. — Náboženská myšlenka se 
obrozuje. — Naše společnost v agónii. — Jaurès a strom bzučící mouchami. — To málo, co 
vidíme, je působeno tím málem, čím jsme. 

„Země dýmající továrnami. Země otřásající se shonem. Země rozechvělá stovkami nových 
záření. Tento velký organismus žije koneckonců jenom pro jakousi novou duši a jenom jí. Pod 
změnami věků změna Myšlenky. Nuže, kde máme hledat, kam máme umístit onu obnovující a 
jemnou změnu, která z nás činí nové bytosti, aniž patrně upravuje naše těla? Nikam jinam než do 



nové intuice, která upravuje ve své celosti vzhled vesmíru, v němž jsme se pohybovali, jinak 
řečeno do jakéhosi probuzení.“ 

Tak tedy pro Teilharda de Chardin započala přeměna lidského rodu: nová duše se právě rodí. 
Tato přeměna se odehrává v hlubokých oblastech inteligence a tato „obnovující přeměna“ nám 
přináší totální a totálně odlišné vidění vesmíru. Bdělý stav našeho vědomí je nahrazen vyšším 
stavem, proti němuž stav předchozí byl jen spánkem. Nastala doba skutečného procitnutí. 

K úvahám o tomto skutečném procitnutí chceme přivést čtenáře. Řekl jsem na začátku 
tohoto díla, jak mé dětství a jinošství tonulo v pocitech podobných pocitu, který oživoval 
Teilharda. Když se podívám na souhrn svých činů, svých bádání a svých spisů, vidím jasně, že to 
všechno bylo usměrňováno prudkým a mohutným pocitem mého otce, že totiž lidské vědomí 
musí překročit určitou etapu, že musí najít „druhý dech“ a že pro to nastal čas. Cílem přítomné 
knihy je v podstatě jen co nejmocnější potvrzení tohoto pocitu. 

Zpoždění psychologie za přírodními vědami je značné. Takzvaná moderní psychologie 
studuje člověka v souhlase s viděním 19. století, které ovládal bojovný pozitivismus. Věda 
skutečně moderní otevírá pohledy na svět, jenž se jeví stále bohatší na překvapení a odpovídá čím 
dál méně úředně uznaným strukturám ducha a povaze poznání. Psychologie vědomých stavů 
předpokládá dovršeného a statického člověka, tzv. homo sapiens osvícenského století. Fyzika 
odhaluje svět, který hraje několik her zároveň a který je otevřen četnými dveřmi do nekonečna. 
Exaktní vědy ústí do fantastiky. Humanitní vědy jsou však dosud v zajetí pozitivistické pověry. 
Pojem vznikání, vývoje ovládá vědecké myšlení. Psychologie je založena ještě na pohledu na 
člověka ukončeného s duševními funkcemi jednou provždy hierarchizovanými. Nám však právě 
naopak připadá, že člověk není ukončen, zdá se nám správné rozeznávat v strašlivých otřesech, 
které přeměňují v této chvíli svět – otřesech vertikálních v oblasti poznání, otřesech 
horizontálních, vyvolávaných utvářením ohromných mas – přísliby změny lidského vědomí, 
„obnovující proměnu“ uvnitř samého člověka. Takže účinná psychologie, přizpůsobená době, v 
níž žijeme, by se měla, jak se domníváme, zakládat nikoliv na tom, co je člověk (nebo spíše na 
tom, čím se zdá být), ale na tom, čím se může stát, na jeho možném vývoji. První užitečná práce 
by bylo pátrání po stanovisku, z něhož lze přehlédnout tuto možnou evoluci. Takovému bádání 
jsme se věnovali. 

Všechny tradiční doktríny spočívají na myšlence, že člověk není bytost dokonalá, a dávní 
psychologové studují podmínky, v nichž mají probíhat změny, převraty a transmutace, které 
přivedou člověka k jeho skutečnému dovršení. Jistá zcela moderní úvaha řízená naší metodou nás 
přivádí k přesvědčení, že člověk snad vlastní schopnosti, kterých nevyužívá, celé nevyužité 
soustrojí. Řekli jsme už: poznání vnějšího světa ve své krajnosti dospívá k pochybám o samé 
povaze poznání struktur inteligence a vnímání. Řekli jsme také, že příští revoluce bude 
psychologická. To není jen názor náš, je to názor mnoha moderních badatelů od Oppenheimera 
po Costu de Beauregard, od Wolfganga Pauliho po Heisenberga, od Charlese-Noëla Martina po 
Jacquesa Ménétriera. 

Avšak je pravda, že na prahu této revoluce nic z vysokých, téměř náboženských myšlenek, 
které oživují badatele, neproniká do ducha obyčejných lidí, neoživuje hlubiny společnosti. 
Všechno se změnilo jen v několika mozcích. Nic se nezměnilo od 19. století v obecných 
myšlenkách o povaze člověka a lidské společnosti. V nevydaném článku o Bohu napsal Jaurès na 
konci svého života velkolepě: 

„Všechno, co dnes chceme říci, je to, že náboženská myšlenka na chvíli zapuzená se může 
vrátit do duší a do vědomí, protože dnešní závěry věd připravují vědomí, aby ji přijala. Existuje už 
teď, lze-li tak říci, zcela hotové náboženství, a neproniká-li v této chvíli do hlubin společnosti, 
jestliže buržoazie je povrchně spiritualistická nebo nicotně pozitivistická, jestliže proletariát je 
rozdělen na otrocky pověrčivý nebo zatvrzele materialistický, pak to vše je jen proto, že dnešní 
společenský režim je režim otupělosti a nenávisti, to jest režim nenáboženský. Naše společnost 
není nenábožná proto, jak často říkají vulgární deklamátoři a nemyslící moralisté, protože má 
starost o hmotné zájmy. Je naopak cosi nábožného v dobývání přírody člověkem, v ovládání sil 



vesmíru k prospěchu lidstva. Nikoli, nenábožné je to, že člověk dobývá přírodu jen tak, že si 
podrobuje lidi. Péče o hmotný pokrok neodvrací člověka od vysokých myšlenek a od úvah nad 
božskými věcmi, ale naopak vyčerpanost z nelidské dřiny, která neponechává většině lidí sílu k 
myšlení ani sílu k prociťování života, to jest Boha. Také předrážděnost špatnými vášněmi, 
žárlivost a pýcha vyčerpávají v hanebných bojích vnitřní energii nejstatečnějších a nejšťastnějších. 
Za vyzývavého hladu a za předrážděné nenávisti nemůže lidstvo myslet na nekonečno. Lidstvo je 
jako veliký strom, celý bzučící podrážděnými mouchami pod bouřlivým nebem, a v tomto 
bzukotu nenávisti není už slyšet hluboký a božský hlas vesmíru.“ 

S dojetím jsem objevil tento Jaurèsův text. Navazuje na výrazy dlouhého poselství, které mu 
poslal můj otec. Otec čekal horečnatě na odpověď, která nepřišla. Přišla ke mně prostřednictvím 
tohoto nevydaného projevu téměř o padesát let později... 

Zajisté, člověk nemá sám o sobě poznání, jež by bylo na výši toho, co dělá, totiž toho, co 
věda, která je završením jeho nenápadné práce, odhaluje z vesmíru, z jeho tajemství sil a 
harmonií. A jestliže toto poznání nemá, pak je to působeno tím, že společenská organizace, 
založená na přežitých myšlenkách, ho zbavuje naděje, volnosti a klidu. Zbaven takto života v 
plném slova smyslu, jak může člověk objevovat nekonečné prostory? A přece nás všechno vyzývá 
k představě, že se věci rychle změní, že otřesy velkých mas, strašlivý tlak objevů a technik, 
myšlenková hnutí v oblastech skutečné odpovědnosti, styk s vnějšími inteligencemi smetou staré 
principy, které paralyzují život ve společnosti, a že člověk, jenž se stane opět plně schopným 
rozhodování na konci této cesty, jež vede od zcizení k revoltě a pak od revolty k přitakání, uslyší, 
jak v něm stoupá ona „nová duše“, o níž mluví Teilhard, a objeví ve svobodě onu „moc býti 
příčinou“, která spojuje bytí a konání. 

■ 

Je myslím jasné, že člověk vlastní určité síly: předvídání, telepatii atd. Jsou pozorovatelná 
fakta. Ale až dosud byla tato fakta předkládána jako údajné důkazy o „skutečnosti duše“ nebo o 
„duchu mrtvých“. Neobvyklé jako projev nepravděpodobného, to je absurdita. My jsme však ve 
své práci odmítli jakékoliv odvolávání na okultismus a magii. To neznamená, že by bylo třeba 
zanedbávat veškerá fakta a texty z této oblasti. Přijali jsme za svůj tak nový, počestný a 
inteligentní postoj Rogera Bacona: „V těchto věcech je potřeba postupovat obezřele, neboť 
člověk se snadno zmýlí a dopouští se zejména dvou omylů: jedni popírají všechno neobyčejné a 
druzí překračují rozum a upadají do magie. Je tedy třeba se vystříhat těch početných knih, které 
obsahují verše, znamení, modlitby, zaklínadla a obětní formule, neboť to jsou knihy ryzí magie, a 
jiných, kterých je nekonečné množství a jež neobsahují ani sílu umění, ani sílu přírody, ale 
výmysly kouzelníků. Na druhé straně je však nutno uvážit, že mezi knihami, pokládanými za 
magické, jsou takové, které vůbec magické nejsou a obsahují tajemství mudrců... Jestliže někdo 
najde v těchto dílech nějaký postup přirozený nebo umělý, nechť si ho ponechá...“ 

Jediným pokrokem v psychologii byl počátek zkoumání hlubin, oblastí podvědomí. My se 
však domníváme, že je nutno probádat také vrcholky, oblast nadvědomí. Nebo spíše, naše 
výzkumy a úvahy nás mají k tomu, abychom připustili jako hypotézu existenci vyšší mozkové 
výstroje, z velké části nevyužité. V normálním bdělém stavu vědomí je v činnosti desetina mozku. 
Co se odehrává v devíti desetinách zdánlivě mlčících? A neexistuje stav, v němž by se celý mozek 
ocitl v organizované činnosti? Všechna fakta, o nichž teď podáme zprávu a která budeme 
studovat, mohou být přiřazena k fenoménu aktivace oblastí obvykle pohroužených v spánek. 
Neexistuje však ještě žádná psychologie zaměřená k tomuto fenoménu. Bude snad nutno počkat, 
až pokročí neurofyziologie, aby se mohla zrodit psychologie vrcholků. Aniž budeme čekat na 
rozvoj této nové fyziologie a aniž chceme předem soudit o výsledcích, chceme prostě připoutat 
pozornost k této oblasti. Je možné, že její průzkum se ukáže stejně důležitým jako prozkoumání 
atomu a prostoru. 

Veškerý zájem se až dosud soustřeďoval na to, co je pod vědomím. Pokud jde o vědomí 
samé, objevovalo se neustále v moderních studiích jako jev vyvolaný spodními oblastmi: sexus u 



Freuda, podmíněné reflexy u Pavlova atd. Takže celá psychologická literatura, celý moderní 
román například, vychází z Chestertonovy definice: „Ti lidé, kteří mluvíce o moři mluví jen o 
mořské nemoci.“ Ale Chesterton byl katolík, a tedy předpokládal existenci vrcholků vědomí, 
protože připouštěl existenci Boha. Bylo třeba, aby se psychologie jako každá věda osvobodila od 
teologie. Domníváme se prostě, že toto osvobození není ještě úplné, že existuje také osvobození 
shora, metodickým studiem jevů, které stojí nad vědomím, studiem inteligence, která se chvěje 
vyšší frekvencí. 

Světelné spektrum vypadá takto: vlevo široký pruh Hertzových vln a infračerveného záření. 
Uprostřed úzký proužek viditelného světla; vpravo nekonečný pruh: ultrafialové paprsky, paprsky 
X, paprsky gama a neznámo. 

A což jestli je tomu se spektrem inteligence, lidského světla podobně? Vlevo infra, čili 
podvědomí, uprostřed úzký proužek vědomí, vpravo nekonečný pruh nadvědomí. Až dosud se 
studovalo jen vědomí a podvědomí. Širá oblast nadvědomí byla, jak se zdá, prozkoumána jen 
mystiky a kouzelníky v tajných průzkumech, které přinesly svědectví sotva čitelná. A tak málo 
zpráv, které máme, působí, že se určité nepopiratelné jevy, jako je intuice a génius, odpovídající 
začátkům pravého pruhu, vykládají jako fenomény podvědomí odpovídající konci pruhu levého. 
To, co víme o podvědomí, nám slouží k výkladu oné trochy, kterou víme o nadvědomí. Nelze 
však vysvětlovat pravou část světelného spektra její částí levou, paprsky gama Hertzovými 
vlnami. Jejich vlastnosti nejsou stejné. A tak si myslíme, že existuje-li nějaký stav nad stavem 
vědomí, pak jsou v něm vlastnosti ducha naprosto odlišné. Je tedy nutno najít jiné metody než 
metody psychologie podvědomých stavů. 

Za jakých podmínek může duch dospět do tohoto jiného stavu? Jaké jsou pak jeho vlastnosti? 
K jakým poznatkům je vůbec schopen dojít? Prudký pohyb poznání nás přivádí k bodu, kdy duch 
ví, že se nutně musí změnit, aby viděl to, co se dá vidět, aby mohl dělat to, co je třeba dělat. „To 
málo, co vidíme, závisí na tom málu, jímž jsme.“ Ale nejsme jen tím, čím se domníváme být? 

 
   
 IV .  OPĚTOVNÝ OBJEV  MAGICKÉHO DUCHA 

Zelené oko Vatikánu. — Druhá inteligence. — Továrna Šípkové Růženky. — Historie 
„hadromyče“. — Příroda hraje možná obojakou hru. — Klika superstroje. — Nové katedrály, 
nový argot. — Poslední brána. — Existence jako nástroj. — Něco nového a rozumného o 
symbolech. — Všechno není ve všem. 

Vědění nejlepších lingvistů světa nestačilo k rozluštění některých rukopisů nalezených na 
březích Černého moře. Ve Vatikáně instalovali stroj, elektronický počítač, a dali mu prostudovat 
strašlivou škrábaninu, zbytky pergamenu z nepamětných dob, na nichž byly napsány všemi směry 
zlomky nerozluštitelných značek. Bylo nutno, aby stroj vykonal práci, kterou by nemohly vykonat 
stovky a stovky mozků za sta a sta let: srovnat stopy, seřadit všechny možné série podobných 
znaků, vybrat mezi všemi možnými pravděpodobnostmi, vyvodit zákon podobnosti ze všech 
představitelných srovnání a pak, když byl vyčerpán nekonečný seznam kombinací, sestavit 
abecedu, jež vycházela z jediné přijatelné podobnosti, znovu vytvořit jazyk, obnovit ho a přeložit. 
Stroj upřel magma svého zeleného, nehybného a chladného oka, začal klapat a vrčet, nespočetné 
rychlé vlny prolétaly jeho elektronickým mozkem a konečně se z té změti zbytků vynořilo 
poselství, jež vydalo slova dávno zasutého světa. Přeložil je. Ty stíny písmen na zaprášeném 
pergamenu ožily, spojily se, znovu se oplodnily a z beztvárnosti, z tohoto mrtvého slova vzešel 
hlas plný slibů. Stroj řekl: „A v této poušti vyznačíme cestu k vašemu Bohu.“ 

■ 



Víme, jaký je rozdíl mezi aritmetikou a matematikou. Matematická myšlenka odhalila od dob 
Evarista Galloise svět, který je cizí člověku, který neodpovídá lidské zkušenosti, vesmíru, jako ho 
zná obvykle lidské vědomí. Logika, která postupuje tak, že říká ano nebo ne, je tu nahrazena 
superlogikou, která funguje tak, že říká ano a ne. Tato superlogika nespadá do oblasti rozumu, ale 
intuice. A v tomto smyslu lze říci, že intuice, to jest „divoká“ schopnost, „neobvyklá“ moc ducha, 
řídí nyní rozsáhlé sféry matematiky. 

Jak funguje normálně mozek? Funguje jako aritmetický stroj. Funguje jako stroj binární: ano, 
ne; souhlasím, nesouhlasím; pravda, lež; miluji, nemiluji; dobré, špatné. V podvojnosti je náš 
mozek neporazitelný. Slavní lidští počtáři s úspěchem překonali elektronkové stroje. 

Co je aritmetický elektronkový stroj? Je to stroj, který mimořádnou rychlostí třídí, přijímá a 
odmítá, pořádá rozličné činitele do sérií. Úhrnem je to stroj, který zavádí pořádek do vesmíru. 
Napodobuje funkci našeho mozku. Člověk třídí. To je mu ke cti. Všechny vědy jsou zbudovány 
na třídicím úsilí. 

Ano, ale teď existují také elektronkové stroje, které nefungují jen aritmeticky, ale analogicky. 
Příklad: chcete-li studovat všechny podmínky odolnosti přehrady, kterou stavíte, vytvoříte maketu 
přehrady. Na této maketě provedete všechna možná pozorování. Pak vložíte do stroje soubor 
těchto pozorování. On uspořádá, srovná nelidskou rychlostí, vytvoří všechny možné spoje mezi 
těmito tisíci detailních pozorování a řekne vám: „Nezesílíte-li podlož třetího pilíře vpravo, 
praskne v roce 1984.“ 

Analogový stroj fixoval svým nehybným a neomylným okem souhrn reakcí přehrady, pak vzal 
zřetel na všechny aspekty existence této přehrady, osvojil si tuto existenci a vyvodil z ní všechny 
zákony. Viděl přítomnost v její celosti a zachytil rychlostí, při níž se zkracuje čas, všechny možné 
vztahy mezi všemi jednotlivými činiteli a mohl tak zároveň vidět budoucnost. Úhrnem přešel od 
vědění k poznání. 

Nuže, my myslíme, že mozek může také v určitých případech fungovat jako analogový 
počítač. To znamená, že by měl moc: 

1.  Shromáždit všechna možná pozorování určité věci. 
2.  Sestavit seznam stálých vztahů mezi mnohonásobnými aspekty této věci. 
3.  Stát se jaksi tou věcí samou, osvojit si její podstatu a odhalit v úplnosti její úděl. 
To vše přirozeně elektronickou rychlostí, kdy se desítky tisíc spojení uskutečňují v čase jakoby 

atomizovaném. Tato báječná série přesných matematických operací je tím, co nazýváme někdy, 
když se mechanismus mozku náhodně spustí, osvícením. 

Jestliže mozek může fungovat jako analogový počítač, pak může pracovat také nikoli na věci 
samé, ale na maketě věci. Nikoli s Bohem samým, ale s idolem. Nikoli s věčností, ale s jednou 
hodinou. Nikoliv se zemí, ale se zrnkem písku. To znamená, že když bude docházet k spojením 
rychlostí, která překonává nejrychlejší binární uvažování, bude moci vidět na obraze, který hraje 
roli makety, jak říkával Blake, „vesmír v zrnku písku a věčnost v jediné hodině“. 

Kdyby věci takto probíhaly, kdyby rychlost třídění, srovnávání a dedukce byla strašlivě 
zrychlena, kdyby naše inteligence se v některých případech nacházela jako částice v cyklotronu, 
měli bychom výklad veškeré magie. Vycházeje z pozorování hvězdy pouhým okem, mohl snad 
mayský kněz ve svém mozku složit celek slunečního systému a objevit Urana a Plutóna bez 
dalekohledu (jak o tom, jak se zdá, svědčí některé basreliéfy). Vycházeje z určitého jevu v tyglíku, 
byl by mohl alchymista dospět k přesné představě nejsložitějšího atomu a odhalit tajemství 
hmoty. Měli bychom tak výklad formule, podle níž „to, co je nahoře, je jako to, co je dole“. V 
hrubší oblasti napodobivé magie bychom pak pochopili, jak cromagnonský kouzelník, když se 
soustředil ve své jeskyni pohledem na obraz ceremoniálního bizona, mohl pochopit celek zákonů 
bizoního světa a oznámit kmeni datum, místo a čas příznivé k příštímu lovu. 

■ 



Kybernetičtí technikové sestrojili elektronkové stroje, které fungují nejprve aritmeticky a pak 
analogicky. Tyto stroje slouží zejména k luštění šifrovaných řečí. Ale vědci jsou už takoví, že 
odmítají představu, že by člověk mohl také být tím, co stvořil. Podivná skromnost! 

Připouštíme tuto hypotézu: Člověk vlastní vybavení přinejmenším stejné, ne-li lepší než 
jakékoli technicky uskutečnitelné vybavení a určené k tomu, aby dosáhlo výsledku, který si klade 
za cíl každá technika, to jest pochopení a ovládání vesmírných sil. Proč by nemohl mít nějaký 
analogový elektronkový stroj v hlubinách svého mozku? Víme dnes, že devět desetin lidského 
mozku zůstává nevyužito v normálním vědomém životě, a doktor Warren Penfield dokázal, že v 
nás existuje tato rozsáhlá mlčelivá oblast. A kdyby tato mlčenlivá oblast byla obrovským sálem 
strojů v chodu, které čekají na gesto rozkazu? Kdyby tomu tak bylo, magie by měla pravdu. 

Máme v sobě jakousi poštu: sekrece našich hormonů se rozcházejí na tisícerá místa našeho 
těla a vyvolávají tam vzruchy. 

Máme v sobě jakýsi telefon, náš nervový systém. Štípnete mě a já vykřiknu. Stydím se a 
zčervenám atd. 

Proč bychom v sobě neměli jakési rádio? Mozek snad vysílá vlny, které se šíří velkou rychlostí 
a které jako hyperfrekvenční vlny, jež zapadají do dutých vodičů, cirkulují uvnitř myelinového 
obalu nervových cest. V tom případě bychom vlastnili neznámý dosud systém sdělování a spojů. 
Náš mozek snad neustále vysílá takové vlny, ale přijímače nejsou používány nebo začnou 
fungovat jen ve vzácných případech, jako ony neseřízené rozhlasové přijímače, které začnou hrát 
při nárazu. 

■ 

Bylo mi sedm let. Byl jsem v kuchyni u maminky, která myla nádobí. Matka se chopila hadru 
na mytí, aby otřela tuk z talířů, a v té vteřině ji napadlo, že její přítelkyně Raymonda říká tomu 
předmětu „hadromyč“. Žvatlal jsem, ale v té vteřině jsem řekl: „Raymonda tomu říká hadromyč“ 
a pak jsem žvatlal dál. Nevzpomněl bych si na tu příhodu, kdyby moje matka, kterou to silně 
překvapilo, mi ji nebyla často připomínala, jako by se dotýkala velkého tajemství, jako by cítila v 
náporu radosti, že jsem její částí, jako by to pro ni byl více než lidský důkaz o mé lásce. Později, 
když jsem ji trápil v různých dobách, připomínala tuto vteřinu „setkání“, jako by se chtěla 
přesvědčit, že ještě něco hlubšího než jenom její krev přešlo z ní do mne. 

Vím dobře, co si má člověk myslet o shodách, a zejména o těch zvláštních shodách, které 
Jung označuje jako „příznačné“, ale zdá se mi, protože jsem prožil obdobné okamžiky s velmi 
drahým přítelem, s ženou vášnivě milovanou, že je nutno překročit pojem shody a odvážit se 
dospět k magické interpretaci. Stačí jen se dohodnout o termínu „magický“. 

Co se vlastně událo v té kuchyni jednoho večera, když mi bylo sedm let? Domnívám se, že 
bez mého vědomí (a v důsledku nepostřehnutelného názoru, nepatrného rozechvění podobného 
lehounké vlně, která shodí předmět, jenž byl dlouho v rovnováze, v důsledku nepostřehnutelného 
záchvěvu, za nějž vděčíme ryzí náhodě, začal ve mně náhle fungovat stroj, jenž se stal nekonečně 
citlivým tisícerými a tisícerými rozlety lásky, té prosté, prudké a výlučné dětské lásky. Tento zcela 
nový, plně připravený stroj v mlčenlivé oblasti mého mozku v kybernetické továrně Šípkové 
Růženky, spící věčným spánkem, pohlédl na mou matku. On ji spatřil, shromáždil a utřídil 
všechny plošky její myšlenky, jejího srdce, jejích nálad a pocitů; stal se mou matkou, uvědomil si 
její podstatu a její osud až do této chvíle. Zaznamenal a srovnal rychlostí větší než rychlost světla 
všechny citové a myšlenkové asociace, jež prošly v mé matce od jejího narození, a dospěl až k 
poslední asociaci, k asociaci hadru na mytí, Raymondy a „hadromyče“. A tehdy jsem vyjádřil 
výsledek práce tohoto stroje, jenž byl vykonán tak šíleně rychle, že jeho plod mnou prolétl, aniž 
zanechal stopy, jako námi prolétají kosmické paprsky, aniž je sebeméně cítíme. Řekl jsem: 
„Raymonda tomu říká hadromyč.“ Pak se stroj zastavil, anebo spíše jsem přestal být vnímavým, 
když jsem předtím po miliardtinu vteřiny vnímavý byl, a navázal jsem na větu, kterou jsem začal 
předtím. Pokud se čas nezastaví nebo se nezrychlí všemi směry, pak minulost, přítomnost i 
budoucnost jsou stále totéž. 



Měl jsem poznat za jiných okolností „shody“ stejné povahy. Myslím, že je možno je vykládat 
tímto způsobem. Možná že stroj funguje stále, ale že my jsme receptivní jen příležitostně. A ještě 
může tato receptivita být jen velmi vzácná. Bezpochyby je u některých bytostí nulová. Tak jsou 
„lidé, kteří mají štěstí“, a lidé, kteří je nemají. Šťastlivci by byli ti, kteří dostanou občas poselství 
ze svého stroje: ten rozanalyzoval všechny prvky situace, utřídil, vybral a srovnal všechny 
důsledky a možné příčiny, a když tak odhalil nejlepší cestu osudu, vyslovil věštbu, jež byla přijata, 
aniž bylo vědomí jen dotčeno tušením té ohromné práce. Takoví lidé jsou opravdu „miláčkové 
bohů“. Napojí se občas na svou továrnu. Mám-li mluvit jen o sobě, mám to, čemu se říká štěstí. 
A všechno mě nutí věřit, že jevy, jež určují toto štěstí, jsou stejné jako ty, které určují příběh s 
„hadromyčem“. 

■ 

Tak si začínáme všímat, že magické pojetí vztahů člověka k jeho bližním, k věcem, k prostoru 
a k času není tak úplně cizí živé a svobodné úvaze o moderní technice a vědě. Modernost nám 
umožňuje věřit v zázračno. Elektronkové počítací stroje nás nutí brát vážně cromagnonského 
kouzelníka a mayského kněze. Jestliže se v mlčenlivé oblasti lidského mozku uskutečňují 
ultrarychlá spojení a jestliže za jistých okolností je výsledek této práce postižen vědomím, pak 
určité praktiky imitativní magie, určitá věštecká odhalení, určitá básnická nebo mystická osvícení, 
určité věštby, které přičítáme třeštění nebo náhodě, je nutno pokládat za skutečné výdobytky 
ducha ve zvlášť bdělém stavu. 

Ostatně je tomu už několik let, co víme, že příroda není rozumná. Nepřizpůsobuje se 
obvyklému druhu fungování inteligence. Ta část našeho mozku, kterou normálně užíváme, 
provádí všechny pochody binárně. Toto je černé nebo bílé. Je to ano nebo ne. Je to souvislé nebo 
přetržité. Náš chápací stroj je aritmetický. Třídí a srovnává. Na tom je založena celá Rozprava o 
metodě. A také celá čínská filosofie Yingu a Yangu (a Kniha mutací, jediná kniha starověku, která 
nám podává pravidla věšteb, je složena z grafických obrazců: tři linky souvislé, tři linky 
přerušované v nejrůznějším možném uspořádání). A tedy, jak říkal Einstein na sklonku svého 
života: „Kladu si otázku, zda příroda hraje stále stejnou hru.“ Zdá se totiž skutečně, že příroda 
uniká binárnímu stroji, jímž je náš mozek ve stavu normálního chodu. Od doby Louise de Broglie 
jsme byli nuceni připustit, že světlo je zároveň nepřetržité i přerušované. Ale žádný lidský mozek 
nedospěl k představě takového jevu, k tomu, aby ho pochopil vnitřně, aby ho skutečně poznal. 
Připouštíme. Víme. Neznáme. Předpokládejte nyní, že po vzoru světla (celá náboženská literatura 
a ikonografie oplývají evokacemi světla) přejde nějaký mozek v blesku extáze od stavu 
aritmetického do stavu analogického. Stane se světlem. Žije nepochopitelný jev. Rodí se s ním. 
Zná ho. Dojde tam, kam jemná inteligence de Broglieho nesahá. Potom upadne zpět, styk s 
vyššími stroji, které fungují v obrovité tajné galerii mozku, je přerušen. Paměť mu obnoví jen 
drobty poznání, které získal. A jazyk selhává při výkladu těchto drobtů. Snad někteří mystikové 
poznali takto jevy přírody, které naše moderní inteligence úspěšně objevila, připustila, ale které se 
jí nepodařilo včlenit do celku. 

„A jako já, také písař se ptal, jak nebo jakou věc viděla nebo zda viděla věc tělesnou? A ona 
odpovídala: Viděla jsem plnost, jas a měla jsem přitom pocit takového naplnění, že nemohu 
vyjádřit ani uvést nic obdobného...“ To je pasáž diktovaná Angelou de Foligno jejímu 
zpovědníkovi, pasáž velmi příznačná. 

■ 

Elektronkový počítač použitý na matematické maketě přehrady nebo letadla funguje 
analogicky. Do jisté míry se stává touto přehradou nebo letadlem a odhaluje souhrn všech 
aspektů jejich existence. Naše srovnání s elektronkovým strojem není samozřejmě absolutní. Jako 
každé srovnání je jen východiskem a samo o sobě maketou myšlenek. Může-li však mozek 
pracovat stejným způsobem, pak začneme chápat, proč kouzelník vyrábí maketu připomínající 



nepřítele, kterého chce zasáhnout, nebo proč kreslí bizona, jehož stopu chce objevit. Očekává 
před těmito maketami na přechod své inteligence ze stadia binárního do stadia analogického, na 
přechod svého vědomí ze stavu obyčejného do stavu vyšší probudilosti. Očekává, že stroj začne 
fungovat analogicky, že v tiché bolesti jeho mozku dojde k neobyčejně rychlým spojením, která 
mu vydají napospas úplnou skutečnost představované věci. Čeká, ale nečeká pasivně. Co dělá? 
Vybral si hodinu a místo podle dávných naučení a tradic, jež jsou snad výsledkem celého souboru 
tápání. Určitý okamžik určité noci je například příznivější než jiný okamžik jiné noci a snad je to 
působením stavu nebes, kosmického záření nebo uspořádání magnetických polí atd. Zaujme 
určitý, velmi přesný postoj. Provádí určité posunky, zvláštní tanec, pronáší určitá slova, vydává 
zvuky, vyráží vzdech atd. Ještě si nikdo nepovšiml, že by tu mohlo jít o techniky (v zárodečné 
podobě, tápavé), které mají vyvolat otřes ultrarychlých strojů obsažených v spící části našeho 
mozku. Obřady jsou snad jen složité celky rytmických dispozic schopných uvést do chodu vyšší 
funkce inteligence. Jakési točení klikou více či méně účinné. Všechno nás nutí věřit, že uvedení 
do chodu těchto vyšších funkcí, těchto analogických elektronkových mozků, vyžaduje zapojování 
tisíckrát složitější a jemnější, než jsou ta, k nimž dochází při přechodu ze spánku k bdělému stavu. 

Z prací von Frische víme, že včely mají řeč. Kreslí v prostoru geometrické obrazce nesmírně 
složité, a tak se za svého letu dorozumívají o zprávách nutných pro život roje. Všechno nás vede 
k přesvědčení, že člověk, chce-li navázat spojení svými nejvyššími silami, musí uvést do chodu 
série impulsů přinejmenším stejně složitých, stejně jemných a stejně cizích tomu, co obvykle 
určuje jeho rozumné činy. 

Modlitby a obřady před modlami, před symbolickými postavami náboženství byly by tedy jen 
způsobem a pokusem, jak ovládnout a usměrnit subtilní energie (magnetické, kosmické, rytmické 
atd.) s cílem uvést do chodu analogickou inteligenci, která by umožnila člověku poznat 
představované božstvo. 

Je-li tomu tak, existují-li techniky, jak obdržet od mozku výkon daleko překračující výsledky 
největší binární inteligence, a jestliže tyto techniky byly vyhledávány až dosud jen okultisty, pak 
pochopíme, že většina důležitých praktických a vědeckých objevů před 19. stoletím byla 
vykonána právě okultisty. 

■ 

Náš jazyk jako naše myšlení vychází z aritmetického, binárního chodu našeho mozku. 
Třídíme vše na ano a ne, na pozitivní a negativní, srovnáváme a dedukujeme. Jestliže náš jazyk 
slouží k tomu, aby zavedl pořádek do našeho myšlení, které je samo cele zaujato tříděním, pak 
shledáme, že není vnějším tvůrčím prvkem, božskou vlastností. Nepřidává myšlenku k myšlence. 
Jestliže mluvím nebo píši, zbrzďuji svůj stroj. Nemohu ho popsat jinak, než jak ho pozoruji ve 
zpomaleném chodu. Vyjadřuji tak jen své binární uvědomění světa a to ještě, když mé vědomí 
přestane fungovat normální rychlostí. Můj jazyk podává jen svědectví o zpomaleném vidění světa, 
jež je samo omezené a binární. Tento nedostatek jazyka je zjevný a živě ho pociťujeme. Ale co 
říci o nedostatečnosti binární inteligence samé? Vnitřní existence, podstata věcí jí uniká. Může 
objevit, že světlo je zároveň přetržité i nepřetržité, že molekula benzenu vytváří mezi svými šesti 
atomy vazby podvojné a přece navzájem se vylučující. Připouští to, ale nemůže to pochopit, 
nemůže vtělit do svého chodu skutečnost hlubokých struktur, které zkoumá. Aby k tomu 
dospěla, musela by změnit svůj stav, bylo by třeba, aby jiné stroje než obvykle užívané začaly 
fungovat v mozku a aby se binární uvažování nahradilo analogickým vědomím, které nabývá 
forem a osvojuje si nepochopitelné rytmy těchto hlubokých struktur. To se snad děje ve vědecké 
intuici, v básnickém osvícení nebo v náboženské extázi a v jiných případech, které neznáme. 
Útočiště k probudilému vědomí, to jest k stavu odlišnému od stavu prostého jasného bdění, je 
leitmotivem všech starých filosofií. Je také leitmotivem největších moderních fyziků a 
matematiků, pro něž „se něco musí odehrát v lidském vědomí, aby přešlo od vědění k poznání“. 

Nepřekvapuje tedy, že jazyk, kterému se daří jen podávat svědectví o vědomí světa v 
normálním stavu jasného bdění, se stává temnotným, jakmile jde o vyjádření těchto hlubokých 



struktur, ať už běží o světlo, věčnost, čas, energii, podstatu člověka atd. Rozlišujeme však dva 
druhy temnotnosti. 

Jedna pochází z toho, že jazyk je nástrojem inteligence, jež se pokouší zkoumat tyto struktury, 
aniž si je kdy dokáže osvojit. Je nástrojem přirozenosti, která naráží marně na jinou přirozenost. 
V nejlepším případě může jen podat svědectví o nemožnosti, ozvěnu pocitu nemohoucnosti a 
vyhnanství. Jeho temnotnost je skutečná. Je právě jen temnotností. 

Druhá pochází z toho, že člověk, který se pokouší vyjádřit, poznal bleskově jiný stav vědomí. 
Žil okamžik v důvěrném styku s těmito hlubokými strukturami. Poznal je. To je mystik typu 
svatého Jana z Kříže, osvícený vědec typu Einsteinova nebo inspirovaný básník typu Williama 
Blakea, unesený matematik typu Galoisova, vizionářský filosof typu Meyrinkova. 

Když ho opustí vytržení, „vidoucí“ selhává při sdělení. Ale když to činí, vyjadřuje pozitivní 
jistotu, že vesmír by byl kontrolovatelný a ovladatelný, kdyby se člověku podařilo kombinovat, 
jak jen možno nejdůvěrněji, stav normálního bdění a stav superbdění. Cosi účinného, prolil 
jakéhosi svrchovaného nástroje se rýsuje v takové řeči. Když mluví Fulcanelli o tajemství katedrál 
a Wiener o struktruře času, jsou oba temní, ale temnota zde není temnotou. Je znakem, že něco 
září jinde. 

■ 

Jedině snad moderní matematická mluva si uvědomuje některé výsledky analogického 
myšlení. V matematické fyzice existují oblasti „absolutního jinde“ a „kontinua nulového 
rozměru“, to jest míry pro nepochopitelná, a přece skutečná univerza. Možno si položit otázku, 
proč básníci se dosud nevydali naslouchat směrem k této vědě zpěvu fantastických skutečností, 
ačkoli nemají strach, že by museli uznat evidentní pravdu, že magické umění žije a daří se mu 
mimo jejich pracovny. 

Tato matematická mluva, která dosvědčuje existenci vesmírů unikajících normálnímu jasnému 
vědomí, je jediná mluva činná a stále se rozvíjející. 

„Matematické bytosti“, to jest výrazy, znaky, které symbolizují život a zákony neviditelného 
světa, světa nemyslitelného, rozvíjejí a oplodňují jiné „bytosti“. Upřímně řečeno, tento jazyk je 
skutečný „bujarý jazyk“ naší doby. 

Ano, „bujarý jazyk“, argot v původním smyslu tohoto slova, ve smyslu, který mu dával 
středověk (a ne v tom otřelém smyslu, který mu dnes přisuzují literáti pokládající se za 
„osvobozené“), ten nacházíme v avantgardní vědě, v matematické fyzice, která je, pohlížíme-li na 
ni zblízka, rozvratem přijaté inteligence, naprostým rozchodem a jasnozřením. 

Co je to gotické umění, jemuž vděčíme za katedrály? „Pro nás,“ napsal Fulcanelli, „je gotické 
umění (art gotique) jen pravopisnou deformací slova ,argotique‘, odpovídající fonetickému 
zákonu, jenž řídí ve všech jazycích, aniž se stará o pravopis, tradiční kabalu.“ Katedrála je tedy 
dílo umění Gótů (art got) nebo argot. 

A co je katedrála dnešní, učící lidi stavbám Stvoření, ne-li rovnice, která nahradila růžici? 
Oprosťme se od zbytečné věrnosti minulosti, abychom se lépe přizpůsobili dnešku. Nehledejme 
moderní katedrálu v monumentu ze skla a betonu, nad nímž ční kříž. Středověká katedrála byla 
knihou tajemství danou lidem včerejška. Dnešní knihu tajemství píší fyzikové matematici ze 
svých „matematických bytostí“ zasazených jako růžice do staveb, jež se jmenují meziplanetární 
rakety, atomická elektrárna, cyklotron. Tady je pravá návaznost, tady je skutečné vlákno tradice. 

Argotéři středověku, duchovní synové argonautů, kteří znali cestu k zahradě Hesperidek, 
vepsali do kamene své hermetické poselství. Znaky nepochopitelné lidem, jejichž vědomí 
neprodělalo transmutaci, jejichž mozek nepodstoupil to strašlivé zrychlení, díky jemuž se 
nepochopitelné stává skutečným, vnímatelným a hmatatelným. Nebyli tajuplní z lásky k 
tajuplnosti, ale prostě proto, že jejich objevy zákonů energie, hmoty a ducha se udály v jiném 
stavu vědomí, přímo nesdělitelném. Byli tajuplní, protože „být“ jim znamenalo „být odlišný“. 

V oslabené tradici, jakoby ve vzpomínce na tak vznešený příklad, je argot dnes mluvou na 
okraji společnosti užívanou neporobenými lidmi lačnými svobody, psanci a kočovníky, všemi, 



kdož žijí mimo přijaté zákony a konvence. Jsou to „prozřelci“, to jest vidoucí, ti, kteří, jak nám 
říká opět Fulcanelli, se ve středověku dovolávali také titulu Synů či dětí slunce, neboť art got bylo 
umění světla nebo Ducha. 

Ale najdeme tuto tradici nedegenerovanou, všimneme-li si, že toto umění ducha je dnes 
uměním „matematických bytostí a Lebesqueových integrálů, čísel za nekonečnem“; umění 
matematických fyziků, kteří za hromů a blesků z neobvyklých křivek, ze „zakázaných světel“ 
stavějí katedrály našich budoucích mší. 

■ 

Těmto pozorováním hrozí, že budou pokládána nábožným čtenářem za pobuřující. Ale 
nejsou. Myslíme, že možnosti lidského mozku jsou nekonečné. To nás staví proti oficiální 
psychologii a oficiální vědě, které „věří v člověka“ s podmínkou, že nepřekročí rámec vyznačený 
racionalismem 19. století. A nemělo by nás to přivádět do rozporu s duchem náboženství, 
alespoň ne s tím, co je v něm nejčistší a nejvyšší. 

Člověk má přístup k tajemstvím, může vidět světlo, vidět Věčnost, pochopit zákony velké 
energie, vtělit do svého vnitřního chování rytmus univerzálního osudu, dospět k citlivému 
vnímání nejvyššího souběhu sil a jako Teilhard de Chardin žít nepochopitelným životem bodu 
omega, v němž se všechno tvorstvo při skonání pozemského věku octne zároveň dovršeno, 
pohlceno a povzneseno. Člověk může vše. Jeho inteligence vyzbrojená bezpochyby od počátku 
pro nekonečné poznání může za určitých podmínek pochopit celek mechanismů života. Moc 
plně rozvinuté lidské inteligence se může pravděpodobně rozšířit na celý vesmír. Ale tato moc se 
zastaví tam, kde tato inteligence, když dospěla k cíli svého poslání, tuší, že je ještě „něco“ za 
vesmírem. Zde ztrácí analogické vědomí jakoukoliv možnost fungovat. Ve vesmíru nejsou 
modely toho, co je za vesmírem. Tato nepřekročitelná brána je branou Království Božího. 
Přijímáme tento výraz na tomto stupni: „Království Boží.“ 

Protože se pokusil překročit vesmír tím, že si představil větší počet, než je „vše, co si lze 
představit ve vesmíru“, protože se pokusil zbudovat pojem, který by vesmír nemohl vyplnit, 
geniální matematik Cantor propadl šílenství. Je poslední brána, kterou analogická inteligence 
nemůže otevřít. Jen málo textů se vyrovná metafyzickou velikostí tomu, kde se H. P. Lovecraft 
pokouší popsat nepředstavitelné dobrodružství probudilého člověka, kterému se podařilo 
pootevřít tuto bránu a který se tak snažil proklouznout tam, kde Bůh vládne za nekonečnem... 

Věděl, že jistý Randolph Carter z Bostonu existoval, ale nemohl přesně vědět, zda to byl on, 
zlomek či faseta jsoucna za Poslední Branou, nebo někdo jiný, kdo byl tímto Randolphem 
Carterem. Jeho „já“ bylo zničeno, a přece díky jisté nepochopitelné schopnosti měl zároveň 
vědomí, že je celou legií „já“. Jestliže ovšem na tomto místě, kde byl sebemenší pojem 
individuální existence zničen, mohla přežít v nějaké podobě tak zvláštní věc. Bylo to, jako by jeho 
tělo bylo náhle proměněno v jednu z těch soch o četných údech a hlavách z indických chrámů. 
Pohlížeje na tuto hrůzu, pokoušel se v nesmyslném úsilí od ní odloučit své původní tělo – jestli 
ovšem vůbec mohlo nějaké původní tělo existovat... 

Za těchto děsivých vizí byl zlomek Randolpha Cartera, jenž překročil Poslední Bránu, vyrván 
z nejnižšího bodu hrůzy, aby byl pohroužen do propastí hrůzy ještě hlubší, a tentokrát to 
přicházelo z vnitra. Byla to síla, jakási osobnost, která se mu náhle postavila a zároveň ho 
obklopovala, zmocňovala se ho, a jak se vtělovala do jeho vlastní přítomnosti, existovala zároveň 
se všemi věčnostmi, byla součástí všech prostorů. Nebylo tu žádného viditelného projevu, ale 
vnímání tohoto jsoucna a strašlivá kombinace pojmů totožnosti a nekonečna mu vnukávaly 
děsivou hrůzu. Tato hrůza překračovala daleko všechny hrůzy, jejichž existenci až dosud 
mnohonásobné fasety Carterovy osobnosti tušily... Toto jsoucno bylo vším v jednom a jedním ve 
všem, bytostí zároveň nekonečnou a omezenou, jež nepatřila jen časoprostorovému kontinuu, ale 
byla neodlučnou součástí věčného malströmu životních sil, posledního malströmu bez hranic, 
který překračuje stejně matematiku jako imaginaci. Toto jsoucno bylo snad tím, čeho se určité 
tajné kulty země dovolávají šeptem a co mlžnatí duchové spirálních mlhovin označují 



nepřepsatelným znakem... A jediným bleskem vržen ještě dále poznal zlomek zvaný Carter 
povrchnost, nedostatečnost toho, co právě pocítil z toho všeho... 

■ 

Vraťme se k našemu počátečnímu tvrzení. Neříkáme, že v širé mlčenlivé části mozku existuje 
analogový elektronkový stroj. Říkáme: nebylo by možné, jako existují stroje aritmetické a stroje 
analogové, představit si za funkcí naší inteligence v normálním stavu funkci ve stavu vyšším? 
Schopnosti inteligence, jež by byly stejného řádu jako schopnosti analogového počítače? Naše 
srovnání se nesmí brát doslova. Jde o východisko, o odpalovací rampu k ještě panenským 
oblastem inteligence, dosud sotva probádaným. V těchto oblastech snad inteligence začne náhle 
zářit, osvětlovat věci vesmíru obvykle skryté. Jak se jí podaří proniknout do těchto oblastí, kde se 
její vlastní život stává zázrakem? Jakými operacemi se udá tato změna stavu? Neříkáme, že to 
víme. Říkáme, že v magických a religiózních ritech, v nesmírně staré a moderní literatuře 
zasvěcené zvláštním okamžikům, fantastickým chvílím ducha, jsou tisíce, tisíce a tisíce 
fragmentárních pokusů, jež by bylo třeba shromáždit, srovnat a jež snad vyvolávají ztracenou 
metodu – nebo metodu budoucí. 

Je možné, že inteligence se někdy letmo, jako náhodou, dotkne hranic těchto panenských 
oblastí. Uvede tam do chodu na zlomek vteřiny vyšší stroje, jejichž hluk zmateně vnímá. To je 
moje historka o „hadromyči“, to jsou všechny jevy zvané „parapsychologické“, jejichž existence 
nás tak znepokojuje, to jsou ta neobyčejná a vzácná osvětlující vzplanutí, jedno, dvě nebo tři, 
která většina citlivých bytostí pozná za svého života a zejména v dětském věku. Nezůstane z nich 
nic, sotva vzpomínka. 

Překročit tuto hranici (nebo jak říkají tradiční texty: „vstoupit do stavu prozření“) přináší 
nekonečně více a nezdá se být jen dílem náhody. Vše nutí k přesvědčení, že toto překročení 
vyžaduje nahromadění a usměrnění obrovského počtu sil vnějších a vnitřních. Není absurdní si 
myslet, že tyto síly jsou nám k dispozici. Chybí nám prostě jen metoda. A metoda nám chyběla k 
tomu, není to tak dávno, abychom osvobodili jadernou energii. Ale tyto síly jsou nám 
bezpochyby k dispozici, nasadíme-li k jejich ovládnutí celé své bytí. Asketové, světci, divotvorci, 
věštci, básníci a geniální vědci neříkají nic jiného. A totéž píše také William Temple, moderní 
americký básník: „Žádné zvláštní odhalení není možné, jestliže celé naše bytí samo není 
nástrojem tohoto odhalení.“ 

■ 

Vraťme se tedy k našemu srovnání. Bádání o programování se zrodilo za druhé světové 
války. Aby se pocítila potřeba takové metody, „bylo nutné, aby se kladly problémy unikající 
zdravému rozumu a zkušenosti“. Taktikové se tedy utekli k matematikům: 

„Když nějaká situace nemůže být pro složitost své zjevné struktury a svého viditelného 
vývoje zvládnuta obvyklými prostředky, obracíme se k vědcům, aby tuto situaci pojednali, jako 
pojednávají ve své speciální oblasti fenomény přírodní, a aby z toho vyvodili teorii. Vytvořit teorii 
nějaké situace nebo objektu znamená vymyslet si pro ně abstraktní model, jehož vlastnosti budou 
předstírat vlastnosti tohoto objektu a situace. Model je vždy matematický. Jeho prostřednictvím 
se konkrétní otázky převedou na matematické vlastnosti. 

Jde o ,model‘ nějaké věci nebo situace příliš nové nebo příliš složité, aby si ji naše inteligence 
vybrala v její totální skutečnosti. V základním programovém výzkumu máme tedy zájem vytvořit 
analogový elektronkový počítač tak, aby tento stroj uskutečnil model. A pak lze, když 
manipulujeme s řídícími knoflíky a když sledujeme, jak stroj funguje, nalézt odpovědi na všechny 
otázky, kvůli nimž byl model koncipován.“ 

Tyto definice jsou vzaty z jednoho technického zpravodaje. Jsou důležitější pro názor 
„probudilého člověka“, pro pochopení „magického“ ducha než většina děl okultistické literatury. 
Jestliže nahradíme model idolem nebo symbolem a analogový stroj osvěcující funkcí mozku nebo 



stavem hyperjasnozřivosti, vidíme, že nejtajemnější cesta lidského poznání – ta, kterou odmítají 
přijmout dědicové pozitivistického 19. století – je ta pravá a velká cesta. A moderní technika nás 
vyzývá, abychom ji za takovou pokládali. 

„Přítomnost symbolů, hádankovitých znaků a tajuplných výrazů v náboženských tradicích, 
uměleckých dílech, pohádkách a folkloristických zvycích dosvědčuje existenci univerzálního 
jazyka rozšířeného na východě jako na západě a jeho nadhistorický význam vězí, jak se zdá, u 
samého kořene naší existence, našich znalostí a hodnot,“ říká René Alleau. 

Nuže, co je to symbol, ne-li abstraktní model určité skutečnosti, struktury, kterou lidská 
inteligence nemůže ovládnout plně, ale jejíž „teorii“ načrtává? 

„Symbol odhaluje určité aspekty reality – nejhlubší – které vzdorují všem prostředkům 
poznání,“ praví Mircea Eliade. Poněvadž „model“, který vypracovává matematik, vycházeje od 
předmětu nebo situace, se vymyká zdravému rozumu nebo zkušenosti, vlastnosti symbolu 
předstírají vlastnost předmětu nebo situace takto abstraktně představených a jejichž základní 
aspekt zůstává skryt. Bylo by pak třeba, aby elektronkový analogový počítač byl napojen a 
fungoval na základě tohoto modelu, aby tak symbol vydal skutečnost, kterou obsahuje, a 
odpovědi na všechny otázky, vzhledem k nimž byl pojat. Ekvivalent takového stroje, jak se 
domníváme, existuje v člověku. Určité mentální a fyzické postoje ještě špatně známé ho mohou 
uvést do chodu. Všechny asketické, religiózní a magické techniky jsou, jak se zdá, zaměřeny k 
tomuto výsledku, a to snad vyjadřuje tradice, která prochází celou historii lidstva, když slibuje 
mudrcům „stav prozření“. 

Tak symboly jsou snad abstraktní modely nastolené už od počátků myslícího lidstva, na 
jejichž základě by se nám mohly zpřístupnit hluboké struktury vesmíru. Ale pozor! Symboly 
nepředstavují věc samu, jev sám. Bylo by také falešné si myslet, že to jsou prosté a čisté 
schematizace. Při programovém zkoumání není symbol redukovaným nebo zjednodušeným 
modelem známé věci. Je možným východiskem pro poznání této věci. A východiskem 
umístěným mimo skutečnost, v matematickém vesmíru. Bude třeba, aby analogový stroj 
postavený podle tohoto modelu vstoupil do elektronických transů, abychom dostali praktické 
odpovědi. Proto jsou všechny výklady symbolů, kterým se věnují okultisté, nezajímavé. Ti pracují 
se symboly, jako by šlo o schémata přeložitelná inteligencí v normálním stavu. Jako by se od 
těchto schémat mohlo bezprostředně přejít ke skutečnosti. Za staletí, co se takto pokoušejí o 
výklad Kříže svatého Ondřeje, svastiky, Šalamounovy hvězdy, nepokročilo studium hlubokých 
struktur vesmíru jejich zásluhou. 

Dík osvícení jeho jemné inteligence se Einsteinovi podařilo zahlédnout (nikoli plně se 
zmocnit, osvojit si a ovládnout) vztah prostor-čas. Když chce sdělit svůj objev v úrovni, kde je 
srozumitelně sdělitelný, a když si chce sám pomoci, aby se povznesl zpět ke své vlastní osvědčující 
vizi, nakreslí znak A aneb vztahový trojhran. Tato kresba není schématem skutečnosti. Je pro 
běžné lidi nepoužitelná. Je jakýmsi „vstaň a choď!“ pro soubor poznatků matematické fyziky. A 
přesto celému tomuto souboru uvedenému do chodu v mocném mozku se podaří najít jen to, co 
vyvolává tento trojhran, a nikoli přejít do vesmíru, kde platí zákon vyjádřený tímto znakem. Ale 
na konci takového pochodu budeme vědět, že tento jiný vesmír existuje. 

Všechny symboly jsou snad stejného řádu. Obrácená svastika nebo hákový kříž, jehož původ 
se ztrácí v nejvzdálenější minulosti, je snad „modelem“ zákona, který ovládá každou destrukci. 
Pokaždé, když dojde k destrukci v hmotě nebo v duchu, odpovídá pohyb sil snad tomuto 
modelu, jako vztah prostor-čas odpovídá trojhranu. 

Stejně, říká nám matematik Eric Temple Bell, je snad spirála „modelem“ hluboké struktury 
každého vývoje (energie, života, vědomí). Je možné, že ve „stavu prozření“ mozek pracuje jako 
analogový stroj, vycházeje od stanoveného modelu, a že tak proniká s výchozím bodem ve 
svastice univerzální strukturu destrukce a s výchozím bodem ve spirále univerzální strukturu 
vývoje. 

Symboly, znaky jsou tedy snad modely stvořené pro vyšší stroje našeho ducha s ohledem na 
práci naší inteligence v jiném stavu. 



Naše inteligence ve svém obvyklém stavu pracuje totiž snad tak, že svým nejjemnějším 
hrotem kreslí modely, díky jimž by si mohla, když přejde do vyššího stavu, osvojit poslední 
skutečnost věcí. Když se Teilhardovi de Chardin podaří vymyslet si bod omega, vypracovává tak 
„model“ posledního bodu vývoje. Ale má-li cítit skutečnost z tohoto bodu, aby prožíval do 
hloubky skutečnost tak málo představitelnou, aby vědomí pohltilo tuto realitu, aby si ji plně 
přizpůsobilo, aby se vědomí vlastně stalo samo bodem omega a pochopilo vše, co je 
pochopitelné v takovém bodě: poslední smysl pozemského života, naplněný kosmický osud 
Ducha za skonáním věků na naší planetě; aby došlo k tomuto přechodu od myšlenky k poznání, 
bylo by třeba uvést do chodu jinou formu inteligence. Řekněme inteligenci analogickou, řekněme 
mystické osvícení nebo stav absolutní kontemplace. 

Tak představa Věčnosti, představa Transfinitna, představa Boha atd. jsou snad „modely“ 
námi vytvořené a určené podat v jiné oblasti naší inteligence, v oblasti obvykle spící, odpovědi, 
pro které jsme je vypracovali. 

Je třeba si dobře uvědomit, že nejvznešenější myšlenka je snad ekvivalentem toho, co je 
kresba bizona pro cromagnonského čaroděje. Jde o maketu. Bude pak třeba, aby analogové 
počítače začaly pracovat na tomto modelu v tajné zóně mozku. Kouzelník přejde v transu do 
skutečnosti bizoního světa, odhalí rázem všechny jeho aspekty a může ohlásit místo a hodinu 
příštího lovu. To je ukázka magie v nejnižší úrovni. V nejvyšší úrovni není modelem kresba nebo 
soška nebo dokonce symbol. Je to idea, je to nejjemnější výtvor nejjemnější možné binární 
inteligence. Tato idea byla pojata jen se zřetelem k jiné etapě zkoumání, etapě analogické, k 
druhému poločasu každého programového výzkumu. 

■ 

Zdá se nám, že nejvyšší a nejvřelejší činnost lidského ducha spočívá ve vytváření „modelů“ 
určených k jiné, málo známé aktivitě ducha, kterou je obtížné rozvinout. V tom smyslu lze říci: 
vše je symbol, vše je znak, vše je evokací jiné skutečnosti. 

To nám otvírá brány k nejnekonečnější moci člověka, jaká je možná. Nedává nám to klíč ke 
všem věcem, v opaku k tomu, jak se domnívají symbologisté. Od představy Trojice, od představy 
Transfinitna k sošce, kterou vesnický šaman probodává špendlíky, přes kříž, svastiku, růžici, 
katedrálu, Pannu Marii, „matematické bytosti“, čísla atd. vše je modelem, „maketou“ něčeho, co 
existuje ve vesmíru odlišném od onoho, v němž byla tato maketa pojata. Ale „makety“ nejsou 
zaměnitelné: matematický model přehrady předložený elektronkovému počítači se nedá srovnat s 
modelem nadzvukové rakety. Vše není ve všem. Spirála není v kříži. Obraz bizona není ve 
fotografii, na níž se projevuje médium, bod omega Otce Teilharda není v Dantově Pekle, menhir 
není v katedrále, Cantorova čísla nejsou v cifrách Apokalypsy. Jestliže jsou „makety“ všeho, 
všechny makety nejsou jako stolky do sebe zasouvací a netvoří rozebratelný celek, který by vydal 
tajemství vesmíru. 

Jestliže nejmocnější modely poskytované inteligenci ve stavu vyššího zření jsou modely bez 
rozměru, to jest myšlenky, pak je nutno se vzdát naděje, že bychom našli maketu vesmíru ve 
Velké Pyramidě nebo na portále chrámu Notre Dame. Existuje-li maketa celého vesmíru, může 
existovat jen v lidském mozku na nejzazším bodě nejjemnější z inteligencí. Ale nemá snad vesmír 
více možností než člověk? Jestliže člověk je nekonečno, není pak vesmír nekonečno plus ještě 
něco? 

Avšak odhalení, že vše je maketa, model, znak, symbol, nás přivádí k objevu klíče. Nikoli 
toho, který otvírá bránu k nezbadatelnému tajemství a který ostatně neexistuje nebo je v rukou 
božích. Klíč, nikoli k jistotě, ale k postoji. Jde o to, abychom uvedli do chodu „odlišnou“ 
inteligenci, které navrhujeme tyto makety. Jde tedy o přechod ze stavu normálního bdění do stavu 
bdění vyššího. Do stavu prozření. Vše není ve všem. Ale být probudilý je vše. 

V.  POJEM PROBUDILÉHO STAVU 



Na způsob teologů, vědců, mágů a dětí. — Pozdrav specialistovi na strkání hole do soukolí. — 
Spiritualismus kontra materialismus, aneb historie jedné alergie. — Legenda o čaji. — A což 
jestli šlo o přirozenou schopnost? — Myšlenka jako putování a jako přelet. — Dodatek k 
právům člověka. — Snění o probudilém člověku. — My počestní barbaři. 

Věnoval jsem veliký svazek popisu společnosti intelektuálů, kteří hledali za vedení divotvorce 
Gurdjieva „stav prozření“. I nadále se domnívám, že není důležitějšího výzkumu. Gurdjiev říkal, 
že moderní duch, zrozený na hnojišti, se vrátí na hnojiště, a učil pohrdání světem. Moderní duch 
se však ve skutečnosti narodil v zapomínání, v nevědomosti o nutnosti takového výzkumu. Ale 
Gurdjiev, starý člověk, směšoval moderní duch s křečovitým kartezianismem 19. století. Pro 
skutečný moderní duch není už kartezianismus všelékem a je nutno přehodnotit samu povahu 
inteligence. Takže naopak krajní modernost může přivést lidi k tomu, aby užitečně uvažovali o 
možné existenci jiného stavu vědomí, o stavu vědomí probudilého. V tom směru podávají dnešní 
matematikové a fyzikové ruku včerejším mystikům. Gurdjievovo pohrdání (stejně jako pohrdání 
René Guénona, jiného obhájce, ale čistě teoretického, stavu prozření) není na místě. A myslím, že 
kdyby byl Gurdjiev plně osvícen, nebyla by ho doba oklamala. Pro inteligenci, která pociťuje 
naprostou nutnost transmutace, není dnes doba k pohrdání světem, ale naopak k lásce. 

Až dosud byl stav prozření připomínán v termínech náboženských, esoterických nebo 
poetických. Nepopiratelným Gurdjievovým přínosem je, že ukázal, jakou psychologii a fyziologii 
může mít tento stav. Ale zatemňoval záměrně svou řeč a uzavíral své žáky za zdi Thébaïdy. My se 
pokusíme mluvit jako lidé druhé poloviny 20. století vnějšími výrazovými prostředky. Přirozeně 
budeme při takovém námětu v očích „specialistů“ vypadat jako barbaři. Však my také jsme 
trochu barbaři. Cítíme, jak se v dnešním světě vytváří nová duše pro nový věk země. Náš způsob, 
jak rozpoznáme pravděpodobnou existenci „stavu prozření“, nebude ani zcela náboženský, ani 
zcela esoterický nebo básnický, ani zcela vědecký. Bude trochu vším z toho všeho a bude se 
přiklánět ke všem disciplínám. To je totiž renesance: polévka, v níž se namáčejí promíchány 
metody teologů, vědců, čarodějů a dětí. 

■ 

Jednoho rána v srpnu roku 1957 se přihnalo spousta žurnalistů k parníku, který opouštěl 
Londýn a plul do Indie. Na loď nastupovali pán a paní asi padesátiletí, nenápadného vzhledu. Byl 
to významný biolog J. B. S. Haldane doprovázený svou ženou, kteří odjížděli natrvalo z Anglie. 

„Mám už dost téhle země a spousty věcí v ní,“ řekl mírně. „Zejména amerikanismu, který nás 
zaplavuje. Půjdu hledat nové myšlenky a pracovat svobodně v nové zemi.“ 

Tak začínala nová etapa v životní dráze jednoho z nejneobyčejnějších mužů doby. J. B. S. 
Haldane bránil Madrid s puškou v ruce proti frankistům. Vstoupil do Anglické komunistické 
strany a pak po Lysenkově aféře roztrhal legitimaci. A teď jel hledat pravdu do Indie. 

Po třicet let znepokojoval okolí svým černým humorem. Odpověděl na anketu jednoho 
deníku při výročí stětí krále Karla, jež vyvolalo pradávné rozpory: 

„Kdyby byl Karel I. pelargónie, obě části by byly přežily.“ 
Když pronesl štvavý projev v klubu ateistů, dostal dopis od anglického katolíka, který ho 

ujišťoval, že „Jeho Svatost papež nesouhlasí“. Okamžitě si osvojil tuto uctivou formuli a psal 
ministrovi války „Vaše Zuřivost“, ministrovi letectví „Vaše Rychlost“ a předsedovi ligy 
racionalistů „Vaše Bezbožnost“. 

Onoho srpnového jitra jeho kolegové „z levice“ nemuseli také být nespokojení s jeho 
odjezdem. Neboť ačkoli zastával marxistickou biologii, Haldane se přesto dovolával rozšíření 
průzkumného pole vědy, práva na pozorování jevů, které neodpovídají racionálnímu duchu. 
Odpovídal jim s klidnou drzostí: „Studuji to, co je opravdu bizarní ve fyzikální chemii, ale 
nezanedbávám také nic podobného jinde.“ 

Už dávno naléhal na to, aby věda soustavně studovala pojem mystického prozření. Už v roce 
1930 ve svých knihách Nerovnost člověka a Možné světy prohlásil přes své postavení oficiálního 



vědce, že vesmír je snad podivnější, než si kdo myslí a že básnická nebo náboženská svědectví 
nadřazená stavu bdění by se měla stát předmětem vědeckého výzkumu. 

Bylo osudovou nutností, aby se tento muž jednoho dne vydal do Indie, a nebylo by divu, 
kdyby se jeho budoucí práce zaměřily na náměty jako „elektroencefalografie a mysticismus“ nebo 
„čtvrtý stav vědomí a metabolismus kysličníku uhličitého“. To je možné u člověka, jehož dílo už 
obsahuje „studii o aplikacích prostoru o osmnácti rozměrech na podstatné problémy genetiky“. 

Naše oficiální psychologie připouští dva stavy vědomí: spánek a bdění. Ale od počátku lidstva 
až po naše dny máme hojnost svědectví o existenci stavů vědomí nadřazených stavu bdění. 
Haldane byl snad první moderní vědec, který se rozhodl objektivně prozkoumat tento stav 
nadvědomí. 

Bylo v logice naší přechodné doby, že se tento muž jevil svým nepřátelům spiritualistům 
stejně jako svým přátelům materialistům jako někdo, kdo strká hůl do soukolí. 

■ 

Jako Haldane i my musíme zůstat zcela stranou starého sporu mezi spiritualisty a materialisty. 
To je skutečně moderní postoj. Nikoli se stavět nad tento spor. Nemá žádné nad ani pod, nemá 
objem ani smysl. 

Spiritualisté věří v možnost vyššího stavu vědomí. Vidí v něm vlastnost nesmrtelné duše. 
Materialisté začnou odporovat, jakmile se na to narazí, a začnou mávat Descartesem. Ani 

jedni, ani druzí se na věc nejdou podívat zblízka, skutečně svobodomyslně. Nuže zřejmě musí být 
nějaký jiný způsob, jak na tento problém nahlížet. Způsob realistický ve smyslu, jak tomuto 
termínu rozumíme, to jest ve smyslu realismu integrálního, který bere v úvahu fantastické jevy 
skutečnosti. 

Ostatně je možné, že tato dávná debata je jen zdánlivě filosofická. Je možné, že není ničím 
jiným než sporem mezi lidmi, kteří funkčně reagují různým způsobem na jistý přírodní jev. Něco 
jako spor v domácnosti mezi pánem, který má rád průvan, a paní, která ho nenávidí. Srážka dvou 
lidských typů a v ní není nič, co by bylo schopno přinést nějaké světlo. Jestli je tomu tak opravdu, 
kolik času se ztratilo v abstraktních rozporech a jak máme pravdu, že opouštíme tuto debatu, 
abychom se s duchem zcela „panenským“ pustili do otázky prozřelého stavu! 

Podívejme se na hypotézu: 
Přechod ze spánku do bdělého stavu vyvolá určitý počet změn v organismu. Tak se například 

změní krevní tlak, upraví se rychlost nervových reakcí. Jestliže existuje, jak si my myslíme, jiný 
stav, řekněme stav superbdění, stav vyššího vědomí, pak se přechod k němu musí také projevovat 
rozličnými změnami. 

Nuže, víme všichni, že pro některé lidi je fakt vynořování ze spánku bolestný, nebo alespoň 
značně nepříjemný. Moderní lékařství si uvědomuje tento jev a rozlišuje dva lidské typy podle 
reakce na probouzení. 

Co je to stav nadvědomí, vědomí skutečně probudilého? Lidé, kteří jím prošli, nám ho po 
návratu popisují jen s obtížemi. Jazyk zčásti ztroskotává, když o něm má podat zprávu. Víme, že 
ho lze dosáhnout silou vůle. Všechny úkony mystiků směřují k tomuto cíli. Víme také, že je 
možné – jak říká Vivekananda – „že člověk, který nezná tuto vědu (vědu mystických cvičení), 
dospěje k tomuto stavu náhodou“. Básnická literatura celého světa se hemží svědectvími o těchto 
náhlých osvíceních. A kolik mužů, kteří nejsou ani básníci, ani mystikové, pocítilo ve zlomku 
vteřiny, jak se dotýkají tohoto stavu? 

Srovnejme tento zvláštní, výjimečný stav s jiným výjimečným stavem. Lékaři a psychologové 
začínají studovat pro potřeby armády chování lidské bytosti v beztížném stavu při pádu. Překročí-
li zrychlení určitý stupeň, tíže zmizí. Cestující pokusného letadla, řítícího se střemhlav, se po 
několik vteřin vznášejí. Bylo zjištěno, že u některých cestujících je tento stav doprovázen pocitem 
výsostného štěstí. U některých jiných krajní úzkostí, hrůzou. 

A tak je možno, že přechod – nebo náčrt přechodu – mezi stavem normálního bdění a 
stavem vyššího vědomí (osvíceného, magického) vyvolá určité jemné změny v organismu pro 



některé lidi nepříjemné, pro jiné příjemné. Studium fyziologie spjaté se stavy vědomí je teprve v 
zárodku. Začíná dělat určité pokroky ve studiu zimního spánku. Fyziologie stavu vyššího vědomí 
ještě nepřipoutala, až na některé výjimky, pozornost vědců. Podržíme-li naši hypotézu, 
pochopíme existenci racionalistického, pozitivistického lidského typu útočného v sebeobraně, 
jakmile jde v literatuře, ve filosofii nebo ve vědě o vybočení z oblasti, kde vědomí působí ve svém 
obvyklém stavu. 

A pochopíme existenci typů spiritualistického, u něhož každá narážka na překročení rozumu 
vyvolává pocit ztraceného ráje. V podstatě obrovského scholastického sporu bychom našli 
skromné: „miluji nebo nemiluji“. Ale co v nás miluje nebo nemiluje? Ve skutečnosti to nikdy není 
naše já. „Ono to miluje nebo ono to nemiluje ve mně“ a nic jiného není. Vzdalme se tedy co 
možná nejdál od falešného problému spiritualismus-materialismus, který snad není ve skutečnosti 
ničím jiným než problémem alergie. Důležité je vědět, zda člověk vlastní v těchto neprobádaných 
oblastech vyšší nástroje, obrovité amplifikátory své inteligence, kompletní vybavení pro dobytí a 
pochopení světa, pro dobytí a pochopení sebe sama, pro zahrnutí celosti svého osudu. 

■ 

Bodhidarma, zakladatel zen-buddhismu, usnul jednoho dne pohroužen do meditace. (To jest 
nepozorností upadl do stavu vědomí obvyklého u většiny lidí.) Tato chyba se mu zdála tak 
strašlivá, že si uřízl víčka. Ta, jak praví legenda, dopadla na zem a okamžitě se z nich zrodil první 
čajový keř. Čaj, který chrání proti spánku, je květina, jež symbolizuje touhu mudrců udržet se v 
bdění, a proto se říká „chuť čaje a chuť Zenu jsou podobné“. 

Tento pojem „probudilého stavu“ se zdá být tak starý jako lidstvo. Je klíčem k nejstarším 
náboženským textům a snad už cromagnonský člověk se snažil dospět do tohoto třetího stavu. 
Datování pomocí radioaktivity uhlíku umožnilo zjistit, že Indiáni na jihovýchodě Mexika už před 
šesti tisíci lety pojídali některé houby, aby si přivodili stav vybičovaného jasnozření. Jde vždycky 
jen o to, aby se otevřelo třetí oko, aby se překročil obvyklý stav vědomí, kde všechno je jen samá 
iluze, pokračování snů z hlubokého spánku. „Probuď se, spáči, probuď se!“ Počínaje evangeliem 
a konče pohádkami stále stejné nabádání. 

Lidé hledali tento jasnozřivý stav ve všech druzích obřadů, v tancích, zpěvech, sebetrýznění, 
postech, fyzickém mučení, v různých drogách atd. Až moderní člověk pochopí důležitost toho, 
co je v sázce – k čemu musí co nejdříve dojít – najdou se určitě jiné prostředky. Americký vědec 
J. B. Olds uvažuje o elektronickém podněcování mozku. Anglický astronom Fred Hoyle navrhuje 
v knize Černý mrak pozorování světelných obrazů vysílaných černými místy v prostoru na 
televizní obrazovku. Už H. G. Wells ve své krásné knize Za dnů komety si představoval, že v 
důsledku srážky s kometou se zemské ovzduší naplní plynem, který vyvolá zvýšenou jasnozřivost. 
Lidé překročili konečně hranici, jež odděluje pravdu od iluze. Probudili se do skutečných pravd. 
Rázem byly rozřešeny všechny praktické, morální a duchovní problémy. 

Toto probuzení „nadvědomí“ bylo až dosud, jak se zdá, vyhledáváno jen mystiky. Jestliže je 
možné, komu je nutno je připisovat? Duchovní mluví o boží milosti. Okultisté o magickém 
zasvěcení. A což jestli jde o přirozenou schopnost? 

Nejnovější věda nám ukazuje, že značné části mozkové hmoty jsou pro nás ještě „neznámou 
zemí“, jsou sídlem sil, kterých neumíme užívat. Je to síň strojů, jejichž užití neznáme? Jsou to 
nástroje čekající na příští mutace? 

Dnes kromě toho víme, že člověk obvykle užívá i pro nejsložitější intelektuální operace jen 
jednu desetinu svého mozku. Největší část našich schopností zůstává tedy ležet ladem. 
Nepamětný mýtus o skrytém pokladu neznamená nic jiného. To říká anglický vědec Gray Walter 
v jednom ze základních děl naší epochy, v Živém mozku. V jiném svém díle, směsi anticipace a 
pozorování, filosofie a poezie, tvrdí Walter, že snad není žádných hranic pro možnosti lidského 
mozku a že naše myšlenka probádá jednoho dne čas tak, jako teď zkoumáme prostor. V této své 
vizi se staví po bok matematika Templa Bella, který propůjčuje hrdinovi svého románu Proud 
času schopnost cestovat napříč celou historií vesmíru. 



Jako Fred Hoyle a jako mnoho jiných anglických, amerických a ruských vědců Eric Temple 
Bell píše eseje nebo fantastické romány (pod pseudonymem John Taine). Čtenář, který by v tom 
viděl jen rozptýlení velkých duchů, byl by naivní. Je to jediný způsob, jak uvést do oběhu určité 
pravdy, které nepřipouští oficiální filosofie. Jako v každém předrevolučním období se myšlenky 
budoucnosti uveřejňují pod pláštíkem. Pláštíkem z roku 1960 je přebal označující dílo za „science 
fiction“. 

■ 

Ale držme se skutečností. Jev stavu zvýšené bdělosti lze připsat nesmrtelné duši. Za tisíce let, 
co je nám tato myšlenka navrhována, se nepohnulo mnoho s problémem vpřed. Ale jestliže 
nechceme překračovat skutečnosti a omezíme se na zjištění, Že pojem stavu zvýšeného bdění je 
trvalou touhou lidstva, pak to nestačí. Je to sice touha, ale je to zároveň ještě něco jiného. 

Schopnost vzdorovat mučení, okamžiky inspirace u matematiků, pozorování učiněná na 
elektroencefalogramu jogínů a ještě jiné důkazy nás nutí uznat, že člověk je schopen dostoupit 
jiného stavu, než je normální stav bdění. Je každému ponecháno na vůli, aby si podle svého 
výběru osvojil hypotézu o tomto stavu, ať je to milost boží nebo probuzení nesmrtelného já. A 
může také svobodně pátrat „jako divoch“ po vědeckém výkladě. Rozumějte nám, nejsme vědci, 
ale prostě nechceme zanedbat nic z toho, co patří k naší době, abychom se vydali na průzkum 
toho, co je nadčasové. 

Naše hypotéza je taková: 
Zprávy do mozku se přenášejí obvykle nervovým vzruchem. Je to pomalé dějství, několik 

metrů za vteřinu na povrchu nervu. Je možné, že za určitých okolností dojde k jiné, ale mnohem 
rychlejší formě sdělení, nějakou elektromagnetickou vlnou, která cestuje rychlostí světla. Tak by 
se dosáhlo oné obrovské rychlosti záznamu a přenosu informací v elektronických strojích. Žádný 
přírodní zákon se nestaví proti existenci takového jevu. Takové vlny by nebyly zjistitelné na 
povrchu mozku. To je hypotéza, kterou jsme navrhli v předešlé kapitole. 

Jestliže tento stav prozření existuje, čím se projevuje? Popisy, které přinesli indičtí, arabští, 
křesťanští a další básníci a mystikové, nebyly soustavně shromážděny a prostudovány. Je 
neobvyklé, že v bohatém seznamu všech možných antologií vydávaných v naší epoše sborníků a 
souhrnů neexistuje jediná „antologie stavu prozření“. Všechny tyto popisy jsou průkazné, ale 
málo jasné. Avšak chceme-li v moderní řeči evokovat to, čím se projevuje stav prozřetelnosti, 
tedy zde to máme: 

Normálně myšlenka pomalu kráčí, jak to dobře ukázal Emile Meyerson. Většina úspěchů 
myšlenky je v podstatě plodem krajně pomalého putování k nějaké samozřejmosti. 
Nejpodivuhodnější matematické objevy jsou jen rovnosti. Neočekávané rovnosti, ale přece jen 
rovnosti. Velký Leonard Euler pokládal za vznešený vrchol matematické myšlenky vztah: 

ei π  + 1 = 0 

Tento vztah, který spojuje reálno s imaginárnem a představuje základ normálních logaritmů, 
je evidence. Jakmile ho vysvětlíme studentovi matematické větve, skutečně nám okamžitě 
prohlásí, „že je to jasné jak facka“. Proč bylo potřebí tolik myšlení po tolik a tolik dlouhých let, 
aby se dospělo k takové evidenci? 

Ve fyzice objev vlnivé povahy částic je klíčem, který otevřel moderní éru. Tam také jde o 
evidenci. Einstein napsal: energie se rovná m c², kde m je hmota a c rychlost světla. To je z roku 
1905. V roce 1900 napsal Planck: energie se rovná h f, kde h je konstanta a f frekvence chvění. A 
bylo nutno počkat až do roku 1923, kdy Louis de Broglie, kromobyčejný génius, dostal nápad 
srovnat obě rovnice a napsat: 

h f = m c² 



Myšlenka pokulhává i u největších duchů. Neovládá svůj námět. 
Poslední příklad: od sklonku 18. století se učilo, že se hmota jeví zároveň jako kinetická 

energie ve formuli e = ½ m v² a v Newtonově zákonu tíže (dvě hmoty se přitahují silou nepřímo 
úměrnou čtverci vzdáleností). 

Proč bylo nutno čekat až na Einsteina, abychom pochopili, že slovo hmota má v obou 
klasických formulkách stejný smysl? Okamžitě se z toho vyvodí celá relativita. Proč v celé historii 
inteligence spatřil tohle jen jediný duch? A proč to neuviděl naráz, ale po deseti letech 
houževnatého bádání? Protože naše myšlenka kráčí po křivolaké stezce, ležící v jediné rovině a 
která se několikrát vrací. A ideje se snad periodicky objevují a opět mizí; na, objevy se zapomíná a 
pak jsou znovu „učiněny“. 

A přece je snad možné, aby se duch povznesl nad tuto stezku, aby se už neploužil, ale 
rozhlédl se zvysoka, aby se přemisťoval na způsob ptáků nebo letadel. To je to, čemu mystikové 
říkají „stav prozření“. 

Ostatně jde při tom o jediný nebo o více stavů prozření? Všechno vyzývá k víře, že je 
takových stavů vícero, jako jsou různé výšky letu. „První příčce říkáme génius. Další příčky dav 
nezná a pokládá je za legendu. Trója také byla legendou, dokud vykopávky neobjevily její 
skutečnou existenci.“ 

■ 

Mají-li lidé v sobě fyzickou možnost dostoupit k tomuto nebo k těmto stavům prozření, pak 
by zkoumání, jak využít těchto možností, mělo být hlavním cílem jejich života. Jestliže můj 
mozek vlastní stroje, jichž je zapotřebí, jestli to vše nespadá jen do oblasti náboženské nebo 
mystické, jestliže to všechno nezávisí jen na nějaké „milosti“ nebo „magickém zasvěcení“, ale na 
určitých technikách, na určitých vnitřních a vnějších postojích schopných uvést do chodu tyto 
stroje, pak si uvědomuji, že mou jedinou ctižádostí, mým podstatným úkolem by mělo být dospět 
do stavu prozření, k duchovnímu nadhledu. 

Nesoustřeďují-li lidé všechno své úsilí k tomuto bádání, není to proto, že by byli lehkomyslní 
nebo špatní. Není to záležitost mravnosti. A trochu dobré vůle, nějaké to úsilí tu a tam nemá v 
této věci žádný význam. Vyšší nástroje našeho mozku jsou snad použitelné, jen když celý život 
(individuální i kolektivní) se sám stane nástrojem, je celý pokládán a prožíván jako určitý způsob, 
jak vytvořit napojení. 

Jen obtíže života ve společnosti, shon za hmotnými prostředky a uhájením existence 
neponechávají lidem možnost a volnost, aby se zabývali jako svým jediným cílem přechodem do 
stavu prozření. Lidé nežijí jen chlebem, ale naše civilizace až dosud nebyla schopna ho 
poskytnout všem. 

Jakmile technický pokrok umožní lidem vydechnout, pak průzkum „třetího stavu“ bdění, 
kromobyčejného jasnozření nahradí všechny ostatní lidské touhy. Možnost účastnit se tohoto 
bádání bude konečně uznána jako jedno z lidských práv. Příští revoluce bude psychologická. 

■ 

Představme si neandertálského člověka přeneseného zázrakem do Ústavu pro pokročilá 
studia v Princetonu. Octne se před doktorem Oppenheimerem v situaci podobné té, v níž 
bychom se octli my ve společnosti člověka skutečně probudilého, člověka, jehož myšlenka by už 
nechodila, ale přemisťovala by se ve třech, čtyřech nebo n dimenzích. 

Fyzicky se zdá možné, že bychom se mohli stát takovým člověkem. V našem mozku je dosti 
buněk, dosti možných vnitřních spojů. Ale neumíme si představit, co by takový duch mohl vidět 
a chápat. 

Alchymistická legenda ujišťuje, že manipulace s hmotou v tyglíku mohou vyvolat to, čemu 
moderní vědci říkají záření nebo silové pole. Toto záření by přeměnilo všechny buňky adepta a 



učinilo by z něho člověka skutečně prozřelého, člověka, který by byl „zároveň zde i na druhé 
straně, skutečný žijící“. 

Připusťme prosím tuto hypotézu, tuto psychologii hrdě neeuklidovskou. Předpokládejme, že 
jednoho dne v roce 1960 se určitý člověk jako my, zacházející s hmotou a energií určitým 
způsobem, náhle úplně změní, stane se „probudilým“. V roce 1955 ukázal profesor Singleton 
svým přátelům v kuloárech atomové konference v Ženevě karafiáty, které vypěstoval v radiačním 
poli velkého nukleárního reaktoru v Brookhavenu. Byl to bílý druh. A teď to byly červeně fialové 
karafiáty druhu až dosud neznámého. Všechny jejich buňky prodělaly modifikaci a množeny 
odnožemi nebo semenem zachovaly si prý svůj nový stav. Tak by tomu bylo i s naším člověkem. 
Náhle nás převyšuje. Jeho myšlenka nechodí, ale létá. Když dáme dohromady znovu to, co víme 
jedni a druzí ze svých rozličných speciálních oborů, nebo když prostě propojíme všemi možnými 
způsoby výdobytky lidského vědění, jak je vyjádřeno v maturitních příručkách nebo v 
přednáškách ze Sorbonny, může takový člověk dospět k pojmům, jež nám jsou stejně cizí, jako 
mohly být chromozómy Voltairovi nebo neutrino Leibnizovi. Takový člověk by neměl naprosto 
žádný zájem na tom, aby s námi sdílel své poznatky a vůbec by se nesnažil před námi zaskvět tím, 
že by se nám pokoušel vysvětlit záhady světla nebo tajemství genů. Valéry neuveřejňoval své 
myšlenky v populárním týdeníku. Takový člověk by se octl nad a mimo lidstvo. Mohl by se 
užitečně bavit jen s duchy sobě podobnými. 

O tom je možno snít. 
Je možno si představovat, že různé zasvětitelské tradice pocházejí ze styku s duchy jiných 

planet. Je možno si představit, že pro probudilého člověka nemají už čas a prostor hranic a že je 
možný styk s inteligencemi jiných obydlených světů, a to by ostatně vysvětlovalo, že nás nikdy 
nikdo nenavštívil. 

Je možno snít. S podmínkou, jak píše Haldane, když nezapomeneme, že sny tohoto druhu 
jsou pravděpodobně vždycky méně fantastické než skutečnost. 

■ 

A teď tři pravdivé příběhy. Poslouží vám jako ilustrace. Ilustrace nejsou samozřejmě důkazy. 
Avšak tyto tři příběhy nutí k přesvědčení, že existují jiné stavy vědomí než ty, které uznává 
oficiální psychologie. Sám pojem génia, značně neurčitý, nestačí. Nevybrali jsme tyto „ilustrace“ 
mezi životy a díly mystiků, což by bylo snadnější a snad i účinnější. Ale dodržujeme své slovo, že 
k této otázce přistoupíme mimo každou církev s holýma rukama, jako poctiví barbaři... 

 
 V I .  TŘI  PŘÍBĚHY JAKO ILUSTRACE 

Příběh velkého matematika v přírodním stavu. — Příběh nejúžasnějšího z jasnovidců. — 
Příběh vědce zítřka, který žil v roce 1750. 

1.  Ramanujan 

Jednoho dne na počátku roku 1887 se jistý bráhman ubírá z madráské provincie do chrámu 
bohyně Namagiri. Bráhman provdal svou dceru už před hezkou řádkou měsíců a lože manželů 
zůstává neplodné. Kéž jim bohyně Namagiri přinese plodnost! Namagiri vyslyší jeho prosbu. 
Druhého prosince se narodí chlapec, kterému dají jméno Srinivasa Ramanujan Alyangar. V 
předvečer narození se bohyně zjevila matce a oznámila jí, že její dítě bude neobyčejné. 

V pěti letech ho dali do školy. Okamžitě udivoval svou inteligencí. Zdá se, že už zná to, čemu 
ho učí. Udělí mu stipendium do lycea v Kumbakonanu, kde ohromuje své spolužáky i profesory. 
Je mu patnáct let. Jeden z jeho přátel mu vypůjčí z místní knihovny dílo nazvané Synopsis 
elementárních výsledků v čisté a aplikované matematice. Toto dílo uveřejněné ve dvou svazcích je 
příručka, kterou sestavil George Shoobridge, profesor v Cambridgi. Obsahuje shrnutí a výsledky 



bez důkazů asi šesti tisíc teorémů. Výsledek, který vyvolá v duchu mladého Hinda, je fantastický. 
Ramanujanův mozek začne najednou fungovat způsobem pro nás naprosto nepochopitelným. 
Dokazuje všechny rovnice. Když vyčerpá geometrii, pustí se do algebry. Později bude Ramanujan 
vykládat, že se mu zjevila bohyně Namagiri, aby mu vysvětlila nejobtížnější propočty. V šestnácti 
letech ztroskotá při zkouškách, protože jeho angličtina je stále chabá, a vezmou mu stipendium. 
Pokračuje sám bez podkladů v matematickém bádání. Nejprve dožene v této oblasti všechny 
znalosti až k stavu, ve kterém byly v roce 1880. Může teď odhodit dílo toho profesora 
Shoobridge. Už je dávno překonal. Sám o sobě znovu vytvořil a pak překonal veškeré 
matematické úsilí naší civilizace, a to vyšel z kompendia ostatně neúplného. Historie lidské 
myšlenky nezná jiný podobný příklad. Ani Galois nepracoval sám. Studoval na polytechnice, 
která byla v té době nejlepším matematickým střediskem světa. Měl přístup k tisícům děl. Byl ve 
styku s vědci prvního řádu. Při žádné příležitosti se lidský duch nepovznesl tak vysoko s tak 
nepatrnou podporou. V roce 1909 po letech osamělé práce a bídy se Ramanujan ožení. Hledá si 
místo. Doporučí ho místnímu výběrčímu daní Ramačandrovi Rao, osvícenému muži, jehož 
koníčkem byla matematika. Ten nám zanechal vyprávění o jejich rozhovoru: 

„Malý nečistý mužíček, neoholený, s očima, jaké jsem nikdy neviděl, vstoupil do mé světnice s 
opotřebovaným zápisníkem pod paží. Vykládal mi o zázračných objevech, které nekonečně 
přesahovaly mé vědění. Zeptal jsem se ho, co pro něho mohu udělat. Řekl mi, že by chtěl právě 
jen trochu jídla, aby mohl pokračovat ve svém bádání.“ 

Ramačandra Rao mu založil maličkou rentu. Ale Ramanujan je příliš hrdý; konečně mu 
najdou postavení: bezvýznamné místo účetního v přístavě v Madrásu. 

V roce 1913 ho přesvědčí, aby dopsal slavnému anglickému matematikovi G. H. Hardymu, 
tehdy profesoru v Cambridgi. Napíše mu a pošle mu přiložené sto dvacet geometrických 
teorémů, které právě dokázal. Hardy prý vzápětí odepsal: 

„Tyto poznámky mohl napsat jedině matematik nejvyšší kvality. Žádný zloděj myšlenek, 
žádný podvodník, i kdyby byl geniální, by nebyl schopen pochopit tak vysoké abstrakce.“ 
Navrhuje Ramanujanovi okamžitě, aby přišel do Cambridge. Ale jeho matka se proti tomu staví z 
náboženských důvodů. Bohyně Namagiri rozhodne ještě jednou tuto svízel. Objeví se té staré 
dámě a přesvědčí ji, že se její syn může odebrat do Evropy bez nebezpečí pro svou duši, a ukáže 
jí ve snu Ramanujana sedícího ve velkém amfiteátru v Cambridgi uprostřed Angličanů, kteří ho 
obdivují. 

Na sklonku roku 1913 vstoupil Ind na loď. Po pět let pracuje a posune matematiku o 
zázračný kus vpřed. Je zvolen členem Královské společnosti nauk a jmenován v Cambridgi 
profesorem na koleji Trojice. V roce 1918 onemocní. Zjistí se, že má tuberkulózu. Vrátí se do 
Indie a umírá tam v dvaatřiceti letech. 

Všichni, kdož se mu přiblížili, si na něho zachovali mimořádnou vzpomínku. Žil jen mezi 
čísly. Hardy ho navštíví v nemocnici a říká mu, že si vzal taxík. Ramanujan se zeptá na číslo vozu: 
1729. „Jaké krásné číslo!“ zvolá. „Je to nejmenší číslo, které je dvakrát součtem dvou trojmocí!“ 
A skutečně, 1729 se rovná trojmoci 10 plus trojmoci 9, a také trojmoci 12 plus trojmoci 1. Hardy 
potřeboval půl roku, aby to dokázal. A týž problém není ještě rozřešen pro čtvrtou mocninu. 

Ramanujanův příběh je z těch, kterým by nikdo neuvěřil. Ale je naprosto pravdivý. Není 
možné vyjádřit v jednoduchých výrazech povahu Ramanujanových objevů. Jde o nejabstraktnější 
tajemství pojmu čísla a zejména „celých čísel“. 

Víme málo o tom, co zajímalo Ramanujana kromě matematiky. Staral se málo o umění a 
literaturu. Ale vášnivě se zajímal o nadpřirozené jevy. V Cambridgi si vytvořil malou knihovnu a 
lístkový katalog o všech jevech překračujících rozumové chápání. 

2.  Cayce 

Edgar Cayce zemřel 5. ledna 1945 a vzal s sebou do hrobu tajemství, které sám nikdy 
nerozřešil a které ho děsilo po celý život. Ústav Edgara Cayce na Virginia Beach, který 
zaměstnává lékaře a psychology, se zabývá analýzou jeho záznamů. Studie o jasnovidnosti 



požívají v Americe od roku 1958 významné podpory. Myslí se totiž na služby, které by mohli 
prokazovat ve vojenské oblasti lidé schopní telepatie a předvídání. Ze všech případů 
jasnovidnosti je Cayceův případ nejčistší, nejzřejmější a nejmimořádnější. 

Malý Edgar Cayce byl velmi nemocen. Venkovský lékař bděl u jeho lůžka. Nemohl už dělat 
nic, aby chlapce vyrval ze smrtelného spánku. Ale náhle bylo slyšet Edgarův hlas jasný a klidný. A 
přece spal. „Řeknu vám, co mi je. Dostal jsem úder baseballovým míčem do páteře. Musíte mi 
udělat zvláštní obklad a přiložit mi ho na začátek krku.“ Stejným hlasem nadiktoval chlapec 
seznam bylin, které je nutno smíchat a připravit. „Pospěšte si, jinak je nebezpečí, že bude zasažen 
mozek.“ 

Pro každý případ poslechli. Večer horečka poklesla. Druhého dne Edgar vstal svěží jako 
rybička. Nevzpomínal si na nic. Většinu rostlin, které uváděl, vůbec neznal. 

Tak začíná jedna z nejvíce ohromujících historek z oboru lékařství. Cayce, sedlák z Kentucky, 
dokonalý ignorant, neochotný využívat svého daru a stále se trápící, že není „jako jiní lidé“, bude 
pečovat a vyléčí ve stavu hypnotického spánku více než 15 000 nemocných náležitě soudně 
ověřených. 

Je zemědělským dělníkem na farmě jednoho ze svých strýců, potom příručím v knihkupectví 
v Hopkinsvillu, konečně majitelem malého fotografického ateliéru, kde má v úmyslu trávit klidně 
své dny, a musí proti své vůli hrát divotvorce. Jeho přítel z dětství Al Layne a jeho snoubenka 
Gertruda ho k tomu násilím přinutí. Nikoli ze ctižádosti, ale protože nemá právo si ponechat 
svou moc jenom pro sebe a odmítat pomoc postiženým. Al Layne je neduživý, stále postonává. 
Vleče se životem. Cayce svolí se dát uspat, popíše základní chorobu, nadiktuje léky. Když se 
probudí: „Ale to není možné, vždyť já neznám ani polovinu slov, které jsi zaznamenal. Neber si 
ty drogy, vždyť je to nebezpečné! Já se v tom vůbec nevyznám, to všechno jsou kouzla!“ 
Odmítne podívat se znovu na Ala a zavře se ve svém krámku s fotografiemi. Týden nato vrazí Al 
do jeho dveří. Nikdy se mu tak dobře nedařilo. Městečka se zmocní horečka, každý žádá o radu. 
„Protože mluvím ze spaní, nezačnu přece léčit lidi.“ Ale nakonec svolí. S podmínkou, že neuvidí 
pacienty, protože se obává, že kdyby je znal, mohlo by to působit na jeho úsudek. A s 
podmínkou, že lékaři budou přítomni těmto seancím. A s podmínkou, že za to nedostane ani 
krejcar a ani nejmenší dárek. 

Diagnózy učiněné a předpisy předepsané ve stavu hypnózy jsou tak přesné a tak bystré, že 
jsou lékaři přesvědčeni, že tu jde o jejich kolegu, který se skrývá pod rouškou zázračného léčitele. 
Omezuje se na dvě seance denně. Ne že by se obával únavy. Probouzí se z těchto spánků velmi 
odpočatý. Ale záleží mu na tom, aby zůstal fotografem. Naprosto se nesnaží získat lékařské 
znalosti. Nic nečte, zůstává selským chlapcem s bezvýznamným studijním vysvědčením. A nadále 
se bouří proti své záhadné schopnosti. Ale jakmile se rozhodne, že jí přestane užívat, oněmí. 

Americký železniční magnát James Andrews se s ním přijde poradit. Předepíše mu v 
hypnotickém stavu řadu léků, mezi nimi jakousi šalvějovou vodu. Tento lék není k nalezení. 
Andrews uveřejní inzeráty v lékařských revuích, ale bezvýsledně. V průběhu jiné seance nadiktuje 
Cayce složení této vody, velmi komplikované. A Andrews dostane odpověď od jistého mladého 
pařížského lékaře. Otec tohoto lékaře, rovněž lékař, připravil šalvějovou vodu, ale přestal ji 
používat už před padesáti lety. Její složení je totožné se složením, které „vysnil“ malý fotograf. 

Místní sekretář Syndikátu lékařů John Blackburn je vášnivě zaujat pro Cayceův případ. 
Shromáždí troj členné komité, které se s úžasem účastní všech zasedání. Generální americký 
syndikát lékařů uzná Cayceovy schopnosti a udělí mu oficiální oprávnění, aby poskytoval 
„psychické porady“. 

Cayce se oženil. Má osmiletého syna Hugha Lynna. Dítě si hraje se zápalkami a způsobí 
výbuch zásoby magnézia. Specialisté dospějí k závěru, že naprostá slepota je nevyhnutelná, a 
navrhují odnětí jednoho oka. S hrůzou se Cayce podrobí seanci ve spánku. Ve stavu hypnózy se 
postaví proti odnětí oka a doporučí přikládat po čtrnáct dní obvaz napojený kyselinou tříslovou. 
Podle specialistů je to šílenství. Ale Cayce, ač ho zmítají nejhroznější pochyby, se neodváží 
neuposlechnout svých hlasů. Za čtrnáct dní je Hugh Lynn vyléčen. 



Jednoho dne po jedné konzultaci se neprobudí a diktuje rychle za sebou čtyři velmi přesné 
rady. Nikdo neví, na koho se mohou vztahovat. Zjistí se, že měly čtyřicet osm hodin předstih 
před čtyřmi nemocnými, kteří se teprve dostaví. 

Za jedné seance předepíše lék, který nazve Codyron, a udá adresu laboratoře v Chicagu. 
Telefonují tam. „Jak jste se mohli doslechnout o Codyronu? Není ještě v prodeji. Právě jsme 
upřesnili jeho složení a vynašli jméno.“ 

Když Cayce postihla nevyléčitelná nemoc, o níž věděl jen on sám, zemřel v den a hodinu, 
které určil: „V pět hodin večer budu definitivně uzdraven. Uzdraven ze stavu, v němž jsem byl 
,něčím jiným‘.“ 

Když se ho ve spánku vyptávali, jakým způsobem postupuje, prohlásil (a po probuzení si pak 
jako obvykle na nic nevzpomněl), že je schopen vstoupit do styku s kterýmkoli žijícím lidským 
mozkem a využívat informací obsažených v tomto mozku nebo v těchto mozcích k diagnóze a k 
léčení případů, které mu přiváděli. Snad tehdy ožívala v Cayceovi nějaká odlišná inteligence a 
využívala všech znalostí, které obíhají v lidstvu, jako se využívá knihovny, ale téměř okamžitě 
nebo alespoň rychlostí světla a elektromagnetických vln. Ale nic nám nedovoluje vykládat případ 
Edgara Cayce tímto nebo jiným způsobem. Víme bezpečně jen to, že jistý fotograf z městečka, 
prostý zvídavosti a vzdělání, se mohl libovolně uvést do stavu, kde jeho duch fungoval jako duch 
geniálního lékaře nebo spíše jako všechny duchy všech lékařů naráz. 

3.  Boskovič 

Námět pro vědeckofantastický román: jestliže relativisté mají pravdu, žijeme-li ve vesmíru o 
čtyřech rozměrech a kdybychom byli schopni si to uvědomit, pak to, čemu říkáme zdravý rozum, 
by se rozletělo na kousky. Autoři anticipačních románů se snaží myslet v termínech časoprostoru. 
Jejich úsilí odpovídá v úrovni čistého bádání a v teoretické řeči úsilí velkých matematických 
fyziků. Ale je člověk schopen myslet ve čtyřech rozměrech? Musel by k tomu mít jiné duševní 
struktury. Budou tyto struktury vyhrazeny člověku, jenž přijde po člověku, bytosti budoucí 
mutace? A je tento člověk, který přijde po člověku, už mezi námi? Fantastičtí romanopisci to 
tvrdili. Ale ani van Vogt ve své krásné fantastické knize o Slanech, ani Strugeon ve svém popise 
Nadlidšťanů se neodvážili vytvořit postavu tak báječnou, jako je Roger Boskovič. 

Mutant? Cestovatel v čase? Mimopozemšťan skrývající se za tímto tajuplným Srbem? 
Boskovič se prý narodil v Dubrovníku v roce 1711. To alespoň prohlásil, když mu bylo 14 let 

a zapisoval se jako student do jezuitské koleje v Římě. Studoval tam matematiku, astronomii a 
teologii. Když v roce 1728 dokončil svůj noviciát, vstoupil do jezuitského řádu. V roce 1736 
uveřejnil sdělení o slunečních skvrnách. V roce 1740 vyučoval matematice na Collegiu Romanu a 
pak se stal vědeckým poradcem papežské stolice. Vytvořil observatoř, podnikl vysušení 
pontinských bažin, opravil chrám svatého Petra, měřil poledník mezi Římem a Rimini na dvou 
stupních šířky. Pak prozkoumává různé oblasti Evropy a Asie a koná vykopávky na stejných 
místech, kde Schliemann později objeví Tróju. Byl jmenován členem anglické Královské 
společnosti 26. června 1760 a při té příležitosti uveřejnil dlouhou latinskou báseň o viditelných 
jevech na Slunci a na Měsíci, o níž současníci říkají: „Toť Newton v ústech Vergilových.“ 
Přijímají ho velcí vědci té doby a vede zejména důležitou korespondenci s doktorem Johnsonem 
a s Voltairem. V roce 1763 je mu nabídnuta francouzská příslušnost. Ujme se řízení oddělení 
optických přístrojů při královském loďstvu v Paříži, kde žije až do roku 1783. Lalande ho 
pokládal za největšího žijícího vědce. D‘Alembert a Laplace jsou zděšeni pokrokovostí jeho 
myšlenek. V roce 1785 se uchýlí do Bassana a věnuje se vydávání svých souborných děl. Umírá v 
Miláně v roce 1787. 

Zcela nedávno bylo na popud jugoslávské vlády znovu prozkoumáno Boskovičovo dílo a 
zejména jeho Teorie přírodní filosofie, vydaná ve Vídni v roce 1758. Překvapení bylo značné. 
Allan Lindsay Mackay, který popisuje toto dílo v článku v New Scientist z 6. března 1958, se 
domnívá, že jde o ducha 20. století, který byl přinucen žít a pracovat ve století osmnáctém. 



Ukazuje se, že Boskovič předstihl nejen vědu své doby, ale i naši vlastní vědu. Navrhuje 
unitářskou teorii vesmíru, všeobecnou a jedinou rovnici, jež ovládá mechaniku, fyziku, chemii, 
biologii a dokonce psychologii. V této teorii hmoty nejsou prostor a čas do nekonečna dělitelné, 
ale složené z bodů, ze zrnek. To připomíná soudobé práce Jeana Charona a Heisenberga, které 
jako by Boskovič překonával. Daří se mu vyložit stejně světlo jako magnetismus a elektřinu i 
všechny jevy chemie známé v jeho době a od té doby objevené, nebo jež zbývá objevit. Najdeme 
u něho teorii kvant, vlnovou mechaniku, atom složený z nukleonů. Historik vědy L. L. Whyte 
potvrzuje, že Boskovič předstihuje nejméně o dvě stě let svou dobu a že bude moci být plně 
pochopen, až bude provedeno spojení mezi teorií relativity a fyzikou kvant. Soudí se, že v roce 
1987 při dvoustém výročí jeho údajného narození se dostane snad jeho dílu ocenění, jakého si 
zaslouží. 

Dosud nebyl navržen žádný výklad tohoto zázračného příkladu. Dvě úplná vydání jeho díla, 
jedno v srbštině, druhé v angličtině, se právě uskutečňují, V dosud uveřejněné korespondenci 
mezi Boskovičem a Voltairem nacházíme mezi jinými moderními myšlenkami: 

Uspořádání mezinárodního geofyzikálního roku. 
Přenášení malárie komáry. 
Možné využití kaučuku (myšlenka uvedená do praxe La Condaminem, jezuitou a 

Boskovičovým přítelem). 
Existence planet kolem jiných hvězd než naše Slunce. 
Nemožnost lokalizovat psychismus do dané části těla. 
Zachování „kvantové částice“ pohybu ve světě, což je Planckova konstanta formulovaná v 

roce 1958. 
Boskovič připisuje značný význam alchymii a podává jasný, vědecký výklad jazyka alchymistů. 

Podle něho například se čtyři živly Země, Voda, Oheň a Vzduch liší jen zvláštním uspořádáním 
částic bez hmoty a váhy, které je vytvářejí, čímž předjímá avantgardní hledání univerzální rovnice. 

Stejně přeludně působí u Boskoviče studium nehod v přírodě. Tam nacházíme už statistickou 
mechaniku amerického vědce Willarda Gibbse, navrženou na sklonku 19. století a přijatou až ve 
století dvacátém. Tam objevujeme také moderní výklad radioaktivity (naprosto neznámé v 17. 
století) řadou výjimek z přírodních zákonů, což dnes nazýváme „statistické pronikání za bariéry 
potenciality“. 

Proč toto mimořádné dílo nezapůsobilo na moderní myšlení? Protože němečtí filosofové a 
vědci, kteří ovládali vědecké bádání až do první světové války, byli přívrženci kontinuitních 
struktur, zatímco Boskovičovy koncepce jsou založeny v podstatě na myšlence diskontinuity. 
Protože s pátráním v knihovnách a s historickou prací týkající se Boskoviče, velkého cestovatele, 
jehož dílo je rozptýleno a který pochází ze země neustále stíhané převraty, se mohlo soustavně 
začít až velmi pozdě. Až bude možno shromáždit soubor jeho spisů, až budou shledána a 
utříděna svědectví jeho současníků, jaká zvláštní, znepokojivá převratná postava se nám objeví! 

VII .  PARADOXY A  HYPOTÉZY O PROBUDILÉM ČLOVĚKU 

Proč naše tři příběhy zklamaly čtenáře. — Nevíme nic vážného o levitaci, nesmrtelnosti atd. — 
Avšak člověk má dar být na různých místech, vidět na dálku atd. — Čemu říkáte stroj? — 
Jak se mohl zrodit první probudilý člověk. — Báječný, ale rozumný sen o zmizelých civilizacích. 
— Bajka o panterovi. — Boží písmo. 

Tyto případy jsou jasné, ale je přece jen nebezpečí, že zklamou. Většina lidí totiž má raději 
obrazy než fakta. Kráčet po vlnách je obrazem překonání vlastní tíže. Zastavit Slunce je triumf 
nad časem. Překonání tíže, triumf nad časem jsou snad skutečná, možná fakta v nitru změněného 
vědomí, v lůně ducha mocně zrychleného. A tato fakta mohou bezpochyby zplodit tisíceré 
závažné důsledky v hmatatelné skutečnosti: v technikách, vědách, uměních. Ale většina lidí, sotva 
jim začnete mluvit o jiném stavu vědomí, chce vidět lidi kráčející po vodách, zastavující slunce, 



procházející zdmi nebo vypadající v osmdesáti na dvacet. Aby začali věřit nekonečným 
možnostem probudilého ducha, čekají, až dětská část jejich inteligence, která důvěřuje obrazům a 
legendám, najde výmluvu a uspokojení. 

Ale jde tu o jinou věc. U těch případů, jako je Ramanujanův, Cayceův nebo Boskovičův, 
odmítáme věřit, že jde o odlišné duchy. Připouštíme jen, že duchové jako tito měli výsadu, že 
„mohli vystoupit výše, než je obvyklé“ a že „tam nahoře“ posbírali určité znalosti. Jako by někde 
ve vesmíru existovalo jakési poboční skladiště medicíny, matematiky, poezie nebo fyziky, v němž 
se zásobují některé inteligence, jež jsou přebornicemi na výšku. Taková nesmyslná vidina 
uklidňuje. 

Nám se naopak zdá, že Cayce, Ramanujan a Boskovič jsou duchové, kteří zůstali tady (a kam 
by také chodili?) mezi námi, kteří však fungovali mimořádnou rychlostí. Není to záležitost rozdílu 
v úrovni, ale rozdílu v rychlosti. Totéž prohlásíme o největších představitelích mystiky. Zázraky 
jsou v zrychlení stejně v oblasti jaderné fyziky jako v psychologii. A domníváme se, že je nutno 
vycházet z tohoto pojmu, chceme-li studovat třetí stav vědomí nebo stav prozření. 

Avšak jestliže tento stav prozření je možný a není-li darem spadlým z nebes, přízní nějakého 
boha, ale je-li obsažen ve výzbroji mozku a těla, nemůže pak tato výzbroj, když je jednou uvedena 
do chodu, modifikovat v nás ještě jiné věci než jenom inteligenci? Jestliže stav prozření je 
vlastností nějakého vyššího nervového systému, pak by jeho aktivace mohla působit na celé tělo a 
dodat mu podivné schopnosti. Všechny tradice spojují se stavem prozření dary nesmrtelnosti, 
levitace, telekinézie atd. Ale nejsou tyto schopnosti jen obrazem toho, co dokáže duch, když 
změnil stav v oblasti poznání? Nebo jsou to opravdu skutečnosti? Byly prý některé 
pravděpodobné případy levitací. Neobjasnili jsme, pokud jde o nesmrtelnost, případ Fulcanelliho. 
To je vše, co o tom můžeme vážně říci. Nemáme ve svých rukou žádný experimentální důkaz. A 
máme také odvahu se přiznat, že nás tohle všechno nijak zvlášť nezajímá. Nás nepoutá bizarnost, 
ale fantastično. 

Tento problém paranormálních schopností by si ostatně zasloužil prozkoumání zcela jiným 
způsobem. Nikoli z hlediska karteziánské logiky (kterou by Descartes, kdyby dnes žil, rozhodně 
ze všech sil popíral), ale z hlediska otevřené vědy dneška. Podívejme se na věci okem cizince 
zvenku, který přistane na naší planetě: levitace existuje, vidění na dálku existuje, člověk má dar 
všudypřítomnosti, člověk se zmocnil světové energie. Letadlo, rádiový dalekohled, televize, 
atomický článek existují. Nejsou to přirozené produkty, jsou to výtvory lidského ducha. Toto 
pozorování se může jevit dětinské, ale je životodárné. Dětinské je chtít svádět všechno na 
jediného člověka. Jediný člověk nemá dar všudypřítomnosti, nevznáší se sám od sebe, nemá 
schopnost vidět na dálku atd. Ve skutečnosti lidská společnost a nikoli jedinec mají tyto 
schopnosti. Ale pojem jedince je snad dětinský pojem a tradice se svými legendami se snad 
vyjadřovala jménem lidského celku, jménem lidského fenoménu. 

■ 

„Vy nejste vážní! Vykládáte nám tu o strojích!“ 
To řeknou společně racionalisté, kteří se dovolávají Descartesa, a okultisté, kteří se dovolávají 

„tradice“. Ale čemu se vlastně říká stroj? Opět jedna otázka, která si zaslouží být lépe položena. 
Několik čar načrtnutých inkoustem na pergamenu, je to stroj? Nuže, technika tištěných 

okruhů, kterou moderní elektronika běžně užívá, umožňuje sestrojit přijímač vln složený z čar 
načrtnutých inkousty obsahujícími jeden tuhu a druhý měď. 

Je drahokam stroj? Nikoli, odpoví sbor. Nuže, krystalická struktura drahokamu je složitý stroj 
a démantu se užívá jako detektoru na atomické záření. Umělé krystaly, tranzistory, nahrazují 
zároveň elektronky, transformátory, kondenzátory a další elektrické přístroje. 

Lidský duch používá ve svých nejjemnějších a nejúčinnějších technických výtvorech 
prostředky stále jednodušší. 

„Vy si hrajete se slovy,“ zvolá okultista. „Já mluvím o projevech lidského ducha bez 
prostředníka jakéhokoli druhu.“ 



Ale se slovy si hraje on. 
Nikdo nikdy nezaznamenal projev lidského ducha bez použití nějakého stroje. Tato myšlenka 

„ducha o sobě“ je zhoubná fantazmagorie. Lidský duch v činnosti užívá složitého stroje, který byl 
přiveden k dnešnímu stavu po třech miliardách let evoluce: lidského těla. A toto tělo není nikdy 
samo, neexistuje samo. Je vázáno na zemi a na celý vesmír tisícerými hmotnými a energetickými 
pouty. 

Nevíme všechno o těle. Nevíme všechno o jeho vztazích s vesmírem. Nikdo by nedokázal 
říci, jaké jsou meze lidského stroje, a jak by mohl použít tohoto stroje nějaký duch, který by využil 
maxima jeho možností. 

Nevíme všechno o silách, které obíhají v hlubinách nás samých a kolem nás, na Zemi, kolem 
Země a v širokém kosmu. Nikdo neví, jakého druhu jsou prosté přirozené síly, o nichž ještě 
nemáme tušení a jež jsou přece na dosah naší ruky, síly, které by člověk nadaný probudilým 
vědomím a chápající přírodu bezprostředněji než my se svou lineární inteligencí mohl využít. 

Prosté přírodní síly. Podívejme se na věci ještě jednou barbarským a jasnozřivým okem 
cizince zvenčí. Nic není prostší a snadněji uskutečnitelné než elektrický transformátor. Egypťané 
dávného starověku by si byli mohli snadno takový transformátor postavit, kdyby byli znali 
elektromagnetickou teorii. 

Nic není snadnější než uvolnění atomické energie. Stačí rozpustit sůl čistého urania v těžké 
vodě, a těžkou vodu lze obdržet, když opětovně destilujeme po pětadvacet nebo sto let vodu 
obyčejnou. 

Stroj na předpovídání přílivů lorda Kelvina (1893), z něhož vzešly naše analogové počítače a 
celá naše kybernetika, byl složen z kladek a z kousků nití. I Sumeřané by ho byli mohli sestrojit. 

To je zorný úhel, který dodává nové dimenze problému zmizelých civilizací. Jestliže byli v 
minulosti lidé, kteří dosáhli stavu prozření, a jestliže své schopnosti nevyužívali jen v oblasti 
náboženství, filosofie a mystiky, ale též v oblasti objektivního poznání a v technice, pak je 
naprosto přirozené, racionální a rozumné připustit, že mohli dělat „zázraky“ dokonce s 
vybavením nejjednodušším. 

Velký anglický vědec sir James Jeans napsal: „Snad právě kosmické záření udělalo z opice 
člověka.“ Vracíme se k této myšlence s modernějšími údaji, které sir James Jeans neznal a které 
nám dovolují napsat: „Mimořádné kosmické události fantastických energií snad vytvořily z 
člověka nadčlověka.“ Připusťme, že jen jedinkrát od zrození lidstva udeřila částice fantastické 
energie pocházející z vesmíru (zmínili jsme se o takových, když jsme mluvili o alchymii) nějaký 
lidský mozek. Kdož ví, zda nesmírné energie takto uvolněné nemohly vyvolat aktivaci, z níž se 
zrodil první „probudilý člověk“. 

■ 

Jistý muž, mudrc, zasvětil, jak nám vypráví Jorge Luis Borges, celý svůj život tomu, že hledal 
mezi nespočetnými znaky přírody nevyslovitelné jméno boží, šifru velkého tajemství. Šel ze 
svízele do svízele a nakonec ho zatkla policie jistého knížete a odsoudili ho, aby byl předhozen 
panterovi. Hodí ho do klece. Na druhé straně mříže, kterou za chvíli zvednou, se šelma 
připravuje na hostinu. Náš mudrc se podívá na zvíře a jak tak pozoruje skvrny na jeho kožešině, 
objeví v rytmu těch tvarů znak a jméno, které tolikrát a na tolikerých místech hledal. Ví tedy teď, 
proč zemře a že zemře vyslyšen – a že to neznamená smrt. 

Vesmír nás pohlcuje, nebo nám vydává své tajemství podle toho, jestli ho umíme pozorovat, 
či ne. Je nejvýš pravděpodobné, že nejjemnější a nejhlubší zákony života a osudu každé stvořené 
věci jsou jasně vepsány do hmotného světa, který nás obklopuje, že Bůh zanechal své písmo na 
věcech, jako na kožešině pantera pro našeho mudrce. A tak by stačil jen určitý pohled... Probudilý 
člověk by byl člověkem tohoto jistého pohledu. 

 
 V I I I .  NĚKOLIK  DOKLADŮ O PROBUDILÉM STAVU 



Antologie, kterou je nutno sestavit. — Gurdjievovy projevy. — Jak jsem prošel školou 
probudilosti. — Vyprávění Raymonda Abellia. — Úvahy René Alleaua o stavu vyššího 
vědomí. — Podivuhodný text Gustava Meyrincka, zneuznaného génia. 

Existuje-li stav probudilosti, pak chybí budově moderní psychologie jedno poschodí. Zde 
jsou čtyři doklady, které však pocházejí z naší doby. Nevybírali jsme je, protože nám scházel čas, 
abychom provedli skutečný průzkum. Antologii, svědectví a moderní studii o stavu probudilosti 
zbývá ještě sestavit. Byla by velmi užitečná. Otevřela by spojení s tradicí. Ukázala by, co 
podstatného přetrvává v našem století. Osvětlila by některé cesty k budoucnosti. Literáti by v ní 
našli klíč, badatele humanitních věd by povzbudila, vědci by v ní viděli vůdčí nit, která probíhá 
všemi velkými dobrodružstvími ducha, a cítili by se méně izolováni. Když jsme shromažďovali 
tyto dokumenty, jež se nacházely na dosah naší ruky, měli jsme samozřejmě mnohem menší 
nároky. Chceme pouze podat stručné údaje o možné psychologii stavu prozření v jeho základních 
podobách. 

Najdete tedy v této kapitole: 
1.  Výňatky z projevů hlavy školy Georgie Ivanoviče Gurdjieva, které shromáždil filosof 

Uspenskij. 
2.  Mé vlastní svědectví o pokusech, které jsem konal, abych se dal cestou probudilého stavu 

za vedení instruktorů z Gurdjievovy školy. 
3.  Vyprávění romanopisce a filosofa Raymonda Abellia o jedné jeho osobní zkušenosti. 
4.  Text, v našich očích nejpodivuhodnější z celé moderní literatury o tomto stavu. Tento text 

je vyňat ze zapadlého románu německého básníka a filosofa Gustava Meyrincka, jehož dílo do 
franštiny nepřeložené s výjimkou Zelené tváře a Golema se povznáší až k vrcholům mystické 
intuice. 

1.  Gurdjievovy projevy 

Máme-li pochopit rozdíl mezi stavy vědomí, musíme začít u prvního, jímž je spánek. Je to 
zcela subjektivní stav vědomí. Člověk je v něm pohlcen svými sny a pramálo sejde na tom, zda si 
je pamatuje, či ne. I když některé skutečné dojmy dospějí k spáči, jako například zvyky, hlasy, 
teplo, chlad, vlastní tělesné počitky, probouzejí v něm jen fantastické obrazy. Pak se člověk 
probudí. Na první pohled je to zcela odlišný stav vědomí. Může se pohybovat, mluvit s jinými 
osobami, dělat plány, vidět nebezpečí a vyhýbat se jim a tak podobně. Myšlenka, že se nachází v 
lepší situaci, než když spal, se jeví jako rozumná. Ale podíváme-li se na věci poněkud hlouběji, 
vrhneme-li pohled na vnitřní svět, na jeho myšlenky, příčiny jeho činů, pochopíme, že je téměř ve 
stejném stavu, jako když spal. Je to dokonce horší, protože ve spánku je pasivní, což znamená, že 
nemůže nic dělat. V bdělém stavu naopak může jednat po celou dobu a výsledky jeho činů se 
odrazí na něho a na jeho okolí. A přece si nevzpomíná sám na sebe. Je jakýsi stroj. Všechno se 
mu přihází. Nemůže zastavit proud svých myšlenek, nemůže kontrolovat svou obrazotvornost, 
své city a pozornost. Žije v subjektivním světě jakéhosi „miluji“ a „nemiluji“, „to se mi líbí“, „to 
se mi nelíbí“, „to chci“, „to nechci“, to jest ve světě složeném z toho, co a jak se domnívá, miluje 
nebo nemiluje, po čem touží nebo netouží. Nevidí skutečný svět. Skutečný svět mu je skryt zdí 
jeho imaginace. Žije také ve spánku. Spí. A to, čemu říká „jasné vědomí“, je jen spánkem – a 
spánkem mnohem nebezpečnějším než jeho noční spánek v lůžku. 

Vezměme v úvahu nějakou událost ze života lidstva. Například válku. V této chvíli je válka. 
Co to znamená? To znamená, že několik miliónů spících se snaží zničit několik miliónů jiných 
spících. A to by přirozeně odmítli, kdyby se probudili. Všechno, co se teď děje, je jen výsledkem 
tohoto spánku. 

Tyto dva stavy vědomí, spánek a stav bdění, jsou oba stejně subjektivní. Teprve když si začne 
vzpomínat sám na sebe, může se člověk skutečně probudit. Celý život kolem něho nabývá tehdy 
odlišného vzhledu a smyslu. Vidí ho jako život spících lidí, jako život spánku. Všechno, co lidé 



říkají, všechno, co dělají, říkají a dělají ve spánku. Nic z toho všeho tedy nemůže mít ani tu 
nejmenší hodnotu. Jen probuzení a to, co vede k probuzení, má skutečnou hodnotu. 

■ 

Kolikrát jste se mne ptali, zda by nebylo možno zastavit války? Jistě že by to bylo možné. 
Stačilo by, aby se lidé probudili. Zdá se to být velmi snadné. A přece právě naopak nic není tak 
obtížné, protože spánek je navozován a udržován celým okolním životem, všemi podmínkami 
prostředí. 

Jak se probudit? Jak uniknout tomuto spánku? To jsou nejdůležitější, životně nejzávažnější 
otázky, jaké si člověk může položit. Ale než si je položí, musí se přesvědčit o samé skutečnosti 
svého spánku. A nebude mu možno se o tom přesvědčit jinak, než když se pokusí probudit. Až 
pochopí, že si nevzpomíná sám na sebe a že rozpomenutí na sebe znamená procitnutí do jisté 
míry, a až také ze zkušenosti pozná, jak je obtížné se sám na sebe rozpomenout, pak pochopí, že 
nestačí jen toužit po probuzení, když se chceme probudit. Přesněji řečeno, člověk se nemůže 
probudit sám od sebe. Ale jestliže se dvacet lidí dohodne, že první z nich, který se probudí, 
probudí ostatní, mají už určitou naději. Avšak ani to nedostačuje, protože těchto dvacet mužů jde 
třeba spát ve stejnou dobu a jenom se jim zdá, že se probouzejí. To tedy nestačí. Je třeba ještě 
něco více. Nad těmi dvaceti lidmi musí bdít člověk, který sám nespí, nebo který neusíná tak 
snadno jako jiní, nebo který jde vědomě spát, když je to možné, když z toho nemůže vzejít nic 
špatného pro něho ani pro jiné. Musejí si najít takového člověka a navést ho, aby je probudil a 
nedovolil jim opětně upadnout do spánku. Jinak není možno prozřít. A to je nutno si uvědomit. 

Je možno myslet po tisíce let, je možno popsat celé knihovny, vymyslet milióny teorií a to vše 
ve spánku bez nejmenší možnosti probuzení. Naopak tyto teorie a tyto knihy napsané nebo 
vytvořené spícími budou mít prostě za následek, že strhnou jen jiné lidi do spánku a tak dále. 

V představě spánku není nic nového. Téměř od stvoření světa se lidem říkalo, že spí a že by 
se měli probudit. Kolikrát čteme například v evangeliích: „Probuďte se“; „bdi“, nespěte“. 
Kristovi učedníci spali dokonce v zahradě Getsemanské, když se Mistr naposled modlil. To říká 
všechno. Ale rozumějí tomu lidé? Pokládají to za řečnickou figuru, za metaforu. Vůbec nevidí, že 
je nutno to brát doslova. A také v tomto případě pochopíme snadno, proč. Měli by se trochu 
probudit, nebo se aspoň pokusit o probuzení. Docela vážně se mne často lidé ptali, proč se v 
evangeliích nemluví nikdy o spánku... A přece se tam o něm mluví na každé stránce. To prostě 
jen ukazuje, že lidé čtouce evangelia vlastně spí. 

Čeho je obvykle potřebí, abychom probudili spícího člověka? Pořádného otřesu. Ale když 
člověk hluboce spí, jediný otřes nestačí. Je zapotřebí celé série otřesů. Je tedy třeba někoho, kdo 
by se spáčem zatřásl. Řekl jsem už, že člověk, který se touží probudit, si musí na to vzít 
pomocníka, který s ním bude dlouho třást. Ale koho si má najmout, když všichni spí? Najme si 
někoho, aby ho vzbudil, ale ten také upadne do spánku. K čemu pak takový pomocník je? A 
najde-li se člověk skutečně schopný setrvávat v probudilém stavu, odmítne pravděpodobně 
ztrácet svůj čas tím, že by budil ostatní. Bude mít pravděpodobně na starosti práce pro něho 
mnohem důležitější. 

Je také možnost budit se mechanickými prostředky. Lze použít budíčku. Naneštěstí si 
zvykneme příliš rychle na kterýkoli budíček. Přestaneme ho prostě slyšet. Potřebujeme tedy 
mnoho budíčků s rozmanitým zvoněním. Člověk se musí doslova obklopit budíčky, které by mu 
bránily usnout. A zase vznikají svízele. Budíčky je nutno natahovat. Máme-li je natáhnout, je 
nevyhnutelné, abychom na to pamatovali. Máme-li na to pamatovat, musíme se často probouzet. 
Ale teď přichází to nejhorší: člověk si zvykne na všechny budíčky a po jisté době spí ještě pevněji. 
Je tedy třeba budíčky stále měnit a vymýšlet neustále nové a nové. To může po jisté době člověku 
pomoci k probuzení. Ale je malá naděje, že by dokázal zvládnout celou tuto práci spojenou s 
vymýšlením, natahováním a změnami všech těch budíčků sám bez vnější pomoci. Je mnohem 
pravděpodobnější, že jakmile s tou prací začne, zanedlouho usne a ve spánku se mu bude zdát, že 
vymýšlí budíčky, že je natahuje, vyměňuje – a jak jsem už řekl, bude spát o to pevněji. 



K probuzení je tedy třeba celého spojeného úsilí. Je naprosto nutné, aby byl někdo, kdo by 
budil spáče; je naprosto nutné, aby byl někdo, kdo by bděl nad probouzečem; a tak musíme mít 
budíčky a musíme si vymýšlet stále nové. 

Ale aby toto počínání dospělo k šťastnému konci a abychom dosáhli výsledků, musí pracovat 
určitý počet osob společně. 

Jediný člověk sám nezmůže nic. 
Potřebuje především pomoc. Ale osamělý člověk nemůže počítat s pomocí. Ti, kdož jsou 

schopni pomáhat, si cení svůj čas příliš vysoko. A přirozeně raději pomáhají řekněme dvaceti 
nebo třiceti osobám, které se touží probudit, než jedné jediné. Navíc, jak jsem už řekl, se člověk 
může velmi snadno zmýlit ve svém budíčku a pokládat za budíček to, co je prostě jen novým 
snem. Jestliže se několik osob rozhodne bojovat společně proti spánku, budou se probouzet 
navzájem. Stane se často, že dvacet z nich bude spát, ale jedenadvacátý se probudí a probudí i 
ostatní. A stejně je tomu s budíčky. Jeden člověk vynalezne budíček, druhý člověk vynalezne jiný, 
načež si je mohou vyměnit. A tak si mohou všichni dohromady navzájem velmi dobře pomáhat, 
ale bez této vzájemné pomoci nemůže žádný z nich ničeho dosáhnout. 

A tak člověk, který se chce probudit, musí hledat jiné osoby, které se také chtějí probudit, aby 
mohl pracovat s nimi. To se však snadno řekne, ale hůře vykoná, protože uvést do chodu 
takovou práci a zorganizovat ji vyžaduje znalost, kterou obyčejný člověk nemá. Práce musí být 
organizována a musí ji někdo řídit. Bez těchto dvou podmínek nemůže tato práce přinést 
očekávané výsledky a všechno úsilí bude marné. Lidé se mohou trýznit, ale toto trýznění je 
neprobudí. Zdá se, že některým osobám není nic tak nepochopitelné jako toto. Sami od sebe a z 
vlastní iniciativy mohou být schopny velkého úsilí, ale že jejich první obětí musí být, aby 
poslouchali druhého, o tom je nic na světě nikdy nepřesvědčí. 

A nechtějí připustit, že všechny jejich oběti v takovém případě nejsou k ničemu. 
Práce musí být organizována a organizována může být jen člověkem, který zná její problémy 

a cíle, který zná její metody, protože sám svého času prošel takovou organizovanou prací. 
(Tato Gurdjievova slova jsou citována v díle P. D. Uspenského, Zlomky neznámého učení.) 

2.  Mé začátky v Gurdjievově škole 

„Vezměte si hodinky,“ řekli nám, „a dívejte se na velkou ručičku, ale přitom se pokuste 
vnímat sami sebe a soustřeďte se na myšlenku: Jsem Louis Pauwels a jsem v této chvíli zde. 
Pokuste se myslet jen na to, sledujte prostě jen pohyb velké ručičky, stále si přitom vědomi sami 
sebe, svého jména, své existence a místa, kde jste.“ 

Zpočátku to vypadá prostě a dokonce trochu směšně. Samozřejmě, že mohu ve svém duchu 
zachovat zpřítomněnou myšlenku, že se jmenuji Louis Pauwels a že jsem zde, v této chvíli a že se 
přitom dívám, jak se zvolna posouvá velká ručička mých hodinek. Pak si však musím 
povšimnout, že tato myšlenka ve mně nezůstává dlouho nehybná, že začíná nabývat tisícerých 
podob, že se roztěká všemi směry jako objekty, které maloval Salvador Dali a které se proměňují 
v pohyblivé bahno. Ale ještě musím konstatovat, že mě nežádají, abych v sobě živě fixoval 
myšlenku, ale vjem. Nežádají po mně, abych jen myslel, že jsem, avšak abych to věděl a měl 
naprosté poznání tohoto faktu. A já přitom cítím, že je to možné a že se to ve mně může 
odehrávat a přinášet mi to něco nového a důležitého. Objevuji, že tisíceré myšlenky nebo stíny 
myšlenek, tisíceré vjemy, obrazy a myšlenkové asociace dokonale cizí předmětu mého úsilí mne 
bez ustání napadají a odvracejí od tohoto úsilí. Občas také tato ručička zabere náhle, jak na ni 
hledím, veškeru mou pozornost a já ztrácím sebe ze zřetele. Někdy je to zase mé tělo, křeč v 
noze, nepatrné hnutí v břiše, které mě vytrhne zároveň z pozorování ručičky i z pozorování sebe 
samého. Jindy zase se mi zdá, že jsem zastavil svůj malý vnitřní biograf, že jsem vyloučil vnější 
svět, ale tehdy si všimnu, že jsem se pohroužil do jakéhosi spánku, kde zmizela ručička, kde jsem 
zmizel já sám a v němž se proplétají navzájem pořád dál obrazy, vjemy, myšlenky jako za nějakým 
závojem, jako ve snu, který se rozvíjí sám pro sebe, zatímco já spím. Někdy konečně ve zlomku 
vteřiny jsem ten, který pohlíží na ručičku, jsem naprosto a plně. Ale v tomtéž zlomku vteřiny si už 



zase blahopřeji k tomu, že jsem toho dosáhl. Můj duch, mohu-li to tak říci, mi tleská, a moje 
inteligence, která se okamžitě zmocní tohoto úspěchu, aby se z něho radovala, ho nenapravitelně 
pokazí. Konečně rozmrzen, ale hlavně vyčerpán se honem odtrhnu od tohoto pokusu, protože se 
mi zdá, že jsem právě prožil nejobtížnější minuty své existence, že jsem byl zbaven vzduchu až po 
krajní bod, kdy jsem ještě mohl vydržet bez dýchání. Jak mi to připadalo dlouhé! A zatím 
neuplynulo mnohem více než dvě minuty a v těch dvou minutách jsem měl skutečný vjem sebe 
samého jenom ve třech nebo čtyřech nepostřehnutelných záblescích. 

A tak jsem tehdy musel připustit, že si téměř nikdy nejsme vědomi sebe samých a že si téměř 
nikdy neuvědomujeme, jak obtížné je být si vědom sebe. 

Stav vědomí, říkalo se nám, je především stav člověka, který konečně ví, že si téměř nikdy 
není sebe vědom, a který se tak pozvolna naučí poznat překážky, které v něm zabraňují úsilí, jež 
podstupuje. Ve světle tohoto nepatrného cvičení teď víte, že člověk například může číst nějaké 
dílo, schvalovat je, nudit se, protestovat nebo být nadšen a přitom si ani na vteřinu 
neuvědomovat svou existenci, takže vlastně nic z jeho četby se neobrací opravdu k němu. Jeho 
četba je jen sen připojený k jeho vlastním snům, uplývání ve věčném plynutí podvědomí. Neboť 
naše skutečné vědomí může být – a téměř vždy je – naprosto nepřítomné ve všem, co děláme, 
myslíme, chceme, představujeme si. 

Chápu pak, že je velmi malý rozdíl mezi stavem, v němž jsme ve spánku, a stavem, v němž se 
nacházíme při obvyklém bdění, když mluvíme, jednáme atd. Naše sny se staly neviditelnými jako 
hvězdy, když vzešel den, ale jsou v nás přítomny a my žijeme dále pod jejich vlivem. Osvojili jsme 
si jen po probuzení kritický postoj vůči našim vlastním vjemům, zkoordinovali jsme lépe své 
myšlenky, ukáznili jsme své činy, naše dojmy, city a touhy jsou živější, ale my jsme stále v 
nevědomí. Nejde o skutečné probuzení, ale o „probuzený spánek“ a v tomto stavu „probuzeného 
spánku“ se odehrává téměř celý náš život. Učili nás, že je možno se probudit úplně, dospět k 
stavu vědomí sebe. V tomto stavu, jak jsem zahlédl během cvičení s hodinkami, jsem mohl mít o 
funkci svého myšlení, o odvíjení obrazů, myšlenek, vjemů, pocitů a přání objektivní poznání. V 
tomto stavu jsem se mohl pokusit o rozvinutí skutečného úsilí, abych prozkoumal, abych občas 
zastavil a upravil toto odvíjení. A toto úsilí samo, jak mi říkali, ve mně vytvářelo určitou podstatu. 
Toto úsilí samo nekončilo jen nějak libovolně. Stačilo, aby bylo, a už se ve mně vytvářela a kupila 
substance mého bytí. Bylo mi řečeno, že bych mohl, když takto ovládám pevné bytí, dospět k 
„objektivnímu vědomí“ a že bych pak mohl libovolně nabývat nejen o sobě, ale i o druhých 
lidech, o věcech a o celém světě naprosto objektivního poznání, poznání absolutního. (Z knihy 
Louis Pauwels, Monsieur Gurdjiev.) 

3.  Vyprávění Raymonda Abellia 

Když v „přirozeném“ postoji, který je postojem veškerých existujících bytostí, „vidím“ dům, 
můj vjem je spontánní, vidím tento dům, a nikoli svůj vjem. Naproti tomu v postoji 
„transcendentálním“ vnímám svůj vlastní vjem. Ale toto vnímání vjemu zásadně mění prvotní 
stav. Prožívaný stav, zprvu naivní, ztrácí svou spontánnost právě proto, že nová úvaha bere za 
svůj objekt to, co bylo zprvu stavem a nikoli objektem, a že mezi prvky mého nového vnímání 
figurují nejen prvky domu jako takového, ale také prvky vnímání samého jako prožívaný vzruch. 
A podstatně důležité na této „změně“ je to, že průvodní vidění, které mám v tomto bireflexívním 
nebo spíše zvratně reflexívním stavu domu, který byl mým původním motivem, není naprosto 
vnímáno, vzdalováno nebo zakaleno tímto mezivkládáním „mého“ druhého vnímání před „jeho“ 
vnímání prvotní, ale je naopak parodoxně zintenzivněno, je jasnější, přítomnější, obtížnější 
objektivní realitou než předtím. Stojíme tu před faktem, nevysvětlitelným pouhou spekulativní 
analýzou, před faktem transfigurace věci jako faktu vědomí, její přeměny, jak řekneme později, v 
„nadvěc“, jejího přechodu ze stavu vědění do stavu poznání. Tento fakt je všeobecně 
zneuznáván, ačkoli je nejnápadnější na každém skutečném fenomenologickém pokuse. Všechny 
obtíže, na které naráží vulgární fenomenologie a ostatně všechny klasické teorie „poznání“, 
spočívají ve faktu, že pokládají dvojici vědomí-poznání (nebo přesněji vědomí-věda) za schopnou 



vyčerpat sama o sobě totalitu prožívaného, zatímco by bylo ve skutečnosti třeba vzít v úvahu 
triádu poznání-vědomí-věda, která jediná umožňuje skutečně ontologické zakotvení 
fenomenologie. A nic nemůže učinit tuto přeměnu zřejmou, kromě přímé a osobní zkušenosti 
fenomenologa samého. Ale nikdo nemůže tvrdit, že pochopil skutečně transcendentální 
fenomenologii, jestliže úspěšně nepodstoupil tento pokus a nebyl jím sám „osvícen“. I kdyby byl 
nejsubtilnějším dialektikem a nejjemnějším logikem, ten, kdo tuto zkušenost neprožil a neviděl 
jiné věci pod věcmi, ten může toliko vést řeči o fenomenologii, ale nemůže podstoupit činnost 
skutečně fenomenologickou. Vezměme si přesnější příklad. Jak daleko sahají mé vzpomínky, 
vždycky jsem uměl rozeznat barvy, modrou, červenou, žlutou. Mé oko je vidělo, měl jsem jejich 
latentní zkušenost. Mé oko se na ně ovšem nevyptávalo a jak by také mohlo klást otázky? Jeho 
funkcí je vidět, nikoli vidět sebe, jak vidí, ale můj mozek sám byl jako ve spánku, nebyl naprosto 
okem oka, ale prostým prodloužením tohoto orgánu. Však jsem také říkával a téměř aniž jsem na 
to myslel: toto je krásná červeň, zeleň poněkud vybledlá, skvoucí běl. Jednoho dne před několika 
lety, když jsem se procházel ve vaudských vinicích, které tvoří římsy čnějící do výše nad 
Ženevským jezerem a které vytvářejí jednu z nejkrásnějších poloh na světě, dokonce tak krásnou 
a tak prostornou, že naše „já“ se tam tak rozšíří, až cítí, jak se rozplývá, a náhle se vzchopí a 
vzruší, v těch místech tedy došlo k náhlé a pro mne neobvyklé události. Okr příkrého srázu, 
modř jezera, fialová barva savojských hor a v pozadí jiskřící ledovce Velkého Combinu, to 
všechno jsem viděl stokrát. Ale poprvé jsem věděl, že jsem na ně nikdy nepohlížel. A přece jsem 
tam žil už tři měsíce. A tato krajina mě už od první chvíle rozptylovala, ale to, co jí ve mně 
odpovídalo, bylo jen jakési zmatené nadšení. Filosofovo „já“ je ovšem silnější než všechny 
krajiny. Palčivý pocit krásy spočívá jen v tom, že „já“, které se jím posiluje, uchvacuje tuto 
nekonečnou vzdálenost, která nás od krásy dělí. Ale toho dne jsem náhle věděl, že vytvářím sám 
tuto krajinu, že není ničím beze mne: „To já tě vidím a vidím se, jak tě vidím, a přitom, jak se 
vidím, tě vytvářím.“ Tento opravdový vnitřní výkřik je výkřikem demiurga, když vytváří „svůj“ 
svět. Není jen zrušením „starého“ světa, ale promítnutím „nového“. A v tom okamžiku skutečně 
byl svět znovu stvořen. Nikdy jsem neviděl podobné barvy. Byly stokrát intenzivnější, 
odstíněnější, živější. Viděl jsem, že jsem právě získal smysl pro barvy, že jsem byl znovu panensky 
vnímavým pro barvy, že až dosud nikdy jsem skutečně neviděl obraz ani nepronikl do vesmíru 
malířství. Ale věděl jsem také, že v tomto připamatování mého vědomí, v tomto vnímání mého 
vnímání jsem třímal klíč ke světu přeměny, který není nějakým tajemným zásvětím, ale skutečným 
světem, tím, jehož „příroda“ nás drží ve vyhnanství. Nemá to zajisté nic společného s pozorností. 
Tato přeměna, transfigurace, je plná, pozornost plná není. Transfigurace se pozná podle 
bezpečného sebeuspokojení, pozornost jen směřuje k případnému sebeuspokojení. Nelze ovšem 
říci, že by pozornost byla prázdná. Naopak je neprázdná, je lačná (a-vide). Ale lačnost (a-vidité) 
není plnost. Když jsem se toho dne vrátil do vesnice, lidé, které jsem potkával, byli většinou 
„pozorní“ ke své práci. Ale připadali mi všichni jako náměsíčníci. (Raymond Abellio, Sešity 
Kroužku metafyzických studií.) 

4.  Podivuhodný text Gustava Meyrincka 

Klíč, který nás učinil pány vnitřní přírody, je rezavý už od potopy. 
Nazývá se bdění. 
Bdění, toť vše. 
Člověk je pevně přesvědčen, že bdí, ale ve skutečnosti je chycen v síti spánku a snu, kterou si 

sám utkal. Čím se tato síť více svírá, tím mocněji vládne spánek. Ti, kdož jsou chyceni do ok jeho 
sítě, jsou spáči, kteří kráčejí životem jako stáda hovad vedených na jatky, lhostejných a bez 
myšlenek. 

Snivci vidí oky sítě zamřížovaný svět, vnímají jen klamavé otvory, jednají podle toho, a 
nevědí, že tyto obrazy jsou prostě jen nesmyslné trosky obrovského celku. Tito snivci nejsou, jak 
se snad domníváš, fantastové či básníci. Jsou to pracovníci, ti, kteří si nikdy nedají pokoj, ti, které 
hlodá posedlost činnosti. Podobají se ohavným broukům, kteří šplhají pracně podél hladké 



trubky, a když vylezou konečně nahoru, pohrouží se do ní. Říkají, že bdí, ale to, co pokládají za 
život, je ve skutečnosti jen sen určený předem až do podrobností a zcela vyňatý z působení jejich 
vůle. 

Byli a ještě jsou někteří lidé, kteří dobře věděli, že sní, průkopníci, kteří postoupili až k 
pevnostem, za nimiž se skrývá věčně bdící já – lidé vidoucí jako Descartes, Schopenhauer a Kant. 
Ale neměli zbraně nutné k dobytí pevnosti a jejich volání do boje neprobudilo spáče. 

Bdění, toť vše. 
První krok k tomuto cíli je tak jednoduchý, že ho může učinit každé dítě. Jenom ten, kdo má 

vyšinutého ducha, zapomněl, jak se chodí, a trčí ochrnutý na svých dvou nohách, protože se 
nechce obejít bez berlí, které zdědil po svých předchůdcích. 

Bdění, toť vše. 
Bdi ve všem, co děláš! Nepokládej se za už probuzeného. Nikoli, ty spíš a sníš. 
Seber všechny své síly a nech na okamžik proudit svým tělem tento pocit: teď bdím! 
Jestliže se ti to podaří, okamžitě poznáš, že stav, ve kterém jsi byl, se ti projeví jako dřímota a 

spánek. 
To je první váhavý krok na dlouhé, předlouhé cestě, která vede od otroctví k 

všemohoucnosti. 
Tímto způsobem kráčej od probuzení k probuzení. 
Neexistuje pak znepokojivá myšlenka, kterou bys nemohl zapudit. Zůstane v pozadí a 

nemůže tě už dostihnout. Prostíráš se nad ní, jako se koruna stromu tyčí nad suchými větvemi. 
Bolesti se od tebe vzdalují jako suché listí, když toto bdění pronikne rovněž tvým tělem. 
Ledové koupele bráhmanů, probdělé noci žáků Buddhových a křesťanských asketů, trýznění 

indických fakírů nejsou ničím jiným než ustrnulými obřady ukazujícími, že tam se kdysi tyčil 
chrám těch, kdož usilovali bdít. 

Čti svatá písma všech národů země. Středem každého z nich prochází jako červená nit skrytá 
věda bdění. Je to žebřík Jakubův, toho Jakuba, který bojuje celou „noc“ s andělem Páně, až přijde 
„den“ a on dosáhne vítězství. 

Musíš stoupat od příčky k příčce probudilosti, chceš-li zdolat smrt. 
Už spodní příčka se nazývá génius. 
Jak máme nazývat příčky vyšší? Dav je nezná, jsou pokládány za legendy. 
Na této cestě k probuzení bude prvním nepřítelem, na kterého narazíš, tvé vlastní tělo. Bude 

s tebou zápolit až do prvního ranního kuropění. Ale zpozoruješ-li úsvit věčného bdění, který tě 
vzdaluje od náměsíčníků, domnívajících se, že jsou lidé, a nevědoucích, že jsou spícími bohy, pak 
spánek tvého těla také zmizí a vesmír ti bude podroben. 

Pak budeš moci konat zázraky, budeš-li chtít, a nebudeš už nucen jako pokorný otrok čekat, 
až nějaký krutý falešný bůh se slituje, aby tě zahrnul dary nebo aby ti sťal hlavu. 

Štěstí dobrého věrného psa, totiž sloužit nějakému pánu, přirozeně už pro tebe nebude 
existovat – ale buď upřímný sám k sobě: chtěl bys i teď měnit se svým psem? 

Nenechej se zastrašit obavami, že bys nedospěl k cíli v tomto životě. Ten, kdo našel cestu, se 
vrací stále na svět s vnitřní zralostí, která mu umožňuje pokračovat v práci. Rodí se jako „génius“. 

Stezka, kterou ti ukazuji, je poseta podivnými událostmi: mrtví, které jsi znal, povstanou a 
budou k tobě mluvit! Jsou to jen obrazy! Světelné obrysy se ti zjeví a budou ti žehnat. Jsou to jen 
obrazy, tvary exaltované tvým tělem, které pod vlivem tvé proměněné vůle odumře magickou 
smrtí a stane se duchem, jako když se led zasažený ohněm rozpouští v páru. 

Až se zbavíš mrtvoly v sobě, pak teprve budeš moci říci: teď se ode mne spánek vzdálil 
navždy. 

Pak se udá zázrak, kterému lidé nemohou věřit – protože oklamáni svými smysly nechápou, 
že hmota a síla jsou totéž – a neuvěří ani zázraku, že i když tě pohřbí do země, nebude v rakvi 
mrtvola. 

Teprve pak budeš moci rozlišit, co je skutečnost a co je zdání. Ten, koho potkáš, bude moci 
být pouze jedním z těch, kdož se vydali cestou před tebou. 



Všichni ostatní jsou stíny. 
Až do té chvíle nevíš, zda jsi tvor nejšťastnější nebo nejnešťastnější. Ale neboj se ničeho, ani 

jeden z těch, kdož se pustil stezkou bdění, i když zabloudil nebyl opuštěn svými vůdci. 
Chci ti dát znamení, po němž poznáš, zda nějaký zjev je skutečnost nebo obraz: Jestliže se k 

tobě blíží, jestliže se tvé vědomí kalí, jestliže věci vnějšího světa jsou neurčité nebo mizí, 
nedůvěřuj. Měj se na pozoru! Zjevení je jen částí tebe. Jestliže mu nerozumíš, je to jen přízrak bez 
podstaty, zloděj, který pohlcuje část tvého života. 

Zloději, kteří kradou sílu duše, jsou horší než zloději světští. Přitahují tě jako bludičky do 
bažin klamavé naděje, aby tě zanechali samotného v tmách, kde zmizíš navždy. 

Nenech se zaslepit žádným zázrakem, který pro tebe zdánlivě konají, a žádným svatým 
jménem, které si přisvojují, žádným proroctvím, které vyjadřují, ani když se uskuteční. Jsou to 
tvoji úhlavní nepřátelé vyhnaní z pekla tvého vlastního těla a s nimi bojuješ o nadvládu. 

Věz, že zázračné síly, které oni ovládají, jsou tvé vlastní síly, které ti odcizili, aby tě udrželi v 
otroctví. Nemohou žít mimo tvůj život, ale jestli je přemůžeš, zhroutí se jako němé a poddajné 
nástroje, kterých můžeš použít podle své potřeby. 

Nesčetné jsou oběti, které způsobili mezi lidmi. Čti historii vizionářů a sektářů a dovíš se, že 
stezka, kterou sleduješ, je poseta lebkami. 

Lidstvo proti nim bezděčně postavilo zeď: materialismus. Tato zeď je ochrana, která 
nezklame, je to obraz těla, ale je to také zeď vězení, která brání v pohledu. 

Dnes jsou rozptýleni a fénix vnitřního života ožívá z popela, v němž ležel dlouho jako mrtvý, 
ale supové druhého světa začínají také vzlétat. A proto se měj na pozoru. Váhy, na něž položíš 
své vědomí, ti ukáží, kdy můžeš mít důvěru v tato zjevení. Čím bude tvé vědomí probudilejší, tím 
více se váhy vychýlí v tvůj prospěch. 

Jestliže se ti chce zjevit vůdce, bratr z jiného duchovního světa, musí umět tak učinit, aniž tě 
zbavil tvého vědomí. Můžeš vložit ruku na jeho bok jako nevěřící Tomáš. 

Bylo by snadné vyhnout se zjevením a jejich nebezpečím. Stačí jen, aby sis vedl jako obyčejný 
člověk. Ale co jsi tím získal? Zůstáváš vězněm v žaláři svého těla, až tě kat „Smrt“ odvede na 
popraviště. 

Touha smrtelníků vidět nadpřirozené bytosti je křik, který probouzí i přízraky pekel, protože 
taková touha není čistá, protože je to spíše lačnost než touha, protože chce brát jakýmkoli 
způsobem, místo aby se učila dávat. 

Všichni, kdož považují zemi za vězení, všichni zbožní lidé, kteří vzývají vysvobození, 
vyvolávají, aniž si to uvědomují, svět přízraků. Čiň tak také, ale vědomě. 

Ale existuje pro ty, kdož tak činí neuvědoměle, nějaká neviditelná ruka, která by je mohla 
vytáhnout z bažiny, do níž zapadají? Já tomu nevěřím. 

Až na cestě k probuzení projdeš královstvím přízraků, poznáš pozvolna, že jsou to prostě 
myšlenky, které můžeš náhle vidět svýma očima. Proto jsou ti cizí a připadají ti jako tvorové, 
neboť tato řeč tvarů je odlišná od řeči mozku. 

Tehdy nastala chvíle, kdy dojde k přeměně: lidé, kteří tě obklopují, se stanou přízraky. 
Všichni, které jsi miloval, budou náhle larvami. I tvé vlastní tělo. 

Nelze si představit strašlivější samotu, než je samota poutníka v poušti. A kdo tam neumí 
najít pramen živé vody, zemře žízní. 

Všechno, co ti říkám, se nachází v knihách zbožných lidí všech národů: příchod nového 
království, bdění, vítězství nad tělem a samotou. A přece nás odděluje nepřekročitelná propast od 
těchto zbožných lidí. Oni se domnívají, že se blíží den, kdy dobří vstoupí do ráje a zlí budou 
vrženi do pekel. My víme, že přijde čas, kdy se mnozí probudí a budou odloučeni od spáčů, kteří 
nemohou pochopit, co znamená slovo bdění. Víme, že neexistuje dobrý a špatný, ale jen 
spravedlivý a falešný. Oni se domnívají, že bdít znamená zachovat si jasné smysly a otevřené oči 
za noci tak, aby člověk mohl konat své modlitby. My víme, že bdění je probuzení nesmrtelného já 
a že nespavost těla je jen přirozeným důsledkem. Oni se domnívají, že tělo má být zanedbáváno a 
tupeno, protože je hříšné. My víme, že není hříchu. Tělo je začátek našeho díla a my jsme 



sestoupili na zemi, abychom je proměnili v ducha. Oni se domnívají, že bychom měli žít v samotě 
se svým tělem, abychom očistili ducha. My víme, že náš duch musí jít nejprve do samoty, aby 
přeměnil tělo. 

Jen na tobě záleží volba cesty: buď naše, nebo jejich. Musíš jednat podle své vlastní vůle. 
Nemám právo ti radit. Je prospěšnější utrhnout podle tvého vlastního rozhodnutí hořký plod 

na stromě, než vidět, jak na stromě visí plod sladký, k jehož utržení ti radí jiný. 
Ale nečiň jako mnozí, kteří vědí, že stojí psáno: Zkoumejte vše a ponechte si jen nejlepší. Je 

nutno jít, nic nezkoumat a podržet první věc, na kterou přijdem. (Výňatek z románu Zelená tvář.) 

 
   
 IX .  BOD ZA  NEKONEČNEM 

Od surrealismu k fantastickému realismu. — Vrcholný bod. — Nedůvěřovat obrazům. — 
Šílenství Georga Cantora. — Jogín a matematik. — Základní změřeni lidského ducha. — 
Výňatek z geniální novely Jorge Luise Borgese. 

V předchozích kapitolách jsem chtěl nastínit, jak by asi vypadala studia skutečnosti jiného 
stavu vědomí. V tomto jiném stavu, pokud existuje, by každý člověk vydaný napospas démonu 
vědomí našel snad odpověď na otázku, kterou si nakonec vždycky položí: 

„Zdalipak by se nedalo ve mně samém najít místo, z něhož vše, co se mi přihodí, by bylo 
okamžitě vysvětlitelné, místo, odkud by vše, co vidím, vím nebo cítím, bylo okamžitě rozluštěno, 
ať už jde o pohyb hvězd, uspořádání okvětních plátků květiny, o hnutí civilizace, k níž patřím, 
nebo o nejtajnější hnutí mého srdce? Zdalipak by tato obrovská a pošetilá ctižádost pochopit, 
kterou s sebou vleču jakoby proti své vůli všemi dobrodružstvími svého života, nemohla být 
jednoho dne plně a naráz uspokojena? Zdalipak není v člověku, ve mně samém, cesta, jež by 
vedla k poznání všech zákonů světa? Zdalipak v hlubině mé bytosti nespočívá klíč k úplnému 
poznání?“ 

André Breton v druhém manifestu surrealismu se domníval, že může dát definitivní odpověď 
na tuto otázku: „Všechno nás vede k víře, že existuje určitý bod ducha, kde život a smrt, 
skutečnost a obrazotvornost, minulost a budoucnost, vše sdělitelné a nesdělitelné, vysoké a nízké 
přestává být vnímáno v protikladech.“ 

Samozřejmě, netvrdím, že přináším definitivní odpověď. Chtěli jsme nahradit metody a 
aparát surrealismu prostšími metodami a těžkopádnějším aparátem toho, co spolu s Bergierem 
nazýváme „fantastický realismus“. Abych prostudoval tuto záležitost, obrátím se tedy s výzvou 
do několika rovin poznání. K esoterické tradici. K avantgardním matematikům. A k moderní 
neobvyklé literatuře. Vést svá studia v různých rovinách (zde v rovině magického ducha, v rovině 
čisté inteligence a v rovině poetické instituce), stanovit spojení mezi těmito rovinami, ověřit 
srovnáním pravdy obsažené v každém stadiu a nakonec z nich vytvořit hypotézu, do níž jsou tyto 
pravdy vtěleny, taková je přesně řečeno naše metoda. Naše tlustá naježená kniha není ničím jiným 
než začátkem obrany a oslavy této metody. 

■ 

Věta Andrého Bretona „Všechno nás vede k víře...“ je z roku 1930. Měla mimořádný úspěch. 
Je neustále ještě citována a komentována. Jeden z rysů soudobé duševní činnosti je totiž právě 
rostoucí zájem o to, co by se dalo nazvat stanovisko za nekonečnem. 

Tento pojem straší nejdávnější tradice stejně jako nejmodernější matematiku. Strašil 
básnickou myšlenku Paula Valéryho a jeden z největších žijících spisovatelů, Argentinec Jorge 
Luis Borges, mu zasvětil svou nejkrásnější a nejpřekvapivější novelu, které dal příznačný název 
Alef. Je to jméno prvního písmene abecedy posvátného jazyka. V kabale označuje En-Soph, 
místo plného poznání, bod, kde duch vnímá rázem totalitu jevů jejich příčin a jejich smyslu. V 



četných textech se říká, že toto písmeno má podobu člověka, který ukazuje na nebe a na zemi, 
aby naznačil, že svět zde dole je zrcadlem a mapou světa hořejšího. Bod za nekonečnem je onen 
nejvyšší bod druhého manifestu surrealismu, bod omega Otce Teilharda de Chardin a završení 
Velkého díla alchymistů. 

Jak definovat jasně tento pojem? Pokusme se o to. Ve vesmíru existuje jistý bod, 
privilegované místo, z něhož se celý vesmír odhaluje. Pozorujeme stvoření určitými nástroji, 
dalekohledy, mikroskopy atd. Ale tady by pozorovateli stačilo, aby se jen octl na tomto 
privilegovaném místě, a bleskem by se mu zjevil souhrn skutečností, prostor a čas by se odhalily v 
celistvosti a v posledním významu svých vzhledů. 

Když chtěl naznačit žákům šesté třídy, co by asi mohl být pojem nekonečna, použil otec 
jezuita jedné slavné koleje tohoto obrazu: „Představte si, že Země je z bronzu a že každých tisíc 
let se jí nějaká vlaštovka letmo dotkne svým křídlem. Až bude tímto způsobem Země zcela 
setřena, pak teprve začne věčnost...“ 

Ale věčnost není jen nekonečná délka času. Je něčím jiným než trváním. Nesmíme důvěřovat 
obrazům. Ty slouží jen k tomu, že přenášejí na nižší úroveň vědomí myšlenku, která mohla 
dýchat pouze v jiné výšce. Obrazy nám vydávají pouze mrtvolu v podzemí. Jediné obrazy 
schopné nést vyšší myšlenku jsou ty, které vytvářejí ve vědomí jakýsi stav překvapení, zcizení, 
stav, který je schopen povznést toto vědomí až na úroveň, kde žije zmíněná myšlenka, kde je 
možno se jí zmocnit v její plné svěžesti a síle. Magické obřady a skutečná poezie nemají jiné 
určení. Proto se nesnažíme podat nějaký „obraz“ tohoto pojmu bodu za nekonečnem. Odkážeme 
čtenáře s větší účinností na magický a poetický Borgesův text. 

Borges ve své novele použil prací kabalistů, alchymistů a mohamedánských legend. Jiné 
legendy, tak staré jako lidstvo samo, připomínají tento Nejzazší bod, toto výsadní místo. Ale 
doba, v níž žijeme, má tu zvláštnost, že čistá inteligence, použitá na zkoumání vzdálené jakékoli 
mystice a jakékoli metafyzice, dospěla nakonec k matematickým koncepcím, jež nám umožňují 
racionalizovat a pochopit ideu překročeného konečna. 

Za nejdůležitější a nejzvláštnější práce vděčíme geniálnímu Georgu Cantorovi, který později 
zemřel jako šílený. O jeho pracích ještě diskutují matematikové a někteří z nich tvrdí, že 
Cantorovy myšlenky jsou logicky neudržitelné. Na to odpovídají zastánci transfinitna: „Z ráje, 
ktený nám otevřel Cantor, nás nikdo nevyžene!“ 

Zde tedy, jak lze zhruba shrnout Cantorovu myšlenku: představme si na tomto listě papíru 
dva body A B vzdálené jeden centimetr. Narýsujme úsečku, která spojuje A a B. Kolik bodů je na 
této úsečce? Cantor dokazuje, že je jich tam více než nekonečný počet. Aby se zcela vyplnila 
úsečka, je třeba větší počet bodů než nekonečný: počet alef. 

Toto číslo alef se rovná všem svým částem. Rozdělíme-li úsečku na deset stejných částí, bude 
tolik bodů v každé části jako na celé úsečce. Sestrojíme-li nad úsečkou čtverec, bude na úsečce 
tolik bodů, kolik v ploše čtverce. Sestrojíme-li krychli, bude na úsečce tolik bodů, kolik v celém 
objemu krychle. Sestrojíme-li, vycházejíce z krychle, těleso o čtyřech rozměrech, tessarakt, bude 
na úsečce tolik bodů jako v objemu čtyřrozměrného tessaraktu. A tak dále do nekonečna. 

V této matematice trasfinitna, která studuje alefy, se část rovná celku. Je to naprosto šílené, 
zaujmeme-li stanovisko klasického rozumu, a přesto je to dokazatelné. Stejně dokazatelný je fakt, 
že znásobíme-li alef jakýmkoli číslem, dospějeme vždy zase k alefu. A tady máme dnešní vysokou 
matematiku, která se spojuje se smaragdovou tabulí Hermese Trismegista („to, co je nahoře, je 
jako to, co je dole“) a s intuicí básníků, jako byl William Blake (celý vesmír obsažený v zrnku 
písku). 

Je jen jediný prostředek, jak překročit alef, a to, umocnit ho alefem (víme, že A umocněno na 
b-tou znamená A násobeno A b-krát, a rovněž alef umocněno alefem je jiný alef). 

Nazveme-li první alef nulou, druhý alef je jedna, třetí alef dvě atd. Alef nulový, jak jsme řekli, 
je počet bodů obsažených na úsečce nebo v nějakém objemu. Lze dokázat, že alef jedna je počet 
všech racionálně možných křivek obsažených v prostoru. Pokud jde o alef dvě, ten už odpovídá 
číslu, které by bylo větší než vše, co si lze ve vesmíru představit. Ve vesmíru neexistují objekty v 



dostatečně velkém počtu, abychom jejich sečtením dospěli k alefu dvě. A alefy se šíří do 
nekonečna. Lidský duch tak překračuje vesmír, vytváří pojmy, které vesmír nebude nikdy moci 
vyplnit. To je tradiční vlastnost boha, ale nikdy si nikdo nepředstavil, že by se duch mohl zmocnit 
této vlastnosti. Pravděpodobně rozjímání o alefech za alefem dvě přivedlo Cantora k šílenství. 

Moderní matematikové, odolnější nebo méně citliví na metafyzické delirium, zacházejí s 
pojmy tohoto řádu a dokonce z nich vyvozují určité aplikace. Některé z těchto aplikací jsou 
takové povahy, že znepokojují zdravý rozum. Například pověstný paradox Banacha a Tarského, 
současných polských matematiků. Banach byl zavražděn Němci v Osvětimi. Tarski ještě žije a 
překládá dnes do franštiny své monumentální pojednání o matematické logice. 

Podle tohoto paradoxu je možno vzít kouli normálních rozměrů, například jablko nebo 
tenisový míč, rozřezat ji na plátky a složit pak tyto plátky takovým způsobem, že dostaneme kouli 
menší než atom nebo větší než Slunce. 

Fyzikálně nebylo možno tuto operaci provést, protože rozřezání se musí dít podle zvláštních 
povrchů, k nimž neexistují tečné roviny a které technika nedokáže ještě uskutečnit. Ale většina 
specialistů soudí, že tato nepochopitelná operace je teoreticky hájitelná, jestliže tyto povrchy 
nepatří k ovladatelnému vesmíru, propočty, které se k nim vztahují, se jeví jako správné a účinné 
ve vesmíru jaderné fyziky. Neutrony v atomických článcích se pohybují také podle křivek, které 
nemají tangentu. 

Práce Banacha a Tarského dospívají k závěrům, které se blíží až přeludným způsobem k 
oněm silám, které si připisují indičtí zasvěcenci techniky samadhi. Ti prohlašují, že mohou vyrůst 
až do rozměrů Mléčné dráhy, nebo se stáhnout až do rozměru nejmenší představitelné částice. 
Mnohem blíže k nám vkládá Shakespeare do Hamletových úst výkřik: 

„Ó Bože, chtěl bych být obsažen celý v oříškové skořápce, a přitom zářit do nekonečných 
prostorů!“ 

Zdá se nám, že není možné nežasnout nad podobou mezi těmito vzdálenými ohlasy magické 
myšlenky a moderní matematickou logikou. Jistý antropolog, který se zúčastnil kolokvia o 
parapsychologii v Royaumontu v roce 1956, prohlásil: „Jogínské syddhi jsou kromobyčejné, 
neboť mezi nimi je také schopnost učinit se tak malým jako atom, nebo tak velkým jako celé 
Slunce nebo vesmír! Mezi těmito mimořádnými nároky se setkáváme s pozitivními fakty, o nichž 
se domýšlivě domníváme, že jsou pravdivé, a s fakty jako tyto, jež se nám zdají neuvěřitelné a 
překračující jakoukoli logiku.“ Ale zdá se, že tento antropolog neznal jak Hamletův výkřik, tak 
neočekávané formy, kterých nabyla nejčistší a nejmodernější matematická logika. 

Jaký může být hluboký význam těchto obdob? Jako vždy v této knize i zde se omezíme na 
vytvoření hypotéz. Nejrozmanitější a nejdráždivější, ale nejméně „integrující“ hypotézou by bylo 
připustit, že techniky samadhi jsou skutečné, že zasvěcenci se skutečně daří učinit se malým jako 
atom a velkým jako Slunce a že tyto techniky jsou vyvozeny ze znalostí pocházejících z dávných 
civilizací, které ovládly matematiku transfinitna. Pro nás tu běží o jednu ze základních aspirací 
lidského ducha, který nachází svůj výraz stejně dobře v samadhi jogínů jako v avantgardní 
matematice Banacha a Tarského. 

Jestliže revoluční matematikové měli pravdu, jestliže paradoxy transfinitna jsou opodstatněny, 
pak se před lidským duchem otvírají kromobyčejné perspektivy. Lze si představit, že v prostoru 
existují body alef, jako je bod popsaný v Borgesově novele. V těchto bodech je zachyceno celé 
časoprostorové kontinuum a podívaná se šíří od nitra atomického jádra až po nejvzdálenější 
galaxii. 

Je možno jít ještě dále, je možno si představit, že v důsledku manipulací, které by zahrnuly 
zároveň hmotu, energii a ducha, by se mohl kterýkoli bod prostoru stát transfinitním bodem. 
Jestliže taková hypotéza odpovídá nějaké fyzikálně-psychicko-matematické skutečnosti, pak tu 
máme výklad Velkého Díla Alchymistů a nejvyššího vytržení určitých náboženství. Idea 
transfinitního bodu, odkud by byl celý vesmír vnímatelný, je úžasně abstraktní. Ale základní 
rovnice relativity jsou neméně abstraktní, a přece z nich vychází mluvený film, televize a atomická 
bomba. Lidský duch koná ostatně neustálé pokroky k stále vyšší rovině abstraktnosti. Paul 



Langevin už poznamenal, že elektrikář v naší čtvrti zachází dokonale s pojmem tak abstraktním a 
jemným, jako je potenciál, a vtělit si ho už do své hantýrky; říká: „Je tam šťáva.“ 

Lze si představit, že ve víceméně vzdálené budoucnosti lidský duch ovládne tuto matematiku 
transfinitna a dospěje s pomocí určitých nástrojů k tomu, že zbuduje v prostoru „alefy“, body za 
konečnem, kde nekonečně malé a nekonečně velké se mu objeví v celé plnosti a poslední pravdě. 

Tak by tradiční hledání absolutna dospělo konečně k cíli. Je lákavé pomyslet si, že se tento 
pokus už částečně zdařil. V první části tohoto díla jsme připomněli manipulace alchymistů, při 
nichž adept zoxyduje povrch roztaveného kovu. Když se kysličníkový film protrhne, je prý vidět 
na neprůzračném dně obraz naší galaxie s jejími dvěma satelity, Magellanovými mraky. Legenda, 
nebo skutečnost? V každém případě by tu šlo o evokaci prvního „transfinitního nástroje“, který 
navazuje styk s vesmírem jiným způsobem, než jsou způsoby, jež nám skýtají známé nástroje. 
Snad s nástroji tohoto druhu Mayové, kteří neznali dalekohled, objevili Uran a Neptun. Ale 
nenechme se svést do oblastí obrazotvornosti. Spokojme se tím, že zaznamenáme tuto základní 
touhu ducha, kterou zanedbávala klasická psychologie, a že zaznamenáme také při té příležitosti 
vztahy mezi dávnými tradicemi a jedním z velkých proudů moderní matematiky. 

■ 

A nyní výňatek z Borgesovy novely Alef: 
V Garayově ulici mě služebná požádala, abych laskavě počkal, že je pán jako obvykle ve 

sklepě, kde vyvolává fotografie. Vedle vázy bez květin na neužívaném pianě se usmíval (spíše 
nečasový než anachronický) velký portrét Beatrice v nevhodně volených barvách. Nikdo nás 
nemohl vidět a já uchvácen zoufalou něhou jsem se přiblížil k portrétu a řekl jsem: „Beatrice, 
Beatrice Eleno, Beatrice Eleno Viterbová, drahá Beatrice, Beatrice navždy ztracená, to jsem já, já, 
Borges.“ 

Carlos vstoupil o chvíli později. Mluvil chladně. Pochopil jsem, že není schopen myslet na nic 
jiného než na ztrátu Alefu. 

„Malou skleničku falešného koňaku,“ nařídil, „a sestoupíš do sklepa. Víš, že poloha na zádech 
je nutná. Temnota, nehybnost a určité přizpůsobení zraku jsou rovněž nutné. Lehneš si na zem, 
na dlaždice a upřeš pohled na devatenáctý schod schodiště, který ti označím. Já odejdu, spustím 
sklopec a zůstaneš sám. Nějaká ta myš ti nažene strach, ale jinak na tom není nic těžkého. Po 
několika minutách uvidíš Alef. Mikrokosmos alchymistů a kabalistů, našeho konkrétního a 
příslovečného přítele, multum in parvo!“ 

Když jsme došli do jídelny, dodal: 
„Samozřejmě, že když ho nespatříš, tvá neschopnost neoslabí mé svědectví... Sestup, vkrátku 

se můžeš pustit do jakýchkoli rozhovorů se všemi podobami Beatrice.“ 
Sestoupil jsem rychle, protože už jsem měl dost těch planých řečí. Sklep, sotva širší než 

schodiště, velmi připomínal studnu. Marně jsem hledal pohledem vak, o němž mi vyprávěl Carlos 
Argentino. Několik beden s lahvemi a několik pytlů z hrubého plátna zaplňovalo jeden kout. 
Carlos vzal jeden pytel, složil ho a položil přesně na určité místo. 

„Je to skromná poduška,“ vysvětloval, „ale kdybych ji zvýšil o jediný centimetr, nespatříš 
vůbec nic a utržíš si jen ostudu. Tak natáhni už tu svou kostru na zem a odpočítej devatenáct 
schodů.“ 

Podřídil jsem se jeho směšným požadavkům. Konečně odešel. Zavřel pečlivě sklopec a tma, 
přes štěrbinu, kterou jsem později rozeznal, mi připadala zprvu naprostá. Náhle jsem pochopil, v 
jakém jsem nebezpečí. Nechal jsem se tu pohřbít od blázna, když jsem předtím asi vypil jed. Z 
Carlosových vychloubačných řečí byl patrný skrytý strach, že se mi zázrak nezjeví. Aby si uchránil 
svoje delirium, aby se nedověděl, že je blázen, chtěl mě Carlos zřejmě zabít. Měl jsem neurčitý 
nepříjemný pocit, který jsem se pokoušel připsat svému ztuhnutí a nikoli účinku narkotika. Zavřel 
jsem oči a opět je otevřel. A tehdy jsem spatřil Alef. 

Dostávám se nyní k nevyslovitelnému jádru svého vyprávění. Tady začíná má spisovatelská 
beznaděj. Každý jazyk je abeceda symbolů, jejíž používání předpokládá minulost sdílenou 



rozprávějícími. Jak předat druhým nekonečný Alef, který má bázlivá paměť sotva stačí 
obsáhnout? Mystikové hýří v podobném případě symboly: aby zobrazil božstvo, Peršan mluví o 
ptáku, který je určitým způsobem všemi ptáky; Alanus de Insulis mluví o kouli, jejíž střed je všude 
a povrch nikde; Ezechiel o andělu se čtyřmi tvářemi otočenými zároveň směrem k východu, k 
západu, k severu a k jihu. (Připomínám tyto nepochopitelné analogie nikoli bez důvodu; mají 
určitý vztah k Alefu.) Snad by mi bohové neodmítli najít nějaký podobný obraz, ale pak by mé 
vyprávění čpělo literaturou a falší. Ostatně ústřední problém je neřešitelný: nelze vypočíst ani 
částečně nekonečný celek. V tom gigantickém okamžiku jsem viděl milióny dějů zábavných či 
krutých. Žádný z nich mě neudivil tolik jako fakt, že zaujímaly všechny stejný bod, aniž se 
překládaly a aniž byly průhledné. To, co viděly mé oči, bylo simultánní, to, co tu napíšu, bude jen 
následné, protože takový je i jazyk. A přece z toho chci něco zachytit. 

Dole pod schodem, k pravé straně, jsem viděl malou měnlivou kouli téměř nesnesitelného 
lesku. Zpočátku jsem se domníval, že se točí kolem své vlastní osy, ale pak jsem pochopil, že 
tento pohyb je jen dojmem vyvolaným závratnými divadly, která uzavírala. Průměr Alefu mohl 
být dva nebo tři centimetry, ale kosmický prostor v něm uzavřený byl zcela neomezen. Každá věc 
(například sklo zrcadla) se skládala z nekonečného množství věcí, protože jsem ji viděl jasně ze 
všech směrů vesmíru. Viděl jsem hlučivé moře, viděl jsem úsvit a večer, viděl jsem americké davy, 
viděl jsem stříbrnou pavučinu ve středu černé pyramidy, viděl jsem roztříštěné bludiště (byl to 
Londýn), viděl jsem, jak do mne zkoumavě hledí nekonečné oči bezprostředně přede mnou jako 
do zrcadla, viděl jsem všechna zrcadla planety a žádné neodráželo můj obraz, viděl jsem v zadním 
dvoře v Solerově ulici stejnou dlažbu, jakou jsem viděl před třiceti lety v jednom domě Fray 
Bentose, viděl jsem hrozny, sníh, tabák, kovové žíly, vodní páru, viděl jsem vyduté pouště pod 
rovníkem i každé zrnko jejich písku, viděl jsem v Invernessu jakousi ženu, na niž nezapomenu, 
její bujnou kštici, hrdé tělo, viděl jsem nádor na ňadru, viděl jsem kruh suché země na chodníku, 
na místě, kde býval strom, viděl jsem v jednom venkovském domě exemplář prvního anglického 
překladu Plinia, překlad Hilémona Hollanda, viděl jsem zároveň každé písmeno každé stránky (už 
jako dítě jsem se vždycky divil, že se písmenka zavřené knihy úplně nepromíchala během noci), 
viděl jsem noc a den současný s nocí, viděl jsem západ v Queretaru, který jako by odrážel barvu 
bengálské růže, viděl jsem svou ložnici a nikoho v ní, viděl jsem v Alkmaarově kabinetě glóbus 
mezi dvěma zrcadly, která ho donekonečna zmnohonásobují, viděl jsem koně s vlající hřívou na 
pláži Kaspického moře za úsvitu, viděl jsem jemnou kresbu kostí na ruce, viděl jsem, jak vojáci, 
kteří přežili bitvu, posílali dopisnice, viděl jsem v jedné vitríně v Mirzapuru hru španělských karet, 
viděl jsem šikmé stíny kapradin na prsti ve skleníku, viděl jsem tygry, trubky, bizony, vlny a 
armády, viděl jsem všechny mravence země a perský astroláb, viděl jsem v zásuvce psacího stolku 
(a při pohledu na písmo jsem se rozechvěl) obscénní neuvěřitelné a přesné dopisy, které Beatrice 
psala Carlosu Argentinovi, viděl jsem pomník obklopený zbožňováním na hřbitově v Chacaritě, 
viděl jsem krutou relikvii toho, co byla líbezná Beatrice Viterbová, viděl jsem, jak obíhá má temná 
krev, sevření lásky a změny smrti, viděl jsem Alef ze všech stran, viděl jsem v Alefu Zemi a v 
Zemi znovu Alef a v Alefu Zemi, viděl jsem svou tvář a své vnitřnosti, viděl jsem tvůj obličej a 
pocítil jsem závrať a plakal jsem, protože mé oči viděly už kdysi tento tajný a domnělý předmět, 
jehož jméno lidé používají nevhodně, ale který žádný člověk nespatřil: nepochopitelný vesmír. 

Pocítil jsem nekonečnou zbožnost a nekonečnou strast. 
„Musíš být pěkně poděšený, když ses tolik hrabal v něčem, co se tě netýká,“ řekl nenáviděný a 

žoviální hlas. „Kdybys rozvinul celý svůj mozek, ani za sto let bys mi nesplatil toto odhalení. 
Strašlivá observatoř, co, Borgesi?“ 

Nohy Carlose Argentina se objevily na nejvyšším schodě schodiště. V náhlém pološeru se mi 
podařilo vstát a zakoktal jsem: 

„Děsivé, ano, děsivé.“ 
Lhostejný přízvuk mého hlasu mě udivil. Carlos Argentino naléhal úzkostlivě: 
„Viděl jsi všechno dobře, v barvách?“ 



V tom okamžiku mě napadlo, jak se pomstít. Dobrosrdečně, naoko dojat, nervózní a 
vyhýbavý poděkoval jsem Carlosu Argentinovi za pohostinství, jež mi poskytl ve svém sklepě, a 
nabádal jsem ho, aby využil zbourání svého domu a vzdálil se ze zhoubného hlavního města, 
které nikomu neodpouští. Věř mi, nikomu! Odmítl jsem mírně, ale energicky hovořit o Alefu. 
Když jsem ho opouštěl, objal jsem ho a opakoval jsem mu, že venkov a jasná hlava jsou dva velcí 
lékaři. 

Na ulici, na schodištích Constitucionu, v metru mi všechny tváře připadaly známé. Obával 
jsem se, že na světě už není nic, co by mě mohlo překvapit. Měl jsem strach, že mě už nikdy 
neopustí pocit jednou už viděného. Naštěstí po několika probdělých nocích se mne znovu 
zmocnilo zapomnění. 

 
 X .  SNĚNÍ  O  MUTANTECH 

Dítě astronom. — Záchvat horečky inteligence. — Teorie mutací. — Mýtus o Velkých 
Nadřazencích. — Mutanti mezi námi. — Od Horly k Leonardu Eulerovi. — Neviditelná 
společnost mutantů. — Zrod kolektivní bytosti. — Láska k živému. 

Během zimy roku 1956 přijal doktor J. Ford Thomson, psychiatr školské lékařské služby ve 
Wolverhamptonu, ve své ordinaci malého sedmiletého chlapce, který značně znepokojoval své 
rodiče i svého učitele. 

„Neměl zřejmě přístup k speciálním dílům,“ píše doktor Thomson. „A i kdyby k nim přístup 
měl, dokázal by je vůbec číst? A přesto znal přesné odpovědi na velmi složité astronomické 
problémy.“ 

Ohromen výzkumem tohoto případu rozhodl se doktor provézt průzkum inteligenční úrovně 
žáků a podnikl s pomocí Britské rady pro lékařský výzkum, fyziků z Harwellu a četných 
universitních profesorů průzkum pěti tisíc dětí z celé Anglie.- Po půldruhém roce prací se mu 
objevil jako zřejmý fakt, že došlo „k prudkému vzestupu horečky inteligence“. 

„Z posledních 90 dětí, mezi sedmi a devíti roky, kterým jsme kladli otázky, mělo 26 
inteligenční kvocient 140, což se rovná nebo téměř rovná genialitě. Domnívám se,“ pokračuje 
doktor Thomson, „že stroncium 90, radioaktivní produkt, který vniká do těla, může být příčinou 
tohoto vzestupu. Tento produkt totiž neexistoval před prvním výbuchem atomické bomby.“ 

Dva američtí vědci, C. Brooke Worth a Robert K. Enders, ve významném díle nazvaném 
Povaha žijících věcí věří v možnost důkazu, že seskupení genů je dnes rozvráceno a že 
působením dosud záhadných vlivů se objevuje nová lidská rasa nadaná vyššími intelektuálními 
schopnostmi. Jde přirozeně o nezaručenou tezi. Avšak genetik Lewis Terman, který studoval po 
třicet let zázračné děti, dospívá k těmto závěrům: 

Většina zázračných dětí ztrácela své vlastnosti při přechodu do dospělého věku. Teď se však 
zdá, že se z nich stávají dospělí s vyšší inteligencí, které nelze srovnávat s lidmi běžného typu. 
Mají třicetkrát vyšší aktivitu než normálně dobře nadaný člověk. Jejich „index úspěchu“ je 
pětadvacetkrát vyšší. Jejich zdraví je dokonalé, stejně jako jejich citová a sexuální rovnováha. A 
konečně nepodléhají psychosomatickým nemocem a zejména ne rakovině. Je to jisté? Jisté je to, 
že jsme svědky postupného zrychlení duševních schopností, odpovídajících ostatně zrychlení 
schopností tělesných v celém světě. Tento jev je tak jasný, že jiný americký vědec, doktor Sydney 
Pressey z university v Ohiu, právě sestavil plán výuky předčasně vyspělých dětí, schopný podle 
něho přinést 300 000 mimořádně inteligentních jedinců za rok. 

■ 

Jde o mutaci v lidském druhu? Jsme svědky objevování bytostí, které se nám podobají 
zevnějškem, ale jsou odlišné? Tímto úžasným problémem se budeme zabývat. Jisté je, že jsme 



svědky zrození jistého mýtu: mýtu o mutantech. Zrození mýtu v naší technické a vědecké 
civilizaci by nemělo zůstat bez významu a bez dynamické hodnoty. 

Než přikročíme k tomuto námětu, sluší se poznamenat, že horečnatý vzrůst inteligence, 
zjištěný u dětí, přivádí na prostou, praktickou, rozumnou ideu postupného zdokonalování 
lidského rodu technikou. Moderní sportovní technika ukázala, že člověk vlastní tělesné zdroje 
ještě zdaleka nevyčerpané. Pokusy, které probíhají o chování lidského těla v meziplanetárních 
raketách, dokázaly netušenou odolnost. Ti, kdož přežili koncentrační tábory, mohli změřit krajní 
obranné možnosti života a odhalit značné zdroje ve vzájemném působení mezi psychickou a 
tělesnou stránkou člověka. Konečně, pokud jde o inteligenci, blízký objev duševních technik a 
chemických výrobků schopných povzbuzovat paměť, zredukovat úplně pamětné úsilí, otevírá 
kromobyčejné perspektivy. Principy vědy nejsou nikterak nepřístupné normálnímu duchu. 
Ulevíme-li mozku žáka a studenta v nesmírném namáhání paměti, které musí rozvinout, bude pak 
docela dobře možné učit struktuře jádra a periodické tabulce prvků žáky druhého stupně a učinit 
srozumitelnými teorii relativity a teorii kvant maturantům. Na druhé straně, až se principy vědy 
rozšíří masově ve všech zemích, až bude padesátkrát nebo stokrát více badatelů, pak násobení 
nových myšlenek, jejich vzájemné oplodňování, jejich znásobené sbližování vyvolá stejný účinek 
jako zvýšení počtu géniů. A účinek ještě lepší, neboť génius je často nestálý a protispolečenský. Je 
ostatně pravděpodobné, že nová věda, všeobecná teorie informací, umožní v budoucnu upřesnit 
kvantitativně myšlenku, kterou zde vykládáme způsobem kvalitativním. Rozdělíme-li mezi lidi 
spravedlivě znalosti, které lidstvo už má, a povzbudíme-li je k výměnám tak, aby vytvářeli nové 
kombinace, zvýšíme tak intelektuální potenciál lidské společnosti tak rychle a bezpečně, jako 
kdybychom znásobili počet géniů. 

Tuto vizi musíme udržovat souběžně s ještě fantastičtější vizí mutanta. 

■ 

Náš přítel Charles-Noël Martin odhalil ve sdělení, jež mělo velký ohlas, hromadné důsledky 
atomických výbuchů. Záření, které se šíří za pokusů, rozvíjí své účinky geometrickou řadou. A tak 
by lidský rod podstupoval nebezpečí, že se stane obětí nepříznivých mutací. Kromě toho už asi 
padesát let je rádium užíváno všude ve světě bez vážnější kontroly. Paprsky X a některé chemické 
radioaktivní produkty jsou využívány v četných odvětvích průmyslu. Do jaké míry a jak toto 
záření zasahuje moderního člověka? Nevíme naprosto nic o systému mutací. Nemohlo by 
docházet také k příznivým mutacím? Sir Ernest Rock Carling, patolog při anglickém ministerstvu 
vnitra, se ujal slova na atomové konferenci v Ženevě a prohlásil: „Lze také doufat, že v 
omezeném počtu případů vyvolají tyto mutace příznivý účinek a vytvoří geniální dítě. S 
nebezpečím, že urazím vážené posluchačstvo, tvrdím, že mutace, která nám dá nového Aristotela, 
Leonarda da Vinci, Newtona, Pasteura nebo Einsteina, bohatě vyváží devadesát devět jiných, 
které budou mít účinky mnohem méně šťastné.“ 

■ 

Nejdříve slovo o teorii mutací. 
Na sklonku století omladili A. Weisman a Hugo de Vries představy, které tehdy vládly o 

evoluci. V módě byl atom, jehož skutečnost začala pronikat do fyziky. Objevili „atom dědičnosti“ 
a umístili ho do chromozómů. Nová, takto vytvořená věda o genetice vytáhla opět na světlo 
práce prováděné v druhé polovině devatenáctého století brněnským mnichem Řehořem 
Mendelem. Dnes se zdá nesporným, že změny dědičnosti jsou působeny geny. Tyto jsou silně 
chráněny proti vnějšímu prostředí. Avšak zdá se, že atomové záření, kosmické paprsky a některé 
prudké jedy, jako kolchicin, je mohou zasáhnout nebo zdvojnásobit počet chromozómů. Bylo 
pozorováno, že počet mutací odpovídá intenzitě radioaktivity. A radioaktivita je dnes 
pětatřicetkrát vyšší, než byla na začátku století. Přesné příklady selekce, která probíhá u bakterií 
genetickými mutacemi pod vlivem antibiotik, podali v roce 1943 Luria a Debruck a v roce 1945 



Demerec. V těchto pracích vidíme, jak probíhá mutace-selekce, jak si ji představoval Darwin. 
Protivníci Lamarckovy teze o dědičnosti získaných vlastností, Mičurin, Lysenko, mají tedy, jak se 
zdá, pravdu. Ale lze generalizovat od bakterií k rostlinám, zvířatům, člověku? Nevypadá to už 
pochybně. Existují genetické mutace v lidském druhu, které se dají kontrolovat? Ano. Jeden z 
bezpečných případů je tento: 

Je vzat z archívů zvláštní anglické nemocnice pro dětské choroby v Londýně. Doktor Louis 
Wolf, ředitel této nemocnice, soudí, že v Anglii se rodí třicet fenylocetonických mutantů ročně. 
Tito mutanti vlastní geny, jež neprodukují v krvi určité fermenty, které působí v normální krvi. 
Fenylocetonický mutant není schopen rozpouštět fenylo-alamin. Tato neschopnost činí dítě 
náchylné k epilepsii a ekzémům, vyvolává u něho popelavě šedé zabarvení vlasů a činí dospělého 
náchylným k duševním nemocem. Žije mezi námi taky určitá fenylocetonická rasa na okraji 
normální lidské rasy... Jde tu o nepříznivou mutaci, ale lze odmítnout jakoukoliv víru v možnost 
příznivé mutace? Mutanti by mohli mít v krvi produkty schopné zlepšit jejich fyzickou rovnováhu 
a zvýšit značně nad průměr jejich koeficient inteligence. V jejich cévách by mohly kolovat 
přirozené uklidňující prostředky, které by je chránily před duševními šoky společenského života a 
před komplexy úzkosti. Vytvořili by tak rasu odlišnou od lidské rasy, nadřazenou jí. Psychiatři a 
lékaři odhalují to, co neklape. Jak odhalit to, co klape lépe než dobře? 

■ 

V řádu mutací je nutno rozlišovat několik typů. Mutace buněčná, která nezasahuje geny, která 
neovlivňuje potomstvo, je nám známa ve své nepříznivé formě jako rakovina, leukémie, což jsou 
buněčné mutace. Proč by nemohlo docházet také k příznivým buněčným mutacím 
zevšeobecněným na celý organismus? Mystikové mluví o zjevení „nového těla“ o „transfiguraci“. 

Nepříznivá genetická mutace (případ fenylocetoniků) nám začíná být také známa. Proč by 
nemohlo dojít také k mutaci příznivé? Také zde by bylo nutno rozlišovat dvě stránky jevu nebo 
spíše dvě interpretace. 

1.  Za tuto mutaci, za toto objevení nové rasy bychom mohli vděčit náhodě. Radioaktivita by 
mohla mezi jinými příčinami přivodit změnu v genech některých individuí. Lehce zasažený 
protein v genu by kupříkladu už nevytvářel některé kyseliny, které v nás vyvolávají úzkost. A tak 
bychom viděli, jak se objevuje nová rasa, rasa člověka klidného, člověka, který nemá z ničeho 
strach, který nepociťuje nic záporného, který jde klidně do války, který zabíjí bez zneklidnění, 
který se raduje bez komplexu, jakýsi druh robota bez nejmenšího vnitřního záchvěvu. Není 
vyloučeno, že jsme svědky objevení této rasy. 

2.  Za genetickou mutaci bychom nevděčili náhodě. Byla by řízena. Šla by směrem 
duchovního vykoupení lidstva. Byla by přechodem z jedné roviny vědomí na rovinu vyšší. Účinky 
radioaktivity by odpovídaly vůli mířící vzhůru. Modifikace, které jsme právě nastínili, by nebyly 
ničím proti tomu, co by očekávalo lidský druh, jen lehkým povrchovým dotykem proti hlubokým 
budoucím změnám. Protein v genu by byl zasažen v celé své struktuře a viděli bychom, jak se 
rodí rasa, jejíž myšlení by bylo zcela změněno, rasa schopná ovládat čas a prostor a přenášet 
každou intelektuální operaci až za nekonečno. Mezi první a druhou představou je takový rozdíl 
jako mezi ocelí kalenou a ocelí jemně přetvořenou v magnetofonový pásek. 

Tato poslední představa, tvůrkyně moderního mýtu, kterého se zmocnila literatura vědecké 
fikce, je zajímavě vepsána do různých faset soudobé spirituality. Na straně luciferovské jsme 
viděli Hitlera věřícího v existenci Velkých Nadřazenců a slyšeli jsme ho, jak křičí: „Odhalím vám 
tajemství: přeměna lidské rasy započala; existují nadlidské bytosti.“ Na straně obnoveného 
hinduismu jeden z největších myslitelů nové Indie Sri Aurobindo Ghose založil svou filosofii a 
své komentáře posvátných textů na jistotě vzestupné evoluce lidstva, která se děje mutacemi. 

Napsal zejména: „Příchod nové lidské rasy na tuto zemi – ať se zdá tento jev 
sebeneuvěřitelnější a zázračnější – se může stát záležitostí praktické aktuality.“ Konečně v lůně 
katolicismu otevřeného vědeckým úvahám potvrdil Teilhard de Chardin, že věří „v odvozeninu 
schopnou nás přivést k nějaké formě Ultralidskosti“. 



Poutník po cestách roztodivnosti, citlivější než kterýkoli jiný člověk na proudění 
znepokojujících myšlenek, spíše svědek než tvůrce, ale svědek jasně vidící krajní dobrodružství 
moderní inteligence, spisovatel André Breton, otec surrealismu, neváhal napsat v roce 1942: 

„Člověk snad není střed, záměrný bod vesmíru. Můžeme se oddat víře, že existují nad ním 
tvorstva bytosti, jejichž chování je mu stejně cizí, jako může být jeho chování cizí jepici nebo 
velrybě. Nic nutně neodporuje možnosti, aby bytosti unikaly dokonalým způsobem jeho systému 
vjemových vztahů dík kamufláži jakékoli povahy, již si budeme chtít představit, ale jejíž představu 
umožňuje už teorie formy a studium zvířat užívajících mimikry. Je jisté, že před touto představou 
se otevírá nejširší pole spekulací, ač sama míří k tomu, že umisťuje člověka do skromných 
interpretačních podmínek jeho vlastního vesmíru, kde si dítě s oblibou představuje mravence, 
když koplo do mraveniště. Když vezmeme v úvahu atmosférické poruchy toho typu, jako je 
cyklón, vůči nimž člověk může být jen bezmocnou obětí nebo svědkem, nebo vezmeme-li v 
úvahu poruchy typu války, o nichž se vyhlašují pojmy notoricky nedostačující, pak by nebylo 
nemožné přiblížit se v nějakém rozsáhlém díle, které by se muselo stále řídit nejsmělejší indukcí, k 
struktuře a skladu takových hypotetických bytostí, které se nám neurčitě projevují v strachu a v 
pocitech náhody, až by se tyto bytosti staly pravděpodobnými. Pokládám za svou povinnost 
upozornit, že se nevzdaluji citelně od Novalisova svědectví: ,Žijeme ve skutečnosti ve zvířeti, 
jehož jsme parazity. Ustrojení tohoto zvířete určuje ustrojení naše a naopak.‘ A že se jen plně 
shoduji s myšlenkou Williama Jamese: ,Kdož ví, zda v přírodě nezaujímáme tak malé místo proti 
bytostem, o nichž nemáme tušení, jako naše kočky a psi žijící v našich domech zaujímají proti 
nám?‘ Sami vědci neodporují tomuto názoru: ,Kolem nás obíhají snad bytosti postavené na stejné 
úrovni jako my, ale odlišné, například lidé, jejichž albuminy by byly pravotočivé.‘“ Tak mluví 
Emile Duclaux, bývalý ředitel Pasteurova institutu: 

„Je to nová báje? Je nutno přesvědčit tyto bytosti, že jsou jen součástí přeludu, nebo jim dát 
příležitost, aby se odhalily?“ 

Existují mezi námi bytosti zevnějškem podobné nám, ale jejichž chování by nám bylo tak cizí 
„jako chování jepice nebo velryby“? Zdravý rozum odpovídá, že kdyby vyšší bytosti žily mezi 
námi, dobře bychom to věděli. 

Pokud víme, byl to John W. Campbell, který uvedl vniveč tenhle argument zdravého rozumu 
v jednom čísle revue Ohromující vědecká fikce, které vyšlo v roce 1941: 

„Nikdo nepůjde k lékaři, aby mu sdělil, že se mu daří znamenitě. Nikdo nepůjde k 
psychiatrovi, aby mu dal na vědomí, že život je snadná a líbezná hra. Nikdo nezvoní u dveří 
psychoanalytika, aby tam prohlásil, že netrpí žádným komplexem. Nepříznivé mutace lze zjistit. 
Ale jak je tomu s příznivými? 

Avšak, namítá zdravý rozum, vyšší mutanti by byli okamžitě zřejmí svou zázračnou 
intelektuální činností. 

Naprosto nikoli, odpovídá Campbell. Geniální člověk patřící k našemu druhu, například 
Einstein, uveřejňuje plody svých prací. Upozorní tím na sebe. Vynese mu to mnoho 
nepříjemností, nepřátelství, nepochopení, hrozeb a vyhnanství. Einstein prohlašuje na konci 
svého života: „Kdybych to byl věděl, byl bych se stal instalatérem.“ Mutant, vynikající nad 
Einsteina, je dosti inteligentní, aby se skryl. Nechá si pro sebe své objevy. Žije životem jak možno 
nenápadným a pokouší se prostě jen udržovat styky s jinými inteligencemi svého druhu. Několik 
hodin práce v týdnu mu stačí, aby ukojil své potřeby, a zbytek svého času využívá k činnostem, o 
kterých nemáme ani představu. 

Je to svůdná hypotéza, ale není naprosto ověřitelná za dnešního stavu vědy. Žádné 
anatomické zkoumání nemůže podat zprávy o inteligenci. Anatole France měl abnormálně lehký 
mozek. A konečně není žádný důvod k tomu, aby byl mutant podroben zkoumání, kromě 
případů nehody, a jak potom odhalit mutaci zasahující mozkové buňky? Není tedy tak docela 
pošetilé připouštět možnost existence nadřazených jedinců mezi námi. Jestliže mutace ovládá jen 
náhoda, pak jsou pravděpodobně některé z nich příznivé. Jestliže jsou řízeny organizovanou 



přírodní silou, jestliže odpovídají vůli po vzestupu všeho živoucího, jak se domníval například Sri 
Aurobindo Ghose, pak jich musí být ještě mnohem více. Naši nástupci by byli už mezi námi. 

Všechno nás vyzývá k víře, že se nám přesně podobají, nebo spíše, že nám nic. nedovoluje je 
rozeznat. Někteří autoři vědeckých fikcí připisují mutantům přirozeně anatomické zvláštnosti. 
Van Vogt ve svém slavném díle Honba za Slany si představuje, že jejich vlasy mají zvláštní 
strukturu, že jsou to jakési antény sloužící k telepatickým sdělením, a staví na tom krásný a 
strašlivý příběh o honbě a nadřazené bytosti, který je okopírován z pronásledování Židů. Ale 
stává se, že romanopisci přidají něco k přírodě, aby zjednodušili problémy. Jestliže telepatie 
existuje, pak se bezpochyby nepřenáší pomocí vln a není zapotřebí antén. Věříme-li řízenému 
vývoji, pak se sluší připustit, že mutant, aby si zajistil ochranu, vlastní téměř dokonalé kamuflážní 
prostředky. Je stálým zjevem ve zvířecí říši, že vidíme, jak je lovící zvíře oklamáno kořistí 
„přestrojenou“ v suchý list, v stéblo nebo docela ve výmětek s dokonalostí až ohromující. 
Zlomyslnost druhů dobrých k požívání jde v některých případech až tak daleko, že napodobuje 
barvu druhů nejedlých. Jak to dobře viděl André Breton, který tuší mezi námi „velké průhledné 
bytosti“, je možné, že tyto bytosti unikají našemu pozorování „dík kamufláži jakékoli 
představitelné povahy, ale jejíž možnost skýtají sama teorie tvaru a studium zvířat vytvářejících 
mimikry“. 

■ 

„Nový člověk žije mezi námi! Je tady! Stačí vám to? Prozradím vám tajemství: viděl jsem 
nového člověka. Je neohrožený a krutý! Měl jsem před ním strach!“ řve Hitler a třese se přitom. 

Jiný duch uchvácený hrůzou, přepadený šílenstvím: Maupassant, zsinalý a s krůpějemi potu, 
píše v horečnatém uchvácení jeden z nejznepokojivějších textů francouzské literatury, Le Horla: 

„Teď už vím, tuším. Vláda člověka je skončena. On přišel. Ten, kterého se obávaly primitivní 
národy ve svém prvotním děsu. Ten, kterého vymítali znepokojení kněží, kterého kouzelníci 
vyvolávali za temných nocí, aniž kdy spatřili jeho zjev, jemuž předtuchy přechodných vládců 
světa propůjčovaly všechny zrůdné nebo líbezné podoby skřetů, duchů, géniů, víl, bludiček. Po 
prvotních představách primitivní hrůzy ho lidé prozíravější tušili jasněji. Vytušil ho Mesmer a 
lékaři už před deseti lety objevili povahu jeho moci, dříve než ji sám projevil. Pohrávali si s touto 
zbraní nového Pána, s vládou tajemné moci nad lidskou duší, jež byla zotročena, nazývali to 
magnetismem, hypnotismem, sugescí... A co já vím? Viděl jsem je, jak se baví jako neopatrné děti 
s tou strašlivou mocí! Běda nám! Běda člověku. Přišel, on... on... Jak se jmenuje?... Zdá se mi, že 
křičí své jméno a já je neslyším... Ano, křičí je... naslouchám... Nemohu... Opakuj... Horla... Slyšel 
jsem... Horla... Toť on... Horla... Přišel!“ 

Ve své koktavé interpretaci této vize plné úžasu a hrůzy připisuje Maupassant, člověk své 
doby, mutantovi hypnotickou moc. Moderní literatura science fiction, bližší pracím Rhina, Soala, 
Mac Connela než pracím Charcotovým, připisuje mutantům síly „parapsychologické“: telepatii, 
telekinesii. Autoři jdou ještě dále a ukazují nám Nadřazence, jak se vznáší ve vzduchu, nebo 
prochází zdmi. Tady jde jen o fantazii, o žertovné ozvěny archetypů z pohádek. Podobně jako 
ostrov mutantů nebo galaxie mutantů odpovídá dávnému snu o Blažených ostrovech, tak 
paranormální síly odpovídají archetypu řeckých bohů. Ale zůstaneme-li v reálné rovině, 
všimneme si, že všechny tyto moci by byly dokonale zbytečné pro bytosti žijící v moderní 
civilizaci. K čemu by byla telepatie, když máme k dispozici rádio? K čemu je telekinesie, když 
máme letadlo? Jestliže mutant existuje, a my jsme v pokušení tomu věřit, potom má moc velmi 
nadřazenou všemu tomu, o čem může snít obrazotvornost. Moc, kterou obyčejný člověk příliš 
nevyužívá, neboť má k dispozici inteligenci. 

Naše činy jsou iracionální a inteligence se jen chabě podílí na našich rozhodnutích. Lze si 
představit nadčlověka, novou příčku života na planetě, jako bytost rozumovou a nikoli jen 
rozumující, jako bytost nadanou trvalou objektivní inteligencí, která se rozhoduje, teprve když 
jasně a v plnosti prozkoumala spoustu informací a ovládla je. Bytost, jejíž nervový systém by byl 
pevností schopnou odolávat jakémukoli útoku záporných impulsů. Bytost chladného a rychle 



myslícího mozku vyzbrojenou totální neklamnou pamětí. Jestliže mutant existuje, pak je 
pravděpodobně touto bytostí, která se fyzicky podobá lidské bytosti, ale liší se od ní podstatně 
tím prostým faktem, že kontroluje svou inteligenci a používá ji trvale, aniž jen na chvilku povolí. 
Takový názor vypadá prostě. A přesto je fantastičtější než všechno, co nám namlouvá literatura 
vědecké fikce. Biologové počínají zahlédat chemické úpravy, kterých by bylo zapotřebí k 
vytvoření tohoto nového druhu. Zkušenosti s uklidňujícími prostředky, s kyselinou lysergovou a 
jejími deriváty ukázaly, že by stačila nepatrná stopa některých dosud neznámých organických 
sloučenin, aby nás chránila proti přílišné propustnosti našeho nervového systému a aby nám 
umožnila při každé příležitosti používat své inteligence naprosto objektivně. Existují rovněž 
mutanti fenylocetoničtí, jejichž chemický sklad není tak dobře přizpůsoben k životu jako náš, a je 
možno si představit, že existují mutanti, jejichž chemický sklad je lépe přizpůsoben k životu v 
tomto světě, který prodělává proměnu. Mutanti, jejichž žlázy by spontánně vylučovaly uklidňující 
látky a substance rozvíjející mozkovou činnost, by se stali ohlašovateli druhu povolaného 
nahradit člověka. Jejich sídlem by nebyl tajuplný ostrov nebo nedostupná planeta. Život byl 
schopen vytvořit bytosti přizpůsobené podmořským propastem nebo řídké atmosféře nejvyšších 
vrcholků. Život je také schopen vytvořit bytost nadlidskou, jejímž ideálním sídlem je Metropolis, 
„země dýmajících továren, země chvějící se činností a sterým novým zářením“... 

Život není nikdy dokonale přizpůsoben, ale tíhne k dokonalému přizpůsobení. Proč by 
povoloval v tomto napětí od té doby, co byl stvořen člověk? Proč by nepřipravoval lépe než 
člověk sám prostřednictvím člověka? A tento člověk za člověkem se snad už zrodil. „Život,“ říká 
doktor Loren Eisely, „je veliká snící řeka, která protéká všemi otvory, mění se a přizpůsobuje se, 
jak postupuje.“ Jeho zdánlivá stabilita je jen iluze zplozená vlastní krátkostí našich dní. Nevidíme, 
jak ručička hodin obíhá ciferník, a podobně nevidíme, jak se jedna forma života přelévá do druhé. 

■ 

Předmětem této knihy je vyložit fakta a navrhnout hypotézy, naprosto však neprosazovat 
nějaké kulty. Netvrdíme, že známe mutanty. Avšak připustíme-li myšlenku, že dokonalý mutant je 
dokonale kamuflován, pak připustíme i myšlenku, že příroda někdy selhává ve svém úsilí o 
vzestup tvorstva a vrhá do oběhu nedokonalé mutanty, kteří jsou viditelní. 

U těchto nedokonalých mutantů se kromobyčejné duševní vlastnosti mísí s tělesnými 
nedostatky. To je kupříkladu případ četných zázračných počtářů. Nejlepší specialista v tomto 
oboru, profesor Robert Tocquet, prohlašuje zejména: „Mnozí počtáři byli zprvu pokládáni za děti 
zpožděné ve vývoji. Zázračný belgický počtář Oscar Verhaeghe se vyjadřoval ve věku 17 let jako 
dvouleté dítě. Navíc, jak jsme už řekli, Zerah Colburn jevil znak degenerace, prst navíc na každém 
údě. Jiný zázračný počtář, Prolongeau, se narodil bez paží a nohou. Mondeux byl hysterický... 
Oscar Verhaeghe, narozený v Bousvalu v Belgii v rodině skromných úředníků, patří ke skupině 
počtářů, jejichž inteligence je hluboko pod průměrem. Umocňování různými mocniteli čísel 
tvořených ze stejných cifer je jednou z jeho specialit. Tak 888, 888, 888, 888, 888 umocní na 
druhou za čtyřicet vteřin a 9,999,999 umocní na pátou za šedesát vteřin, přičemž výsledek 
obsahuje třicet pět cifer...“ 

Jde o degeneraci, nebo o zvrhlého mutanta? 
A zde je snad případ mutanta úplného, případ Leonarda Eulera, který se stýkal s Rogerem 

Boskovičem, jehož příběh jsme vyprávěli v předešlé kapitole. 
Leonard Euler (1707–1783) je všeobecně pokládán za jednoho z největších matematiků všech 

dob. Ale toto označení je příliš úzké, máme-li si učinit představu o nadlidských vlastnostech jeho 
ducha. Prolistoval v několika okamžicích nejsložitější díla a dokázal odříkávat v úplnosti všechny 
knihy, které mu prošly rukama od chvíle, kdy se naučil číst. Znal důkladně fyziku, chemii, 
zoologii, botaniku, geologii, medicínu, historii, řeckou a latinskou literaturu. Ve všech těchto 
oborech se mu žádný člověk jeho doby nevyrovnal. Měl moc, když si zamanul, naprosto se 
izolovat od vnějšího světa a pokračovat ve svém přemýšlení, ať se dělo cokoli. V roce 1766 ztratil 
zrak, což ho nezasáhlo. Jeden z jeho žáků si všiml, že při jedné diskusi, týkající se výpočtů 



jdoucích až na sedmnácté desetinné místo, se projevila nesrovnalost v okamžiku, kdy se 
stanovovala cifra na patnáctém desetinném místě. Euler provedl tehdy se zavřenýma očima 
propočet znovu ve zlomku vteřiny. Viděl vztahy a spojitosti, které unikaly ostatnímu vzdělanému 
a inteligentnímu lidstvu. Tak přišel na nové a revoluční matematické myšlenky ve Vergilových 
básních. Byl to člověk prostý a skromný a všichni jeho současníci se shodují v tom, že hlavní jeho 
starostí bylo, aby si ho nikdo nepovšiml. Euler a Boskovič žili v době, kdy byli vědci ctěni, kdy 
nebyli v nebezpečí, že budou uvězněni pro politické smýšlení nebo přinuceni vládou vyrábět 
zbraně. Kdyby žili v našem století, snad by se zorganizovali tak, aby se skryli úplně. Snad existují 
dnes Eulerové a Boskovičové. Mutanti inteligentní a racionální, nadaní naprostou pamětí a 
inteligencí stále jasnou, se s námi snad stýkají přestrojeni za venkovské učitele nebo pojišťovací 
agenty. 

Tvoří tito mutanti neviditelnou společnost? Žádná lidská bytost nežije sama. Může se plně 
vyžít jen v lůně společnosti. Lidská společnost, kterou známe, dokázala více než sdostatek, že je 
nepřátelská objektivní inteligenci a svobodné obrazotvornosti. Giordano Bruno byl upálen, 
Einstein odešel do vyhnanství, Oppenheimer je hlídán. Existují-li mutanti odpovídající našemu 
popisu, pak nás všechno vede k myšlence, že pracují a jsou mezi sebou ve spojení v lůně 
společnosti nadřazené naší a která snad svým rozsahem zaujímá celý svět. Že by se dorozumívali 
používáním prostředků vyšší psychiky, jako je telepatie, se nám zdá být dětinskou domněnkou. 
Bližší skutečnosti a tedy fantastičtější se nám zdá hypotéza, podle níž by používali normálních 
lidských spojů, aby si předávali poselství a zprávy, kterých mohou používat jen oni. Všeobecná 
teorie informací a sémantika ukazují dosti dobře, že je možno redigovat texty s dvojím, trojím 
nebo čtverým smyslem. Existují čínské texty sedmerého významu, kdy tyto významy jsou 
zasunuty jeden do druhého. Jeden z hrdinů van Vogtova románu Honba za Slany objevuje 
existenci jiných mutantů, když čte noviny a když luští články nenápadého zevnějšku. Je možno si 
představit takovou spojovací síť uvnitř naší literatury, našeho tisku atd. New York Herold 
Tribune uveřejnila 15. března 1958 studii svého korespondenta z Londýna o sérii hádankovitých 
poselství vyšlých v Malém oznamovateli Timesů. Tato poselství upoutala pozornost specialistů 
pro luštění skrytých písem a různých policií, neboť měla zřejmě druhý smysl. Ale tento smysl 
unikl všem pokusům o dešifrování. Snad jsou ještě jiné obtížněji zjistitelné sdělovací prostředky. 
Nějaký román čtvrtého řádu, nějaké technické dílo, filosofická kniha zdánlivě neprůhledná 
prostředkují snad tajně složité studie, poselství pro vyšší inteligence, tak odlišné od naší, jako je 
naše, od inteligence velkých opic. 

■ 

Louis de Broglie píše: „Nesmíme nikdy zapomínat, jak jsou naše znalosti stále omezené a 
jakého nepředvídaného vývoje jsou schopny. Jestliže lidská civilizace vydrží, může se fyzika za 
několik století lišit od naší tak, jako se naše fyzika liší od Aristotelovy. Snad rozšířené koncepce, k 
nimž pak dospějeme, nám dovolí zahrnout do jediné syntézy, kde každý z nich najde své místo, 
soubor fyzikálních a biologických jevů. Jestliže lidská myšlenka, která se eventuálně stane 
mocnější nějakou biologickou mutací, se jednoho dne povznese až tam, spatří pak ve skutečném 
světle, o němž nemáme ještě ani tušení, jednotu jevů, které rozlišujeme pomocí adjektiv 
„fyzikálně chemický“, „biologický“, nebo dokonce „psychický“. 

A což jestli se tato mutace už udála? Jeden z největších francouzských biologů Morand, 
vynálezce uklidňujících prostředků, připouští, že mutanti se objevovali po celou historii lidstva: 
„Mutanti se jmenovali mezi jinými Mohamed, Konfucius, Ježíš Kristus...“ Mnoho jiných snad 
existuje. Není nikterak nemyslitelné, že ve vývojové epoše, v níž se nacházíme, pokládají mutanti 
za zbytečné stavět se jako příklad nebo kázat nějakou novou formu náboženství. Jsou lepší věci 
na práci za našich dnů, než se obracet k individuu. Není nemyslitelné, že pokládají za užitečné a 
prospěšné vést naše lidstvo ke kolektivizaci. A konečně není myslitelné, že pokládají naše porodní 
bolesti za prospěšné a dokonce za šťastnou nějakou velkou katastrofu, která by byla schopna 
uspíšit uvědomění si duchovní tragédie, kterou představuje ve svém celku lidský fenomén. Aby 



mohli jednat, aby jim byl jasný proud, který nás snad všechny strhuje k nějaké nadlidské formě, 
jejíž užívání oni už ovládají, k tomu snad potřebují zůstat v skrytu, zachovat tajemství své 
koexistence, zatímco se vytváří přes všechna zdání a snad díky jim nová duše pro nový svět, po 
němž my voláme z celého srdce. 

■ 

Ocitáme se na hranicích pomyslného. Musíme se zastavit. Nechceme navrhovat co největší 
možný počet nikoli nerozumných hypotéz. Co do množství budou snad mnohé z nich zavrženy. 
Ale jestliže některé z nich otevřely bádání brány až dosud skryté, pak jsme nepracovali marně. 
Nebudeme se zbytečně vystavovat nebezpečí zesměšnění. „Tajemství života může být nalezeno. 
Kdyby mi k tomu byla dána příležitost, nenechal bych si ji uniknout z obavy, že by si mě 
dobírali,“ říká Loren Eiseley. 

Každá úvaha o mutantech vyúsťuje do snění o evoluci, o osudech života a člověka. Co je čas 
v kosmickém měřítku, do něhož je nutno umístit historii země? Nezačíná budoucnost, mohu-li 
tak říci, v každém okamžiku věčnosti? V objevování mutantů se všechno odehrává snad tak, jako 
by lidská společnost byla občas zasažena příbojem z budoucna, navštívena svědky budoucího 
poznání. Nejsou mutanti pamětí budoucnosti, kterou je snad veliký mozek lidstva nadán? 

■ 

Jiná věc: Myšlenka příznivé mutace je zřejmě spjata s myšlenkou pokroku. Tato hypotéza 
mutace může být svedena na nejpozitivnější vědeckou rovinu. Je naprosto jisté, že oblasti v 
nejposlednější době zasažené evolucí a nejméně specializované, to jest tiché oblasti mozkové 
hmoty, dozrávají naposled. Neurologové se důvodně domnívají, že jsou v ní ještě jiné možnosti, 
které nám odhalí budoucnost druhu. Individuum využívající nových možností. Vyšší 
individualizace. A přesto se nám zdá, že budoucnost společností míří jasně k vzrůstající 
kolektivizaci. Je v tom protiklad? Nemyslíme. Existence v našich očích není protiklad, ale 
doplňování a překonávání. 

V dopise svému příteli Laboritovi píše biolog Morand: „Až se člověk stane dokonale 
logickým, až opustí každou vášeň jako každou iluzi, stane se buňkou ve vitálním kontinuu, které 
představuje společnost, jež dospěla na nejvyšší bod svého vývoje. Tam jsme zřejmě ještě nedošli, 
ale nemyslím, že by bez toho byla možná jakákoli evoluce. Teprve pak se vynoří ono ,světové 
svědomí‘ kolektivní bytosti, k níž směřujeme.“ 

Víme dobře, že zastánci starého humanismu, který uhnětl naši civilizaci, zoufají nad touto 
nejvýš pravděpodobnou vidinou. Představují si příštího člověka bez cíle, jak vstupuje do své 
úpadkové fáze. „Stane se dokonale logickým, zanechá veškerých vášní i veškerých iluzí...“ 

Jak by mohl být člověk proměněný v ohnisko vyzařující inteligence v úpadku? Zajisté, 
psychologické já, to, čemu říkáme osobnost, by se ztrácelo. Ale my se nedomníváme, že tato 
„osobnost“ je posledním bohatstvím člověka. V tom jsme, jak se domníváme, náboženští. Je 
znakem naší doby, že všechna její aktivní pozorování vyúsťují ve vizi transcendence. Nikoli, 
osobnost není posledním bohatstvím člověka. Je jen jedním z nástrojů, které mu jsou dány, jak 
přejít do stavu prozření. Když je dílo vykonáno, nástroj zmizí. Kdybychom měli zrcadla schopná 
nám ukázat tuto „osobnost“, které připisujeme takovou cenu, nesnesli bychom pohled na ni, tolik 
příšer a stvůr by se hemžilo v zrcadle. Jedině člověk skutečně probudilý by se mohl nad zrcadlo 
sklonit, aniž riskoval smrt z hrůzy, neboť tehdy by zrcadlo neodráželo už nic, bylo by čisté. To je 
pravá tvář, kterou zrcadlo pravdy neodráží. A my v tom smyslu tvář ještě nemáme. Ale bohové s 
námi nebudou mluvit jako rovní s rovnými, dokud sami nebudeme mít tvář. 

Když zavrhoval pohyblivé a omezené psychologické já, říkával už Rimbaud: „Já je někdo 
jiný.“ Je to já nehybné, průzračné a čisté, jeho chápání je nekonečné. Všechny tradice přikazují 
člověku, aby všechno opustil a dospěl k němu. Je možné, že žijeme v době, kdy blízká 
budoucnost mluví stejnou řečí jako vzdálená minulost. 



Mimo tyto úvahy o jiných možnostech ducha myšlenka, i ta nejušlechtilejší, rozlišuje jen 
protiklady mezi individuálním vědomím a vědomím univerzálním, mezi životem osobním a 
životem kolektivním. Ale myšlenka, která vidí protiklady v živé sféře, je myšlenka nemocná. 
Individuální vědomí skutečně probudilé vstupuje do vesmíru. Osobní život pojímaný plně, 
využívaný jako nástroj k probuzení, se rozplývá beze škody v kolektivním životě. 

■ 

Neříkáme konečně, že vytvoření této kolektivní bytosti bude posledním koncem vývoje. 
Duch Země, duše živoucího se ještě nepřestaly vynořovat. Pesimisté říkají před velikými 
viditelnými rozvraty, které vyvolává toto skryté vynořování, že je třeba se aspoň pokusit 
„zachránit člověka“. Ale člověka netřeba zachraňovat, je třeba ho změnit. Člověk klasické 
psychologie a běžných filosofií je už překonán, odsouzen k nepřizpůsobivosti. Ať dojde k mutaci 
či nikoli, musíme počítat s jiným člověkem než s tímto, máme-li přizpůsobit lidský fenomén 
osudu na pochodu. Od té chvíle nejde už ani o pesimismus ani o optimismus, jde o lásku. Od 
dob, kdy jsem se domníval, že mohu pravdu vlastnit ve své duši a ve svém těle, kdy jsem si ve 
škole filosofa Gurdjieva představoval, že záhy najdu rozřešení všeho, zůstalo jedno slovo, které 
jsem nikdy neslyšel vyslovit. A to slovo je láska. Ani dnes nemám žádnou naprostou jistotu. 
Nedokázal bych vyslovit rozhodně jako platnou ani nejbázlivější z hypotéz vyjádřených v tomto 
díle. Pět let hloubání a práce s Jacquesem Bergierem mi přineslo jen jedno: vůli udržovat svého 
ducha ve stavu překvapení a ve stavu důvěry před všemi podobami života a před všemi stopami 
inteligence v živoucí sféře. Tyto dva stavy: překvapení a důvěra, jsou neodlučitelné. Vůle dospět k 
nim a udržet se v nich doznává po delší době změnu. Přestane být vůlí, to jest jařmem, a stane se 
láskou, to jest radostí a svobodou. Jedním slovem, mým jediným ziskem je to, že v sobě nesu 
napříště už nevykořenitelnou lásku k živoucímu na tomto světě v nekonečnu světů. 

Abychom vyjádřili a uctili tuto mohutnou a složitou lásku, neomezili jsme se snad s 
Jacquesem Bergierem na vědeckou metodu, jak by to byla vyžadovala opatrnost. Ale co je to 
opatrná láska? Naše metody byly metody vědců, ale také teologů, básníků, čarodějů, mágů a dětí. 

Celkem vzato jsme si vedli jako barbaři a dávali jsme přednost vpádu před únikem. Něco nám 
totiž říkalo, že skutečně jsme jen součástí cizích tlup, přízračných hord řízených trubkami s 
ultrazvukem, neuspořádaných a průhledných kohort, které se začínají řítit na naši civilizaci. 
Stojíme na straně uchvatitelů, na straně života, který přichází, na straně změny věků a změny 
myšlení. Blud? Šílenství? Lidský život je ospravedlněn jen úsilím, i nešťastným, o lepší pochopení. 
A lépe pochopit znamená lépe přilnout. Čím více chápu, tím více miluji, neboť vše, co je 
pochopeno, je dobré. 
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