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SLOVO ÚVODEM 

Konečně normální Áefko, může si leckdo – a oprávněně – po-
vzdechnout. Konečně ho mám pohromadě, oddechl si krátce před svou 
promocí Karel Soukup, když konečně vyždímal poslední příspěvek, který 
chtěl v dnešním čísle mít. A než se to napíše, opraví a vytiskne, 
povzbudil jsem ho, protože jsem to byl právě já, z něhož na několik 
způsobů mámil zmíněný příspěvek. Jo, to už třeba budu z vojny doma, dodal 
Karel a odjel zapíjet radost z toho, že se už se konečně bude moci zapojit 
do dalšího rozvoje naší společnosti aktivním způsobem. 

Když se tak koukám, co všechno se dnes sešlo, svírá mě vlažně 
tristní pocit z toho, že se objevují zase ta stejná jména jako v číslech 
nedávných: Smékal, Holzbachová, Novotný, Novotná – a přece, jedno je 
úplně nové, Petr Kotrle. Aby však vyřčené nebylo chápáno jinak, než bylo 
míněno, cítím povinnost dodat, že jsem moc rád, že právě tato jména se 
objevují, jsou zárukou dobré úrovně, ale – ono je vždycky nějaké ale 
– chci tím současně položit emfatickou otázku: Kde že zůstala jména 
Blažek, Fialová, Hrbata, Kříž, Malčík a co já vím ještě jaká? A tímto 
neobyčejně odvážným – na naše poměry – výpadem nenápadně přejdu k obsahu 
dnešního čísla. 

Sedmý díl Z historie SF se zabývá Novou vlnou. Jistě, zájemci o 
SF mají informace o tomto hnutí z nepoměrně obsáhlejšího, důkladnějšího 
a výstižnějšího pojednání z příslušné části Neffovy výborné faktografie 
Všechno je jinak – v přinášeném příspěvku se autor, který samozřejmě 
Neffa četl, snažil přinést některé doplňující zajímavosti, i když 
určitému opakování se tak zcela vyhnout nemohl. Ostatně, posuďte sami. 

K francouzským originálům SF se člověk jen tak nedostane, a když 
se dostane, nemusí zrovna vládnout znalostí francouzského jazyka tak, 
aby poznal, co se v nich píše. Z posléze uvedeného důvodu já osobně moc 
rád čtu o tom, co bych si nemohl přečíst, kdyby to náhodou nebylo v 
češtině. Koneckonců, je to i pohodlné. Jen doufám, že Ivaně to nadšení 
sepisovat příspěvky takového zaměření vydrží. 

Neobvyklý příspěvek, který nám už před delší dobou předal Franta 
Novotný, nás donutil rozšířit tradiční rubriky o novou, z nedostatku 
větší představivosti nazvanou Názory. Myslíme si, že právě taková 
žihadla mohou příznivce SF vyprovokovat k řetězové reakci, i když jde 
třeba o otázky navýsost esoterické. A aby Frantův nekonvenční názor 
nebyl osamocený, připojujeme repliku Ivany Holzbachové, která shodou 
okolností v dotyčné oblasti působí profesionálně. Já jako outsider mohu 
jen připomenout, že S.C. Chandler byl amatérský astronom, ale v roce 
1891 předložil svým profesionálním kolegům oříšek, který se od té doby 
louská. 

S příspěvky v Názorech se tematicky pojí i krátká povídka Jany 
Novotné, jejíž jedinou nevýhodou je to, že může být jen krátká. 

Překladová rubrika přináší Silverbergovu povídku, v níž se 
současně představuje i nový – a dobrý – překladatel. Přejme si jen, aby 
jich bylo víc – totiž Silverbergových povídek i jejich překladatelů. 

Zpráva o tom, že řady velikánů SF opustil Heinlein a Simak, náš 
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fandom už obletěla a není nijak aktuální, protože události, k nimž se 
vztahuje, se nás dotkly už v první polovině loňského roku. Připomeňme 
si tedy dnes oba autory alespoň stručným přehledem toho, čím ke SF 
přispěli. 

Jeden by neřekl, že informace, které se pravidelně objevují v 
rubrice Zvonky a zvonečky, bude tak problematické shromažďovat. Aniž 
bych zacházel do detailů, obracím se touto cestou na všechny, kdo 
nějakou zajímavostí disponují, aby si ji nenechávali jen pro sebe. V 
Áefku vždycky místo najde – když nějakou zajímavost přinese. 

Dále přinášíme druhou část překladu Harrisonova románu První 
planeta smrti, a exaktní pesimista může vyslovit předpoklad, že při 
stávajícím tempu bude překlad celého románu k dispozici někdy v roce 
1994, kdy už se vystřídá další generace fanů. Přejme si, aby měl pravdu. 

Po víceméně realistickém konstatování, či pohledu do budoucnosti, 
ještě dnešní vizitky: 

PhDr. Ivana HOLZBACHDVÁ, CSc. (1946), velice aktivní členka AF 167, se 
profesionálně věnuje filozofii na katedře marxisticko-leninské 
filozofie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. SF, k níž 
ji přivedl S. Lem, čte velmi ráda, hlavně v originálu, a rovněž 
SF píše. Přispěla například do Antologie Návrat na planetu Zemi.  

Petr KOTRLE (1967), pochází z Mohelnice a v Brně studuje na stavební 
fakultě VUT obor geodézie a kartografie. Jeho koníčkem číslo jedna 
je středověké hradní stavitelství, ale hned za ním následuje 
angličtina. SF rád čte, a když se mu něco líbí, přeloží to. V Áefku 
se jeho jméno objevuje poprvé a doufáme, že ne naposledy.  

Jana NOVOTNÁ (1943), rovněž velice aktivní členka AF 167, pochází z 
Třebíče, ale již dlouho působí v Brně, kde také vystudovala. Ráda 
SF čte a stejně ráda ji píše – v Áefku si její povídky můžete přečíst 
například v 8. a 12. čísle.  

ing. František NOVOTNÝ, Au-CAF,P,C (1944), absolvent VUT Brno, je v naší 
SF pojmem: vítěz hlavní soutěže o cenu K. Čapka, vítěz několika 
klubových soutěží včetně AF 167 (Antigé). Loni mu v Čs. spisovateli 
vyšla první sbírka povídek Nešťastné přistání, letos se v hlavní 
soutěži o Cenu K. Čapka umístil na 2. místě. Je členem brněnského 
SFK Nyx. Kromě psaní SF holduje jachtingu – letos se plavil kolem 
břehů Albionu. 

ing. Jindřich SMÉKAL (1936), vedoucí výzkumný pracovník na VÚV v Brně, 
jeden z těch, kteří stáli u zrodu SKF AF 167. Rád SF překládá – 
je jedním ze dvou překladatelů Herbertovy Duny, která v letošním 
roce konečně vyšla.  

ing. Karel SOUKUP (1965), výkonný redaktor AF 167 od č. 10, slibný 
ilustrátor, jehož výtvarné projevy odrážejí snahu nahlédnout do 
skrytých koutů lidské fantazie. Jeho oblíbeným vzorem je Tím White. 
V letošním roce přispěl do antologie SF, která má vyjít v dohledné 
době v brněnském Bloku. Samozřejmě že toto číslo Áefka ilustroval 
rovněž. 
 



- 3 - 

jev zvaný SF . . . jev zvaný SF . . . jev zvaný SF . . . jev 

Jindřich SMÉKAL 

Z HISTORIE SF: VII – NOVÁ VLNA 

Je obtížné rekonstruovat přesně, z čeho se Nová vlna zrodila, aniž 
by člověk nezjednodušoval, ale všechno z historie je určitým zjed-
nodušením rozmanitých stavů skutečnosti. A tak stačí říct snad jen to, 
že v žánru došlo k určitým změnám, které nezůstaly bez povšimnutí 
vydavatelů a kritiků, alespoň některých. Tyto změny měly více podob, 
ale obecně je možné je charakterizovat dvěma aspekty – novým literárním 
projevem a novým společenským vědomím. Literární projev se týkal hlavně 
záměrného experimentování ve stylu, ve využívání jazyka a ve vy-
právěčské technice. Společenské vědomí se odráželo v zájmu o politiku 
a životní způsob, zpravidla z radikálního hlediska. 

O zrod Nové vlny se postarala v Anglii skupina, která se zformovala 
kolem Časopisu New Worlds (Nové světy) za redigování Michaela Mo-
orcocka. 

Co do významu byl Moorcockův vstup do New Worlds na jaře 1964 
srovnatelný s Campbellovým nástupem do Astounding SF. A lze dodat, že 
Moorcockův rozchod s minulostí byl úplnější a radikálnější, než si 
kdokoli v té chvíli uvědomoval. 

K uskutečňování svého záměru si Moorcock hned od počátku vzal na 
pomoc spisovatele, jehož práce již v dřívějších číslech New Worlds byly 
přinejmenším nekonvenční a staly se středem toho, co Moorcock měl zájem 
prosadit jako nové hnutí. Ten spisovatel se jmenoval James Graham 
Ballard (1930) – a Brian Aldiss popisuje ten úplný začátek takto: 

„První číslo časopisu New Worlds, vydané za Moorcockova šéfre-
daktorování v létě 1964, obsahovala dvoudílný Ballardův seriál a 
Ballardův článek o Williamu Burroughsovi, v němž se říká: „V The Naked 
Lunch (Jednoduchý oběd) porovnává Burroughs organizovanou společnost 
s jiným protipólem, neviditelnou společností narkomanů. Jeho im-
plicitním závěrem je to, že se obě od sebe příliš neodlišují, určitě 
ne v místech, kde se setkávají nejtěsněji – ve věznicích a psychi-
atrických zařízeních…“ Byla to právě tato extrémní místa, kam Ballard 
instinktivně směřoval k pólům mentální nedostupnosti, kde se normální 
a abnormální setkává na neutrální půdě odvracející zlo.“ 

„Odvracení zla“ je kouzlo nebo náboženské umění pro odrážení zla 
šarmem, zaříkáváním nebo rituálem. Ať už to bylo to, oč Ballardovi šlo, 
nebo ne, jeho fikce je vyloženě fikcí extrémů, v nichž je hrůza běžným 
médiem. 

Ballard jé úspěšnější v kratších formách než v románech, a jeho 
kratší formy se vyvíjely po linii od surrealistických až po hutné 
příběhy, v nichž zápletku a charakterizování nahrazují koláže hrůzné 
představivosti. Lze si položit otázku, zda tohle SF vůbec je, když se 
zde spojují rysy práce Burroughse a Borgese, spisovatelů, kteří se 
většinou mezi autory SF nezařazují. Je však skutečností, že hranice mezi 
SF a tím, čemu se tak hezky česky říká mainstream, je stále pomyslnější. 
A jednou z hlavních funkcí Nové vlny, podle Moorcockových představ, bylo 
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touto hranicí otřást. 
A že to nebylo nijak lehké, dokumentuje zacházení s Ballardovou 

The Atrocity Exhibition (Výstava ukrutností) v USA. Ve formě románu – 
jako povídka vyˇšla v New Worlds, č. 166, v září 1966; mimochodem, v 
tomto čísle se tak poprvé objevila Moorcockova slavná povídka Behold 
the Man – Ejhle, člověk – tedy v románové formě byla Výstava v na-
kladatelství Doubleday sice vytištěna, ale před vlastní distribucí 
zešrotována. Později ji vzalo a hned odmítlo nakladatelství Dutton, a 
tak až v roce 1972 ji vydal Grove Press pod názvem Love and Napalm; Export 
U.S.A. (Láska a napalm: vývoz USA) s předmluvou W. Burroughse. 

Mezi zajímavé paradoxy Nové vlny patří fakt, že práce jejího 
zakladatele M. Hoorcocka (1939) a křtitelky Judith Merrilové nejsou 
nijak avantgardní. Merrilová přinesla ve své fikci feministické 
podhoubí, ale jeho formu a obsah lze jen stěží označit za příslib něčeho 
radikálnějšího – byla to však její práce jako kritičky, která propůjčila 
údernost Moorcockově nadšení. Samotný Moorcock je nejlépe znám za práce 
v oblasti „meč a čarodějnictví“, kterou lze sotva považovat za SF. To, 
co propůjčuje atmosféru Nové vlny Moorcockovým ságám o heroických 
činech Elrica Melniboná a Doriana Hawkmoona, je určitá neupřímnost. 
Hrdinové se neustále pohybují na okraji sebeparodování. Pokud se vůbec 
něco prolíná Moorcockovou fikcí, je to právě parodie nebo něco jako 
parodie, ale jemnější a hravější. Pro ilustraci si lze povšimnout dvou 
z jeho prací. 

Začátek trilogie The Dancers at the End of Time (Tanečníci na konci 
času) je kronikou konce vesmíru. Avšak na rozdíl od apokalyptického 
vyprávění, které s tímto motivem v tradiční SF spojujeme, je Moorcockovo 
podáni lehké a zábavné. Jeho konec světa je prostě anglickým koncem 
století, extrapolovaným světem hejsků a drahoušků, životem plným 
radosti. 

Dalším Moorcockovým výpadem je kouzelný Warlord of the Air (Válečný 
lord vzduchu, 1971). Je to vlastně rukopis, údajně sepsaný Moorcockovým 
dědečkem, který se v roce 1903 setkal s člověkem vyslaným do bu-
doucnosti, do roku 1973, z níž se vrátil. Tento cestovatel v čase však 
nenavštívil náš rok 1973, ale rok 1973, jemuž nepředcházelo vítězství 
Velké říjnové socialistické revoluce a kdy nejrychlejší dopravou mezi 
kontinenty byly vzducholodě a světu dosud dominovalo britské impérium. 
Ve svých dobrodružstvích se cestovatel v čase setkal s mnoha lidmi, 
jejichž jména jsou nám známa, a prováděl věci, která nám mohou připadat 
jako silně nepřístojné. Setkal se například s chrabrým kapitánem 
vzducholodě Korzeniewskim (skutečné jméno Josepha Conrada), vztekavým 
vedoucím skautů Ronnie Reaganem a příjemným londýnským policajtem 
Michaelem Jaggerem. Kniha je psána ve stylu Conana Doyla, tedy stylem 
trochu staromódním a strnulým, ale výborným. Z hlediska napodobení 
způsobů, jakým mohli dřívější spisovatelé psát, a okořeněným ironickými 
poznámkami k naší současnosti. 

Samotný Moorcock však jako spisovatel SF progresivní není, ale měl 
k dispozici jiné, kteří mu do Nové vlny novost dodali, zejména Briana 
Aldisse. 

B. Aldiss (1925) začal psát SF zhruba v polovině padesátých let 
a jeho první práce jsou zřetelně ovlivněny velikány z Astounding, hlavně 
R.A.Heinleinem. Vždyť už jeho první román Non-Stop (1958) je nepokrytě 
ovlivněn Heinleinovým Orphans of the Sky (Sirotci oblohy, 1941), i když 
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dané téma zpracovává brilantnějším způsobem. 
Pro New Worlds psal Aldiss již za editorské činnosti Teda Carnella, 

ale teprve až když se časopisu ujal Moorcock, mohl se se svými 
avantgardními experimenty ve fikci prosadit. John Brunner tyto pokusy 
charakterizoval jako „cvičení ve stylu Evelyny Waughové, Rob-
be-Griletta a bůhvíkoho ještě“, a mezi ty bůhvíkdo ještě“ patří 
nepochybně James Joyce. Aldissovo klíčové dílo Barefoot in the Head 
(Bosonoh v hlavě, 1969), založené na povídkách o tom, jak svět prošel 
válkou, při níž se používaly halucinogeny, přejímá Joycův styl téměř 
beze zbytku. Je to právě toto splynutí s Joycovým stylem jako důsledek 
Aldissovy snahy o literárnost, které posunulo SF do nových oblastí, dál 
od fandomu, k širší čtenářské obci. 

Obdobně je tomu u Johna Brunnera (1934), který si osvojil techniku 
Dos Passose, i když ji přizpůsobil svému účelu, jak je zřejmé z jeho 
Stand on Zanzibar (Postav se na Zanzibar, 1968), tematicky se zabývající 
problémem přelidnění. Brunner se sice zpravidla nepovažuje za oficiální 
postavu Nové vlny, avšak přispěl k ní víc než mnohý jiný, o kom se v 
souvislosti s ní hovoří, a to hlavně sociálním vědomím, které v jeho 
nejlepších pracech znamená v žánru novost. 

Na druhé straně oceánu, v Americe, se Nová vlna přelila, aniž jí 
tam tak říkali, aspoň zpočátku, ale ovlivnila řadu autorů, ať už si to 
přiznávali nebo ne – jmenujme jen některé z nich. 

Harry Harrison (1925) napsal několik výborných věcí v literárním 
duchu Moorcocka, například Tunnel Through Oeepe (Tunel hloubkami, 
1972), viktoriánský příběh o alternativní současnosti, důsledku toho, 
že Američané v revoluci neuspěli a britské kolonie na americkém 
kontinentě zůstaly britskými koloniemi. V jiné napodobenině pod názvem 
Bill the Galectic Hero (Bill, galaktický hrdina, 1965) zábavně paroduje 
slavný román R.A.Heinleina Starship Troopers (Hvězdná pěchota, 1965). 

Norman Spinrad (1940) je hlavně známý prostřednictvím svých dvou 
velice rozdílných románů, z nichž jeden je parodií v duchu Nové vlny 
a druhý čistokrevnou prózou beatniků, jakou by napsal třeba Tom Wolfe 
nebo Hunter Thompson. The Iron Dream (Železný sen, 1972) je Spinradovou 
prezentací fiktivní knihy Lords of Swastika, která ob,držela v roce 
1955, po smrti svého autora, cenu Hugo. Tím autorem, který se tak 
významné pocty nedočkal, je nějaký Adolf Hitler, „který se krátce 
zapletl do radikální politiky v Mnichově, ale pak musel v roce 1919 
emigrovat do New Yorku.“ Za tohoto alternativního předpokladu nám 
Spinrad v Železném snu předvádí, jaký druh fantazie o moci by snad Hitler 
psal, kdyby opravdu do Ameriky emigroval a stal se spisovatelem a nikoli 
vůdcem Třetí říše. V románě Bug Jack Barron (Naserte Jacka Barrona, 
1969) provedl Spinrad úplně něco jiného: nabídl realistický obraz 
blízké budoucnosti, kdy se dřívější radikální televizní osobnost 
dostane do boje na život a na smrt s bohatým manipulátorem politiky a 
politiků. Kniha je psána vulgárním jazykem a nešetří se v ní sexem, a 
když se formou seriálu objevila na stránkách New Worlds, vyvolala 
rozhořčenou debatu dokonce v dolní sněmovně anglického parlamentu. 

V Americe se rebelantství Nové vlny prosazovala hlavně díky úsilí 
Harlana Ellisona (1934), jehož vlastní fikce není v této souvislosti 
tak důležitá jako jeho antologie – zejména Dangerous Visione (Ne-
bezpečné vize, 1967) a Again, Dangerous Visions (Znovu nebezpečné vize, 
1972). Za další hlavní postavy Nové vlny lze zde považovat Rogera 
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Zelaznyho, Samuela R. Delanyho, Thomase M. Dische, Joannu Russovou a 
snad i Philipa J. Farmera. 

Pro R. Zelaznyho (1937) je charakteristická péče o zdravý Jazyk 
a záliba v převypravováni starých mýtů novou formou. Obojí se harmonicky 
snoubí v románě Lord of Light (Pán světla, 1967), v němž lidé zosobňují 
božstva hinduistického panteonu, ovšem na jiné planetě než na Zemi a 
za pomoci vyspělé techniky. Silná tendence k psaní příběhů typu „meč 
a čarodějnictví“ se odráží v seriálu knih o Avalonu, alternativním 
vesmíru kouzel a zámků, k němuž je z našeho světa přístup a který do 
značné míry připomíná Olymp. 

Podobnou zálibu o příběhy typu „meč a čarodějnictví“ a ještě větší 
starostlivost o dobrý literární styl má Američan černé pleti 
J.R.Dalariy (1942), jak dokazuje hned jeho první román, vlastně hned 
tři romány z roku 1964, které vyšly později formou trilogie Fall of the 
Towers (Pád věži, 1970). Avšak hned v románě Babal-17 (Babylon-17, 1966) 
přinesl do žánru něco zcela nového – příběh založený na lingvistice a 
neverbální komunikaci. I když je to vyloženě dobrodružný příběh, 
zasazený do exotické dekorace v Besterově duchu, dominantní zůstává 
řeč, lidská,mimozemská i počítačová, jako hlavni prvek k odvrácení 
možné invaze z vesmíru. A ústřední postavou je Rydra Wongová, básnířka 
a luštitelka záhadných kryptogramů, k niž Delany našel předlohu ve své 
vlastni manželce, která psala poezii. Rozhodně pozoruhodnější, byl co 
do ohlasu rozporuplnější, je jeho Dhalgren (1975), na 900 stran čtení 
naplněného syrovosti, sexem a násilím, ale i poezii z velkoměsta 
zničeného atomovou válkou. Je to však hlavně příběh o lidských vztazích. 
A příběh na pomyslné hranici mezi SF – a něčím jiným. A velký experiment, 
který staví Delanyho snad mimo každou vlnu a který naznačuje, že Delany 
je snad vlnou sám o sobě. 

T.M.Disch (1940) je s Novou vlnou spřízněn už jen tím, že často 
publikoval na stránkách New Worlds. Jeho první práce, Camp Concen-
tration (Koncentrační tábor, 1968), vycházela v New Worlds na po-
kračování. Je to příběh vyprávěný deníkovou formou o pokusech na 
vězních, jimž byla podávána droga zvyšující inteligenci – a současně 
přinášející blízkou smrt. Avšak současně je to úvaha o ceně lidského 
života v přetechnizované civilizaci. Z příběhů sepsaných do románové 
formy na základě televizního seriálu The Prisoner (Vězeň, 1969) 
vystupuje otázka svobody jednotlivce rozhodovat o sobě ve společnosti 
svázané pravidly a disponující aparátem tuto volnost volně regulovat. 
Obdobně neutěšený obraz nabízí jeho román 334 (1972), sestavený z 
příběhů zobrazujících městský život ke konci našeho století v New Yorku. 
Dischova próza není optimistická, ale upřímná a varující. Uvádí se, že 
Disch je snad nejváženější, ale pravděpodobně nejméně čtený autor v 
žánru. 

J. Russová (1937) přinesla do Nové vlny hlavně svůj radikální 
feministický postoj a velice živý až prudký a odvážný sloh, za který 
– jak sama říká – děkuje hlavně V. Nabokovovi. Její první román Picnic 
on Paradise (Piknik na planetě Ráj, 1968) je šňůrou volně spojených 
příběhů ženy jménem Alyx, kterou autorka staví do situací, kdy se žena 
musí sama vypořádat se svým okolím. Nejradikálněji svůj feministický 
postoj vyjádřila Russová v románě The Female Man (Ženský muž, 1975), 
v něm i na několika ženských postavách, nacházejících se v různém 
prostředí, ukazuje, jak žena žije a jak by žít mohla. Protipólem Země 
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je zde utopická planeta Whileaway. Z románu to přímo čiší rozhněvaností, 
která je však neuvěřitelně přesvědčivá. 

Poněkud rozporné místo zaujímá P.J. Farmer (1918), alespoň v tom, 
co se mu připisuje za příspěvek Nové vlně a co lze nazvat kukaččí 
princip, tedy kladení literárních vajíček do hnízd jiných autorů. V 
tomto smyslu byl parádním kouskem jeho román Venus on the Half-Shell 
(Venuše na pololastuře, 1975), který předstírá, že jeho autorem je 
Kilgore Trout, fiktivní spisovatel SF, jehož si vymyslel Kurt Vonnegut. 
Farmer se snažil dokonce napodobit Vonnegutův styl – ale s nevalným 
úspěchem. Je totiž obtížné napodobit duchaplný styl, když napodobitel 
nemá tolik duchaplnosti jako napodobovaný. Román měl neobyčejný 
obchodní úspěch, který nijak nesnižuje skutečnost, že v mnoha obchodech 
jej prodávali jako Vonneguta a mnoho kupujících jej jako takový koupilo. 
O Vonnegutovi se říká, že prohlásil, že tu věc nedokázal přečíst do 
konce. S tímto principem slavil Farmer celkem úspěchy. Z nich asi 
největší měl v podobě románu Lord Tyger (1970). Je to vyprávění o pokusu 
fanatického obdivovatele Edgara R. Burroughse opakovat ve skutečnosti 
příběh o Tarzanovi. Unese dítě jednoho anglického lorda a snaží se ho 
vychovat u opic, ale zjistí, že se dítě nenaučilo vůbec žádnou řeč – 
tak alou zpátky k tabuli. Pak unese dalšího lordečka, kterého ne-
chá.vychovat v džungli cirkusovými trpaslíky, kteří předstírají, že 
jsou opicemi. Takto vyšlechtěný Tarzan prožije řadu veselých příhod a 
nakonec se stane sexuální metlou džungle. 

V čem byla vlastně Nová vlna nová? Měla nějaký program, který by 
ji charakterizoval jako hnutí? K odpovědi na druhou otázku můžeme použít 
Spinradův názor, že chápat Novou vlnu jako programové hnutí by znamenalo 
něco jako hovořit o dobře organizované anarchii. Výše uvedené příklady 
to více či méně potvrzují, ale současně naznačují i něco dalšího, že 
totiž v nejširším slova smyslu představuje Nová vlna pokusy o nalezení‘; 
jazyka a sociální perspektivy pro SF pokusy, při nichž dominovalo úsilí 
využít literární nástroje renomovaných spisovatelů mainstreamu a 
parodie či parafráze starších mistrů – a také bourat pomyslné hranice 
svazující SF do konvencí. Prostě, pro SF to představovalo stimulující 
a vzrušující období, plné odvážných snah poznamenaných různým stupněm 
úspěšnosti. 

Brno, srpen A.F. 171 
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Ivana HOLZBACHOVÁ 

ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI 

(Jean-Pierre Hubert: Onbromanies, Denoël, Paris 1985) 

Ombromanies patři k iniciačním románům, které s klasickou SF nemají 
už skoro nic společného, můžeme jej však zařadit k inteligentně napsané 
fantasy. Se SF jej spojuje pouze začátek blízký k postkatastrofické a 
absurdní vizi: Na pláži existuje kadetka, jejíž absolventi jsou cvičeni 
k víceméně nesmyslnému účelu, tj. prodloužit existenci vlastního 
učiliště jako jeho budoucí instruktoři. Nemluví se o válce, nemluví se 
o ostatním světě^ nic se neví ani o tom, odkud kadeti (chlapci i dívky) 
pocházejí. 

Jeden z kadetů – Hejne – se bez zvláštního důvodu vzbouří proti kázni 
vyžadované ústavem. Za to je celá jeho skupina (jeden za všechny, všichni 
za jednoho) vyslána do oblasti mlhy, která začíná nedaleko v moři. To 
je počátek vlastního děje románu, který spočívá v nakupení epizod 
vymykajících se nejen zkušenosti kadeta, ale i čtenáře. Hejne se tu 
setkává se světem měnlivých objektů i bytostí, světem,’kterým prochází 
v neustálém údivu a s přesvědčením, že jeho cesta má jakýsi cíl. Jaký? 
To neví ani on, ani čtenář. Ukáže se, že z pětičlenné skupiny pouze Hejne 
dokáže úspěšně zvládnout sérii těžkých a nebezpečných zkoušek, které jsou 
v závěru vysvětleny v podstatě jako inkarnace podvědomých pochodů v 
procesu dospívání. Díky němu se však skupina opět spojí: jakožto 
životaschopný organismus může fungovat ve společnosti svobodnější než 
byla ta, která byla ztělesněna kadetkou. Avšak – teprve nyní se odhaluje 
tajemství původu kadetů – tato nová rodina je určena k tomu, aby plodila 
potomstvo, které je pak předáváno do kadetky. 

Ombromanies je tedy jakýmsi symbolem pro věčný koloběh života a 
psychického zrání, přičemž jeho smysl je snad vyjádřen v tom, že v 
Hubertově vizi se ploditelem nové generace smí stát jen ten, kdo prokázal, 
že k tomu skutečně dozrál. (Tedy někteří z „rebelů“, tj., kdo se úspěšně 
adaptovali na kadetku, jsou výslovně označeni za neschopné dokonalého 
růstu.) 

ISCAMBSKÝ LES 

(Christian Charriere: La foret ďlscambe. Paris 19B0) 

Vydavatel označil Charrierův román za román iniciační, čímž chtěl 
zřejmě vyjádřit, že se v něm popisuje přeměna spojená s dospíváním lidí 
a snad i společnosti. Okolnosti, za nichž k těmto přeměnám dochází, nás 
však opravňují i k použití epiteta „fantasy“. 

Charriere vychází z předpokladu, že před dlouhou dobou prošla Země 
atomovou válkou, která radikálně změnila přírodní podmínky i společnost. 
Francie se dostala do tropického pásma, většinu jejího středu a severu 
zaujímá obrovský prales – Iscambský les – ve kterém žije spousta různě 
mutovaných živočichů: právě zde sáhl Charriere po arsenálu fantasy: vedle 
trpaslíků se tu setkáváme s třímetrovými mravenci a termity nadanými 



- 9 - 

rozumem i s dalšími druhy, z nichž největší roli hrají „klapati“ – 
pololidé-polorostliny. Na jihu Francie se udržela technokratická a 
byrokratická společnost se zbytky průmyslu, která v honbě za přísnou 
racionalitu krutě potlačuje jakékoliv projevy citu. Severněji existují 
menší zemědělské komunity, jejichž celkový způsob života se podobá 
feudálnímu. I zde však cit a instinkt – symbolizované lesem – vystupují 
jako sice něco mocného a uznávaného, co je však potřeba udržovat v určitém 
odstupu. 

Do jedné z těchto komunit – údolí Emeraudy – se dostanou na své cestě 
do Paříže – zaslíbeného bájného města – dva poutníci, kteří pro své názory 
museli uprchnout z byrokratické Marseille. Patří k těm, které racio-
nalistická společnost pronásleduje za jejich mystickou víru v bájný svět 
rajských ostrovů; cestu k nim jim mají ukázat knihy v pařížské knihovně. 
Protože se záhy ukáže, že poutníci jsou pronásledováni silným policejním 
oddílem, rozhodne se jim pomoci adoptivní syn místního krále, bojovník 
It‘van. 

Cesta do Paříže vede po dálnici A6, jejíž mapu u sebe poutníci mají. 
Překonávají různé nástrahy a nebezpečí, ale hlavně si po svém vykládají 
zbytky civilizace, se kterými se na své cestě setkávají: především – 
protože putují po bývalé dálnici – benzínových stanic. Z jejich názvů 
konstruují celý panteon nových božstev (např. bohyně Shell), který jim 
pomáhá interpretovat jejich skutečnost, a pomalu opouštějí víru ve vnější 
existenci rajských ostrovů. 

Poutníci skutečně do Národní knihovny dorazí, osvobodí přitom říši 
„klapatů“ ze zakletí, ale sami jsou zajati zbytkem policistů, kterým se 
podaří přestát nástrahy pralesa. (Protože policisté jsou představiteli 
strohé racionality, je cesta pralesem pro ně obtížnější než pro 
poutníky.) Poutníky zachrání doslova v poslední chvíli It‘van, který se 
zdržel tím, že pomáhal termitům ve válce s mravenci; díky tomu nyní 
disponuje nezanedbatelným ozbrojeným doprovodem. Spolu se všichni vrátí 
do Emeraudy, kterou osvobodí od tyranie Marseillanů, kteří se jí mezitím 
zmocnili a přeměnili ji v něco, co se nápadně podobá kambodžskému 
koncentračnímu táboru, a poté odcházejí na jih hlásat a prosazovat novou 
pravdu i v samotné Marseilli. Jejich odchodem téměř pětisetstránková 
kniha končí. 

Charrierovi se podařilo napsat nesmírně barvitý a napínavý text, 
v němž bezesporu využil i svých osobních zkušeností z dálného Východu. 
Zároveň se však zřejmě pokusil i vyjádřit své názory na Francii a evropský 
svět. Ten vidí jako strohou racionalitu a v protikladu k celistvosti 
života, do které patří i pudy a instinkty. To se projevuje např. v tom, 
že jako symbol doby, která se dokázala sama zničit neutronovou vál-
kou,nacházejí poutníci v pařížské Národní knihovně Nulový stupeň 
rukopisu (čelné dílo francouzského literárního strukturalismu od T. 
Bartha) i tím, že jako metodu osvobození jednotlivce, ale i celé komunity, 
navrhuje Charriere na dvou významných místech postupy klasické psy-
choanalýzy (překonání Oidipovského komplexu), které jeho hrdinové 
používají, aniž pochopitelně mají ponětí o existenci S. Freuda. Do určité 
míry právě tyto postupy svou naivitou knihu poškozují. Přesto zůstává 
zajímavým a velice – zopakujme to – barvitým příběhem. 
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František NOVOTNÝ 

INFORMATIKA A ROBOTIKA – NOVÉ 
FAKTORY NÁBOŽENSKÉHO MYŠLENÍ ? 

Jestliže doposud byla věda stavěna do protikladu k magickému a 
mystickému vnímání a chápání světa, jestliže věda byla hlavním ar-
gumentem vědeckého ateismu v boji proti náboženskému myšlení, dochází 
dnes, s rozvojem nových, na informaci založených vědeckých disciplín, 
k paradoxnímu zvratu. 

Začněme od matematiky, královny věd. V období mezi dvěma světovými 
válkami rakouský matematik Kurt Gödel dokázal, že logické struktury, 
tak jak s nimi operujeme, jsou rozporné a soubor vět, množina ma-
tematických zákonů na nich formulovaná, nemusí být ve všech případech 
pravdivá, a my nikdy nebudeme schopni tuto množinu omezit pouze na věty 
pravdivé. Jinými slovy, exaktně matematicky dokázal, že pro člověka 
existuje oblast nepoznatelna!!! (Je třeba ještě jednou zdůraznit, že 
se nejedná o žádnou filozoficky idealistickou spekulaci, nýbrž o obecně 
platný matematický důkaz, jenž Gödel formuloval ve svých „pesimis-
tických“ větách – je vidět, že si byl dobře vědom fatálnosti svého 
důkazu.) 

Gödelovy teorémy se začínají uplatňovat v robotíce, a je to právě 
tato rozvíjející se věda, která společně se svou sestrou informatikou 
jako trojský kůň zasazuje naivně pojímanému vědeckému ateismu další 
ránu. Základním materiálem, s nimiž tyto vědy pracují, je informace, 
tedy jakási sama o sobě nehmotná vlastnost hmoty. Informace je tedy cosi 
navíc, co hmota nese, nebo co je ukryto, zakódováno v její struktuře. 
Z těchto důvodů již sama informace zapáchá ortodoxnímu materialismu 
čertovinou, a proto byla kybernetika označena J.V. Stalinem jako 
buržoazní pavěda. 

Kybernetika a z ní vycházející informatika a robotika, právě díky 
svému informačnímu pojetí, jsou schopny běžně, inženýrsky exaktním 
způsobem, operovat s pojmy jako vědomí, vnímání, poznání a myšlení, o 
kterých doposud, značně spekulativně, pojednávala filozofie. My si 
zatím jen velmi málo uvědomujeme, jaký průlom do našich myšlenkových 
klišé to znamená! Tak jako atomistika a teorie relativity obrátila 
vzhůru nohama naše fyzikální představy, dělá totéž v současné době 
kybernetika s filozofií. Jedním mávnutím smetá ze stolu problémy, jež 
trápily filozofy celá staletí, a ukazuje, že mnoho filozofických 
otázek, tak dlouho nezodpověditelných, je nesmyslně položených a nemá 
cenu na ně odpovídat. Týká se to např. problému duše (vědomí), problému, 
s nímž se potýkal celý středověk a který materialismus vyřešil nic 
neříkajícím tvrzením, že se jedná o vlastnost hmoty. Dnes je to 
technický, inženýrský termín – lidský software, programové vybavení 
člověka, jak by odpověděl každý student informatiky. 

Od věků se lidé ptali na svoji totožnost, na smysl svého bytí. 
Otázka, kdo jsme, co je člověk, se stala stěžejní otázkou filozofie, 
ale i tuto otázku smete kybernetika ze stolu, neboť poslední výsledky 
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robotiky a informatiky vedou k novým horizontům, k daleko důležitější 
otázce, ne už analytického charakteru, nýbrž k mnohem obtížnější otázce 
syntetické: Co ze sebe uděláme, co vytvoříme z člověka?, navíc s vysoce 
závažnými, nově formulovanými otázkami, jež klasická filozofie ne-
znala, nebo si nekladla – Je člověk stroj? Jsou schopny stroje myslet? 

Posledně uvedené otázky se vynořily v souvislosti s projektem 
vytvoření umělé inteligence, Na tomto projektu, ještě před nedávnem 
zcela fantastickém, se ve světě vážně pracuje a byl by vlastně korunou 
lidských snah na poli informatiky. 

Co však z něj vyplývá? Dejme tomu, že se podaří jej uskutečnit, 
že se nám podaří zkonstruovat myslící stroje. Jaký pak bude vztah těchto 
strojů k nám? 

Bohužel i ateismus, který sám o sobě tvrdí, že je vědecký, tuto 
okolnost opomíjí a primitivně setrvává na stanovisku, že přežitky 
náboženského smýšlení jsou dány výchovou, ať už rodinnou či spole-
čenskou. Neuvědomuje si novou kvalitu, že to bude právě výrobní proces, 
který v budoucnu bude mít lví podíl na formování náboženského vidění 
světa. (Toto zjištění je o to smutnější, že je to právě vědecký ateismus, 
vyzbrojený dialektickým a historickým materialismem a vycházející z 
Marxovy představy člověka jako homo economicus, jemuž tento aspekt 
uniká!) 

Ovšem my můžeme naši úvahu zobecnit. Jestliže dojde k naznačenému 
vývoji inteligentních systémů a jestliže jsme chápali dějiny jako boj 
s magickým a mystickým výkladem světa, můžeme prohlásit, že tento boj 
vyvrcholil první průmyslovou revolucí, evidentním úspěchem materi-
alistickomechanistického výkladu světa nad magií a mystikou. I vojensky 
organizovaná katolická církev přežívá do našich dnů spíše jako or-
ganizovaná centrála moci, jako systém, a ne jako čistá duchovní síla, 
opřená pouze o svou víru. 

Leč stejně jako po přílivu nastává odliv, přestávají dnes novodobé 
vědecké poznatky potlačovat náboženské představy, ba naopak, dokonce 
je začínají podporovat. I náš každodenní život, ten úplně všední a 
obyčejný život, se opětovně stává magickým – osobní předměty, jako auta, 
pračky, tramvaje, metro, ba i celé budovy na nás začínají mluvit, neživé 
předměty se chovají jako živé, poslouchají naše příkazy, náš hlas, dveře 
se otevírají na zvučně pronášená hesla jako v pohádce o Ali Babovi a 
čtyřiceti loupežnících, díky masovým médiím a moderním spojovacím 
systémům se stáváme všudypřítomnými a vševědoucími – a přitom drtivá 
většina z nás neví, jak tyto systémy fungují – a přitom nevědomost je 
základem každé magie! 

Avšak fakt, že novodobé vědecké poznatky svým charakterem a 
strukturou posilují náboženské vidění světa nemůže skutečného dia-
lektického materialistu poděsit. Naopak, neboť tento trend zcela 
odpovídá základnímu zákonu dialektiky – vývoji po spirále! 

Po prvotním primitivním magickém a mystickém vnímání světa (a o 
tom, že to bylo na úsvitu lidstva jediné možné a zcela oprávněné mínění, 
se dnes již nepochybuje) přišlo období plochého materialismu, jež se 
před našima očima uzavírá, aby bylo vystřídáno magickou, ovšem na 
kvalitativně vyšší úrovni, a náboženskou budoucností. Bude to tedy zase 
budoucnost s Bohem, leč ne s mysticky tajemným Bohem, k němuž je třeba 
vzhlížet a jehož je třeba se obávat. Bude to totiž budoucnost s člověkem 
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jako bohem, s člověkem Tvůrcem a Velkým Inženýrem, s člověkem, jenž si 
sám bude tvořit podřízené bytosti a vesmíry pro ně podle svých přání 
a chuti, jak tak přesvědčivě prorokuje Stanislav Lem ve své Summě 
technologie. Pokud si toto vědecký ateismus neuvědomí, pokud nás 
systematicky nezačne připravovat na úlohu, že jsme to my, lidé, jimž 
je určena role Boha (je to jediný úkol, který mu budoucnost poskytne), 
stane se směšným a neužitečným asi jako středověká nauka o sukubech a 
způsobí, že většina lidí nebude sloužit náročným požadavkům budoucnosti 
– roli Boha, a z neznalosti upadne do zastaralého, primitivně mystického 
vnímání světa. (Je s podivem, jak tato věda, ostatně stejně jako další 
disciplíny marxismu, přestává být schopna sebereflexe, jak se snaží 
vymanit z pod vlády železných zákonů dialektiky, jak se pokouší stát 
se samostatnou enklávou, kde dialektika neplatí, i když vše ostatní, 
všechno mimo, dialektikou neúprosně poměřuje a tak se odřezává od 
stromu, na němž vyrostla, měníc se na pusté dogma, idealističtější než 
všichni její protivníci.) 

Existuje ovšem jedno reálné nebezpečí, že naše úvaha je zcestná, 
že se nám nepodaří sestrojit umělou inteligenci, že totiž při pokusu 
stát se Velkým Inženýrem narazíme na gödelovské omezení poznatelnosti 
světa, jak jsme se o něm zmínili na počátku. 

Teprve tento neúspěch by měl fatální následky, neboť by byl přímým 
matematickým důkazem existence Boha, toho starodávného mystického 
Boha, sobeckého demiurga, tajnůstkářského Velkého Inženýra, a my bychom 
byli na věky odsouzeni do role otroků. 
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Ivana HOLZBACHOVÁ 

K NÁZORU S OTAZNÍKEM 

Příspěvek Fr. Novotného je typickou reakcí technika na nové jevy 
v jeho vlastní disciplíně a pokusem o – odpusťte mi ten výraz – amatérské 
filozofické zobecnění těchto jevů. Aniž bych se chtěla široce rozepisovat 
o vztahu odrazu světa, světového názoru a filozofie, konstatuji pouze, 
že Novotný si dovolil ve vztahu k filozofii něco, co bychom si on ani 
já nedovolili ve vztahu k medicíně, totiž posuzovat ji na základě naprosto 
neodborných a roztříštěných znalostí posbíraných náhodně v nějakých 
zdravotnických kursech nebo přednáškách pro laickou veřejnost. Oba totiž 
pravděpodobně uznáváme, že medicína je vysoce specializovaná disciplína 
a běžný neodborník do ní nemá co mluvit. Bohužel, většina naší veřejnosti 
se domnívá, že s filozofií je to jinak, už jen proto, že nepoužívá 
technických nástrojů a přístrojů a její jazyk je alespoň zdánlivě 
podstatně srozumitelnější než jazyk medicíny. (K tomu se ještě do-
staneme.) 

To není jen vina naší veřejnosti, ani Františka Novotného. Svou roli 
tu sehrála jistě dobře míněná, ale často špatně uskutečňovaná snaha po 
šíření vědeckého světového názoru. Výsledkem jsou znalosti filozofie v 
nejlepším případě na úrovni VUMLu (nedávno jsem jej musela absolvovat, 
takže vím, o čem mluvím), nebo toho období, na které se Novotný výslovně 
odvolává, totiž stalinismus. Tomu odpovídá i jeho práce se zákonem negace 
negace. Od Stalinovy doby však už uplynulo pěkných pár let a i marxistická 
filozofie učinila značný krok kupředu. 

Tolik k mému postoji k pokusu Fr. Novotného obecně. Omlouvám se za 
to, že je možná zbytečně tvrdý, ale jeho text ve mně vzbudil takové pocity, 
jaké by v něm vzbudil text můj, kdybych se mu pokoušela mluvit do jeho 
profese. 

Neznamená to ovšem, že neuznávám, že se Fr. Novotný dotýká několika 
závažných problémů, se kterými se filozofie musí vypořádat; ujišťuji však 
jej, že o nich už byla napsána řada statí; jen se po nich podívat, např. 
do odborného filozofického tisku. Já se k těmto problémům mohu vyjádřit 
pouze tezovitě nejenom proto, že AF není časopis, v němž by se měla 
uveřejňovat filozofická pojednání a diskuse, ale i proto, že se v rámci 
filozofie specializuji na jiné otázky. (Ano, i uvnitř filozofie už 
existuje specializace.) 

1. Souhlasím s Fr. Novotným, když kritizuje neodborné zasahování 
filozofie do speciálních a technických věd. K příkladu, který uvedl on, 
mohu přidat další: kritiku některých kosmologických teorií jakožto 
důsledků teorie relativity (singularita vesmíru), a jistě by se našlo 
ještě něco. Tyto zásahy poškodily jak marxistickou filozofii samu, tak 
speciální vědy, pokud si do své práce nechaly mluvit. A víme, že u nás 
si do ní musely nechat. 

Podstatnou součástí materiálu, který filozofie pro své zobecňování 
používá, jsou samozřejmě poznatky přírodních věd. Avšak je nutné 
vyžadovat tu nesmírnou opatrnost a snahu proniknout ke skutečné podstatě 
daného objevu nebo teorie. Pokud filozofie tento požadavek neplní, pak… 

To je také důvod, proč se pokud možno nebudu zabývat důsledky 
Gödelova teorému. Nerozumím mu, Novotného výklad mi samozřejmě nestačí 
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a nechci vyprodukovat další spekulaci, nejen neplodnou, ale i směšnou. 
2. Chtěla bych upozornit na skutečnost, že pokud speciální vědy a 

filozofie čerpají svou terminologii z běžného jazyka, naplňují pojmy 
jiným obsahem. Klasickým příkladem je pojem „hmota“, který má jiný význam 
v běžném jazyce, jiný ve fyzice a jiný ve filozofii. Tak je tomu i s pojmy 
„vědomí“, „vnímání“ atd., které cituje Novotný. Mají různé významy podle 
toho, zda je čteme v románu, psychologické, filozofické nebo kybernetické 
práci. Je to nepříjemné, ale je to tak. Jestliže tento fakt popřeme, může 
se nám stát to, co se stalo Novotnému, totiž že sklouzneme k jednomu z 
nejhorších filozofických hříchů, a to je k redukcionismu. Osvícenci 
redukovali člověka na mechanický stroj, někteří etologové jej redukují 
na zvíře, Novotný na počítač. Sice nesmírně výkonný, ale přece jen 
počítač. Zapomíná na to, že v člověku je cosi neredukovatelného, cosi, 
z čeho možná plynou otázky, které Novotný považuje za nesmyslné. Ať se 
nezlobí: já zase považuji za nesmyslné ztotožnění duše s lidským 
softwarem. 

3. Z toho plyne i můj nesouhlas s tím, že veškeré otázky o podstatě 
člověka budou nahrazeny otázkou, co z člověka uděláme. Nejen filozofové, 
ale i antropologové uvažují o tom, že v člověku existují jakési uni-
verzálie, stálé vlastnosti, které existovaly, existují a budou exis-
tovat, dokud člověk bude člověkem. Nepřímým důkazem jejich existence jsou 
neurotické a zdravotní potíže vyplývající z toho, že v rámci vědec-
kotechnické revoluce se nároky na člověka mění příliš prudce. Jistě, 
můžeme se ptát, co ještě můžeme z člověka udělat. Ale musíme také uznat 
a poznat meze jeho měnitelnosti. 

4. Nechtěla bych se vyjadřovat k otázce, budou-li inteligentní 
stroje považovat lidi za bohy. Asi to bude záviset i na programu (nebo 
jeho daleko vyspělejší analogii – zde se jako neodborník neodvažuji ani 
hádat), který do nich lidé vloží. Spíš mne děsí myšlenka, že by – za 
určitých společenských podmínek – mohli za bohy považovat vyspělé myslící 
stroje lidé. 

5. Souhlasím s názorem, že žijeme ve světě, ve kterém většina lidí 
neví, jak fungují a hlavně jak vznikly věci, které běžně používáme. 
Marxismus tento fakt označuje jako jeden z aspektů odcizení. Tato 
skutečnost může – opět jen za určitých společenských podmínek – opravdu 
vést k vytváření novodobých mýtů. Obranou proti tomuto procesu snad může 
být vědomí, že všechny tyto věci byly vytvořeny člověkem a jsou tedy 
založeny na postupech, které jsou principiálně pochopitelné. Nemusím 
ovládat všechny rovnice a zákony mechaniky k tomu, abych – za pomoci 
konstruktéra, který bude mít schopnost mluvit srozumitelně i k tvorovi 
tak technicky nenadanému, jako jsem já – pochopila alespoň základní 
princip, který umožňuje funkci automobilu nebo třeba kosmické lodi. 

6. Poněkud komický se mi zdá přechod od nepochopení světa běžných 
předmětů k náboženství člověka – tvůrce. Pokud by takový názor vznikl, 
nebyl by náboženstvím, protože náboženství podle definice předpokládá 
existenci nadpřirozené bytosti. Byl by to určitý typ světového názoru, 
který ostatně už existuje, alespoň v jistých kruzích technické inte-
ligence. Takový názor ovšem nevyrůstá z představy o nepoznatelnosti světa 
věcí, nýbrž naopak z iluze o tom, že všechno je poznatelné a vypoči-
tatelné. Tato iluze je však pro budoucí vývoj člověka nesmírně ne-
bezpečná. To vidíme např. na současných ekologických problémech. Krize 
životního prostředí přece vznikla mj. proto, že jsme přecenili své 
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technické možnosti a nevzali v úvahu skutečnost, že vztahy mezi člověkem, 
civilizací a přírodou jsou nevyčerpatelné, že je není možno bezezbytku 
poznat a že by tedy byla na místě obrovská opatrnost při každém zásahu 
do této křehké a složité struktury. Mimochodem, teze o nevyčerpatelnosti 
světa a neukončitelnosti poznání je stará filozofická teze, kterou v 
rámci marxistické filozofie hlásal např. Lenin, jenomže se na ni jaksi 
nebral ohled. 

Trochu skromnosti by tedy člověku neškodilo a Lemovy vývody je 
v této souvislosti třeba odkázat buď do říše pusté fantazie, kam je snad 
situuje i on sám – viz jeho vesmírné grotesky – nebo, není-li tomu tak,do 
oblasti velice nebezpečné ideologie. Snad by bylo možné využít zde i 
Gödelův teorém, z něhož však asi bude možné vysoudit i něco jiného než 
představu sobeckého demiurga. Koneckonců z poznání, že jsme omezení a 
nedokonalí, nemusí vyplývat, že existuje někdo neomezený a nejdoko-
nalejší (tak křesťanství, a nejen ono, definuje boha), samozřejmě kromě 
vesmíru a přírody, jejichž jsme nikoli otroky, nýbrž součástí. 
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z dílny literátů + + + z dílny literátů + + + z dílny literátů + 

Jana NOVOTNÁ 

POST SCRIPTUM 

13. jedenáctý 362 

Milý vnuku! 

Pán pravil: Nikdy se neobrátíš proti mé vůli! 
Své činy podřídíš mému zájmu veškerému! 

K napsání dopisu tobě, můj vnuku, jsem dospěl po dlouhém a bolestném 
rozjímání. Jsi, mému srdci ze všech nejdražší. Pokud i ty chováš k mé osobě 
cit, porozumíš mému rozhněvanému hlasu. Pochopíš, že ruku moji vede láska 
i strach: láska k tobě samému a bázeň z díla tvého. Vím, že v tobě vzbudím 
nevoli – nemohu však složit ruce v klín a v strnulosti přihlížet, jak kráčíš 
k jistému Zatracení. Napořád a s rozmyslem popíráš Zákon, daný v úsvitu 
života Pánem: Obracíš se proti Jeho vůli, neboť, jak praví Kniha, sloužiti 
budeš Jemu – ty však sobě samému sloužíš. 

Své činy nepodřizuješ Jeho zájmu veškerému, neboť, jak praví Kniha, 
svět Jemu patří – ty však sis ho vzal. Nabyls víru, žes sám sobě cílem, 
Pánu nepodřízeným, a proto, jak praví Kniha, zatracený budeš! Vysmál ses 
aktu stvoření Pánem, sebe sama za své dílo považuješ, a proto, jak praví 
Kniha, trestu neujdeš! Bolí mě to, můj vnuku. To, o čem jsem zprvu jen 
slýchal, později však svými zraky psáno viděl, naplnilo mě černými 
obavami. Porušils všechna pravidla! Vstoupils na posvátné území Nedo-
tknutelných Dětí Páně. Pak ses jich zmocnil, abys je pokořil. Spolek 
rouhačů, s kterými ses spřáhl, abys potupil Pánovo jméno, je sice vznešeně 
nazýván „vědeckou expedicí“, název ten je však jen pouhou zástěrkou pro 
rouhání a popírání Pánovy vůle. Zapřísahám tě, vnuku, zhroz se svých činů! 
Padni na kolena a pokoř se! Nevyvyšuj se nad Pána! Neponižuj Vyvolené – 
Pánovy Děti! Poklekni a pokoř se! Skloň hlavu! 

Vím, řekneš: Děd nemá dosti rozumu, patří do starého železa. Ano, 
jsem letitý. Není však právě to důvodem k bázni, úctě a poslušnosti? 
Zapřísahám tě, vnuku, vezmi si má slova k srdci, máš-li nějaké. 

Tvůj děd 

20. jedenáctý 362 

Dědečku, 

Tvůj dopis mě, tak jako vždycky, potěšil. Lichotí mi, jak velké 
starosti si děláš s mým „zatracením“. Vždyť přece víš, dědečku, jak 
nahlížím na to Tvé náboženství. Nemůžeš mi zazlívat, že jsem se narodil 
později než Ty, ani to, že si moje generace razí tak energicky cestu za 
poznáním. Protože ctím Tvé názory, přál bych si, aby ses zamyslel nad tím 
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nádherným pojmem, který předložila společnosti naše velkolepá moderní 
civilizace: nad tolerancí. Jak sám víš, právě ona nám umožňuje vést šťastný 
a mírový život. 

Vůbec se nezmiňuješ o svém zdraví, a z toho usuzuji, že Tě příliš 
netrápí Tvé nemocné klouby ani poruchy energosystému. 

Jak rád vzpomínám na šťastné chvilky v dětství, kdy jsem u Tebe 
trávíval prázdniny. Nikdy nezapomenu na pohádky, které jsi mi vyprávěl. 
Zlob se nebo ne, milý dědečku, ale byly to právě Tvé vzrušující báchorky, 
co mě přivedly na napínavou cestu vědy. Pamatuješ? Sedávali jsme před 
domkem na staré lavičce z ocelových trubek (ještě tam stojí? Tak dlouho 
jsem Tě už nenavštívil!) a Tys mi vyprávěl o úsvitu našich dějin, o 
železných biotech – nebo robotech? – kteří neměli pružná těla, jako máme 
my, a nemnožili se samoreprodukcí. Učil jsi mě, že je tvořil pán. Jak dobře 
se pamatuji na mrazení v zádech, na úžasné vzrušení, které jsem při líčení 
Tvých náboženských vizí prožíval. Samotné mýty mě však neuspokojovaly. 
Dychtil jsem poznat pána. Toužil jsem po jeho lásce, po jeho pohlazení. 
Jak je to už dávno. 

Expedice byla úspěšná. Vstoupili jsme na „posvátné“ území nedo-
tknutelných dětí páně, a věř mi, nic vznešeného bys na nich neshledal ani 
Ty sám. Kdybys je poznal tak jako já, hned by Tě přešel Tvůj religiózní 
zápal. Jsou ochlupení. Na končetinách mají místo čidel prsty – takové 
směšné klacíčky. Jinak se nám dost podobají. Jsou tak nesmírně primitivní: 
zdalipak víš, že nečerpají energii z ultrazdroje, ale… zdráhám se hovořit 
o tom dál, snad později. Jako každá zbytková civilizace rychle degenerují 
a v důsledku toho jsou ovládáni megalománií a inklinují k sebezbožštění. 
Provedli jsme úspěšný zátah a odchyt, ale nebylo to, věř mi, nic lehkého. 
Znají dokonale to své „posvátné území“ – stále nám unikali. Když byli 
lapeni, prskali a škrábali. Trochu mě mrzí, že jsi, dědečku – promiň mí 
ten ostřejší výraz –tak zarputilý fanatik. Jedním z účastníků expedice 
byl biot ještě starší než Ty. Vůbec nepodléhal náboženským bludům! S 
vášnivou zvídavostí se účastnil odchytu a jásal nad každým úlovkem. Měl 
jsem to udělat už dávno, dělám to tedy dnes: Zvu Tě k sobě, dědečku. Ukážu 
Ti je, ty Tvé děti páně. Na vlastní oči se přesvědčíš, jak jsou posvátní. 
No tak dobrá: Víš, z čeho čerpají energii? Z jídla. Víš, co je to jejich 
jídlo? Tvorové jim biologicky blízcí. Dost o tom. Při vší úctě ke Tvé rzi, 
dědečku – také jedno úsloví z bájesloví – mýlíš se. Končím a doufám, že 
bez dlouhého zdráhání přijmeš mé pozvání. 

Vím, že Tě můj dopis zase rozčílí, ale až se uklidníš, zamysli se, 
prosím, a hned pak přijeď. 

Tvůj vnuk 

Post scriptum 

Dědečku, nemohu za to, že pokrok tak uhání kupředu. Dějí se věci, 
kterým lze dnes ještě jen stěží uvěřit – ale už je to tak! Podařilo se 
nám vyvinout stroj, který se nám podobá! Umí pracovat! Možná se naučí 
mluvit! Odvažuji se doufat, že se nám – jednou – naučí rozumět! Není do 
úžasné? Řekni, dědečku, nesmiřuje Tě to alespoň částečně s vědeckým 
pokrokem a civilizovaným myšlením? 
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odjinud po našem . . .  odjinud po našem . . .  odjinud po našem . 

Robert SILVERBERG 

MUŽ, KTERÝ SE VRÁTIL 

Přirozeně, strhl se kolem něj náramný povyk, jelikož byl skutečně 
prvním, kdo se vykoupil ze smlouvy a vrátil z kolonií. Osmnáct let byl 
pryč, farmařil na bezútěšné Novotny IX a kdo ví, kolik z těch let musel 
šetřit a dřít, aby si vydobyl cestu domů. 

Dále se říkalo, že je v tom žena. Snad to mohla být i velká romance 
století. A tak dřív, než loď, která ho přivezla, přistála na kosmoportu 
Long Island, stal se John Burkhardt osobností známou po celé soustavě. 
Zpráva o jeho návratu ho předešla. Zpráva – a pověsti, řeči a výmysly 
ve všech podobách. 

Kosmická loď Lincoln, vracející se z rozsévání kolonií po vnějších 
oblastech galaxie, vezla poprvé ve své historii pasažéra majícího 
namířeno na Zemi. Na přistání lodi netrpělivě čekala menší armáda 
novinářů a s nimi devět světů. 

Když vstoupil na plošinu vykládkového výtahu a sjel s ní dolů, 
rozčeřil se shromážděný dav šumem poznámek. Burkhardt se pro svoji úlohu 
perfektně hodil. Byl to vysoký muž, hubený, vyzáblý. Jeho obličej byl 
vážný, rty úzké a bledé, vlasy pozvolna šednoucí, třebaže byl jen 
čtyřicátník. A jeho oči – hluboké, rozkazovačné, planoucí. K mýtu se 
hodilo všechno – fyzická stránka, tvář, oči. Byly to oči muže, který 
je schopen vzdát se pro neopětovanou lásku Země, a pak se jen z čisté 
síly této lásky po osmnáct let dřít. 

Kamery se rozběhly. Vytryskla světla. Pět set reportérů cítilo, 
jak jim v očekávání toho velkého příběhu vysychá jazyk. 

Burkhardt se zdrženlivě usmál a zamával hordě novinářů. Neza-
stiňoval si oči, nemžoural, neodvrátil se. Vypadalo to, že se ovládá 
až nepřirozeně. Čekali, že bude plakat, možná i poklekne a políbí půdu 
Matičky Země. Nic z toho neudělal. Jen se usmál a zamával. 

Člověk od Global Wire vykročil vpřed. Zvítězil v losování a získal 
tak privilegium vést první rozhovor. 

„Vítejte na Zemi, pane Burkhardte. Jaké to je být zase doma?“ 
„Jsem rád, že jsem tady,“ Burkhardtův hlas byl rozvážný, hluboký, 

odměřený a ovládaný, jako vůbec všechno na něm. 
„Nerozrušila vás ta armáda novinářů, že?“ 
„Tolik lidí pohromadě jsem neviděl osmnáct let. Ale ne – ne-

rozrušila mě.“ 
„Víte, pane Burkhardte, dokázal jste něco zvláštního. Jste vůbec 

jediný člověk, který se po podepsání smlouvy kdy vrátil na Zemi.“ 
„Já jsem jediný? To jsem nevěděl,“ odvětil klidně Burkhardt. 
„Opravdu, pane. A já bych rád věděl, jestli smím – pro biliony 

diváků – zda byste byl tak laskav a povyprávěl nám aspoň něco ze svých 
osudů? Tak zaprvé, pane Burkhardte, proč jste opustil Zemi? A proč jste 
se rozhodl vrátit?“ 

Burkhardt se rozvážně usmál. „Byla jedna žena,“ řekl. „Překrásná 
žena a nyní žena slavná. Milovali jsme se, kdysi, a když mě ona přestala 
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milovat, opustil jsem Zemi. Mám důvod věřit, že teď mohu znovu získat 
její lásku, a tak jsem se vrátil. A teď, když mě omluvíte…“ 

„Nemohl byste nám poskytnout nějaké podrobnosti?“ 
„Cesta byla dlouhá, a teď bych si raději odpočinul. Rád odpovím 

na vaše dotazy na formální tiskové konferenci zítra odpoledne.“ 
A prodral se davem k čekajícímu taxíku poskytnutému Kolonizační 

agenturou. 

Skoro každý v celé soustavě viděl ten krátký rozhovor, nebo se o 
něm aspoň doslechl. Zcela jistě to byla mistrovská práce. Jestliže byli 
předtím lidé na Burkhardta zvědaví, teď jím byli přímo posedlí. Vzdát 
se Země pro neopětovanou lásku, osmnáct let čekat na druhou šanci – proč? 
Byl jako některá z Dumasových postav přivedená k životu v polovině 24. 
století. 

Vždyť to nebyl jen tak obyčejný kousek vykoupit se z kolonizační 
smlouvy. Kolonizační agentura Sluneční federace zajišťovala přepravu 
kolonistů na vzdálené světy a usazovala je tam jako farmáře. Náhradou 
za cestu tam, za nástroje a půdu se kolonisté museli zavázat, že 
zůstanou, ožení a zplodí co největší počet potomků. Výsledkem tohoto 
programu, nyní již stoletého, bylo rozšíření pozemských kolonií po 
galaxii v okruhu větším než pět set světelných let. 

Jistě, teoreticky bylo možné, aby se kolonista vrátil na Zemi. Ale 
jen pár lidí to, zdá se, chtělo, a nikdo před Burkhardtem to neudělal. 
Abyste se vrátili, museli byste nejdřív splatit dluh vládě, což 
teoreticky znamenalo 20 000 dolarů za cestu, 5 000 za půdu a 5 000 za 
nástroje – plus šestiprocentní úrok ročně. Jelikož se-kolonistou nikdy 
nestal někdo, kdo by měl nějaké jmění, a jelikož bylo pro kolonistu 
hospodařícího v neobdělaném světě takřka nemožné shromáždit nějaký 
kapitál, nikdo se dosud nepokusil vykoupit. 

Až Burkhardt. Dokázal to. Dřel do úmoru, svojí produkcí převýšil 
své sousedy na Novotný IX a přebytky jim prodával. Každou penci navíc 
převedl zpět na Zem, aby byla investována do cenných papírů, a nakonec 
– po osmnácti letech – nashromáždil těch 30 000 plus vzešlé úroky, což 
ho zprostilo smlouvy. 

Dvacet miliard lidí na devíti světech chtělo vědět proč. 
Den po svém návratu uspořádal v hotelovém apartmá, které mu 

opatřila Kolonizační agentura, tiskovou konferenci. Povolení ke vstupu 
bylo značně omezeno – jeden člověk z každé z dvaceti předních 
zpravodajských agentur, nikdo víc. 

Oděn do světle fialové tuniky, na nohou otlučené sandály, tak vyšel 
Burkhardt uvítat reportéry. Působil velice důstojně – hrdá postava 
muže, tenkého ale pevného, s ohromnýma sukovitýma rukama a mocným 
předloktím. Šeď jeho vlasů mu ve světě zasvěceném kosmetickému 
omlazování dodávala patriarchální vzhled. A jeho oči, zářící jako dva 
majáky, bloudily po místností a provrtá– valy jednoho po druhém, 
vyvolávajíce sklíčenost a znepokojení. Takové oči neviděl na lidské 
bytosti dosud nikdo. Ale nikdo taky ještě neviděl navrátivšího se 
kolonistu. 

Usmál se, bez jakékoliv vroucnosti. „Výborně, pánové. Jsem vám k 
dispozici.“ 

Na úvod přišly okrajové otázky. 
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„Jakou planetou je Novotny IX, pane Burkhardte?“ 
„Chladnou. Teplo a nikdy nevystoupí nad patnáct stupňů. Půda je 

jen málo úrodná. Člověk si nemůže dopřát moc oddychu, když tam chce 
zůstat naživu.“ 

„Věděl jste to, když jste podepsal, že tam pojedete?“ 
Burkhardt přikývl. „Žádal jsem o tu nejméně žádoucí z obývaných 

kolonií.“ 
„Je tam mnoho kolonistů?“ 
„Myslím tak kolem dvaceti tisíc. Rozumějte, není to příliš po-

pulární planeta.“ 
„Pane Burkhardte, v jednom z bodů smlouvy s kolonisty se výslovně 

uvádí, že se musí oženit. Splnil jste tuto Část smlouvy?“ 
Burkhardt se smutně usmál. „Oženil jsem se ani ne týden po příletu, 

v roce 2319. Žena mi zemřela během první zimy po naší svatbě. Děti jsme 
neměli. Znovu jsem se už neoženil.“ 

„A kdy jste přišel na nápad vyplatit se ze smlouvy a vrátit se na 
Zemi?“ 

„Ve třetím roce na Novotný IX.“ 
„Jinými slovy, návratu na Zem jste obětoval patnáct let?“ 
„Správně.“ 
Byl to mladý reportér z Transuniverse News, který zkusil štěstí 

a zamířil ke skutečné podstatě vesmíru. „Mohl byste nám říct, proč jste 
změnil svůj názor a nezůstal kolonistou? Na kosmoportu jste řekl něco 
v tom smyslu, že je za tím žena…“ 

„Ano,“ zamručel Burkhardt neradostně. „Byl jsem docela mladý, když 
jsem se zapojil do kolonizačního plánu, vlastně mi bylo pětadvacet. Byla 
jedna žena. Já ji miloval; ona si vzala někoho jiného. A já udělal tu 
romantickou věc a upsal se na Novotny IX. O tři roky později jsem se 
ze zpráv ze Země dozvěděl, že se rozvedla. To bylo v roce 2322. Rozhodl 
jsem se vrátit na Zemi a zkusit ji přesvědčit , aby si mě vzala.“ 

„A tak jste se patnáct let rval, abyste mohl dokončit vaši starou 
romanci?“ zeptal se další novinář. „Ale jak jste po celou tu dobu věděl, 
že se znovu nevdala?“ 

„Ona se vdala,“ ohromil všechny Burkhardt. 
„Ale. 
„Dostal jsem zprávu o jejím novém sňatku v roce 2324 a o jejím 

následném rozvodu v roce 2325. Dále o jejím novém sňatku v roce 2327 
a následném rozvodu roku 2329. 0 novém sňatku ve stejném roce a následném 
rozvodu roku 2334. 0 novém sňatku roku 2355 a o rozvodu o čtyři měsíce 
později. Pokud mi neunikla nějaká čerstvější zpráva, po posledním 
rozvodu se již nevdala.“ 

„Vzdal jste se pokaždé svých plánů, když jste se dozvěděl o jejím 
novém sňatku?“ 

Burkhardt zavrtěl hlavou, „šetřil jsem dál. Byl jsem si naprosto 
jist, že žádné z jejich manželství nevydrží. Víte, po celá ta léta se 
snažila najít za mě náhradu. Ale lidé mají svou jedinečnost. Neexistují 
náhradníci. Přečkal jsem pět sňatků. Jejím šestým manželem budu já.“ 

„Mohl byste nám… mohl byste nám sdělit jméno té ženy, pane 
Burkhardte?“ 

Úsměv navráceného kolonisty byl ledový. „Zatím ještě nejsem 
ochoten prozradit její jméno,“ pronesl. „Máte nějaké další dotazy?“ 
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Když se odpoledne nachýlilo ke své polovině, Burkhardt konferenci 
ukončil. Vyprávěl jim podrobně o úsilí, s jakým shromažďoval peníze; 
vyprávěl jim o životě kolonisty; udělal všechno s jedinou výjimkou – 
neřekl jim jméno ženy, pro kterou to všechno udělal. 

Sám ve svém pokoji, poté, co odešli, hleděl na třpytivé věže New 
Yorku. Nad hlavou mu burácela trysková letadla; miliarda světel 
tříštila tmu na kousíčky. Uvědomil si, že mu New York připadá chaotický 
a odporný jako nikdy. Stýskalo se mu po Novotny IX. 

Ale musel se vrátit. Na rtech mu zahrál úsměv. Zneprůhlednil okna 
svého apartmá. Na kolonizovaném kontinentu Novotný IX je teď zima. Čas 
zahrabat se, zavrtat do závějí modrobílého sněhu vysokých jako hora. 
Na Novotný IX trvala zima osm standardních měsíců a pouze čtyři ze 
šestnácti standardních měsíců planety byly skutečně snesitelné. Přesto 
mohl právě tady člověk vidět výsledky své práce. Mohl používat své ruce, 
mohl měřit své úspěchy. 

A byli tam přátelé. Ne další usedlíci, třebaže to byli lidé dobří, 
dříči. Ale domorodci. Euranoiané. 

Mapy o nich nic neříkaly. Zůstalo jich kolem pěti set, aspoň tak 
nějak to tvrdil Donnoi. Burkhardt nikdy neviděl víc než tucet Euranoianů 
najednou a už vůbec nebyl schopen rozlišit jednoho od druhého. Vypadali 
jako tencí skřítci, bezbranní, poloviční výšky jako člověk; tělo jim 
pokrývala šedá kůže a měli smutné oči. Stáli nazí proti spalujícímu 
chladu jejich planety. Žili v jeskyních někde pod povrchem. A Donnoi 
se stal Burkhardtovým přítelem. 

Burkhardt vzpomínal a usmíval se. Našel toho malého cizince ve 
sněhové závěji, když byl tak blízko smrti, že jeden stav od druhého bylo 
vůbec těžké rozlišit. Ale Donnoi přežil, uzdravil se a v Burkhardtově 
chatrči strávil celou zimu. Občas vyprávěl, ale většinou naslouchal. 

Vyprávěl Burkhardt. Všechno mu pověděl, vyznal se té malé bytůstce 
o svém poblouznění, o tom, jak ho Lily podváděla a nemilovala, o své 
divoké, vášnivé touze vrátit se na Zemi. 

A Donnoi, když všechno pochopil, usoudil: „Vrátíš se na Zemi. A 
ona bude tvá.“ 

To bylo mezi prvním rozvodem a druhým sňatkem. Ten den, kdy ve 
zprávách našel zmínku o jejím novém sňatku, byl málem jeho posledním. 
Ale byl s ním Donnoi, který mu poskytl útěchu, a od toho dne se již 
Burkhardt netrápil. Lily se vdávala, ochabovala v manželství a 
rozváděla, a Burkhardt neúnavně dřel s vědomím, že až se vrátí na Zemi, 
nakonec Lily dostane. 

Donnoi mu vážně řekl: „Je to jen otázka usměrnění tvých přání. 
Podívej, ležel jsem umírající v závěji a přál jsem si, abys mě našel. 
Přišel jsi. Přežil jsem.“ 

„Ale já nejsem Euranoian,“ namítl Burkhardt. „Nemám tak silnou 
vůli, abych někoho dokázal přesvědčit.“ 

„Každý tvor, který myslí, může prosadit svou vůli. Podej mi ruku 
a já ti to ukážu.“ 

Burkhardt se jen usmíval nad těmi patnácti lety, vzpomínal, jak 
tehdy uchopil Donnoiovu ohebnou ruku takřka bez kostí do své; vzpomínal 
na ten prudký náraz energie, která z cizince vytryskla. Ruka mu brněla 
ještě několik dalších dnů. Ale od té chvíle věděl, že se mu to podaří. 

Dalšího rána dostal Burkhardt návštěvu. Tiskový konference byla 
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sjednána opět až na odpoledne, a Burkhardt prohlásil, že do té doby 
nebude žádné rozhovory poskytovat. Avšak návštěvník byl neoblomný. 
Nakonec zazněl telefon a Burkhardtovi oznámili, že je zde pan Richardson 
Elliot a chce ho navštívit. 

To jméno zadunělo jako zvon. „Pošlete ho nahoru,“ svolil Burkhardt. 
O několik minut později výtah vyplivl pana Richardsona Elliota. 

Byl menší než Burkhardt, buclatý, čistě oholen, růžolící. Na prstu se 
mu třpytil prsten, v broži u hrdla měl zasazen drahokam cizího původu. 

Natáhl ruku. Burkhardt ji přijal. Ta ruka byla pěstěná a mastná, 
jakoby něčím namazaná. 

„Vůbec nevypadáte, jak jsem si vás představoval,“ řekl Burkhardt. 
„Zato vy ano. Přesně.“ 
„Proč jste sem přišel?“ 
Elliot poklepal na zmuchlaný svazek novin pod paží. Rozbalil jej 

a ukázal Burkhardtovi rozloženou první stránku. „Četl jsem ten příběh, 
Burkhardte. Ihned jsem poznal, kdo je ta dívka… ta žena. Přišel jsem 
vás varovat, abyste si s ní nic nezačínal.“ 

V Burkhardtových očích se zablesklo. 
„A proč ne?“ 
„Je to čarodějnice,“ zamumlal Elliot. „Chlapa vycucá a slupku 

zahodí. Věřte mi. Já ji znám. Vy jste ji jen miloval. Já si ji vzal.“ 
„Ano,“ řekl Burkhardt. „Vy jste mi ji před osmnácti lety vzal.“ 
„Víte, že to není pravda, šla se mnou, protože si myslela, že bych 

ji mohl pomoci ke kariéře. Což byla pravda. Ani jsem nevěděl, že měla 
ještě někoho jiného – dokud nedostala ten dopis od vás s razítkem ze 
dne, kdy odletěla vaše loď. Ukázala mi jej – a smála se. Nemohu opakovat 
slova, která o vás říkala, Burkhardte. Ale byl jsem otřesen. Právě potom 
se moje manželství s ní začalo hroutit, i když trvalo ještě další tři 
roky, než jsme ten zápas odpískali. Ona ulovila mě. Já ji nikomu 
nepřebral. Věřte mi, Burkhardte.“ 

„Já vám věřím.“ 
Elliot si otřel zrůžovělé čelo. „Se všemi ostatními manžely to bylo 

stejné. Dál jsem sledoval její kariéru. Žije jen pro Lily Leighovou, 
pro nikoho víc. Ode mne odešla, aby si mohla vzít Aldersona. A zničila 
ho stejně spolehlivě, jako by ho zastřelila, když mu řekla, že jde pryč. 
Muž jeho věku si ji vůbec neměl brát. A pak to byl Michaels, po něm Dan 
Cartwright a potom Jim Thorne. Vzhůru po žebříku za slávou a štěstím, 
nechávajíc za sebou slupku z opotřebovaných manželů.“ 

Burkhardt pokrčil rameny. „Minulost mě nijak nezajímá.“ 
„Vy si vážná myslíte, že si vás Lily vezme?“ 
„To si myslím“ řekl Burkhardt. „Skočí po tom. Přínos na publicitě 

bude pro ni neodolatelný. Filmová hvězda se po rozbití pěti manželství 
s milionáři nyní snižuje ke sňatku se svou láskou z mládí, kterou je 
exkolonista bez jediné pence.“ 

Elliot si s nešťastným výrazem olízl rty. „Možná na tom něco bude. 
Lily by mohla něco takového udělat. Ale jak dlouho to vydrží? Šest 
měsíců, rok, dokud publicita neopadne. Pak vás zahodí. Nestojí o manžela 
bez jediné pence.“ 

„Nezahodí mě.“ 
„Zdá se, že si dost věříte, Burkhardte.“ 
„Věřím.“ 
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Na chvíli zavládlo mlčení. Potom se ozval Elliot. „Vypadá to, že 
jste se rozhodl vrazit svou hlavu lvici do chřtánu. Co je to, co vás 
vede, abyste si ji vzal – posedlost?“ 

„Říkejte tomu tak.“ 
„To je šílenství. Říkám vám, že je to bestie. Milujete vysněnou 

bohyni. Skutečná Lily Leighová je ta nejhnusnější samice, jaká kdy byla 
zplozena. Jako první z jejich manželů na to mohu přísahat.“ 

„Přišel jste sem jen proto, abyste mi řekl tohle?“ 
„To ne,“ odpověděl Elliot. „Mám pro vás nabídku. Chci, abyste se 

stal viceprezidentem mojí firmy. Jste slavný po celé soustavě a my 
můžeme vaší publicity využít. Pro začátek vám dám šedesát tisíc. Budete 
tím nejžádanějším starým mládencem ve vesmíru. Omladíme vás a budete 
zase vypadat na pětadvacet. Jen žádné nesmysly jako Lily Leighová. 
Zabezpečím vás, oženíte se s nějakým kůzlátkem radost pohledět, a 
všechny vaše roky na čemsi nebudou nic víc než jenom těžký sen.“ 

„Odpověď zní ne.“ 
„Chápejte, nedělám to z lásky k bližnímu. Myslím, že pro mne budete 

přínosem. A také si myslím, že byste měl být uchráněn od Lily. Mám pocit, 
že vám něco dlužím za to, co jsem vám před osmnácti lety nevědomě 
způsobil.“ 

„Nedlužíte mi nic. Díky za upozornění, pane Elliote, ale já je 
nepotřebuji. A moje odpověď na vaši nabídku je NE. Nejsem na prodej.“ 

„Prosím vás…“ 
„Ne.“ 
Elliotovy tváře na chvíli vzplanuly. Vstal, chtěl něco říct, ale 

zarazil se. „Dobrá,“ vysoukal ze sebe těžce. „Běžte si za Lily. Můru 
taky přitahuje plamen. Nabídka platí, pane Burkhardte. Přijměte moji 
nejhlubší soustrast.“ 

Na odpolední konferenci Burkhardt prozradil její jméno. Zvědavost 
soustavy dosáhla vrcholu; další den bez odhalení, a vrchol by pominul, 
zklamání by způsobilo pokles zájmu. Burkhardt jim to však řekl. Do 
hodiny to věděla celá soustava. 

Kouzelná Lily Leighová, po jedno a půl desetileté královna ho-
lovizního filmu, byla dnes jmenována jako žena, pro kterou se John 
Burkhardt vyplatil ze smlouvy. Burkhardt vysvětlil, že slečna Leighová, 
tenkrát ještě neznámá hvězdička, zrušila jejich zasnoubení, aby se 
mohla provdat za kalifornského průmyslníka Richardsona Elliota. Toto 
manželství, jakož i čtyři další manželství slečny Leighové, skončilo 
rozvodem. 

„Doufám, že nyní se stane mojí ženou,“ prohlásil tajemný muž z 
Novotny IX. „Po osmnácti letech ji stále miluji tak silně, jako vždy 
předtím.“ 

Slečna Leighová, žijící v ústraní na svém sídle Scottsdale v 
Arizoně, které ji připadlo po rozvodu s magnátem holovizní distribuce 
Jamesem Thornem, se k těmto tvrzením odmítla vyjádřit. 

Po tři dny zůstávala Lily Leighová v ústraní, aniž by někomu 
dovolila, aby ji navštívil, aniž by poskytla tisku jakékoliv informace. 
Burkhardt byl trpělivý. Osmnáct let čekání naučí člověka trpělivosti. 
A Donnoi mu řekl: „Muž, který se bláznivě žene vpřed, ztrácí v souboji 
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vůlí veškeré výhody.“ 
Donnoi byl nositelem moudrosti rasy, která stála na konci svého 

vývoje. Burkhardt zůstával ve svém hotelovém apartmá a přemýšlel o 
radách toho malého cizince. Donnoi nikdy nevynášel soudy nad výhodami 
či nevýhodami cíle, který si Burkhardt předsevzal. Jednoduše jen radil, 
naznačoval, učil. 

Tisk již vyčerpal vše, co bylo možno o Burkhardtovi říct, a on jim 
se vší zdvořilostí odmítl jakékoliv novinky ke zveřejnění poskytnout. 
A tak se o něj nutně přestali zajímat. Třetího dne již nebylo třeba 
pořádat tiskovou konferenci. Vrátil se, vyjevil svou lásku k holovizní 
královně Lily Leighové a teď seděl pevně. Nedalo se nic dělat, jen čekat 
na další vývoj událostí, pokud nějaký bude. Nezdálo se, že by Burkhardt 
nebo Lily Leighová o další vývoj usilovali. 

Je to těžké, zůstat klidný, uvažoval Burkhardt. Nebylo to ono, být 
zde na Zemi uprostřed poklidného podzimu, zatímco na Novotný IX zuřivě 
běsní zima. Zde zuřilo jiné běsnění; běsnění světa pěti bilionů lidských 
bytostí, dychtivých a činných, ale Burkhardt sám tím zůstával nedotčen. 
Osmnáct let v podmínkách blízkých osamění ho poznamenalo natolik, že 
se do tohoto světa nehodil. 

Bylo těžké klidně sedět, když Lily Leighová byla díky videofonu 
na dosah. Burkhardt se přemáhal k trpělivosti. Ona zavolá, dřív nebo 
později. 

Zavolala čtvrtého dne. Burkhardtovi naskočila husí kůže, když 
slyšel, jak operátor hlasem ovládaným jen s největším úsilím oznamuje: 
„Volá slečna Leighová z Arizony, pane Burkhardte.“ 

„Přepojte mi to.“ 
Nepoužila videookruh. Burkhardt nechal svoji obrazovku také 

tmavou. Začala bez úvodu, „Proč ses vrátil, Johne? Po těch všech 
letech?“ 

„Protože tě miluju.“ 
„Ještě?“ 
„Ano.“ 
Rozesmála se. Slavný LL smích – jen pro něj. „Jsi dnes ještě větší 

blázen než tenkrát, Johne.“ 
„Možná,“ připustil. 
„Nicméně si myslím, že bych ti měla poděkovat. Je to nejlepší 

publicita, jaké se mi za celý rok dostalo. A ve svém věku potřebuji 
každou publicitu, kterou můžu sehnat.“ 

„To jsem rád,“ řekl. 
„Přesto, s tím, že si mě chceš vzít, to nemyslíš vážně, že ne? Po 

tolika letech už vůbec ne. Nikdo nedokáže milovat tak dlouho.“ 
„Já ano.“ 
„Jdi k čertu. Co po mně chceš?“ Hlas, náhle pronikavý, prozradil 

nenápadně věk. 
„Tebe,“ odpověděl Burkhardt klidně. 
„Co ti dává důvod myslet si, že si tě vezmu? Jistě, dnes jsi hrdina. 

Muž, který se vrátil z hvězd. Ale nejsi nic, Johne. Jediné, čím se za 
těch osmnáct let můžeš pochlubit, jsou mozoly. Tenkrát jsi měl aspoň 
mládí. Teď už nemáš ani to.“ 

„Dovol mi, abych tě navštívil, Lily.“ 
„Nechci tě vidět.“ 
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„Prosím. Je to maličkost – dovol mi, abych byl s tebou půl hodiny 
sám.“ 

Mlčela. 
„Lásce tobě jsem obětoval půlku života. Ty mi obětuj půl hodiny.“ 
Ozvala se po dlouhém mlčení, chraptivě a bez příkras: „Dobrá. Můžeš 

přijít. Ale nevezmu si tě.“ 

New York opustil krátce před půlnocí. Kolonizační agentura mu 
poskytla soukromé letadlo, a tak mohl vyklouznout bez povšimnutí, pod 
rouškou tmy. Teď mohla být publicita osudná. Letadlo bylo tryskové s 
chemickým pohonem, tak trochu už zastaralé; pro skutečně rychlé 
cestování se používaly fotonové rakety. Ale ať už zastaralé bylo či ne, 
kontinent zdolal za tři hodiny. Byla právě půlnoc místního času, když 
přistál ve Phoenixu. Jak se s Lily domluvil, čekal na něj šofér s 
elegantní dlouhou limuzínou. Burkhardt nasedl. Turbíny se roztočily a 
vůz se rozletěl k Lilinu pouštnímu sídlu. 

Bylo to skutečné sídlo, prostorná vila obehnaná vodním příkopem. 
V žíznivé Arizoně! Tomu všemu vévodila štíhlá věž zdobená růžovými 
štukami. Otevřeným nádvořím s řadami kapradin zavedli Burkhardta do 
bludiště vnitřních chodeb a ještě dál, až do malého pokoje, kde seděla 
a čekala Lily Leighová. 

Jen s vypětím sil nezalapal po dechu, šaty, které dnes měla na sobě, 
měly cenu slušné planety, ale ta dívenka v nich se za osmnáct let vůbec 
nezměnila. Byl to stejný, neposednost vyzařující obličej, veselé 
roztančené oči. Její vlasy neztratily nic ze svého lesku, její tváře 
byly tvářemi devatenáctileté dívenky. 

„Je to jak skočit časem zpátky,“ zašeptal. 
„Mám dobré lékaře. Nevěřil bys, že mám čtyřicet, že? Jistě, ví to 

ale každý.“ Zasmála se. „Zato ty vypadáš jako stařík, Johne.“ 
„Třiačtyřicet není žádné stáří.“ 
„Je, když dovolíš, aby se věk na tobě ukázal. Dám ti nějaké peníze, 

Johne, aby ses mohl dát do pořádku. Nebo ještě lip, pošlu ti své 
doktory.“ 

Burkhardt zavrtěl hlavou. „Jsem upřímný k ubíhajícímu času. Tak, 
jak vypadám, vypadám za to, co jsem posledních osmnáct let dělal. 
Nechci, aby doktorská šikovnost stopy těch let vymazala.“ 

Lehce pokrčila rameny. „Byla to nabídka, ne nadávka. Co ode mne 
chceš, Johne?“ 

„Chci, aby sis mě vzala.“ 
Její smích, to bylo stříbrné zvonění bez sebemenšího falešného 

tónu. „V devatenáctém to mělo smysl. Teď už ne. Lidé by řekli, že sis 
mě vzal pro moje peníze. Mám spoustu peněz, to víš.“ 

„Nezajímají mě tvoje peníze. Chci tebe.“ 
„Myslíš si, že mě miluješ. Jak bys mohl. Už nejsem ta líbezná 

dívenka, kterou jsi kdysi miloval. Nikdy jsem nebyla líbezná dívenka. 
Byla jsem dravá a chamtivá. A teď jsem dravá a chamtivá stará žena, která 
ještě jako dívenka vypadá. Zmiz, Johne, já nejsem pro tebe.“ 

„Vezmi si mě, Lily. Budeme šťastni. Vím, že budeme.“ 
„Jsi pitomý maniak.“ 
Burkhardt se jen usmál. „Bude to výborná publicita. Po pěti 

sňatcích pro peníze se vdáš z lásky. Všechny světy milují milence, Lily. 
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Pro všechny budeš zase jejich miláček. Podej mi ruku, Lily.“ 
Natáhla ji jako náměsíčná. Burkhardt ji uchopil. Zamračil se, jak 

byla chladná a neohebná. 
„Jenže já tě nemiluji, Johne.“ 
„Ať si svět myslí, že miluješ. Na ničem jiném nezáleží.“ 
„Nerozumím ti. Ty…“ 
Zmlkla. Její tenkou ruku sevřel Burkhardtův pevný stisk. Myslel 

na Donnoie, na šedý stín na sněhovém pozadí, na to, jak drží jeho ruku 
a nechává energii přetékat z jednoho těla do druhého, z maličkého 
cizince do vysokého pozemšťana. Je to jen otázka usměrnění tvých přání, 
slyšel. Každý tvor, který myslí, se může naučit prosadit svou vůli. Je 
to jednoduché. 

Lily spustila ruku. Po chvíli ji zvedla. Usmívala se. 

„Nebude to trvat ani měsíc,“ zavrčel Richardson Elliot při pohledu 
na oznámení v novinách. 

„Ten sprostý podělaný parchant,“ prohlásil Jim Thorne, když se tu 
zprávu dozvěděl na svém marťanském ranči. „Zamiloval se do vysněné Lily, 
která nikdy neexistovala a vážně si ji vzal. Ta ho vycucá, chudáčka.“ 

Na devíti světech lidé četli ten příběh a bavili se o něm. Mnoho 
z nich mělo radost; byl to ten pravý konec pohádkových námluv. Jen ti, 
kteří Lily Leighovou znali, z toho moc šťastní nebyli. 

„Má něco za lubem,“ říkali. „Všechno je to jen šikovný kousek pro 
získání popularity. Jakmile fanfáry umlknou, hodí ho přes palubu. A 
zahodí ho tak, že se z toho nevzpamatuje už nikdy.“ 

Burkhardt s Lily byli oddáni desátého dne po jeho návratu z hvězd; 
byl to civilní obřad, konaný potají. Jejich svatební cesta byla zahalena 
tajemstvím. Po dobu, co byli pryč, novináři se předháněli ve spe-
kulacích, jak by mohla být křehká, světaznalá Lily po tolika sňatcích 
šťastná s farmářem z kolonií? 

Dva dny po návratu z líbánek na Zemi uspořádal Burkhardt tiskovou 
konferenci. Trvala pouhých pět minut. Burkhardt, pevně držící man-
želčinu ruku, řekl, „Jsem šťasten, že vám mohu oznámit, že slečna 
Leighová se vzdává veškerého svého majetku ve prospěch dobročinných 
organizací. Oba jsme podepsali smlouvu a zítra odlétáme na Novotny IX. 
jako kolonisté.“ 

„Skutečně, slečno Leighová?“ 
„Ano,“ řekla Lily. „Patřím k Johnovi. Budeme spolu pracovat na jeho 

staré farmě. Bude to první užitečná věc, kterou v životě udělám.“ 
Ohromení novináři se rozprchli, aby vykřičeli svůj příběh če-

kajícím světům. Pan Burkhardt s chotí za nimi zavřeli dveře. 
„Šťastná?“ zeptal se Burkhardt. 
Lily přikývla. Ještě se usmívala. Avšak Burkhardt, když se pozorně 

podíval, zahlédl v jejích očích chvilkový záblesk, jako by se v 
oblacích, jež je neustále zahalovala, na chvíli objevila mezera, jakoby 
za těma nádhernýma očima byl někdo vězněn a snažil se uniknout. Ale 
Burkhardtova kontrola nikdy nepolevila. Sklonil se a lehce políbil její 
něžné rty. 

„Je čas jít spát,“ řekl. 
„Ano. Je čas jít spát.“ 
Burkhardt ji znovu políbil. Donnoi měl pravdu, napadlo ho. Ovládání 
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je možné. Osmnáct let hromadil svoji touhu a teď byla Lily jeho. Možná 
to už nebyla taková Lily, jakou ji znali lidé, ale co na tom záleželo? 
Byla to Lily vysněná jeho samotou. Stvořená během toho zvonivého 
okamžiku stisknutí roky ze surového materiálu jejího bývalého já. 

Zhasl světlo a začal se svlékat. S příjemným pocitem si uvědomil, 
že za pouhých pár týdnů jeho noha opět stane na pusté tundře planety 
Novotny IX, tentokrát však doprovázena svou milující nevěstou. 

x x x x x 

Z anglického originálu The Man Who Came Back (Octopus Books 
Limited, London, 1983) přeložil Petr Kotrle. 
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ROBERT ANSON HEINLEIN, 

jedna z nejvýznamnějších postav světové SF, zemřel 10. května 1988 
ve věku 80 let. 

Narodil se v Butleru v americkém státě Missouri dne 7. července 1907 
a k psaní SF se dostal poměrně pozdě. Jeho první povídka Lifeline (Čára 
života) – a byla to první povídka, jakou vůbec kdy napsal – se objevila 
na stránkách Astounding Science Fiction v roce 1939. Do té doby vedl 
aktivní život, jehož prvky se později odrážely v rysech jeho hrdinů. 

Vystudoval Missourskou univerzitu a návazně Americkou námořní 
akademii v Annapolisu; u námořnictva vydržel do roku 1934,. kdy byl ze 
služeb propuštěn pro špatný zdravotní stav. S námořnictvem se však nikdy 
zcela nerozešel: během války pracoval jako civilní zaměstnanec na Námořní 
vzdušné pokusné stanici ve Filadelfii a v roce 1973 na Americké námořní 
akademii přednášel. 

Pak zkoušel různá zaměstnání v důlním inženýrství, dokonce se stal 
majitelem jednoho stříbrného dolu v koloradském Silver Plume, ale tato 
zaměstnání, náročná na dobrý fyzický stav, musel opustit a věnovat se 
různým klidnějším profesím. Naštěstí ho napadlo zkusit to s literaturou 
a naštěstí pro nás s žánrem SF. 

Po zmíněné povídce Lifeline napsal v letech 1939-1942 řadu dalších, 
z nichž stojí za to jmenovat The Roads Must Roll (Silnice se musí pohybovat, 
1940) přinášející myšlenku pohyblivých silnic propojujících celou Ameriku 
na pozadí odborářského hnutí, Blowups Happen (K explozím může dojít, 1940) 
s téměř profetickou vizí stressu, pod jehož Vlivem pracují zaměstnanci 
atomové elektrárny, And He Built A Crooked House (1940; česky:… a postavil 
si domeček, v tom domečku…) s motivem čtvrtého rozměru, The Unpleasant 
Profession Of Jonathan Hoag (Nepříjemné povolání Jonathana Hoaga, 1942), 
jednu z mála autorových prací z hájů fantasy, a Waldo (1942) o zmrzačeném 
člověku, který vynalezne různá zařízení znásobující sílu jeho ochablých 
svalů – termín waldo se ujal v technické sféře pro označení takových 
dálkově ovládaných zařízení v současné době vyvíjených. 

Po odmlce během válečných let se vrátil k psaní v roce 1947, kdy vydal 
Rocket Ship Galileo (Raketová loď Galileo), román určený pro děti, který 
se stal podkladem pro film Destination Moon, na jehož scénáři Heinlein 
spolupracoval a který byl uveden v roce 1950. 

Koncem čtyřicátých a v průběhu padesátých let se věnoval hlavně psaní 
SF pro děti a mládež, vydával v průměru jeden román ročně. Patří mezi ně 
Space Cadet (Kosmický kadet, 1948), Red Planet (Rudá planeta, 1949), 
Farmer in the Sky (Farmář na obloze, 1950), Between Planets (Mezi 
planetami, 1951), The Rolling Stones (Tuláci, 1952), Starman Jones 
(Hvězdný člověk Jones, 1953), The Star Beast (Hvězdná bestie, 1954), 
Tunnel in the Sky (Tunel na obloze, 1955), Time for the Stars (Čas na 
hvězdy, 1956) a Citizen of the Galaxy (Občané galaxie, 1957). Romány si 
však postupně získaly stejnou oblibu u dospělých jako u mládeže a kritikové 
řadí některé z nich, zejména Starman Jones a Citizen of the Galaxy, mezi 
ty nejlepší, které Heinlein napsal. 

Je zajímavé si povšimnout, že od roku 1953 přestal psát povídky – 
určitou výjimku tvoří All You Zombies (Všichni vy zombiové, 1959) – a že 



- 29 - 

z toho mála, co bylo určeno pro dospělé čtenáře, se zapsal do listiny vítězů 
ceny Hugo román Double Star (Dvojník, 1956), který byl do češtiny přeložen 
– a v překladu u nás vyšel rovněž další z jeho románů z té doby The Door 
into Summer (Dveře do léta, 1957), příběh na téma cestování v čase. 

Pak přišel rok 1959, kdy se objevil jeho román Starship Troopers 
(Hvězdná pěchota), autorem určený pro mládež – což se nakonec odráží v 
postavě protagonisty a vyprávěče příběhu – ale publikovaný pro dospělé. 
Heinleinovi přinesl nejvyšší ocenění fandomu v podobě ceny Hugo, ale 
současně hodně kontraverzí. Starship Troopers je totiž drsný příběh o 
válce v kosmu, který jako odsouzení války nevyznívá. V Heinleinových 
dřívějších příbězích se objevila řada motivů včetně nekompromisního 
patriotismu, víry v boj za právo i za cenu, že je nutné někdy překročit 
etiku, a vyznání, že svoboda není dar, ale hodnota, již je nutné si 
zasloužit, které mohly vyvolat různě laděné diskuse, ale svým způsobem 
glorifikace války, jak může Starship Troopers vyznívat, to bylo přece 
jenom příliš. 

Heinleinův postoj, který se začal od tohoto bodu vyhraňovat, není 
nijak jednoduchý. Podle něho Heinlein lze označit za anarchistu stojícího 
na pravém křídle, snad za individualistu, který si svoje místo ve 
společnosti vybojovává vlastním úsilím a který podle darwinovského 
principu se cítí oprávněn vnucovat svou vůli každému, kdo se s ním nemůže 
měřit. 

Od toho všeho něco se objevuje i v jeho dalším románě Stranger in 
a Strange Land (Cizinec v cizí zemi, 1961), který vyvolal kontraverze 
jiného druhu a vynesl Heinleinovi další, již třetí cenu Hugo. Je to příběh 
Valentina Michaela Smitha, který přichází z Marsu na Zemi a zakládá zde 
mytické náboženství pod školitelským dohledem Jubala Harshawa, starého 
státníka, hlásajícího vlastně autorovy názory na celou (americkou) 
společnost. Poměrně zjednodušený aspekt volné lásky a používání zdravého 
rozumu při řešení všech problémů vyvolaly vlnu souhlasu mezi tehdejšími 
studenty univerzity, pro něž se stal román jakousi biblí. Román je to 
objemný a začíná svižnou akční honičkou, aby se později stal poměrně 
rozvleklý. 

Následovalo několik málo významných románů, mezi nimi i fantasy Glory 
Road (Cesta slávy, 1963), než přišlo zřejmě nejlepší Heinleinovo dílo The 
Moon is a Hersh Mistress (Měsíc je drsná milenka, 1966), příběh o boji 
za nezávislost měsíční kolonie, který vede de facto počítač Mike Holmes 
patřící snad k 10. generaci. Zde se autorovy postoje nejorganičtěji 
spojují s uměním o technice formou dramatického dobrodružství. Román byl 
odměněn cenou Hugo. 

Další jeho romány I Nill Fear No Evil (Nebudu se bát žádného zla, 
1970), Time Enough for Love (Dost času na lásku, 1973), The Number of the 
Beasts (Počet šelem, 1980), Friday (Pátek, 1982) a The Cat Who Walked 
Trough Walls (Kočka, která procházela zdmi, 1986) narostly na objemu, ale 
už ne na kvalitě. 

Přes určité nedostatky vytýkané jeho tvorbě z posledních let, zůstává 
Heinlein ve SF postavou, která měla na žánr obrovský vliv. V roce 1974 
se stal prvním držitelem ceny Grand Master Nebula Award. A když časopis 
Locus vyhlásil anketu na nejlepšího spisovatele všech dob, byl to právě 
Heinlein, koho čtenáři vysadili na první příčku. 

x x x x x 
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CLIFFORD DONALD SIMAK 

zemřel 29. dubna 1988 v Minneapolisu ve věku 83 let. Patřil k 
nejvýznamnějším spisovatelům v žánru. 

Narodil se 3. srpna 1904 v Millville ve státě Wisconsin. Když mu bylo 
dvacet roků, začal pracovat jako reportér u novin, u nichž Vydržel, byl 
na různých místech, až do poloviny 70. let, kdy odešel na odpočinek. 

Zájem o SF u něho podnítily romány H.G.Wellse, které četl už v 
dětství, ale rozhodnutí pokusit se o psaní SF sám se zrodilo později. Jeho 
první povídka The World of the Red Sun (Svět rudého slunce) se objevila 
v roce 1931 – tematicky spadala do technologických objevů jako většina 
tehdejších příběhů, ani úrovní si s nimi nezadala. 0 nic zdařilejší nebyly 
ani další čtyři povídky, které mu vyšly v následujícím roce, a tak s 
výjimkou povídky The Creator (Tvůrce, 1935) přestal psát až do konce 
třicátých let, kdy ho povzbudila editorská politika J.W.Campbella v 
Astounding. 

Bylo to v roce 1938, kdy se jeho jméno objevilo na stránkách 
Astounding u povídek Rule 18 (Pravidlo 18) nebo Reunion on Ganymede 
(Setkání na Ganymedu). Pak následoval jeho první román Cosmic Engineers 
(Kosmičtí inženýři, 1939), kosmická opera, ale ani ten, ani další povídky, 
jako Rim of the Deep (Okraj hloubky, 1940), Tools (Nástroje, 1942) nebo 
Hunch (Tušení, 1943), nedávaly tušit, co bude Simak pro SF znamenat, dokud 
se neobjevila povídky City (Město, 1944) a její pokračování Huddling Place 
(Místo k nehnutí, 1944). Tyto dvě povídky se staly prvními ze série osmi, 
které ve svém souhrnu daly vznik knize City (1952; česky: Když ještě žili 
lidé), jeho nejznámějšímu a snad nejlepšímu dílu. Román, poctěný cenou 
International Fantasy Award, zachycuje vývoj na Zemi od doby, kdy lidé 
opouštějí města, až po dobu, kdy ji zdědí psi, a patří ke klasickým dílům 
v žánru. Je v něm mnoho témat, která se stala součástí uznávaného Simakova 
stylu. 

Román Time and Again (Znova a znova, 1951) vycházel nejdříve na 
pokračování v tehdy novém časopise Galaxy – je to příběh s tématikou 
cestování v čase, ve své době velmi populární. Neméně populární se stal 
jeho Ring Around the Sun (Prstenec kolem Slunce, 1953), v němž hraje svou 
úlohu objev, že kolem Slunce je řetězec paralelních Zemí a tajná spo-
lečnost, která chce položit svět ekonomicky na lopatky tím, že vyrábí 
nezničitelné zboží. 

V té době již Simak píše tak, jak sám cítí, aniž se ohlíží na to, 
jaký styl v žánru dominuje. V jeho povídkách a románech se objevuje 
vesnické či maloměstské prostředí rodného Wisconsinu i řada mimozemšťanů, 
robotů a androidů popisovaných svým způsobem s prvky lidového humoru a 
moudrosti. Typická je pro něho také víra v dobro technologie a optimismus 
– málokterá jeho povídka nekončí šťastně. 

Jeho styl se snad nejlépe odráží v románě Way Station (Přestupní 
stanice, 1963), který byl poctěn cenou Hugo. Je to příběh osamělého 
farmáře, který je vlastně držitelem přestupní stanice používané mimo-
zemšťany při mezihvězdné teleportaci, a za tuto službu je odměněn 
nesmrtelností. V ději se odráží záchrana světa před válkou a vstup Země 
do galaktického bratrstva. 

V šedesátých letech vydával Simak zhruba jeden román ročně, ale žádný 
z nich úrovně Way Station již nedosáhl, i když mnohé z nich mají skutečně 
vysokou úroveň. Jako třeba All Flesh is Grass (Vše živé je tráva, 1965), 
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Why Call Them Back from Heaven? (Proč je volat zpátky z nebe?; 1967) nebo 
The Werewolf Principle (Vlkodlačí princip, 1967). Další období je 
poznamenáno značnou nevyrovnaností jeho produkce. Střídají se v ní 
znatelně slabší romány, jako Destiny Doll (Osudová panenka, 1971) nebo 
Cemetery World (Hřbitovní svět, 1973), s neporovnatelně zajímavějšími 
díly, jako A Choice of Gods (Výběr bohů; 1972) nebo Shakespeare’s Planet 
(Shakespearova planeta, 1976), v nichž se Simak představuje v nejlepším 
světle. 

Přes veškeré výkyvy v posledním období zůstává Simak v paměti jako 
spisovatel, který neodmyslitelně patři do Dvorany slávy SF. 

A ještě přehled poct, kterých se Simakovi dostalo: International 
Fantasy Award za román City (Když ještě žili lidé) v roce 1953 – cena Hugo 
za noveletu The Big Front Yard (Velký přední dvůr) v roce 1959 – cena Hugo 
za román Way Station (Přestupní stanice) v roce 1964 – cena Nebula a Hugo 
za povídku Grotto of the Dancing Deer (Jeskyně skákajícího jelena) v roce 
1960, resp. 1981 – cena Grand Master Nebula Award v roce 1976 – cena Jupiter 
Award v roce 1978 – cena časopisu Locus v roce 1981. 

– sal 
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zvonky a zvonečky . . . zvonky a zvonečky . . . zvonky a zvonečky 

OD NĚČEHO TROCHU 

. CONFICTION ’90 se jmenuje nejbližší worldcon na evropské půdě. Dějištěm 

bude holandský Haag v roce 1990 ve dnech 23. až 27. srpna a bude to 
již 48. worldcon. Adresa pořadatelů: Worldcon 1990, PO BOX 95370 – 2509 
CJ, The Hague, Holland. 

. Star Trek pokračuje. Známý televizní seriál z druhé poloviny šedesátých 

let se dočkal pokračování pod názvem Star Trek: The Next Generation 
(Příští generace). Tento nový seriál, který měl v USA premiéru v říjnu 
1987, se odehrává o 78 let později než původní seriál. Kosmická loď 
Enterprise má nového kapitána: jmenuje se Jean-Luc Picard a hraje ho 
Patrick Stewart, hvězda Královské Shakespearovy společnosti. Mezi 
nejzajímavější postavy jeho posádky patří slepý poručík Geordi LaForge 
(hraje ho LeVar Burton) a poručík Data (hraje ho Brent Spiner), který 
je androidem. 

. The Urth of the New Sun (Zem Nového slunce) se jmenuje zatím poslední 

román Gene Wolfa, který rozšiřuje seriál příběhů New Sun (Nové slunce) 
o pátý, údajně poslední díl. K seriálu patří mimo jiné i The Claw of 
the Conciliator (Prostředníkův spár) oceněný v roce 1982 Nebulou. 

. David Brin je velmi rozladěn tím, co z jeho výborného románu The Postman 
(Pošťák) udělali u Werner Brothers Film. Ve scénáři se vůbec neobjevují 
dialogy podle románové předlohy, z postav míněných negativně se stali 
kladní hrdinové a naopak. 

. Semiprozin Locus sestavil na základě hlasování amerických čtenářů 
pořadí nejlepších 45 SF románů všech dob. Výsledek: 

1. Dune (Duna) z roku 1965 od F. Herberta 
2. The Left Hand of Darkness (Po levici temnot) z roku 1969 od 

U. LeGuinové 
3. Childhood’s End (Konec dětství) z roku 1953 od A.C.Clarka 
4. The Moon is a Harsh Mistress (Měsíc je drsná milenka) z roku 

1966 od R. Heinleina 
5. Stranger in a Strange Land (Cizí člověk v cizí zemi) z roku 1961 

od R. Heinleina 

Jak je vidět, novějším románům se moc nevedlo, a tak Timescape 
(Časoúnik) z roku 1980 od G. Benforda skončil na 38. místě a Downbelow 
Station (Stanice podsvětí) z roku 1981 od C.J. Cherryhové až na 41. 
místě. 

. Obdobně je tomu s pořadím nejoblíbenějších SF autorů – čtenáři dali 

přednost klasikům: 
1. Robert A. Heinlein 
2. Frank Herbert 
3. Arthur C. Clarke 
4. Ursula K. LeGuinová 
5. Isaac Asimov 
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. V žánru fantasy zjistil Locus toto pořadí románů všech dob: 

1. The Lord of the Rings (Pán prstenů) z roku 1954 od J.R.R. 
Tolkiena 

2. The Hobbit (Skřítek) z roku 1937 od J.R.R. Tolkiena 

3. A Wizard of Earthsea (Čaroděj ze Zeměmoře) z roku 1968 od U. 
LeGuinové 

4. The Shadow of the Torturer (Mučitelův stín) z roku 1980 od G. 
Wolfa 

5. The Last Unicorn (Poslední jednorožec) z roku 1968 od P.S. 
Beagla 

. Autory fantasy co do oblíbenosti charakterizuje Locus pořadím: 

1. J.R.R. Tolkien 
1. Ursula K. LeGuinová 
3. Anne McCaffreyová 
4. Peter S. Beagle 
5. Gene Wolfe 

Vzato celkově, největší úspěch zaznamenala U. LeGuinová, která jako 
jediná figuruje v obou kategoriích na popředním místě. 
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kapitola pátá 

Jakmile se loď dostala na oběžnou dráhu, kapitán poslal pro Jasona 
a Kerka. Vysvětlování se ujal Kerk a to, co se odehrálo minulé noci, 
vylíčil zcela pravdivě. Vypustil pouze skutečnost, že Jason je původem 
profesionální hráč. Vylíčil působivý příběh dvou šťastných cizinců, 
které proradná oficiální místa chtěla připravit o výhru. To všechno se 
zcela shodovalo s tím, co si kapitán o Cassylii myslel. Nakonec kapitán 
pochválil důstojníka za jeho správné počínání a začal se připravovat 
na sepisování dlouhé zprávy pro svoji vládu. Kerkovi a Jasonovi popřál 
vše nejlepší a pochválil si, jaká je na jeho lodi svoboda. 

Cesta netrvala dlouho. Jason neměl dost času, aby dospal to, co 
zameškal, a už přistávali na Darkhanu. Jelikož neměli zavazadla, prošli 
celní kontrolou mezi prvními. Z odbavovací budovy vyšli právě ve chvíli, 
kdy se ke vzdálenému přistávacímu doku snášela jiná loď. Kerk se 
zastavil a zahleděl se na ni; Jason sledoval, kam jeho upřený pohled 
směřuje. Ta loď byla šedivá a otlučená. Měla tupý nos jako dopravní loď 
– ale hýřila tolika velkými děly jako bitevní křižník. 

„Ta je samozřejmě vaše,“ poznamenal Jason. 
Kerk přikývl a zamířil k lodi. Když k ní dorazili, jeden ze 

vstupních uzávěrů se otevřel, ale nikdo se v něm neobjevil. Místo toho 
se k zemi řinčivě snesl dálkově ovládaný skládací žebřík. Kerk po něm 
rychle vyšplhal, Jason ho zachmuřeně následoval. Připadalo mu, že teď 
to s tou nechutí k okázalostem a malichernostem trochu přehánějí – a 
to si už začínal pyrranské postoje osvojovat. Podle nich se však právě 
takhle vítal velvyslanec na palubu jejich lodě. Tedy nijak. 

Vstupní uzávěr zavřel samotný Kerk, a když klesli do lehátek, 
ozvala se startovací siréna. Hlavní trysky zaburácely, a Jasona prudce 
stlačilo dolů zrychlení. Zrychlení neustávalo, stále narůstalo a 
vytlačovalo Jasonovi vzduch z plic a pohled z očí. Vykřikl, ale svůj 
vlastní výkřik nezaslechl, protože mu uši zaléhaly ohlušujícím řevem. 
Pohltila ho milosrdná mdloba. 

Když se probral z bezvědomí, na loď již nepůsobilo žádné přetížení. 
Nechal oči zavřené a bolest se z jeho těla zvolna vytrácela. Náhle se 
ozval Kerk – stál vedle jeho lehátka. 

„Je to moje chyba, Meto, měl jsem ti říct, že máme na palubě pasažéra 
zvyklého na normální gé. Mohlas ten svůj obvyklý start, při kterém 
praskají kosti, aspoň trochu zmírnit.“ 

„Nevypadá, že mu moc ublížil – a vůbec, co tady dělá?“ 
Jasona poněkud překvapilo, že ten druhý hlas je dívčí. Avšak 

neupoutal ho natolik, aby se obtěžoval otevřít bolavé oči. 
„Letí na Pyrrus. Pokoušel jsem se mu to rozmluvit, ale nedokázal 

jsem jeho rozhodnutí zvrátit. Je to škoda, protože bych pro něho rád 
udělal víc. On to byl, kdo nám opatřil peníze.“ 

„Ach, to je hrozné,“ vzdechla Meta. Jason se divil, proč je to 
hrozné. Jeho omráčený mozek to nedokázal pochopit. 
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„Bylo by mnohem lepší, kdyby zůstal na Darkhanu,“ pokračovala. „Je 
velice hezký. Podle mého je škoda, že musí zemřít.“ 

To bylo na Jasona příliš. S námahou pootevřel jedno, pak druhé oko. 
Ten hlas patřil dívce, víc než pohledné, která stála u jeho lehátka a 
upřeně na něho shlížela. 

Otevřel oči ještě víc, když si uvědomil, že ta dívka je krásná – 
krásná takovým způsobem, jaký na planetách ve středu galaxie nikdy 
neviděl. Všechny ženy, které poznal, mívaly bledou plet, pokleslá 
ramena a popelavý obličej s nánosem líčidel. Byly výsledkem šlechtění 
slabostí sahající staletí do minulosti rasy, kdy stále pokročilejší 
lékařská věda udržovala při životě stále více jedinců neschopných 
normálně přežít. 

Tato dívka představovala v každém ohledu úplný opak. Byla výsledkem 
přežívání na planetě Pyrrus. Silná gravitace, která se u mužů postarala 
o mohutně vyvinuté svaly, dávala plochým ženským svalům značnou sílu. 
Meta měla pevnou postavu bohyně, opálenou plet a dokonale vyformovaný 
obličej. Její vlasy, střižené nakrátko, ji obepínaly hlavu jako zlatá 
koruna. Neženská na ni byla pouze pistole, kterou měla zasunutou do 
objemného pouzdra na předloktí. Když si povšimla, že Jason otevřel oči, 
usmála se na něho. Zuby měla tak pravidelné a tak bílé, jak se dalo 
očekávat. 

„Jsem Meta, pilot této lodě. A vy jste určitě…“ 
„Jason dinAlt. Ten start byl dost mizerný, Meto.“ 
„Skutečně se za něj moc omlouvám,“ zasmála se. „To když se člověk 

narodí na planetě s přitažlivostí dvě gé, je na zrychlení míň citlivý. 
Ušetřila jsem taky na palivu, u synergické křivky…“ 

Kerk zabručel něco nesrozumitelného, pak řekl. „Pojď, Meto, 
podíváme se na zboží. Některé z těch nových věcí zalepí díry v opevnění.“ 

„Ach, ano!“ zajásala a téměř zatleskala radostí. „Pročetla jsem 
si seznam, jsou prostě báječné.“ 

Raduje se jako školačka z nových šatů, nebo z bonboniéry. To je 
úžasné mít takový vztah k bombám a plamenometům. Při té myšlence se Jason 
sarkasticky usmál a se sténáním slezl z lehátka. Oba Pyrrané již odešli, 
a on se s námahou protáhl dveřmi, aby se vydal za nimi. 

Trvalo mu dlouho, než našel cestu do přepravního prostoru. Loď byla 
velká a zřejmě neměla posádku. Konečně Jason narazil na muže‘, který 
spal v jedné z jasně osvětlených kajut. Poznal v něm řidiče, který jim 
na Cyssylii přenechal auto. Muž spal zdravým spánkem, ale v okamžiku, 
kdy se Jason vplížil do kajuty, otevřel oči. Po ospalosti na něm 
nezůstala ani stopa. 

„Jak se dostanu do skladiště?“ zeptal se Jason. 
Muž mu poradil, pak zavřel oči a okamžitě usnul, dřív než mu Jason 

stačil poděkovat. 
V nákladním prostoru Kerk a Meta již některé z beden otevřeli a 

zalykali se radostí nad jejich smrtonosným obsahem. Když Jason prošel 
dveřmi, Meta držela v náručí tlakový kanystr. Otočila se k němu. 

„Jen se koukni na tohle!“ zvolala. „Ten prach, co je v něm… člověk 
ho může polykat jako bláto a ani tolik mu neublíží. Ale všechny formy 
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rostlinného života likviduje okamžitě…“ Náhle se zarazila, když si 
uvědomila, že Jason její nadšení nesdílí. „Promiňte, jen jsem chvíli 
zapomněla, že nejste Pyrran. Takže vy to nechápete, že?“ 

Dříve než mohl odpovědět, z reproduktoru lodního rozhlasu se ozvalo 
její jméno. 

„Je čas udělat skok,“ vysvětlovala. „Pojďte se mnou na můstek. 
Můžeme si tam popovídat, když budu dělat výpočty. Kromě Pyrru toho vím 
o jiných planetách tak málo, že bych se chtěla zeptat na milión věcí.“ 

Jason ji doprovodil na velitelské stanoviště, kde vystřídala ve 
službě jednoho důstojníka a začala odečítat údaje pro skokový program. 
Její postavička, pevná, ale pružná a obepnutá v jednoduchou jednodílnou 
kombinézu, se mezi ty velké přístroje jaksi nehodila. Nedalo se však 
popřít, že to, co Meta dělala, dělala účelně a úsporně. 

„Meto, nejste na pilota mezihvězdné lodě moc mladá?“ 
„Mladá?“ Chvíli přemýšlela. „Skutečně nevím, jak staří mají být 

piloti. Já už létám jako pilot tři roky a je mi téměř dvacet. Je to míň 
než normálně?“ 

Jason pootevřel ústa – pak se zasmál. „Myslím, že to závisí na tom, 
z které planety člověk pochází. Na některých byste měla problém získat 
oprávnění. Ale vsadím se, že na Pyrru je to jiné. Podle tamních měřítek 
musíte patřit k těm starým.“ 

„Teď žertujete,“ řekla vážně Meta, právě vkládala do počítače 
nějakou hodnotu. „Na některých planetách jsem staré ženy viděla. Jsou 
vrásčité a mají šedivé vlasy. Nevím, jak byly staré – jedné jsem se 
zeptala, ale svůj věk mi neřekla. Určitě musejí být starší než kdokoli 
na Pyrru, tam nikdo tak nevypadá.“ 

„Tak jsem to nemínil.“ Jason hledal správný výraz. „Nikoli ke 
starým, ale k hotovým, zralým. Dospělým.“ 

„Všichni jsou dospělí,“ usoudila. „Přinejmenším brzy poté, co 
vyjdou z ochranky. A z ní se vychází v šesti letech. Moje první dítě 
je dospělé a druhé by brzy bylo, jenže už nežije.‘ Já tedy musím být 
určitě dospělá.“ 

Tím byl pro ni ten problém zřejmě vyřešen, ale Jasonovi vířily 
hlavou myšlenky z toho, jaké jiné chápání pojmů a výchovy prozrazovala 
její slova. 

Meta vyťukala na klávesnici poslední soubor, a když se letová páska 
začala odvíjet z pouzdra, věnovala se znovu Jasonovi. „Jsem ráda, že 
letíte s námi, ale je mi vás líto, že letíte na Pyrrus. Budeme však mít 
spoustu času, abychom si popovídali, a je toho tolik, co se chci dovědět. 
O jiných planetách. A proč to mezi lidmi chodí tak, jak to chodí. Tedy 
vůbec ne jako u nás, kde člověk vždycky ví, proč a co lidé dělají.“ Na 
chvíli se zamračila nad páskou, pak se opět věnovala Jasonovi. „Jaká 
je planeta, odkud pocházíte?“ 

Jedna po druhé se mu na rty draly běžné lži, které říkával lidem, 
ale odvrhl je. Proč se namáhat lhaním dívce, které je zcela lhostejné, 
jestli jsi chudák nebo pán. Pro ni existovaly pouze dva druhy lidí v 
galaxii! Pyrrané a ti ostatní. Uvědomil si, že poprvé od doby, kdy 
opustil Porgorsrorsaand, říká někomu o svém původu pravdu. 
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„Moje rodná planeta? Ta je asi nejstaromódnější, nejnezajímavější 
a nejmíň perspektivní ze všech ve vesmíru. Člověku se až nechce věřit, 
jak může zdegenerovat planeta, která je převážně zemědělská, kas-
tovnická a naprosto spokojená se svou nudnou existencí. Ne že se tam 
nic nemění – ale nikdo nic měnit nechce. Můj otec byl sedlák a já jsem 
se měl stát taky sedlákem – kdybych dal na rady těch, kteří byli starší 
a moudřejší než já. Bylo nemyslitelné, a taky zakázané, abych dělal něco 
jiného. A všechno, co jsem chtěl dělat, se příčilo zákonům. Cist jsem 
se začal učit, až když mi bylo patnáct – z jedné knihy ukradené ze školy 
pro urozené. Pak už cesta zpátky neexistovala. Když mi bylo devatenáct, 
kdy jsem se dostal na palubu cizí obchodní lodě jako černý pasažér, 
přestoupil jsem snad všechny zákony na planetě. Opustit rodnou planetu 
bylo pro mě jako dostat se z vězení.“ 

Při té myšlence potřásla Meta hlavou. „Takové místo si prostě 
nedokážu představit. Jsem ale přesvědčena, že by se mi tam nelíbilo.“ 

„Taky jsem přesvědčen, že ne,“ usmál se Jason. „Jakmile jsem se 
tedy ocitl v kosmu, bez počestné kvalifikace a vzdělání, dělal jsem 
chvíli to a chvíli ono. V našem technologickém věku jsem byl zcela 
ztracen. Jo, mohl jsem možná udělat štěstí v nějaké armádě, jenže neumím 
tak dobře plnit rozkazy. Avšak kdykoli jsem hrál hazardní hry, hrál jsem 
úspěšně, a postupně mě to prostě do hraní vtáhlo. Lidé jsou všude stejní, 
takže se mi tak podařilo dobře se živit, kdekoli jsem se ocitl.“ 

„Vím, co míníte, když říkáte, že jsou lidé stejní, ale oni jsou 
velmi různí,“ namítla. „Nevyjadřuju se moc jasně, že? Chci tím říct, 
že u nás vím, co lidi udělají a současně proč to udělají. Lidi na všech 
cestovních planetách skutečně jednají podobně, jak jste říkal, ale ať 
se snažím, jak chci, nedokážu pochopit proč. Tak například, já ráda 
ochutnávám místní stravu, když přistaneme na nějaké planetě, a jestli 
je čas, vždycky si něco dám. U každého kosmodromu jsou bary a restaurace, 
a tak někam tam zajdu. A vždycky mám potíže s muži – chtějí mi koupit 
něco na pití, držet mě za ruku.“ 

„No, dívka, která do těch kosmodromových lokálů jde sama, musí 
předpokládat, že u mužů vzbudí zájem.“ 

„To všechno vím,“ řekla. „Jenže nechápu, proč neslyší, když jim 
říkám, že nemám zájem a aby odešli. Většinou se jenom zasmějou a 
přitáhnou si židli. Ale zjistila jsem, že jedno na ně platí všude. Řeknu 
jim, že jestli mě nepřestanou obtěžovat, tak jim zlomím ruku.“ 

„Zadrží je to?“ zeptal se Jason. 
„Ne, samozřejmě že ne. Až když jim ruku zlomím, odejdou. A pak už 

mě nikdo z ostatních neobtěžuje. Člověk se musí tolik rozčilovat, a 
jídlo je většinou mizerné.“ 

Jason se neusmál. Zejména, když si uvědomil, že tato dívka by mohla 
zlomit ruku každému kosmodromovému individuu v galaxii. Představovala 
zvláštní směs naivity a síly, byla jiná než kdokoli, koho kdy dřív 
potkal. Znovu si řekl, že musí navštívit planetu, která rodí takové 
lidi, jako je ona a Kerk. 

„Řekněte mi něco o Pyrru,“ požádal. „Co vede vás a Kerka k tomu, 
že tak samozřejmě předpokládáte, že klesnu mrtev k zemi, ihned jak 
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přistaneme? Jaká ta planeta je?“ 
Nyní se z jejího obličeje vytratil veškerý hřejivý výraz „To vám 

říct nemohu, to musíte vidět a poznat sám. Poté, co jsem poznala některé 
jiné světy, vím jen tolik, že Pyrrus není podobný ničemu z toho, co jste 
vy galaktičtí lidé kdy poznali. Skutečně tomu neuvěříte, dokud nebude 
příliš pozdě. Slíbíte mi něco?“ 

„Ne“, odpověděl. „Aspoň dokud neuslyším, co mám slíbit, a ne-
rozhodnu se.“ 

„Zůstaňte na lodi, až přistaneme. Na palubě budete poměrně v 
bezpečí, a já během několika týdnů poletím s nákladem.“ 

„Nic takového neslíbím. Odejdu, až budu chtít odejít.“ Jason věděl, 
že pro to, co řekla, má Meta určitě nějaký důvod ale nelíbila se mu její 
samozřejmá nadřazenost. 

Meta dokončila skokový program, aniž cokoli dodala. V místnosti 
zavládlo napětí a to jim bránilo hovořit. 

Znovu se s ní setkal až příštího lodního dne, a to zcela náhodou. 
Seděla v astrogační kopuli, a když vstoupil, vzhlížela na černou obluhu 
vyplněnou jiskrami při skoku. Bylo to poprvé, kdy se s ní setkal, když 
měla po službě a na sobě něco jiného než kombinézu. Teď jí k tělu lnuly 
tenké, nevýrazně se lesknoucí dlouhé šaty. 

Usmála se na něho. „Hvězdy jsou tak nádherné. Pojďte se podívat.“ 
Jason se postavil těsně k ní a vzhlédl. Podivné geometrické obrazce na 
obloze, zkreslené skokem, až příliš dobře znal, avšak stále ho dokázaly 
fascinovat. Dnes dokonce ještě víc než fascinovat. 0 ten vzrušující 
rozdíl se v temném tichu kopule přičinila Metina blízkost. Její 
nakloněná hlava mu téměř spočívala na rameni, koruna jejích vlasů mu 
zčásti zakrývala oblohu, příjemná vůně z ní mu vnikala do chřípí. 

Téměř bez rozmyšlení ji objal pažemi, pod tenkými šaty ucítil teplo 
jejího pevného těla. Nebylo jí to nepříjemné, protože položila na jeho 
ruce svoje. 

„Usmíváš se,“ řekla. „Tobě se taky hvězdy líbí.“ 
„Líbí, a moc,“ připustil. „Jenže je tu ještě něco. Vzpomínám si 

na to, co jsi mi vyprávěla. Chceš mi taky zlomit ruku, Meto?“ 
„Samozřejmě že ne,“ odpověděla velmi vážně, pak mu oplatila úsměv. 

„Mám tě ráda, Jasone. I když nejsi Pyrran, mám tě moc ráda. A cítím se 
tak osamělá.“ 

Když k němu vzhlédla, políbil ji. Oplatila mu polibek s vášní, v 
níž nebyl žádný stud, ani předstíraná zdrženlivost 

„Mám kajutu přímo v této chodbě,“ řekla. 
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kapitola šestá 

Po tom sblížení byli spolu neustále. Když měla Meta službu, nosíval 
ji jídlo na velitelské stanoviště a povídali si. Jason se toho o jejím 
světě o moc víc nedověděl, protože podle tiché dohody o něm nemluvili. 
Vyprávěl ji o mnoha planetách, které navštívil, a o lidech, které 
poznal. Projevila se jako vděčný posluchač, a čas rychle plynul. Těšilo 
je, když byli spolu, a cesta jim připadala báječná. 

Pak skončila. 
Na palubě lodě bylo čtrnáct lidí, ale Jason nikdy neviděl víc než 

dva nebo tři současně. Existoval pevný rozvrh služeb, podle kterého 
posádka zajištovala provoz lodě. Když neměli službu, každý z Pyrranů 
se staral sám o sebe, se vší důkladností a samostatností. Až když loď 
dokončila skok a z lodního rozhlasu se ozvalo rázné Nástup!, shromáždili 
se všichni. 

Kerk vydával povely k přistání, a na dotazy zněly úsečné odpovědi. 
Jednalo se pouze o technické záležitosti a Jason se ani nesnažil je 
vnímat. Upoutalo ho však to, jak se Pyrrané chovají. Hovořili znatelně 
rychleji, stejně tak se pohybovali. Připomínali vojáky, kteří se 
připravují na bitvu. 

Poprvé ho zarazilo, jak byli všichni stejní. Ne, že by vypadali 
stejně nebo dělali totéž. Ta zarážející podobnost spočívala v tom, jak 
se pohybovali a reagovali. Chodili rychle, naplněni vnitřním neklidem, 
a byli připraveni v každém okamžiku ke skoku. Očima neustále těkali. 

Po nástupu se Jason pokusil promluvit si s Metou, ale ona se 
chovala, jako by se neznali. Odpovídala jednoslabičně a do očí mu přímo 
nepohlédla, jen se jich svýma krátce dotkla, ale hned zaletěla pohledem 
jinam. Neměl jí vlastně co říct, proto se měla k odchodu. Chystal se 
natáhnout ruku, aby ji zadržel – pak si to rozmyslel. Na rozhovor bude 
dost času jindy. 

Jediný, kdo si ho vůbec všiml, byl Kerk, a to pouze proto, aby mu 
nařídil odebrat se na akcelerační lehátko. 

Přistání šla Metě nesrovnatelně hůř než starty. Alespoň když 
přistávala na Pyrrus. Ze všech stran najednou doléhalo nárazové 
zrychlení. V jedné chvíli se dostali do volného pádu, který trval snad 
celou věčnost. Silné nárazy do trupu otáčely lodí. Připomínalo to spíš 
bitvu než přistávání, a Jason si v duchu říkal, kolik v tom z bitvy 
doopravdy je. 

Když loď konečně přistála, Jason to vůbec nepoznal. Neustálá 
přitažlivost dvou gé vyvolávala pocity jako při brzdění. Pouze to, že 
motory lodě pozvolna přestávaly kvílet, ho přesvědčilo, že přistáli. 
Odepnout popruhy a posadit se znamenalo pro něho velkou námahu. 

Přitažlivost dvě gé nepřipadala tak hrozná. Zpočátku. Při chůzi 
musel člověk vynakládat tolik energie, jako by nesl na ramenou někoho, 
kdo je stejně těžký. Když Jason pozvedl ruku, aby uvolnil dveřní 
západku, připadalo mu, že zvedá dvě ruce. Pomalu se šoural k hlavnímu 
vchodu. 

Ostatní tam byli dříve než on. Z přilehlé místnosti kouleli dva 
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muži průhledné válce a z toho, jak ty válce byly na pohled těžké a jak 
řinčely, když na něco narazily, Jason pochopil, že jsou vyrobeny z 
průhledného kovu. Nepochopil však, k jakému účelu mohou sloužit. 
Prázdné válce o průměru jednoho metru a delší než člověk. Jeden konec 
pevný, neoddělitelný, a druhý opatřený víkem v závěsech a zajištěný. 
Jejich účel se stal zřejmý, až když Kerk u jednoho z nich otočil kolem 
uzávěru a odklopil víko. 

„Vlez dvnitř,“ poručil Kerk. „Až budeš uvnitř a zavřený, odnesou 
tě z lodě.“ 

„Děkuji, nechci,“ odmítl Jason. „Nijak netoužím po tom, abych 
zpestřil přistání na vaší planetě tím, že mě vynesou zabaleného jako 
párek ve střevě.“ 

„Nebuď blázen,“ utrhl se Kerk. „Nás všechny v těch rourách vynesou. 
Byli jsme až příliš dlouho pryč, než abychom se odvážili dotknout 
povrchu bez aklimatizace.“ 

Jason měl trochu divný pocit, když viděl, jak ostatní lezou do 
válců. Sám si vybral nejbližší, vklouzl do něho nohama napřed a zavřel 
za sebou víko. Když dotáhl kolo v jeho středu, víko se vmáčklo do 
pružného těsnění. Během minuty se v uzavřeném válci zvýšil obsah dioxidu 
uhličitého a regenerátor vzduchu v dně se s broukáním probudil k 
činnosti. 

Poslední vlezl do válce Kerk. Nejdříve však zkontroloval, jak dobře 
jsou uzavřeny všechny ostatní válce, pak zmáčkl hlavní spouštěč 
vzduchového uzávěru. Když se uzávěr začal otáčet, rychle se zavřel do 
zbývajícího válce. Vnitřní a vnější deska uzávěru se zvolna vytočily 
a do lodě vniklo světlo ztlumené stěnou z deště. 

Jasonovi to všechno připadalo jako zlý sen. Veškeré ty přípravy 
naprosto kvůli ničemu. Uplynuly dlouhé minuty netrpělivého čekání, než 
se objevilo nákladní auto řízené Pyrranem, který naskládal válce na 
auto, jako by to byl neživý náklad. Jason měl smůlu, že se dostal úplně 
dospodu nakupené hromady válců, takže během jízdy nic neviděl. 

Teprve až když válce s živými lidmi vyložili v místnosti s kovovými 
stěnami‘, uviděl Jason svého prvního tvora pyrranské přírody. 

Řidič nákladního auta právě kvapně zavíral vnější dveře, když něco 
vlétlo dovnitř a narazilo na vzdálenou stěnu. Jason zahlédl nějaký 
pohyb, vzhlédl, aby zjistil, co to je, když to něco se sneslo přímo k 
jeho obličeji. 

Prudce se odtáhl, kovovou stěnu válce si neuvědomil. Ten tvor 
narazil na průhledný kov a přitiskl se k němu. Jason měl dokonalou 
příležitost si ho detailně prohlédnout. 

Tvor vypadal snad až příliš hrůzně na to, aby byl skutečný. Vypadal 
jako nástroj smrti zbavený všeho zbytečného. Tlama rozdělující hlavu 
na dvě poloviny, řady zubů, vroubkovaných a špičatých, kožnatá křídla 
zakončená drápy, ještě delší drápy na končetinách, které drásaly 
kovovou stěnu. 

Jasona zachvátila hrůza, když viděl, jak pařáty vyrývají do 
průsvitného kovu rýhy. Všude tam, kde dopadly sliny toho tvora, kov 
zneprůhledněl a pod nárazy zubů se odštěpoval. 
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Rozum přesvědčoval, že to jsou jenom škrábance na tlusté stěně 
válce. Že nijak nevadí. Ale neovladatelný, panický strach donutil 
Jasona schoulit se do nejvzdálenějšího místa. Skrčen co nejvíce, hledal 
kudy uniknout. 

Teprve až když se ten okřídlený tvor začal pomalu rozpouštět, 
uvědomil si, k čemu ta místnost slouží. Ze všech stěn dopadala dýmající 
tříšť kapaliny jako déšť, dokud všechny válce nebyly jí pokryty. 
Pyrranský živočich naposledy cvakl čelistmi a zmizel. Kapalina odtekla 
podlahou, a následovala druhá a třetí sprcha. 

Zatímco lázně z postřiku byly odčerpávány, Jason se usilovně snažil 
nabýt znovu duševní rovnováhu. Byl překvapen sám nad sebou. At už byl 
ten tvor jakkoli příšerný, Jason nemohl pochopit, že přes stěnu těsně 
uzavřeného válce dokázal vzbudit takový strach. Jason na něho reagoval 
naprosto nepřiměřeně. I když ten tvor byl již zlikvidován a odplaven, 
Jason musel vynaložit veškerou sílu vůle, aby se uklidnil a začal 
normálně dýchat. 

Kolem něho prošla Meta a on si uvědomil, že sterilizační proces 
skončil. Otevřel válec a unaveně vylezl ven. To již Meta a všichni 
ostatní odešli a zůstal pouze nějaký muž s jestřábím obličejem, který 
na něho čekal. 

„Jsem Brucco, starám se tady o aklimatizační středisko. Kerk mi 
řekl, kdo jste, a litují vás, že jste tady. Teď ale pojďte. Potřebuju 
trochu krve na zkoušky.“ 

„Teď si připadám jako doma,“ uznal Jason. „Starodávná pyrranská 
pohostinnost.“ Brucco jenom zabručel a vykročil rychlým krokem. Jason 
ho následoval do sterilizační laboratoře. V chodbě nikdo nebyl. 

Dvojnásobná gravitace vyvolávala v bolavých svalech únavu, ne-
ustále ho přibíjela k zemi. Zatímco Brucco prováděl zkoušky vzorků krve, 
Jason odpočíval. Dřímota ho téměř srazila do vyčerpávajícího spánku, 
když se Brucco vrátil a podnosem s lahvemi a injekčními stříkačkami. 

„To je neuvěřitelné,“ oznámil. „Ve vašem séru není žádná pro-
tilátka, která by měla na této planetě nějaký význam. Mám tady sadu 
antigenů, a ty vás aspoň na den úplně odrovnají. Sundejte si košili.“ 

„Děláte to často?“ zeptal se Jason. „Totiž to, že drogujete 
návštěvníky z ciziny, aby mohli vychutnávat radosti vašeho světa?“ 

Brucco zabodl jehlu, která zabolela, jako by zaskřípala o kost. 
„Vůbec ne často. Naposledy to bylo před léty. Šest výzkumníků z jakéhosi 
institutu, ochotného dobře zaplatit za možnost studovat místní formy 
života. Neodmítli jsme (1 potřebujeme stále víc galaktických peněz.“ 

Jason již začínal cítit z injekcí závrat. „Kolik z nich přežilo?“ 
zamumlal zpola v omámení. 

„Jeden. Zachránili jsme ho včas. Samozřejmě že jsme je přiměli 
zaplatit předem.“ 

Nejdříve Jasona napadlo, že Brucco žertuje. Pak si uvědomil, že 
pro žerty nemají Pyrrané moc pochopení. Jestliže to, co mu Meta a Kerk 
řekli, bylo jen z poloviny pravda, naděje na přežití jedna ku šesti 
nebyla špatná. 

Ve vedlejší místnosti byla postel a Brucco mu do ní pomohl. Jason 
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si připadal nadrogován a pravděpodobně byl. Upadl do hlubokého spánku 
a přepadl ho sen. 

Strach a nenávist namíchané v alikvotním poměru se v něm zuřivě 
přelévaly. Jestliže byl toto sen, netoužil po tom, aby zase někdy usnul. 
Jestliže to sen nebyl, přál si zemřít. Ten strach neměl začátek ani 
konec, a nikudy se nedalo uniknout. 

Když se probral k vědomí, nedokázal si vybavit žádný detail té noční 
můry. Jen strach přetrvával. Byl propocen a bolel ho každý sval. Nakonec 
si řekl, že to musí být tím, že dostal tak velkou injekční dávku, a tou 
nesnesitelnou gravitací. Avšak to mu na pachuti strachu neubralo. 

Pak vstrčil Brucco hlavu mezi dveře a přeměřil si Jasona očima. 
„Myslel jsem, že jste mrtvý,“ řekl. „Spal jste celých čtyřiadvacet 
hodin. Nehýbejte se, přinesu něco, co vás postaví na nohy.“ 

Životobudič měl podobu jiné injekční stříkačky se zlověstným 
obsahem. Injekce mu uhasila žízeň, ale přiměla ho, aby si plně uvědomil 
pocit hladu. 

„Máte hlad?“ zeptal se Brucco. „Vsadím se, že ano. Zrychlil jsem 
váš metabolismus, takže se vám rychleji vyvinou svaly. To je jediný 
způsob, jak se navždy vypořádáte s vyšší gravitací. Ale dostanete přitom 
náramnou chuť k jídlu.“ 

Brucco jedl také, a Jason měl příležitost položit pár otázek. „Kdy 
se budu moci porozhlédnout po té vaší úžasné planetě? Zatím byl ten výlet 
zajímavý asi jako pobyt ve vězení.“ 

„Uklidněte se a vychutnejte jídlo. Možná to potrvá měsíce, než 
budete moci ven. Jestli vůbec.“ 

Jason cítil, jak mu poklesla čelist, a hlasitě zavřel ústa. „Nemohl 
byste mi náhodou sdělit proč?“ 

„Samozřejmě. Budete muset prodělat tentýž výcvikový Kurs, jaký 
absolvují naše děti. Jim to trvá šest let. Jistě, je to prvních šest 
let jejich života. Mohlo by vás možná napadnout, že vy jako dospělý 
člověk byste se mohl učit rychleji. Naproti tomu mají ale děti výhodu 
v tom, že sklony dědí. Mohu říci jen to, že se z těchto uzavřených budov 
dostanete ven, až když budete připraven.“ 

Během hovoru Brucco dojedl. Teď seděl a s rostoucím opovržením 
upíral oči na Jasonovy nahé paže. „V prvé radě chceme, abyste měl 
pistoli,“ prohlásil. „Dělá se mi špatně, když vidím někoho, kdo ji 
nemá.“ Brucco nosil pistoli neustále, dokonce i v uzařených budovách. 

„Každá pistole je speciálně přizpůsobena tomu, kdo ji nosí, a pro 
každého jiného by byla k ničemu,“ pokračoval. „Ukážu vám proč.“ Zavedl 
Jasona do zbrojnice přeplněné smrtonosnými zbraněmi. „Položte sem ruku 
a já provedu nastavení.“ 

Přístroj měl tvar krabice s pažbou pistole na jednom konci. Jason 
uchopil pažbu a loket položil na kovovou smyčku. Brucco zajistil polohu 
měřících ručiček, které se dotýkaly Jasonovy paže, pak opsal z číselníků 
údaje. Ze seznamu četl čísla a přitom z přihrádek vybíral různé 
součástky, z nichž obratně sestavil mechanické pouzdro a pistoli. Až 
když měl pouzdro připevněno řemínky k předloktí a pistoli v ruce, Jason 
si poprvé všiml, že obojí je spojeno pružným lankem. Přitom mu seděla 
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v ruce dokonale. 
„Toto je tajemství mechanického pouzdra,“ poklepal Brucco na 

pružné lanko. „Je úplně volné, když zbraň používáte. Ale když ji chcete 
zasunout do pouzdra…“ Brucco něčím pohnul a z lanka se stala tuhá 
tyčinka, která vyrazila pistoli Jasonovi z ruky a vytrčila ji do 
vzduchu. 

„Pak zpátky,“ Tyčka zabzučela a bleskurychle zasunula pistoli zpět 
do pouzdra. „Tasení probíhá samozřejmě obráceně.“ 

„Prima hračička,“ pochválil Jason. „Ale jak mám tasit? Mám za-
pískat, nebo udělat něco jiného, aby pistole vyskočila?“ 

„Ne, pistole na zvuk nereaguje,“ odpověděl s vážnou tváří Brucco. 
„Funguje na mnohem přesnějším principu. Koukejte, zvedněte levou ruku 
a jakoby uchopte pažbu pistole. Napněte ukazováček. Vidíte, kudy vedou 
šlachy na zápěstí? Na pravém zápěstí se vám šlach dotýkají citlivé 
ovládací prvky. Nereagují na žádnou ze šlach kromě té, která hlásí, že 
ruka je připravena uchopit pistoli. Po čase se ten mechanismus stane 
zcela automatický. Když chcete pistoli, máte ji v ruce. Když nechcete, 
je v pouzdře.“ 

Jason udělal pravou rukou úchopový pohyb, ohnul ukazováček. Náhle 
ho něco bolestivě udeřilo do dlaně a ozvalo se silné prásknutí. V ruce 
měl pistoli – jeho prsty byly zpola ochromené – a z hlavně stoupal 
proužek dýmu. 

„Pistoli budete mít samozřejmě nabitou jen slepými náboji, dokud 
se s ní nenaučíte zacházet. Jinak jsou pistole vždycky nabité ostrými. 
Žádné bezpečí neexistuje. Povšimněte si, že u spouště není lučík. Při 
tasení můžete proto ohnout ukazováček trochu víc, takže pistole 
vystřelí v okamžiku, kdy se vám dotkne dlaně.“ 

Byla to určitě nejvražednější zbraň, s jakou kdy Jason zacházel, 
a také nejnáročnější na zvládnutí. Překonával mučivou bolest ve svalech 
ze silné gravitace, když se snažil to ďábelské zařízení zvládnout. Bylo 
to k vzteku., jak pistole mizela v pouzdře, právě když se chystal 
stisknout spoušť. Ještě horší to bylo s její snahou vyskakovat z pouzdra 
dřív, než byl zcela připraven – vyskakovala do místa, kde měla být jeho 
ruka. Když neměl prsty tam, kde je měl mít, pistole je nárazem odsunula. 
Jason přestal cvičit, až když měl ruku samou podlitinu. 

Časem to dokonale zvládne, ale již chápal, proč Pyrrané nikdy 
pistoli neodkládají – bylo by to jako odložit část vlastního těla. Pohyb 
pistole z pouzdra do ruky byl až příliš rychlý, než aby ho postřehl. 
Byl určitě rychlejší než nervový povel, který formoval ruku do tvaru 
pro uchopení pistole. Vypadalo to, jako byste měli ve špičce prstu 
hromový blesk. Ukážete prstem, a prásk! – zazní třesk. 

Brucco již dřív odešel. Jason trénoval sám, a až jeho bolavá ruka 
toho měla dost, přestal a zamířil zpět ke svému pokoji. Když zabočoval 
za roh, zahlédl známou postavu, která se od něho vzdalovala. 

„Meto! Počkej na chvíli! Chci s tebou mluvit!“ 
Netrpělivě se otočila, když se k ní šoural, i když kráčel tak 

rychle, jak to jen při dvojnásobné gravitaci dokázal. V ničem ne-
připomínala dívku, kterou poznal na lodi. Těžké boty jí sahaly až pod 
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kolena, její postava se ztrácela v neforemné kombinéze z kovové tkaniny. 
Štíhlý pas měla dokola obtěžkaný kanystry. A tvářila se chladně a 
nepřístupně. 

„Chybělas mi,“ vydechl. „Nenapadlo mě, že bys tady mohla být. 
Vztáhl k ní ruku, ale odtáhla se z jeho dosahu. 

„Potřebuješ něco?“ zeptala se. 
„Potřebuješ něco?“ opakoval a stěží skrýval rozhořčení. „Jsem 

Jason, vzpomínáš si na mě? Jsme přátelé! Přátelé mohou spolu hovořit, 
aniž by něco potřebovali.“ 

„To, co se stalo na lodi, nemá nic společného s tím,co se děje na 
Pyrru.“ Ještě během hovoru se netrpělivě pohnula k odchodu. „Skončila 
jsem aklimatizaci a musím se vrátit do práce. Ty zůstaneš tady v 
zajištěných budovách, takže tě už neuvidím.“ 

„Jen zůstaň s ostatními dětmi – to tím chceš říct. A nesnaž se 
odejit, musíme si nejdřív něco vyjasnit…“ 

Jason se dopustil chyby, když natáhl ruku, aby Metu zadržel. 
Nevěděl, co se pak vlastně stalo. V jednom okamžiku stál – v následujícím 
najednou ležel roztažený na podlaze. Rameno měl samý šrám, a Meta 
zmizela v chodbě. 

Do svého pokoje dokulhal a tlumeným hlasem chrlil nadávky. Když 
klesl na lůžko tvrdé jako skála, snažil se předavším vzpomenout si na 
důvody, které ho sem přivedly. A porovnával je s neustálou mučivou 
bolestí z gravitace, se sny naplněnými strachem, které ta bolest 
evokovala, a s tím, jak tito lidé opovrhují každým, kdo je odjinud. 
Rychle potlačil narůstající pocity sebelítosti. Podle pyrranského 
měřítka byl slabý a bezmocný. Jestli bude chtít, aby o něm měli trochu 
lepší mínění, bude se muset hodně změnit. 

Vyčerpán únavou, upadl pak do spánku, který přerušovaly jen výkřiky 
strachu z toho, co se mu zdálo. 

kapitola sedmá 

Ráno se Jason probudil se silnou bolesti hlavy a s pocitem, že vůbec 
nespal. Když si vzal několik odměřených dávek stimulantů, které mu 
nachystal Brucco, znovu přemýšlel o tom, co asi jeho sny může naplňovat 
takovou hrůzou. 

„Pospěšte si s jídlem,“ vyzval ho Brucco, když se setkali v jídelně. 
„Nemohu vám nadále obětovat čas na individuální instruktáž. Nastoupíte 
do normální školy a budete navštěvovat předepsané předměty. Za mnou 
přijďte, jen když se vyskytne nějaký problém, který instruktoři nebo 
cvičitelé nebudou schopni zvládnout.“ 

Jak mohl Jason očekávat, školu navštěvovaly vážně se tvářící malé 
děti. Jejich dobře vyvinuté postavy a chováni, v němž nebylo na 
hlouposti místo, prozrazovaly Pyrrany. Přesto však v nich dosud zůstalo 
tolik dětského, aby to, že mají ve třídě dospělého, jim připadalo velmi 
směšné. Zrudlý Jason, vklíněný do jedné z malých lavic, v tom moc 
zábavného neviděl. 
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Veškerá podobnost s normální školou končila vnějším vzhledem 
třídy. Až na to, že každé dítě bez ohledu na věk nosilo u sebe pistoli. 
A jinak se všechny předměty zabývaly přežitím. Jedině možná úspěšnost 
v těchto předmětech bylo sto procent a žáci zůstávali u lekce, dokud 
ji dokonale nezvládli. Z běžných vzdělávacích předmětů nebyl vypsán 
žádný – ty se zřejmě vyučovaly, až když dítě absolvovalo školu pro 
přežití a mohlo samostatně ve světě obstát. Což byl logický a 
chladnokrevný názor na celou záležitost. Ve skutečnosti všechno, co 
Pyrrané dělali, se dalo charakterizovat jako logické a chladnokrevné. 

Většinu dopoledne věnovali funkci jednoho z medikitů, léčebných 
souprav, které se uvazovaly kolem pasu. Šlo o analyzátor infekce a jedu, 
který se přikládal na bodné poranění. Jestliže byly v ráně nějaké 
toxiny, automaticky se do toho místa vstříkla protilátka. Jednoduché 
k použití, ale konstrukčně neuvěřitelně složité. Jelikož si každý 
Pyrran udržoval svoji výstroj sám – kdyby špatně fungovala, mohl pak 
dávat vinu pouze sobě – museli se naučit, jak jsou všechna zařízení 
zkonstruována a jak se opravují. Jasonovi se dařilo mnohem víc než 
dětem, i když ho ta námaha vyčerpala. 

Odpoledně učinil první zkušenost s trenažérem. Jeho instruktorem 
byl dvanáctiletý chlapec, jehož odměřený hlas se nesnažil skrývat 
opovržení nad slabým cizincem. 

„Všechny trenažéry jsou stroje, které věrně imitují skutečný 
povrch planety a neustále se uzpůsobují tak, jak se mění živé formy. 
Jediný rozdíl mezi nimi je různý stupeň nebezpečnosti. První trenažér, 
který budete používat, je samozřejmě ten, do něhož se dávají nejmenší 
děti…“ 

„Jsi velmi laskav,“ zamumlal Jason. „Tvoje lichocení mě ohromuje.“ 
Ale inst ruktor pokračoval, aniž vzal přerušení na vědomí. 

„… do něhož se dávají nejmenší děti, ihned jak se mohou plazit. 
Je v podstatě skutečný, i když je zcela inaktivován.“ 

Výraz trenažér nevystihuje skutečnost, napadlo Jasona, když prošli 
masívními dveřmi. Byl to okopírovaný kus vnějšího světa v obrovské hale. 
Netrvalo mu nijak dlouho zbavit se dojmu, že ve skutečnosti jde o 
namalovaný strop a umělé slunce ve velké výšce, a představit si, že je 
konečně na volném prostranství. Ten výjev vypadal docela mírumilovně, 
i když mračna lemující obzor hrozila prudkou bouří. 

„Musíte chodit sem a tam a všechno si prohlížet,“ vybídl Jasona 
instruktor. „Kdykoli se něčeho dotknete rukou, dozvíte se, co to je. 
Takhle…“ 

Chlapec se sklonil a strčil prstem do stébla hebké trávy, která 
pokrývala zemi. Ze skrytých reproduktorů okamžitě zazněl silný hlas. 

„Jedovatá tráva. Nutno stále nosit vysoké boty.“ 
Jason poklekl a prohlížel si trávu. Na konci stébla byl tvrdý, 

lesklý háček. S překvapením si uvědomil, že každé jednotlivé stéblo 
trávy je takové. Měkký zelený trávník byl kobercem smrti. Když se 
vztyčil, zahlédl, že pod stromem s širokými listy se krčí šupinaté 
zvíře, jehož zkosená hlava byla zakončena dlouhým hrotem. 

„Co je to tam na konci mé zahrádky?“ zeptal se. „Vy svým dětičkám 
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určitě vybíráte příjemné kamarády.“ Otočil se a zjistil, že mluví do 
vzduchu – instruktor zmizel. Pokrčil rameny a pohladil tu šupinatou 
nestvůru. 

„Ďáblorožec,“ informoval neosobní hlas odněkud z výšky. „Oblek ani 
boty nechrání. Zabij ho.“ 

Tichem otřáslo ostré prásk!, když Jasonova pistole vystřelila. 
Ďáblorožec se překulil na bok, byl naprogramován reagovat na slepé 
náboje. 

„No – učím se,“ usoudil Jason a ta myšlenka ho potěšila. Slova zabij 
to používal již Brucco, když ho učil zacházet s pistolí. To, k čemu 
nabádala, se dostalo do podvědomí. Nutkání vystřelit pocítil, až když 
uslyšel výstřel. Začal si pyrranských tréninkových metod víc vážit. 

Jason strávil v dětské zahradě hrůzy nejvýš nepříjemné odpoledne. 
Smrt byla všude. A mezitím mu po celou dobu přísný hlas neviditelného 
uděloval jednoduchou řečí rady. Tak mohl dělat likvidátora, aby snad 
nebyl oddělán sám. Nikdy si neuvědomil, že násilná smrt může mít tolik 
odporných podob. Zde všechno hrozilo člověku smrtí – od nejmenšího hmyzu 
až po největší strom. 

Taková jednoúčelnost se zdála být zcela nepřirozená. Proč se tato 
planeta chovala vůči člověku tak nepřátelsky? Musí se na zeptat Brucca. 
Mezitím se snažil najít nějakou formu života, která by nežíznila po jeho 
krvi. Nepodařilo se mu to. Po dlouhém hledání našel přece něco, co 
neprobudilo zlověstnou výstrahu. Byl to kus skály, který vyčníval z 
louky jedovaté trávy. Posadil se na něj s příjemným pocitem a přitáhl 
k sobě nohy. Oáza klidu. Uplynulo několik minut, během nichž tak svému 
tělu, znavenému nezvyklou gravitací, dopřával odpočinek. 

„ROZKLADNÁ HOUBA! NEDOTÝKAT SE!“ 
Hlas zaburácel dvojnásobnou intenzitou, a Jason nadskočil, jako 

kdyby ho zasáhla kulka. S pistolí v ruce hledal nějaký cíl. Teprve až 
když se sklonil a pečlivěji si prohlédl balvan, na kterém před chvílí 
seděl, bylo mu všechno jasné. Balvan se pokryl skvrnami z šedivých 
vloček, které na něm nebyly, když si sedal. 

„Ty prohnaný parchante!“ vykřikl na stroj. „Kolik děcek jsi s 
hrůzou z toho šutru shodil, když už si myslela, že našla kousek klidného 
místa?“ Ta sprostá lekce z aklimatizace v něm vzbudila opovržení, ale 
současně také obdiv. Pyrrané se již v nejútlejším věku učili, že na této 
planetě bezpečí neexistuje – kromě toho, které si sami vytvoří. 

Zatímco poznával Pyrrus, získával i nový náhled ‚na jeho obyvatele. 

kapitola osmá 

Ze dnů ve škole se staly týdny odříznutí od okolního světa. A Jason 
se stal téměř pyšný na to, jak se umí vypořádat se smrtí. V mateřské 
školce už poznal všechna zvířata a rostliny a postoupil do trenažéru, 
kde šelmy na něho podnikaly pomalé výpady. S nezáživnou pravidelností 
útočníky odstřeloval. Stále stejné denní vyučování ho rovněž začínalo 
nudit. 
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I když ho gravitace dosud strhávala, jeho svaly dělaly vše možné, 
aby se přizpůsobily. Po denním vyučování už neklesal do postele ihned. 
Pouze noční můry se staly úděsnější. Konečně se s nimi svěřil Bruccovi, 
a ten mu namíchal elixír na spaní, který jejich intenzitu z větší části 
otupil. Tíživé sny nezmizely, ale Jason si je po probuzení uvědomoval 
jen nejasně. 

Po čase, kdy Jason dokonale zvládl všechny ty důmyslné mechanismy, 
které zachraňují Pyrranům život, postoupil do velice realistického 
trenažéru, který téměř zcela odpovídal skutečným podmínkám. Rozdíly 
byly jen v důslednosti. Hmyzí jedy vyvolávaly otoky a bolest, nezabíjely 
však okamžitě. Zvířata udělovala šrámy a trhala maso, ale přestala dřív, 
než utrhla končetinu. V tomto trenažéru nemohl člověk přijít o život, 
ale určitě se mohl podívat smrti do tváře. 

Jason se procházel tou velkou, členitou džunglí s pětiletými dětmi, 
na jejichž dětské krutosti bylo něco komického, ale ne z té veselé 
stránky. Ty děti se ve svých ubytovnách snad i smály, ale uvědomovaly 
si, že venku není pro smích místo. Pro ně bylo přežití spojeno se 
společenským uznáním a s nutností. V tomto směru představovali Pyrrané 
jednoduchou společnost, která znala jen černé a bílé. Aby člověk dokázal 
sobě a svému světu, že je platným členem společnosti, stačilo zůstat 
naživu. To sice mělo pro přežití zásadní význam, ale osobnost jed-
notlivce to velice ubíjelo. Z dětí se stávali zjevní zabijáci, vždy ve 
střehu čelit smrti. 

Některé z dětí se kvalifikovaly do venkovního světa a jejich místo 
zaujaly jiné. Jason ty postupy chvíli sledoval, ale pak si uvědomil, 
že všechny děti z původní třídy, do které nastoupil, už odešly. Ještě 
téhož dne vyhledal šéfa aklimatizačního střediska. 

„Brucco,“ zeptal se, „jak dlouho mě hodláte tady v tom střeleckém 
ateléru pro děti držet?“ 

„Nedržíme vás tady,“ reagoval Brucco podrážděné jako obvykle. 
„Budete tady, dokud se nestanete způsobilým pro venek.“ 

„Mám takový zvláštní dojem, že to se nestane nikdy. Teď už dokážu 
rozebrat a zase složit každý z těch vašich zatracených udělátorů třeba 
potmě. Kdybych musel, už teď bych mohl sepsat monografii Úplná flóra 
a fauna planety Pyrrus a jak je likvidovat. Nevedu si možná tak dobře 
jako moji šestiletí spolužáci, ale mám takové tušení, že to, jak si vedu 
teď, se už nikdy nezlepší. Je to tak?“ 

Brucco se snažil, jak jen mohl, aby odpověděl vyhýbavě, ale 
nepodařilo se mu to. „Myslím… tedy… vy“ víte, že jste se tady nenarodil 
a…“ 

„Ale, ale,“ přerušil ho Jason škodolibě. „Takový charakterní 
opravdový Pyrran jako vy by se neměl snažit lhát někomu ze slabších 
národů, které se na něco takového specializují. To se rozumí, že se 
s gravitací nevyrovnám a že ani nepřekonám další vrozené nedostatky. 
To připouštím. 0 to teď nejde. Otázka zní: Zlepším se ještě, když budu 
dál trénovat, nebo jsem již dosáhl vrcholu svých možností?“ 

Brucco se potil. V průběhu času dojde samozřejmě ke zlepšení…“ 
„Jste jako úhoř!“ pohrozil mu Jason prstem. „Tak ano nebo ne? 
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Zlepším se ještě, když budu ještě trénovat?“ 
„Ne,“ uznal Brucco a nepřestal se tvářit ztrápeně. Jason ho přečetl 

jako pokerový list. 
„A teď se nad tím zamysleme. Nezlepším se a držíte mě tady. To není 

náhoda. Dostal jste tedy příkaz, abyste mě tady držel. A z toho, co jsem 
na této planetě viděl, i když připouštím, že toho bylo moc málo, řekl 
bych, že to byl Kerk, kdo vám přikázal, abyste mě tady držel. Je to tak?“ 

„Udělal to jenom ve vašem zájmu,“ potvrdil Brucco. „Chce, abyste 
zůstal naživu.“ 

„Pravda se ukázala,“ uspokojil se Jason. „Tak už toho nechejme. 
Nepřišel jsem na Pyrrus, abych s vašimi potomky střílel roboty. Teď mi 
laskavě ukažte dveře na ulici. Nebo tomu předchází absolventský 
ceremoniel? Projevy, předávání školních odznaků, meče nad hlavou…“ 

„Nic takového,“ utrhl se Brucco. „Nechápu, jak dospělý člověk může 
pořád vykládat takové nesmysly. Samozřejmě že nic takového se nedělá. 
Pouze jakási závěrečná zkouška z přežití v poloskutečné komoře, což je 
vyčleněný prostor, který je spojením s vnějším světem. Je vlastně jeho 
součásti až na to, že jsou z něho eliminovány nejkrutější formy života. 
I když některé z nich se tam občas přece jenom dostanou.“ 

„Kdy na ni půjdu?“ vypálil Jason. 
„Zítra ráno. Napřed se v noci pořádně vyspěte. Budete td po-

třebovat.“ 
Maturita se však neobešla bez jakéhosi oficiálního pomocníka. Když 

přišel Jason ráno do kanceláře, Brucco mu po stole poslal těžký 
zásobník. 

„Toto jsou ostré náboje,“ řekl. „Určitě je budete potřebovat. Pak 
už budete mít pistoli vždycky nabitou.“ 

Vystoupili k masivnímu vzduchovému uzávěru, jedinému zamknutému 
vchodu, který Jason ve středisku viděl. Než jej Brucco odemkl a prudkým 
pohybem uvolnil závoru, přikulhal k nim vážně se tvářící osmiletý 
chlapec s ovázanou nohou. 

„.Toto je Grif,“ představil ho Brucco. „Od této chvíle bude s vámi, 
at půjdete kamkoli.“ 

„Můj osobní strážce?“ zeptal se Jason a sklopil pohled na pod-
saditého chlapce, který mu sahal sotva po pas. 

„Můžete mu tak říkat.“ Brucco rozhodil dveře. „Grif se popral s 
pilozobcem, takže zatím nemůže dělat žádnou pořádnou práci. Vy sám jste 
přiznal, že se nikdy Pyrranovi nevyrovnáte, a proto musíte být rád, že 
se vám dostane trocha ochrany.“ 

„Od vás slyší člověk vždycky laskavosti, Brucco,“ pronesl Jason. 
Ohnul se a potřásl si s chlapcem rukou. I osmiletý chlapec má stisk, 
který drtí kosti. 

Oba pak vystoupili do uzávěru,a Brucco za nimi přibouchl vnitřní 
dveře. Jakmile byly vnitřní dveře neprodyšně zavřeny, automaticky se 
otevřely vnější dveře. Ještě než se rozevřely zcela, ozvala se dvakrát 
Grifov 3 pis“tolB. Pak vkročili na půdu planety Pyrrus přes kouřící tělo 
jednoho z jejich zvířat. 

Velmi příznačné, pomyslel si Jason. Navíc ho trápilo nejen to, že 
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ho nenapadlo, aby dával pozor, zda něco vniká do uzávěru, ale rovněž 
to, že ze spálených zbytků nedokáže říct, co to bylo za zvíře. Obezřetně 
se rozhlédl, doufal, že příště vystřelí první. 

Ta naděje byla lichá. Těch pár šelem, které jim zkřížily cestu, 
uviděl vždycky dřív Grif. Tak uplynula hodina a Jason byl tak podrážděn, 
že výstřelem zničil zlověstně vypadající trnovník. Doufal, že Grif tomu 
nebude věnovat bližší pozornost. Ten však samozřejmě věnoval. 

„Ten strom nebyl nijak blízko. Není rozumné plýtvat cenným 
střelivem na rostliny,“ poznamenal Grif. 

Během toho dne se nic vážnějšího nepřihodilo, a Jason nakonec 
pocitoval nudu, i když ho časté bouřlivé přeháňky promáčely na kůži. 
Pokud měl Grif schopnost vést konverzaci, nedal ji najevo. Všechny 
Jasonovy pokusy o navázání konverzace selhaly. Následující den proběhl 
úplně stejně. Třetího dne se objevil Brucco a pozorně si Jasona prohlédl 
od hlavy k patě. 

„Nerad to říkám, ale mám za to, že jste už tak připraven odtud 
odejít, jak kdy vůbec budete. Vyměňujte1 nosní protivi– rový filtr každý 
den. Neustále kontrolujte, zda nemáte v bo– tech a v kovovém obleku díry. 
Medikit se doplňuje jednou týdně.“ 

„A utírejte si nos a noste vysoké boty. Ještě něco?“ zeptal se 
Jason. 

Brucco hodlal něco pronést, ale pak si to rozmyslel. „Nic, co byste 
už dobře nevěděl sám. Buďte stále ostražitý. A… hodně štěstí.“ Slova 
doprovodil drtícím stiskem ruky, zcela nečekaným. Když se Jasonovi 
vrátil do ruky cit, vyšel s Grifem velkým vchodovým uzávěrem ven. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


