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Každý rok na své narozeniny vylezte v poledne na kopec a najděte poblíž 
Slunce Venuši. Rok za rokem bude na své dráze kolem Slunce o 3/8 kruhu 

dál, takže za 8 let vykreslí její polohy na nebi přesný osmiúhelník.
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Věnováno všem, kdo ke své smůle vyrostli ve světě zbaveném magické kosmologie.

Děkuji celé řadě přátel, kolegů a dalších lidí, kteří již po léta přispívají k tomuto 
projektu. Prosím je, aby nadále zůstali u svého bádání o číslech a stále přicházeli 

s novými nápady a podivuhodnými myšlenkami.

Rané představy nekonečného vesmíru plného slunečních soustav v náznacích 
hovořily o opakujících se strukturách typu galaxií a paralelních vesmírů.

Poznámka: Procenta v závorkách označují v textu míru přesnosti daných tvrzení.
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Užitečná sada piktogramů pro jednotlivé planety (a měsíce) od kaligrafa Marka Millse. 
Každý z nich je vytvořen pomocí symbolů pro Slunce, Měsíc a Zemi; budeme se s nimi 

v naší knížce setkávat velmi často.

 Slunce  Měsíc  Země

 Merkur Venuše Mars

 Ceres Jupiter Saturn

 Uran Neptun Pluto
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Úvod

Biologický život se podle současných poznatků objevil na naší planetě 
nedlouho po jejím vzniku. Je možné, že první bakteriální zárodky sem 
mohly přiletět na ocasu komety nebo na meteoru. Dnes probíhají 
bouřlivé diskuse na téma možností života pod povrchem Marsu, na 
Jupiterově ledovém měsíci Europa a vlastně kdekoli, kde se prokáže 
existence oné posvátné substance, vody v kapalném skupenství.

Věda o vesmíru se od starořeckých a středověkých představ o kru-
zích planetárních sfér nesmírně změnila. Jakmile však do nejmenších 
maličkostí propracované kosmické systémy vyšly z módy a draky 
s jednorožci jsme zavrhli, stala se Země novodobou záhadou. Ne- 
existuje žádná moderní teorie, jež by vysvětlovala zázrak vědomého 
života a vesmírné shody náhod, které naši planetu obklopují. Proč 
Slunce a Měsíc na obloze vypadají z našeho pohledu stejně velké? 
Na takové otázky ovšem existují dávné odpovědi, spočívající na 
někdejších svobodných uměních, mezi něž patřila hudba a geometrie.

Tato knížka není jen dalším z řady kapesních průvodců po naší 
sluneční soustavě; snaží se spíše naznačit, že mezi prostorem, časem 
a životem jsou podstatné vztahy, kterým ještě nerozumíme. Podrobně 
zkoumáme oblohu ve snaze zaslechnout radiové signály pocházející 
od inteligentních bytostí a najít vzdálené planety podobné trochu té 
naší. Mezitím ale naši nejbližší planetární sousedé vykreslují kolem 
nás, v prostoru a čase, ty nejvytříbenější vzory a žádný vědec dosud 
neobjasnil, kde se bere ta udivující krása. Je to všechno jenom náhoda? 
Možná to také něco vypovídá o vědcích samých…

Radnorshire, květen 2001
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Galaktický prach
dobře vyladěný vesmír

Ve vesmíru se toho děje opravdu hodně. Kolik je zrnek písku na pláži, 
tolik galaxií plných hvězd je rozeseto v bublině časoprostorového hori-
zontu Země. Naše planeta i my sami jsme stvořeni z přeměněných oblak 
hvězdného prachu, jak o tom byly už dávno přesvědčeny starodávné 
kultury. Nyní víme, že hvězdný prach vzniká z mlhoviny, organizo-
vaného víření světla kdysi dávno stlačeného hluboko uvnitř hvězd. 
Žijeme na rozhraní mikrokosmu a makrokosmu, ve vesmírném čase 
a prostoru, kde se materie nahustila, krystalizovala, poskládala a usadila.

Věda stále ještě nezná odpověď na otázku, zda je vědomý život ve 
vesmíru výjimkou nebo pravidlem. Do jaké míry jsme my a naše Země 
unikátní? Jako by na tom nebylo dost, vědci se snaží porozumět podivné 
skutečnosti, že totiž jedinečný může být i celý vesmír. Obsahuje totiž 
právě tolik materiálu, kolik je ho zapotřebí, a poměry mezi základními 
silami jsou podle všeho přesně vyladěny tak, aby vytvořily úžasně 
komplexní, nádherný a trvalý svět. Stačí trochu pozměnit nějaký střípek 
z této mozaiky a dostaneme vesmír plný černých děr, nehmotných 
oblaků světla nebo jiných prostředí, v nichž život nemůže existovat. Je 
to záměr nebo náhoda?

Historie hledání řádu, pravidelnosti a smyslu kosmu je velice stará. 
Planety naší sluneční soustavy byly dávno podezřívány z toho, že 
mezi sebou udržují skryté tajné svazky. Ti, kdo tyto věci ve starověku 
studovali, hloubali nad „hudbou sfér“, kterou nebeská tělesa vyluzují 
uším zasvěcenců v podobě jemných a dokonalých souzvuků. Dnes 
místo toho máme exaktní rovnice Keplerových, Newtonových a Ein-
steinových zákonů. Kdo ví, co přijde po nich?


