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Prolog

Většině dětí se vyprávějí fantastické příběhy a ony postupně
přicházejí na to, že jsou vymyšlené. Když jsem já vyrůstal,
zjišťoval jsem, že fantastické příběhy, které vyprávěli jako
malému mně, jsou ve skutečnosti pravdivé. Čím víc jsem pak
nabýval rozumu, tím se ty sakra pravdivé příběhy zdály fantastičtější.
Mně totiž byly vyprávěny trochu jiné historky než většině
ostatních dětí. Byly dost strašidelné, dost neuvěřitelné a taky
smutné. Ani jsem se o ně s nikým nepodělil, protože by mi je
stejně nikdo neuvěřil. Například o tu s chlápkem, který spadl
z nebe. Na rozdíl od Ikara, který vyletěl příliš vysoko, tenhle
muž letěl naopak příliš nízko a ve výšce osmi kilometrů mu
křídla ustřelil německý ﬂakbatalion, pálící k nebi nad železnicí u Düsseldorfu osmaosmdesátimilimetrovými protiletadlovými střelami. A zatímco tohle píšu, na rozdíl od Ikara
ten chlápek stále žije.
Federico Gonzales, můj otec, sloužil ke konci druhé
světové války jako první poručík a pilot bombardéru B-17
u 8. letecké armády. Tahle společnost se rychle proměnila
na fabriku vyrábějící z mladých kluků staré vzpomínky.
Táta letěl poslední, pětadvacátou misi a nemohl se dočkat,
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až ji bude mít za sebou, protože se chystal s kamarádem
Davidem Swi em upsat rytířům nebes, tedy stíhačům lítajícím na mustanzích. Táta už byl takový, přestože měl za
sebou sestřel. Narukoval ještě před válkou do posledního
jízdního oddílu. Cválal na koni a pálil přitom z pětačtyřicítky modelu 1911-A, pak se otočil, za jízdy přebil a znovu
vysypal zásobník do terče. Když začala válka, přidělili kavalerii místo koní mašiny a táta se začal poohlížet po něčem
jiném. A objevil letadla. Chtěl ke stíhačům, ale armáda potřebovala hlavně piloty bombardérů, a jak mi řekl jeho velící důstojník o pětačtyřicet let později: „Tvůj táta měl na
osedlávání mašin prostě talent.“
Když to 23. ledna 1945 jeho B-17 koupila, letěl jako vedoucí pilot jednoho z monstrózních náletů, jaké tehdy
Spojené státy prováděly. Plukovník Frank Hunter, velitel
398. bombardovací perutě, tenkrát tátova kopilota požádal,
aby ho pustil na své místo. Chtěl letět v prvním letadle, aby
celou akci viděl. Bombardéry se vznesly s velkými oblaky
kouře ještě před svítáním, zformovaly se a vydaly se ze základny Nuthampstead přes kanál La Manche.
Doletěly do cílové zóny a zahájily nálet, když jeden z výstřelů ﬂakbatalionu utrhl v půlce křídlo tátovy B-17 – přesně
u motoru číslo jedna. Fuck ! Při náletu nemohli provádět
úhybné manévry, protože by nic netreﬁli. Jejich letadlo navíc
letělo první ve formaci a koupilo to z úplně prvního výstřelu.
Pro stroj to znamenalo konečnou a pro posádku z devadesáti
procent taky. Výbuch byl ohlušující a tátovi okamžitě došlo,
že z tohohle se jen tak nedostane. Otočil se k veliteli vpravo
a řekl: „No, asi je po všem.“
Vtom se letadlo převrátilo, ignorovalo otcovy pokusy
o narovnání a zahájilo jakousi obrácenou vývrtku. O jakou
vývrtku se přesně jedná, neuměl táta určit, protože se mu
svět proměnil v kaši nepovědomých barev. Vydal posádce
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vysílačkou rozkaz, aby opustili letadlo, přičemž ani netušil, jak to s ní v té chvíli vypadá a do jaké míry pracuje nebo
jestli ji ﬂak rozstřílel na mraky. Všechna světla, klaksony
a výstražné sirény jely souběžně a letadlo protestovalo mohutným souborem nářků, sténání a kvílení skrz rozstřílené
čelní sklo. Táta se podíval na plukovníka Huntera a zjistil,
že už nežije – treﬁl ho buď přímo ﬂak, nebo kus nějakého
střepu.
Vzhůru nohama a neustále v otáčkách sáhl pod sedadlo
pro padák. Dostali to v osmi kilometrech a neměl ponětí,
jak vysoko jsou teď, ale věděl, že musí ven. Letci měli mít
správně padáky po celou dobu na sobě, jenže staří mazáci,
jak si táta ve svých třiadvaceti letech rád přezdíval, si je strkali pod sedačku, protože se s těmi zatracenými věcmi pod
zadkem nedalo celých deset hodin vydržet. A tak jako tak,
i s padákem měli šanci na přežití asi takovou, „co by se mezi
sevřený půlky vešlo“, jak piloti s oblibou prohlašovali. Objekt snášející se k zemi pod dvanáctimetrovým deštníkem
představoval skvělý cíl pro ostrostřelce. Dokonce i někteří
zemědělci neodolali a rádi si potrénovali mušku na americkém pilotovi. Pak se obyčejně seběhly ženy a děti, protože po
dopadu B-17 se dalo posbírat úplné bohatství: nylon, vlna,
umělá hmota, různé druhy kovů nebo hedvábí z padáku.
S těmi pitomými popruhy nemohl na padák dosáhnout,
proto je rozepnul. Odstředivá síla jím strašlivě mrštila na
palubní desku, takže málem ztratil vědomí. Přišel o přísun
kyslíku, který proudil tlustou gumovou hadicí po hrudi do
obličejové masky. Nevěděl jak rychle, ale začal ztrácet výšku.
Zvedl ruku, těžkou jako z olova, a strhl si masku z tváře, aby
se nadechl. Uviděl Huntera, zborceného a bezvládně visícího v popruzích. Nasál vzduch. Do hajzlu. Asi jsme ještě
pořád nad šesti kilometry, stihl si ještě pomyslet a omdlel
z nedostatku kyslíku.
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Chvíli nato se letadlo rozlomilo na dvě poloviny. Frau
Peiﬀer uviděla ze země cosi úžasného: z nebe se sypali
chlapci. Z desetičlenné posádky přežil pouze můj otec,
i když těžce zraněný. To se nakonec po pádu z osmi kilometrů dá očekávat.
Když se probral, pohyb se zastavil. Byl namačkaný a zaseknutý pod palubovkou, zaklíněný mezi hliníkovými ovládacími pedály. Rozbitou střechou viděl zatažené nebe, z něhož se právě snesl. V rámu okna se objevil muž, stojící na
pahýlu pravého křídla, a namířil mu na hlavu pistolí. Byl to
místní, tedy německý rolník. V těch končinách patřilo zabíjení amerických pilotů k obzvláště oblíbeným sportům. Můj
otec se na něj podíval nepřítomně tázavým pohledem a chlapík zmáčkl spoušť.

V roce 1958, když mi bylo deset let, jsem vypomáhal v laboratoři na medicíně v Houston Medical Center. Můj otec tam
pracoval jako biofyzik. Přesvědčil jsem ho, aby mě vzal s sebou do práce, abych okoukl, co vlastně dělá, protože mi to
pořád jaksi nebyl s to srozumitelně vysvětlit. Tahal jsem to
z něj už odmalička a někdy kolem pátého roku života jsem
se začal domnívat, že ve škole pro vědce asi nepatřil právě
k těm nejbystřejším. Všichni ostatní tátové přece uměli jasně
a jednoduše říct, co dělají, když nejsou doma. V osmi letech
mě začal brát po škole nebo o víkendech s sebou do laboratoře, kde jsem mohl umývat zkumavky nebo zastávat jiné pomocné práce. Postupně mi svěřoval víc a víc zodpovědnosti
a připravovat vzorky pro mikroskop jsem se nakonec naučil
dřív než tancovat.
Jednou z mých prvních prací v laboratoři bylo vynášet odpadky do spalovny. Odpad většinou sestával z rozřezaných
myší a jiných biologických pozůstatků. Tahal jsem pytle
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dlouhou vykachlíkovanou chodbou z obou stran matně
osvětlenou vitrínami, v nichž se ve formalínových lázních
koupaly vystavené vzorky. V jedné vitríně byla k vidění lidská hlava, pěkně úhledně nařezaná na centimetrové plátky,
v jiné zase lidské plody v různých stadiích vývoje. A pak taky
slečna, bez hlavy, bez rukou, s tělem rozříznutým na půl
od hrudi až k rozkroku. Vznášela se ve formaldehydu jako
nějaká strašidelná Botticelliho Venuše před zrodem z mořských vln.
Došel jsem ke kotli, otočil ocelovým držadlem a otevřel
těžké rezavé dveře, za nimiž dunělo zuřivé oranžové inferno.
Chystal jsem se hodit pytel do ohně, když jsem si všiml lidské ruky trčící z plamenů. Napřed šok a pak zděšení. Hlavou
mi hned proběhlo, že v tom kotli musely samozřejmě kdysi
skončit i Venušiny ruce společně s dalšími přebytečnými
částmi těl. Co tu sakra dělám? Tehdy jsem si na tu otázku
nedokázal odpovědět, ale dnes už to vím: svému otci jsem
byl neustále v patách, protože jsem toužil poznat něco z těch
skvělých věcí, kterými se zabýval on. Nakonec, co by asi tak
mohl dělat syn jiného než se učit od svého otce?
A protože byl vědec, i já jsem ve vědu věřil celé své dětství.
Tím pádem jsem se vydal, aniž bych to tenkrát ještě tušil, na
cestu hledání všeobecně platných zákonů – objevování pravidel života.

O to, jak přežít ve chvílích krajního nebezpečí, jsem se začal
zajímat velice brzy. Vlastně hned jak jsem se jako malý kluk
dozvěděl, co dělal otec za války. Že přežil, zatímco mnoho
dalších zemřelo, znamenalo pro mě strašně moc. Poslouchal
jsem ty příběhy pořád dokola a nemohl přijít na kloub těm
skrytým záhadám. Jak to, že nedopadl jako jeho kamarádi?
Je tedy jasné, že disponuje nějakou zvláštní, nepopsatelnou
19
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schopností. A bytostně jsem cítil, že ani moje jablko nepadlo
od stromu příliš daleko.
Časem jsem dospěl k názoru, že nejprve se člověk musí
nechat ošlehat plameny strachu v situacích mezního nebezpečí. Vždyť i otcův život vypadal spíš jako bitva. Všichni
okolo něho zemřeli, ale on žil dál, s úsměvem na tváři. Postupně jsem i já začal vyhledávat své vlastní bitvy, svá nebezpečí. Záměrně jsem se vystavoval riziku, abych je následně
mohl přežít. Bydleli jsme u bažinatého říčního ramene v jihovýchodním Texasu a někdy v sedmi letech jsem si tam
našel svou vlastní divočinu plnou aligátorů, želv kajmanek,
chřestýšů i jiných jedovatých hadů a vůbec všemožných podivných stvoření. Má irsko-německo-katolická matka měla
spoustu dětí, kdo by je taky všechny uhlídal? Vyrůstal jsem
pěkně nadivoko.
Ve čtvrté třídě jsem o svých dobrodružstvích začal psát.
Po dvacítce jsem už totéž dělal jako novinář. A po třiceti letech mi došlo, že jsem vlastně celý život psal o existenci na
ostří nože, aniž bych si to nějak zvlášť uvědomoval. Ale po
každé příhodě jsem se vracíval domů s otázkou: bylo tohle
ono? Normálně jsem jenom přežil? Nebo existuje něco víc?
Stal se ze mě pilot. Psal jsem o velkých leteckých neštěstích, o hranici mezi životem a smrtí, na které se kdysi ocitl
i otec.
S mým tehdejším zájmem o vědu jsem se domníval, že
musí existovat nějaký výzkum, jenž by mi pomohl objasnit
záhady přežití. Dnes a denně jsem na tohle narážel. Potkával jsem se s normálně racionálně uvažujícími lidmi, kteří se
ale zabili jenom proto, že se v daný okamžik zachovali nevysvětlitelným způsobem – navzdory všem radám, navzdory
zdravému rozumu. Varujete zkušeného, rozumného chlapa
na sněžném skútru, aby nejezdil nahoru na kopec. Nejspíš
utrhne obří smrtící lavinu. On tam ale stejně vyjede − a zařve.
20
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Stejně tak třeba ostřílený zálesák může jít špatným směrem,
ovšem nevzdá to, dokud neskončí úplně zasekaný v bezedných hlubinách pralesa. Nejednoho přístrojového potápěče vytáhnou mrtvého s dostatkem vzduchu v lahvích.
Šel do kytek, protože si vyndal z úst regulátor. Kdybyste ho
mohli nějakým kouzlem přenést na hladinu vteřinu předtím,
než to udělal, a zeptali se na důvod, řekl by vám, že je to totální blbost: bez regulátoru je prostě smrt. A kdybyste se jich
mohli zeptat potom, řekli by, že si ho vyndat nechtěli. Jasně
že neměli v úmyslu to zabalit.
Potom co jsem přečetl stovky zpráv o nešťastných událostech a napsal hromady článků, začal jsem se pídit, zdali v nás
neexistuje nějaká záhadná skrytá síla způsobující takové šílené chování. Většina lidí nechce přistoupit na to, že by náš
rozum neřídil, co děláme. Věříme ve svobodnou vůli a racionální chování. Jenže tyto předpoklady narážejí ve chvílích,
kdy vidíme rozumné lidi dělat nerozumné věci.
Podobně nepochopitelné otázky se vynořují v souvislosti
s těmi, kteří přežijí, a s těmi, které to štěstí minulo. Vím, že
zkušeného lovce může jediná noc, kdy zabloudí v lese, stát
život, zatímco čtyřleté dítě totéž přežije. Když se ztratí pět
lidí na otevřeném moři a dva se vrátí, v čem tkví ten rozdíl?
Kdo přežil nacistické koncentrační tábory? Proč zahynula
v Antarktidě Scottova výprava, zatímco ta Shackletonova za
stejných podmínek nejenže přežila, ale dařilo se jí dobře?
Jak je možné, že sedmnáctiletá dívka vyšla ven z peruánské
džungle, zatímco spolu s ní ztracení rodiče to vzdali a zemřeli? Bylo šílené si uvědomit, jak je přežití nepředvídatelné,
protože věda přece hledá předvídatelnost. Ve chvílích, kdy
jsem se přehraboval v popelu katastrof, se však začínaly
přede mnou zjevovat obrysy vysvětlení.
Většina z toho, co jsem za léta výzkumů objevil, nebyla nic
nového. Seznámil jsem se s nejnovějšími poznatky ohledně
21

Umeni prezit 2018.indd 21

11.12.2017 15:15:02

PROLOG

mozkových funkcí stejně jako s těmi nejzákladnějšími principy známými po staletí (v některých případech po tisíciletí),
i s psychologií, která popisuje mechanismy našeho uvažování v extrémních situacích. Tyto principy platí, ať řádí hurikán nebo se rozvádíte, vyhodí vás z práce, bojujete s nemocí,
stavíte se na nohy po úrazu nebo se snažíte udržet chod rozpadající se ﬁrmy v nelítostném konkurenčním prostředí.
Je snadné si představovat, že máte-li přežít uprostřed velehor, hraje roli výbava, trénink a zkušenosti. Ale ukazuje
se, že když přijde na lámání chleba, je tohle všechno samozřejmě v pořádku, ale ve hře je ještě víc. My, co vyrážíme do
terénu nebo nás vzrušuje souboj s přírodními silami, moc
dobře víme, že zkušenosti, trénink, moderní vybavení nás ve
skutečnosti mohou zradit. Člověku se západním a vědeckým
způsobem uvažování se nechce chápat, že ten křehký předěl mezi životem a smrtí nespočívá v tom, co máte v batohu
nebo v hlavě. Jakkoliv to může znít otřepaně, záleží na tom,
co máte v srdci.
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