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Recenze 
 
Henry Kuttner: Čarovný svět Henry Kuttnera, Albatros, Praha 2001; 358 stran, 159 Kč 
 
Stín Dítěte 
 
Hledáme-li beletristickou reflexi převratného období nástupu Horova aeonu, není špatnou volbou sáhnout po fantastickém 
žánru. Mnohé již bylo řečeno o románu „Vlny ztišují vítr“ bratří Strugackých, stejně jako o Heinleinově „Cizinci v cizí zemi“, 
dílu Phillipa K. Dicka, cyberpunku a nelze nepřipomenout ani prorocké texty Williama S. Burroughse (jimž se budu věnovat 
jindy). Autorem, který všechny jmenované předchází (a některé z nich navíc nepochybně ovlivnil), je Henry Kuttner. Během 
svého krátkého života (1914-1958) napsal, ve spolupráci se svou ženou C. L. Moorovou, několik románů a velké množství 
povídek, jejichž výbor, vydaný nakladatelstvím Albatros, mne inspiroval k napsání této recenze. 
Než se obrátím k ústřednímu tématu této úvahy, musím poznamenat, že se nám v tomto výboru dostává soubor brilantně a 
nesmírně čtivě napsaných povídek, z nichž ta nejdůležitější, „Chrudošiví jsou Borolové“, se řadí mezi deset nejlepších poví-
dek žánru SF. Překlad i redakční práce jsou rovněž na vysoké úrovni, což v dnešní době, bohům žel, není zase tak běžné. 
Rozhodl jsem se nezabývat se povídkami jednotlivě (už proto, že k smrti nerad byť jen náznakem prozrazuji děj) a zamířím 

rovnou k jejich ústřednímu tématu (pominu přitom ty povídky, které jsou (vynikají-
cími!) humoristickými hříčkami). Kuttnerovo ústřední téma, či dokonce posedlost, 
je motiv dítěte coby tvora zcela nepodobného člověku, dítěte, které autora sou-
časně fascinuje i děsí. Fascinují jej nesmírné možnosti plastické dětské mysli, 
ještě nezakotvené v konsensuálním pojetí reality dospělých. Faktem, který jej 
děsí, je amorálnost dítěte, které ještě nevstřebalo hodnoty dospělých. A nutno 
poznamenat, že hrůza u něj převyšuje. V prvním plánu se snaží čtenáře získat 
pro svoji víru, že je třeba zařadit se do společnosti, nevybočovat, přijmout kon-
vence.  
S motivem dítěte se u Kuttnera pojí myšlenka vzniku nadčlověka. Ta jej děsí 
neméně a vyvolává v něm bytostný odpor, autor na ni útočí těmi nejvytříbenějšími 
literárními prostředky a snaží se přesvědčit – spíše možná sama sebe, než čtená-
ře – že jde o Zlo, jemuž je třeba se bránit. A přesto nacházíme i zde mezi řádky 
stopy fascinace. Kuttner je v podobné pozici, jako autor Apokalypsy – nedokáže 
přitakat změnám, jež nový aeon přináší, považuje je za zlé, ale současně o nich 
nemůže nepsat. A navíc, na rozdíl od svatého Jana, je vnímá jako hrozbu bez-
prostřední – je si vědom toho, že to, o čem píše, již nastává. Díky tomu má čte-
nář, jenž sám sebe pokládá za thelémitu, jedinečnou příležitost seznámit se s 
Hórovým Stínem, se Stínem samotného Slunce... 
Je to typ myšlení, jež je třeba vzít na naší duchovní pouti v úvahu (stejně jako 
Zjevení Janovo). Skutečnost, že se k probíhajícím změnám autor staví s odpo-
rem, přitom není na škodu – pokud bychom se zabývali pouze přitakávajícími 
texty, mohli bychom nakonec myšlenkově zlenivět... 
 
 

Jaroslav A. Polák 
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The Sleeper Must Awaken 
(úvahy o Spánku a Probouzení) 
 
"-Kdy procitáte?- 
-To je latinsky?- 
-Ne. Kdy se probouzíte?- 
-Hned po procitnutí...-" 
      M. Horníček & J. Werich 
 
Možná vám moje úvahy připadnou poněkud nesouvislé, ale poskuste se souvisle zachytit Sen. Pojmeme-li vyprá-
vění o Skutečnosti jako o Snu, musíme hovořit nesouvisle. Tak činí i David Lynch ve svém filmovém převyprávění 
Duny Franka Herberta, kterou jsem poprvé shlédl teprve před nedávnem a zaplnil tak jednu ze svých kulturních 
mezer. Nepřipadla mi, mimochodem, tak nepochopitelná, jak se o ní tvrdí. Možná, že kdyby se objevila až v deva-
desátých letech a nikoli v roce 1984, byla by diváky přijata s větším pochopením (a věřím, že Lynch by navíc nebyl 
nucen k drastickým střihům. Ostatně současný Matrix reloaded je první polovinou příliš dlouhého filmu, stejné by to 
mohlo být i s Dunou). Žijeme v době Probouzení a tuto dobu (či, lépe řečeno, přijetí tohoto jejího charakteru dosta-
tečnou částí publika a producentů) Lynch trošičku předběhl (v dnešních bouřlivých časech může být i desetiletí let 
celá věčnost). Ovšemže na myšlence probuzení Spáče nestaví (z filmů) jen  Duna, Blade Runner (ten musel čekat 
celé desetiletí na svou skutečnou verzi!) Totall Recall či soudobá Matrixová epopej, ale i mnoho dalších kulturních 
počinů (například strhující muzikál Tommy). Zmiňuji záměrně ty komerční, tedy ty, které nepromlouvají pouze k 
hrstce intelektuálů, nýbrž kladou si mnohem obtížnější úkol - promlouvat k většině... Troufám si tvrdit, že takových 
počinů bude přibývat. 
Žijeme v době probouzení a začínají to prociťovat nejen výjimeční duchové, jakými byli Aleister Crowley, Ladislav 
Klíma či Timothy Leary, ale i širší veřejnost. Čím je však toto probouzení, proCITání? O jaké vědomí, o jaké cítění 
tu jde? 
Použijme analogii měřítek. Moderní teorie chaosu zdokonalila pradávnou myšlenku Herma trismegista o analogii 
makrokosmu a mikrokosmu tím, že objevila, jak se struktury v různých měřítkách až znepokojivě podobají.  
Vír, který vznikne při vypouštění vany, je analogický vířivému pohybu galaxie s gravitačním motorem v podobě 
gigantické černé díry v jejím nitru... Vyfouknu kouř z cigarety a můžu pozorovat miniaturu grandiózních turbulencí v 
nitru Slunce... 
Mluvíme-li o probouzení, pak proces procitání jednotlivce a možný nový evoluční krok lidstva mohou mít podobné 
rysy.  
O spánku a probouzení jednotlivce něco málo vím. Znám sny, nočních můry, přízraky duše a boj s nimi. Znám i 
cykly spánku a bdění ve více než v jedné, té nejobvyklejší, rovině.  
Pokud naše civilizace spí (a musí spát, má-li spět k probuzení), jaké se jí zdají sny? Filmy, jako je Matrix naznačují, 
že ten náš civilizační sen začíná nabývat jistých znepokojivých rysů, které jsou již natolik intenzivní, že začínají být 
brány jako fakt nejen "probuzenými", ale i samotnými spáči. Mnozí znají ten podivný okamžik, kdy si ve snu uvě-
domíme, že sníme. Ale to ještě neznamená, že jsme vzhůru. Přesto nám to dává do ruky nástroj k probuzení či k 
ovládnutí snu. Umíme jej použít? A chceme jej použít? Myslím, že stále ještě nepřišla tak hrozná noční můra, aby 
se snící lidstvo přirozeně neobávalo stavu bdělosti, - to jest neznáma, jež vždy nahání strach. 
Máme-li se poučit z minulosti, připomínám, že podobnou epochou lidstvo zákonitě neprochází poprvé. Celkem 
dobře zmapovaným obdobím je období tzv. etického zlomu, jež probíhalo od šestého století před Kristem (Lao c', 
Buddha, Zarathuštra, vznik filosofie ve starověkém Řecku, proroci Izraele...). Po Kristu pak následovalo postupné 
usínání a spánek... Tolik k Osiridovu aeonu. Lze z toho odvodit, že cca první pětina každého aeonu je charakteri-
zována bdělostí a zbytek spánkem? Je snad bdělost chaosem myšlenek, idejí, nápadů a spánek pak jejich uspo-
ŘÁDá(vá)ním? Pak by leccos z toho, co známe, bylo ve skutečnosti obráceně...  
A co vy? Jak jste na tom? Spíte? Sníte? A jaký sen? (Spát a snít není totéž!; - dovedete si představit, jakou podobu 
by měla bezesná fáze spánku lidstva?!) 
Nebo se právě probouzíte a mžouráte zalepenýma očima do kalného úsvitu? 
Či snad jste již bdělí? 
I nejhlubší spánek v sobě obsahuje struktury bdělosti, stejně, jako v sobě bdělost analogicky obsahuje struktury 
spánku a snu. Všímavý člověk je dokáže objevit. 
Závěrem ještě jeden znepokojivý fakt - po Spánku přichází Probuzení, ale po období Bdělosti přichází únava a 
přináší s sebou Usínání a Spánek... 

Jaroslav A. Polák 
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Novinky v našem obchodě: 
• Jung C.G. - Výbor z díla VII. Symbol a libido I. Další psychologická klasika je konečně tady! (400,- Kč) 
• R. Buckland - Věštíme z mincí. Všechno, co potřebujete vědět, vám poví pár mincí v kapse.. (149,- Kč).  
• Carsten Peter Thiede - Svitky od Mrtvého moře a židovské kořeny křesťanství. (349,- Kč).  
• Watson Ian - Průvodce metodami homeopatické léčby. Popis osvědčených metod a strategií. (380,- Kč).  
• Storl Wolf Dieter - Magické rostliny Keltů. Rostlinné léky, význam keltského ročního cyklu a další.(349,- Kč).  
• Morgan Andrian - Ropuchy a prašivky. Toxiny a dalšími látkay v houbách, rostlinách a živočišíh. (349,- Kč).  
• Castaneda Carlos - Síla ticha. Příběhy o čarodějích minulosti objasňují abstraktní jádro učení. (259,- Kč).  
• Castaneda Carlos - Umění snít. Snění čarodějů je "bránou k nekonečnu", která otevírá jiné světy. (249,- )  
• Castaneda Carlos - Cesta do Ixtlanu. Třetí část Castanedova svědectví o čarodějství v Mexiku.  (204,- Kč).  
• Dvořák Otomar - Kamenné otazníky české historie. Boží i čertovy kameny, menhiry atd. (129,- Kč).  
• Glassem Norbert - Vědění toltéků. Jsou podobné myšlenkám filosofa Husserla, Junga a Eliadeho. (199,- Kč).  
• Rippe, Madejsky, Amann, Ochsner, Rätsch - Paracelsovo lékařství. Doporučujeme!. (599,- Kč).  
• Ruth Schumann-An. - Tajemství bohyně Hathor. O erotické stránce života starých Egypťanů. (248,- Kč).  
• Gray Deborah - Kniha kouzel, zaříkadel a čar pro moderní dívky. (149,- Kč).  
• Gray Deborah - Průvodce erotickými kouzly pro hodné čarodějky. Rituály na lásku a svádění. (149,- Kč).  
• Droesbeke Erna - Vonné tyčinky. Nejlepší recepty vonných směsí a jejich rituální použití. (138,- Kč).  
• Conrad Jo - Rozuzlení. O kosmických zákonitostech a proč nám jsou utajovány. (249,- Kč).  
• Szalai Ladislav - Velký moderní snář. Obohacený o moderní symboly. (199,- Kč).  
• Thoth Tarot Swiss verze malý. Klasika v příjemně neodíratelné úpravě. (618,-) 
• Ancestral Path tarot. Velmi pěkné tarotové karty oěpt na skladě. (640,-) 
• Goddess Tarot. Inspirovaný Egyptem a jeho bohyněmi. (477,-) 
• Tiny Tarot - Tarotové karty Universal Waite, v mini velikosti jako přívěšek na klíče. (180,-) 
• PsyCards. Symbolické vykládací karty vycházející z poznatků hlubinné psychologie. (380,-) 
• Fantasy Fortune. Vykládací karty pro dívky, co si chtějí ujasnit kdo je kdo, jak dopadne schůzka, atd. (148,- ) 
 

Nejvíce jsme prodali 
Za poslední ukončený měsíc: 
• Antares - Učebnice   
• Antares - Živlová magie  
• Lilith - Základy magie   
• Ancestral Path Tarot   
• Základní tarot  
• Keltský drak amulet 
• Ómkarana - zářič 
• Kozoroh amulet 
• Qualls-Corbettová - Posv.prostitutka  
• Goloka Nagchampa - tyčky 
 
 

Za celý rok 2004: 
• Antares - Učebnice výkladu tarotu - 50  
• Lilith - Základy magie - 25  
• Antares - Živlová magie 21  
• Nag Champa Sai Baba tyčinky - 16  
• Goloka Nagchampa tyčinky - 14  
• Vykládací karty Ivy Huttnerové - 14  
• Pancha Buddha tyčky - 12  
• Pentagram „Moc světla“ - 12  
• Ancestral Path Tarot - 11  
• Zigeuner Wahrasage-karten - 10  
• Kruhový keltský kříž amulet - 10 kusů  
 

Od ledna 2004 kontroluje prodej počítač, údaje jsou proto zaručeně správně. 
 
Vnější svět: 
• Začal nám další rok... a tak jsme zase starší. Pokud je nám známo, nic víc se s letopočtem nezměnilo. 
• Zuzana už odpovídá novinářům, co nás zvláštního potká. Prý zatím nic, ale nepoškodí se připravit na další 

nečekané dění; co vloni stálo, se může letos hnout... a lidi by tak možnámohli mít lepší náladu. 
• Cena  předplatného  Energie  platná  od 1.7.2001: 179,- Kč. Předplatitelé dostávají 10 čísel Energie ročně (o 

prázdninách a na konci roku jsou dvojčísla), jednou za rok katalog zboží a když je něco aktuálního tak i  další 
seznamy v průběhu roku. 2x  za rok dostane vylosovaný předplatitel, který objednal zboží, malý dárek. 

• Upozornění pro žáky ŠVUEvB, čtěte prosím pozorně:  
• Další číslo Energie vyjde asi 20.2.2005. 
• Čili další lekce se bude odesílat až po tomto datu. Nemusíte nám volat, že vám nepřišla lekce. ☺ 
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Spiral Energy - specializované knihkupectví (hermetismus, magie a věštectví) 

Taussigova 15, 615 00 Brno, tlf., zázn. a fax 545 581 009, www.magick.cz 
ϕϕϕϕϕϕϕ 
 

Služby:      Služby na Internetu: 
• Kamenný obchod, zasílání na dobírku  *   Horoskop na každý den - zdarma 
• E-obchod, vč, zásilek do zahraničí    *   Výklad tarotu zdarma on-line + runový výklad 
• Dovoz cizojazyčné literatury, info o novinkách *   Konference na téma magie, esoterika... 
• Astroseznamka na www.astroseznamka.cz  *   Komentovaný seznam poradců 
• Česká tarotová škola    *   Zasílání elektronických pohlednic  
• Věštírna, specializovaná poradna   *   E-mailové schránky s exkluzivní adresou 
 

Vyberte si od nás: 
• Hermetismus, magie, esoterika 
• Hlubinná psychologie a příbuzné obory, filosofie 
• Věštectví včetně astrologie a beletrie 
• Další: Tarotové a vykládací karty, křišťálové koule, siderická kyva-

dla, energetické zářiče, vonné tyčky, bižuterie, fajky, drobnosti, polo-
drahokamy, amulety i na zakázku. 

 

Kompletní nabídku hledejte na www.magick.cz, případně můžeme poslat jedno-
duchý papírový katalog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϕϕϕϕϕϕϕ 
Předplaťte si „Energii“! „Energie“ je informační skoro-měsíčník, který právě držíte v ruce: aktuální seznam novinek v prodeji, články 
na esoterická témata, obskurní, hororové a fantaskní povídky, recenze na zajímavé knihy. Předplatné na jeden rok = 179,- Kč na 10 

čísel časopisu (před a po prázdninách je dvojčíslo). Energii dostávají zdarma žáci ŠVUEvB a starší čísla najdete na www.magick.cz.
          Spiral Energy 12/2004 

 

Škola věšteckých umění  
a esoteriky v Brně 

založena 1993 

nabízí  
dálková studia v oborech: 

 
**Dvouleté:** 

Tarot v původním hermetickém pojetí. 
Astrologie poradenská transpersonální. 

**Jednoleté:** 
Numerologie a nauka o číslech. 

Chiromantie a vliv vrozených dispozic. 
**Půlroční:** 

Výklad tarotu – intenzivní studium. 
Psychodiagnostická kresba. 

Výklad snů. 
Psychologické minimum pro věštectví. 

Základy astrologie. 
Malá škola čarodějnictví – zcela jedinečné! 

 
Zájemci mohou dostat bližší informace  

a přihlášky při osobní návštěvě  
každé pondělí od 10 do 18 hodin  

nebo pište: Taussigova 15, 615 00 Brno,   
faxujte a volejte: 545 581 009 

mail: 333@magick.cz 

                                                      Nechejte si 
                                     PORADIT! 
                            založena 1992 

Všechno o tarotu! Karty, knihy, články, výklady, Česká tarotová škola. 

WWW.tarotnet.cz 
Specializovaný tarotový web  

Aktualita: Americká FBI obvinila 38letého Davida Banacha ze 
záměrného zaměření laserového paprsku proti dopravnímu letounu. 
Podobné případy oslepování posádek letadel zelenými laserovými 
světly jsou hlášeny z celých Spojených států. Banach je podle agentu-
ry AP prvním, kdo se bude zodpovídat. 
FBI uvedla, že případ nemá nic společného s terorismem, nicméně
použila zákon protiteroristický Patriot Act. Banach byl obviněn z naru-
šování provozu hromadného dopravního prostředku a z falešného 
tvrzení. Policii totiž nejprve řekl, že laserový přístroj proti letounu za-
měřila jeho nedospělá dcera, teprve později se přiznal. Krátce po činu 
byl nedaleko letiště Teterboro ve státě New Jersey zadržen, poté byl 
propuštěn na kauci 100 tisíc dolarů. Hrozí mu až pětadvacet let vězení 
a pokuta až půl milionu dolarů. 
Banach namířil laserový paprsek proti dopravnímu letounu ze střechy 
rodinného domku, když zkoušel přístroj, zakoupený přes internet za 
sto dolarů. "Nechtěl nikomu způsobit škodu," uvedla jeho právní zá-
stupkyně. 
 

Náš vtip: 
Proběhl průzkum názorů národů celého světa. Otázka zněla: "Jaký je vás názor na nedostatek jídla v jiných částech světa?"  
Výsledek byl katastrofální:  
V Africe nikdo nevěděl, co je to "jídlo". V západní Evropě nikdo nevěděl, co je to "nedostatek".  Ve východní Evropě nevěděli, co je 
to "váš názor". V jižní Americe nevěděli, co je to "prosím vás" a  v USA zase nevěděli, co je to "v jiných částech světa". 
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