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Co bylo zaznamenáno: 

 

 

 

„Slyšel jste to? Měla jsem pocit, že ten zvon volá! To ani nebyl hlas zvonu. Znělo to 

jako zpěv!“ 

 

„To je tady pokaždé. I když je bezvětří. Vypadá to, jako by byl živý, že? Rozezní se 

zvučně nad vodou jen tehdy, když kolem pluje loď.“ 

 

„To přece není možné, nebo snad ano? Vždyť je to jen bronzový zvon.“ 

 

 

 

Tato část hovoru byla zachycena mezi turistkou na jedné výletní lodi a prvním důstojníkem. 

 

 



 

Kapitola první 
 

 

Něco takového je nepochopitelné zdravým rozumem. Většina lidí podobné jevy 

jednoznačně popírá. Mnozí tvrdí, že jde o výmysl a blud určitých ‚badatelů‘, kteří hledají 

možnost, jak se proslavit. Kdyby to však bylo tak jednoduché, scházelo by nám vysvětlení 

pro některá pozorování. 

 

Je třeba však začít od začátku. 

 

Tedy v tom případě by se slušelo nejdříve vysvětlit, že název poměrně málo známého 

oboru aliquidologie bychom mohli přeložit jako Něcopis, tedy nauka o věcech. Světoví 

odborníci se však kloní k názvu aliquidologie. 

 

Nahlédněme společně do jedné z publikovaných vědeckých prací. 

 

Zpráva z odborného časopisu: Aliquidologie, svazek VI, ročník 27, strana 223-224, ze 
dne 3. 12. 2007 
 

Autoři: Prof. Pierre-Paul Sevierre, Prof. Luigi Cataldi, Doc. Hans Hübler 

 

Pracoviště: Universita Bern, Švýcarsko 
 

„Většina předmětů a věcí není živých. Jde o výrobky, které přímo poslouží nějakému účelu. 

Patří sem šrouby, dráty, vařečky, běžné nádobí vyrobené v průmyslové továrně. 

Nezáleží přitom na velikosti předmětu. Panel ke stavbě domu je neživý, právě tak jako 

cihla. 
Zahradní židle vylisovaná z bílé umělé hmoty, láhev na pivo, potrubí na plyn.“ 

Rozsáhlá práce pokračuje a popisuje podrobný výzkum, který přinesl šokující objev. 

Mnoho lidí už dříve tušilo zvláštní skutečnost, kterou nebylo možné nijak prokázat. 

Vědecké pojednání pokračuje o několik odstavců níže. 

 

„Nyní je však už zřejmé, že některé předměty jsou živé. Jednoznačně jsou živé, jen 

nedokážou hovořit jazykem, kterému rozumíme.“ 

Abychom si v tom udělali pořádek, musíme odbornou zprávu číst dál. 

 

„Zvířata a lidé se mohou pohybovat, vydávají zvuky, jí a taky mají mláďata. U rostlin je to 

jiné. Nemluví, nepohybují se, ale také na jaře dokážou vyhnat nové zelené lístky a ze 

semínka vyroste veliký strom. Jak je to ale s těmi záhadnými předměty, které jsou také živé? 
Nemluví, nedočkají se svých mláďat a samy se nedokážou pohybovat z místa na místo, 

pokud jim někdo nepomůže. 

Do této skupiny patří: Obrazy, sochy a jiná umělecká díla, která přímo vzešla z rukou 
umělce, tedy originály. Patří sem i hračky a to přesně od chvíle, kdy se dostanou do rukou 
dětí. Dále sem patří keramické nádobí, vyrobené přímo rukou hrnčíře, trpělivou prací 



zhotovené šperky a také sem patří hudební nástroje. Zatímco malířův štětec, jako předmět, 
ožívá teprve prvním uchopením teplou dlaní umělce, hudební nástroj ožije ve chvíli, kdy 

vydá první tón, podobně jako malé miminko. Klarinet, housle, klavír, činel, hoboj, 

violoncello, saxofon jsou neživými předměty, dokud jsou tiché a mlčí. Můžeme tedy s 

jistotou říct, že například kytara, dokud je pouze krásně vonícím dřevem sestaveným do 

podoby kytary, je 
pouze půvabným předmětem bez života. Když je hotová a ve výrobně na ni první člověk 

natáhne první struny a poprvé ji naladí, pak prvním měkkým zvukem začíná žít a už patří 

lidem a je s nimi a mezi nimi a čeká na svou chvíli. Chce hrát a rozdávat potěšení.“ 
 

Tak. Hypotéza je vyslovena. 

 

Podle této teorie ne všechny předměty mají to štěstí, že ožijí. Podmínkou je dobrý 

úmysl a vědomý cit člověka, který stál u jeho zrodu. Předměty, o nichž zde vyprávíme, 

ožívají zpravidla tehdy, když nejen ochutnají a uplatní svůj účel, pro který je někdo 

vytvořil, ale také něco přinášejí citově. Obraz tehdy, když poprvé před ním někdo stane a s 

chutí se do něj zahledí. Podobně socha. Umělecký šperk čeká tiše jako němý předmět, až jej 

vezme do dlaně čísi ruka a potěší se s ním. Tehdy do něj vstoupí duše a chce plnit své 

poslání, jak nejlépe dokáže. 

 

Běžný uživatel se v této souvislosti může zeptat: 

 

„ Je košile živá nebo není?“ 

 

Vědec aliquidolog odpoví: 

 

„Ta košile, která byla vyrobena ve veliké továrně stejně jako desítky a stovky jiných, není 

nic jiného, než kus oděvu. Avšak košile, která patří k lidovému kroji, ta, kterou někdo 

vyšíval, dával si záležet na vzoru a třeba se i píchl jehlou, taková košile se stává živým 

předmětem ve chvíli, kdy ji vzal někdo do ruky, oblékl, podíval se do zrcadla, otočil se 

doprava, doleva a pak s úsměvem přikývl.“ 
 

Nyní nahlédněme do jiného odborného časopisu, který se problematikou živých 

předmětů rovněž zabývá a začněme číst až na devatenácté straně příslušného pojednání. 

 

Zpráva z odborného časopisu: The Subjectology, svazek LXVII, ročník 13, strana 18-
24, ze dne 7. 10. 2009, 
Autoři: John Wealth, PhD, Prof. Michail D. Petrovskij, Assistent Prof. Berhard 

Kuzcynski 
Pracoviště: Universita Buenos Aires, Argentina 
 

Bylo také pozorováno, že děti dokážou citlivěji rozpoznat, který předmět je živý a 

který není. Někdy se ptají, zda se může neživý předmět stát živým. Odpověď na tuto otázku 

nedávala vědcům tohoto oboru dlouho spát. Dnes už je to jasné.  

 

Odborná závěrečná zpráva zněla takto. 



Takový předmět, který se řadil mezi věci neživé, například školní sešit, a později se stal 

významným, například věnovaným obrázkem, který do něj někdo nakreslil z přátelství, z 

lásky nebo jen tak pro radost, začíná být předmětem živým. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kapitola druhá 
 

 

Celá záležitost živých a oživlých předmětů se příliš nezveřejňuje, protože pozorování se 

těžko dokazují a experimenty nejsou snadno uskutečnitelné. Vědní obor aliquidologie se 

proto opírá o zapsaná pozorování a ověřuje věrohodnost svědků. 

 

 

Úkaz číslo: C/IV d6 
 
Osoba: Ingrid Berättelse, 48 let, učitelka zeměpisu, Stockholm 
 

Svědek: Bert Vittne, 29 let, učitel fyziky, Stockholm 
 

Pozorovaný předmět: Dřevěná vyřezávaná mechanická figurka 

 

 

Případ:  

 

Dne 6. dubna t. r. v hodině zeměpisu jmenovaná učitelka zabavila žákovi Bosse Mörkovi 

dřevěného panáčka velikosti dvacet šest centimetrů. Postavička měla pohyblivé paže i dolní 

končetiny a Bosse ji dostal od svého dědečka, který panáčka pro Bosseho sám vytvořil. 

Bosse měl během vyučovací hodiny zeměpisu figurku na lavici, umožnil jí sedět a dívat se 

na učitelku Ingrid Berättelse během výkladu. Bosse opakovaně panáčkem přecházel po 

lavici, hovořil na něj a nechával ho nahlížet do mapy. Učitelka Bosseho dvakrát 

napomenula a potřetí mu figurku zabavila. 

Přenesla ji do kabinetu a zavřela do zásuvky mezi ostatní zabavené předměty. Kabinet 

opustila, zamkla a odešla do učebny, kde měla zahájit další vyučovací hodinu. Příští 

přestávku se vrátila do kabinetu společně s Bertem Vittnem, učitelem fyziky. Měl v úmyslu 

vypůjčit si mapu Měsíce. Zeměpisářka chtěla uložit svůj poznámkový notes, otevřela 

zásuvku a strnula. 

Přiměla svého kolegu, fyzikáře Vittneho, aby potvrdil, co vidí ona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Malá dřevěná postavička ležela na testu z jihoamerických států, který odevzdal Bosse 

Mörk. Panáček zřetelně vygumoval chybně zatrženou odpověď a zatrhl správně město 

Rosario. 

Učitelka vzala postavičku do dlaně a zdála se jí teplá. 

Případ se nepodařilo vysvětlit. Učitelka o případu nechtěla hovořit. Fyzikář mohl pouze 

popsat neobvyklou polohu dřevěné figurky, nemohl však s jistotou potvrdit, jak byl 

panáček do zásuvky položen. Mohl však souhlasit s pozorováním učitelky zeměpisu v tom, 

že figurka byla neobvykle teplá. Neměli možnost skutečnou teplotu bezprostředně změřit, 

zůstalo tedy u pouhého neprověřeného pozorování. 

 

Jiný případ by také zůstal nevysvětlen, pokud bychom nepřipustili platnost teorie o živých 

věcech. 

 

Úkaz číslo: F/XIV m33 

Osoba: Ing. Jiří Prach, 32 let, projektant, Praha 
Svědek: Jana Plašilová, 27 let, Sekretářka, Praha; ing. Jan Svačina, 56 let, projektant, 

Praha 
Pozorovaný předmět: Dřevěné pravítko, rodinná památka 
 

Případ:  

 

13. května t. r. inženýr Prach pracoval na projektu pasáže pro pěší v centru města. Na 

pracovním stojanu ukotvil rýsovací plochu a na ní upevnil rozlehlý papír pokrytý jemnými 

čarami, kružnicemi, kótami a čísly. Inženýr Prach připouští, že byl ten den podrážděný, 

protože nestihl snídani, zjistil, že má prasklé zrcátko u pravých předních dveří svého vozu a 

s celým projektem byl pozadu. Potřeboval změřit vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými 

čarami, které byly součástí výkladní skříně uvnitř projektované pasáže a narýsovat mezi 

nimi spojnici. Sáhl po pravítku na stole a chtěl vzdálenost změřit. Pravítko upadlo na zem a 

ing. Prach je nemohl uchopit. Při neobratném manévru zavadil o stůl a rozlil kávu. 

Popuzeně sebral pravítko a rázně jím práskl o stůl. Předmětné pravítko značky Pelikán je 

původní výrobek z roku 1932 a Prach je zdědil po svém dědečkovi. Otec Jiřího Pracha mu 

je věnoval v den maturitní zkoušky. 

Prásknutím pravítka o desku stolu se ing. Prach poněkud uklidnil a přiložil jej na 

rýsovací plochu. Pravítko nejevilo známky jakéhokoli poškození a ing. Prach podle něj 

narýsoval čáru.  

 

 



 
Oddálil pravítko a ke svému úžasu zjistil, že narýsovaná čára je zakřivena do oblouku. 

Přiložil pravítko k čáře, ale teď přesně sledovala rovnou hranu pravítka. 

Zavolal ing. Svačinu a sekretářku Plašilovou a předvedl jim úkaz. Čára na rýsovacím 

papíru byla zřetelně zakřivena. Když však k ní přiložil pravítko, byla dokonale rovná. 

Oddálil a čára se zakřivila. Oba dva svědkové potvrdili jev a Svačina úkaz vyfotografoval. 

Na snímku však bylo všechno v pořádku. 

Celý projekt je uchován v archivu, avšak čára je rovná. Když však jsou v archivu 

pouze Prach, Svačina nebo Plašilová a nikdo jiný, čára se podle jejich vyjádření zakřiví. 

Pro doplnění informace je třeba uvést, že ing. Prach své památné pravítko nadále 

používá, ale nikdy se k němu od té doby nezachoval necitelně. 

 

 

 

 

 

Kapitola třetí 
 

„Tak už jsme tady,“ vešel do pracovny vedoucího výroby profesor Arnoldo Stellini 

z University v Miláně v Itálii. 

Přesně takto začal historický den památného šestnáctého dubna v sedm hodin a 

jedenáct minut. A kdo je profesor Arnoldo Stellini? Právě on je vedoucím katedry 

zabývající se oborem aliquidologie, tedy oživlé hmoty. Je na místě představit i ostatní členy 

celého týmu: 

 

-Prof. Arnoldo Stellini, Istituto di ricerca di Aliquidologia, Milano 

-Dr. Naděžda Stěpanovna-Vasiljevna Chruščinčenskovskaja, Naučnoissledovatělskij 

institut Aliquidologii, Vladivostok 

-Asistent Pedro Rodriguez, Instituto de Investigación de Aliquidologia, Caracas 
-Prof. Jan Klikar, DrSc., Výzkumný ústav Aliquidologie, Brno 
 

„Čekal jsem vás o něco později, pracovníci teprve přicházejí.“ Bránil se s přátelským 

úsměvem vedoucí výroby Pavel Prošek. 

„To vůbec nevadí, my se tady zatím trochu rozhlédneme. Nijak vám nebudeme překážet.“ 

Ujišťoval vedoucího Proška profesor Klikar. 

„Kde chcete začít?“ 



 



Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je možné v elektronickém
obchodě společnosti eReading.
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