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průvodce  průvodce  průvodce  průvodce  průvodce  

SLOVO ÚVODEM 

Druhé číslo „áfka“ se nám podařilo dát dohromady až za půl 

roku. Jestli je to moc nebo málo pozdě, těžko říci, ale rozhod-

ně za to může čas, který je rozhodně relativní. Ale teď, po 

jaksi všelijakém, ale přece jenom letním topném období, jsou 

před námi sychravé podzimní večery .....  

Ještě k prvnímu číslu. Moc nás mrzí, že se nedostalo na 

ty, kteří dodatečně projevili zájem, ani na ty, u kterých jsme 

mohli zájem téměř s určitostí předpokládat. A dotisk? Přes veš-

kerou snahu nebylo možné jej z technických důvodů realizovat. 

Takže prvního čísla už bohužel nebude existovat víc než těch 50 

kousků, které se nám koncem dubna podařilo vyrobit a rozdat. 

Ale druhého čísla by mělo být o 40% víc. 

A co najdete v druhém čísle? Především dokončení počítačo-

ví fantastiky, a zatím není jisté, zda něco podobně jiného její 

autoři vymyslí. Ale budeme se snažit, aby vymysleli. Na první 

číslo rovněž navazují poznámky z historie SF, ale zde se autor 

ještě konce nedobral; toto téma bude ještě zřejmě pokračovat. 

Myslíme si, že z obou původních povídek dýchá svěžest neotře-

losti a že obě všem, co mají SF rádi, přinesou potěšení. Rovněž 

Sheckley v překladu by měl všechny zaujmout odvážně neotřelým 

nápadem, už tradičně v jeho stylu. Zařazujeme jednu recenzi na 

knížku, která do češtiny dosud nebyla přeložena, a byli bychom 

rádi, kdyby takových počinů se v budoucnu objevilo na stránkách 

„áfka“ víc. A k tomu všemu několik zajímavostí, jak by se mělo 

stát dobrou tradicí. 

Stejnou tradicí by se měla stát „vizitka“ hlavních přispě-

vatelů, jen si budeme muset dát větší pozor, abychom na ni au-

tora správně představili: nepovedlo se nám to již v prvním čís-

le, kde jsme Ivaně H0LZBACH0VÉ uvedli chybně akademický titul. 

Moc se jí omlouváme a chybu napravujeme. 

Dnešní „vizitky“: 

● RNDr. Jiří FRANEK /1942/ pracuje na ústavu výpočetní techniky Uni-
verzity J. E. Purkyně jako programátor, a nevyhne se ani 

edukační činnosti. K SF se hlásí nejen jako konzument, ale 

i Vlastní literární aktivitou. Ze záliby ke SF mu ukrajují 

další dva koníčky: malování a bezmotorové létání. 

● PhDr. Ivana HOLZBACHOVA, CSc. /1946/ vystudovala filozofii na FF UJEP 
v Brně, kde v současné době pracuje jako vědecká pracovni-

ce na katedře marxisticko-leninské filozofie. Mladistvé 

zaujetí Lemovými knížkami se u ní proměnilo v trvalý zájem 

o SF. Publikuje hlavně časopisecky; ve výboru Návrat na 

planetu Zemi /SVOBODA, Praha 1985/ můžete najít její delší 

povídku „Nečekaná památka“. 
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● Doc. RNDr. Jiří HOŘEJŠ, CSc. /1933/ vedoucí vědecký pracovník, je ve 
svém oboru pojem. Patří k zakladatelům Ústavu výpočetní 

techniky UJEP v Brně, kde v současné době šéfuje /a vycho-

vává budoucí „adikty“ počítačového kumštu/. O jeho zaníce-

ní /samozřejmě kromě SF/ k počítačům svědčí třeba i to, že 

zavedl odborné semináře SOFSEM. 

● Václav KŘÍŽ /1953/ vystudoval na FF UJEP v Brně na katedře angli-
cistiky a amerikanistiky. SF ho uchopilo v podobě „verno-

vek“ někdy v povinném školním věku a už ho neopustilo. 

Překládá SF – rád a dobře – z angličtiny; jeho překlady se 

objevily v MF, Vědě a život a 100+1 ZZ. Přiznal, že ze 

starších autorů by rád zkusil něco od H. P. Lovecrafta, 

z novějších ho láká G. Wolfe. 

● Ing. Jindřich SMÉKAL /1936/ pracuje na VÚV v Brně jako vedoucí vý-
zkumný pracovník. Přesto, že nemá klasické vzdělání, rád 

SF překládá z angličtiny – v tomto směru spolupracuje se 

Světovou literaturou. Na historii SF si v AF 167 troufl 

jenom proto, že zatím se nepřihlásil nikdo povolanější. 

● Jaroslav ŠTĚPANÍK /1941/ vystudoval na FF UJEP v Brně psychologii. 
Svému zaměření se nezpronevěřil a věnuje se mu profesio-

nálně. Myslí si, že SF a psychologie se k sobě báječně ho-

dí, a my si myslíme, že tuto svou pravdu dokazuje ve svých 

SF povídkách. Svoje povídky publikuje časopisecky a v roz-

hlase; do výboru Návrat na planetu Zemi /SVOBODA, Praha 

1985/ přispěl povídkou „Tugendhat“. 
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jev zvaný SF  jev zvaný SF  jev zvaný SF  jev zvaný SF  jev zva 

Jindřich SMÉKAL 

Z HISTORIE SF: II – PRVNÍ STOLETÍ PO FRANKENSTEINOVI 

„Pod pojmem scientifiction mám na mysli 

to, co psali Poe, Verne a Wells.“ 

H. GERNSBACK 

V první části jsme opustili Mary Shelleyovou, když jsme si 

řekli trochu obsáhleji o ní samotné a o jejím Viktoru Frankenstei-

novi, kterému jeho vlastní výtvor, bezejmenný netvor, ukradl v po-

vědomí většiny lidí jeho vlastní jméno. Na tomto místě mi dovolte 

jen připomenout rok prvního vydání Frankensteina: 1818 n. l. A pak 

ještě to, že od té doby muselo uplynout zhruba celé století, než SF 

dostala křestní list se svým nynějším jménem. 

Z tu dobu se ve vývoji civilizace odehrálo ve vědeckotechnické 

oblasti skutečně hodně. Bylo to století, během něhož se do historie 

zapsala jména – bráno čistě namátkou – Pasteur, Daimler, Darwin, 

Faraday, Edison, Tesla a Einstein a zrodily se parní lokomotivy, 

elektrárny, průmyslová výroba, železnice, fotografie, automobily… a 

člověk se vypravil k nebi, nejdřív v balónech a později v okřídle-

ných strojích těžších než vzduch. 

Všechny tyto události nemohly něž otřást předchozími světoná-

zory a odrážet se ve vědomí člověka a jeho prostřednictvím v lite-

ratuře. 

Příklad Mary Shelleyové však ještě dlouho nenašel následovní-

ky. Z dalších v řadě na cestě SF se nejčastěji uvádí až Edgar Allan 
POE /18O9-1849/. Tento Američan s irskou krví po předcích je nejlépe 
znám jako nejvýznamnější básník pozdního romantismu a autor poví-

dek, které mají vyvolávat stísněnost a hrůzu, dále se mu připisuje 

otcovství detektivního románu. Je zajímavé, že genialitu jeho lite-

rárního díla ihned pochopila a ocenila kulturní Evropa, zatímco 

jeho rodná, puritánská vlast ho ještě dlouho po jeho smrti považo-

vala pouze za výstředníka a „zhýralého, cynického bohéma, který 

psal, co mu kázal alkohol.“ 

Pokud jde o SF, Poeův příspěvek se obecně považuje za víc než 

významný, a to spíš z hlediska přístupu a literárního ztvárnění než 

v tématice samotné. Jeho přínos pro SF nelze oddělit od přínosu pro 

literaturu jako celku, pokus o něco takového by měl za následek 

zkreslení obojího. Snad proto se jeho tvorba na hranicích SF ozna-

čuje jako „metafyzická fikce“. 

Takové tvrzení se často dokazuje na příkladu jeho povídky 

„The Conversation of Eiros and Charmion“ /Rozhovor Eirose a Char-
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miona; 1839/, v níž se spolu setkávají dvě bytosti, které po své 

smrti přešly do „výlučné“ /rarified/ formy existence a probírají 

nedávný konec světa způsobený kolizí Země s kometou, jež odebrala 

zemské atmosféře veškerý dusík a způsobila, že Země shořela v ohni 

z čistého kyslíku. 

Ale Poe nevyvolává jen tíseň a strach, dokáže také ironizovat 

a – třebas svým způsobem – přesvědčivě se vysmívat. Dokáže čtenáře 

přesvědčit, že je možné cestovat balónem na Měsíc, protože prostor 

mezi ním a Zemí je vyplněn řídkým vzduchem, jak to provedl v příbě-

hu „The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall“ /Bezpříkladné 

dobrodružství jistého Hanse Pfaalla; 1835/, v němž poslal tímto 

způsobem rotterdamského obchodníka na Měsíc, aby v závěru již zcela 

přesvědčenému čtenáři řekl, že je to nesmysl. 

Než se s Poem rozloučíme, uvedu jako příklad povídku, která 

svým ironizujícím ostřím může sloužit ještě dnes ke zbraním fana 

při diskusích o žánru, vlastně, v obdobném duchu by mohla být na-

psána včera nebo za sto let a nic by ze své působivosti neztratila. 

Jde o „The Thousand and Second Tale of Scheherazade“ /Tisící a 

druhý příběh Šeherezády; 1845/, v níž sultán konečně posílá svou 

chytrou manželku na smrt za to, že mu vyprávěla nesnesitelně neuvě-

řitelné lži, ačkoli mu vyprávěla pouze o technických novinkách, v 

Poeově době běžných. 

Další Irčan, na rozdíl od Poea v Irsku skutečně narozený a do 

New Yorku přicházející až ve svých dvaceti čtyřech letech /asi/, 

kterého nelze na cestě SF obejít, je Fitz-James 0’BRIEN /asi 1820-1862/. 
Obdobně jako Poe začal 0’Brien s básněmi, ale na rozdíl od něho 

nijak úspěšně. O to je však známější krátkými povídkami z oblasti 

„fantasy“, námětově spadajícími do SF. Jeho největší síla spočívá 

ve vynalézavosti a představivosti, mnohdy převyšující jeho vzor, E. 

A. Poea, která se však stává jeho největší slabostí, když dovoluje, 

aby zajímavost námětu potlačila myšlenku. 

Nejčastěji se vzpomíná jeho „What was it? A Mystery“ /Co to 

bylo? Záhada; 1859/, velmi poplatná poeovskému duchu: v domě, kam 

se vypravěč nastěhuje, žije nějaká neviditelná bytost, která se 

hned první noc pokusí vypravěče zardousit; ten ji však za pomoci 

svého přítele přemůže a uspí chloroformem. Po potření hlínou se z 

neviditelného stane hnusná, člověku vzdáleně podobná bytost, která 

odmítá potravu a nakonec umírá. 

Mnohem blíže ke SF má však jeho dlouhá povídka, spíše novela, 

„The Diamond Lens“ /Diamantové čočky; 1858/, která velmi podrobně 
vypráví příběh mladého vědce, vynálezce supermikroskopu, symbolizu-

jící marnost lidské touhy. Mladý vědec při používání svého vynálezu 

objeví v kapce vody svět a v něm krásnou ženu, do níž se beznadějně 

zamiluje a nakonec se svým životem skoncuje, když se nemůže ani 

pokusit svou touhu naplnit. 

Poněkud až příliš popisného charakteru je jeho povídka „How I 

Overcame my Gravity“ /Jak jsem překonal svou gravitaci; 1864/, 

publikovaná až po jeho smrti, v níž hrdina putuje po oběžné dráze 

kolem Země pomocí gyroskopického zařízení, které sám vynalezl. 

Zajímavý technický námět, vyskytující se i v současné SF, lze 

najít v jeho povídce „The Wondersmith“ /Divotvorný kovář; 1859/, 
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v níž vynálezce neuvěřitelně zbohatne z toho, že prodává státům 

miniaturní mechanické vojáky, prakticky nezničitelné, kteří jsou 

mnohem účinnější než „potrava pro děla“ z masa a krve. 

Při studiu základů marx-leninismu se můžeme setkat se jménem 

jednoho z utopických socialistů, který jediným románem dokázal 

v tehdejší Americe ovlivnit širokou veřejnost, zejména mládež, více 

než kdokoli jiný s čistě teoretickými a vědeckými zbraněmi. Není 

těžké uhodnout, že autor se jmenoval Edward BELLAMY /1850-1898/ a 
jeho román „Looking Backward“ /Ohlédnutí nazpět; 1888/. 

Bellamy se měl stát právníkem, ale když si osvojil potřebné 

znalosti, na práva zanevřel /to ostatně potvrzuje i skutečnost, že 

v jeho „Ohlédnutí“ žádní právníci neexistují – jsou totiž v autoro-

vě utopické společnosti zbyteční – a vrhl se na žurnalistiku. Na-

psal dva tři romány, celkem bezvýznamné, než se pustil do „Ohlédnu-

tí“, ale to ho rázem proslavilo, a nejen na domácí půdě. Uvádí se, 

že tento jeho román byl přeložen do více než dvaceti jazyků, což na 

konci devatenáctého století znamená přímo literární senzaci. 

Román patří k rodu utopických fikcí, tolik populárních již od 

Platóna. Avšak na rozdíl od svých předchůdců v něm Bellamy neklade 

svůj ideální svět na „jiné místo“, ale nechává jej v městě, kde 

žije a které tak důvěrně zná, totiž v Bostonu /Massachusetts/, a v 

době o více než století situované do budoucnosti. Bellamyho hrdina 

překlene čas v hypnotickém spánku /ve své podzemní ložnici/ a je 

probuzen až v roce 2000, kdy společnost již žije v socialismu a 

racionálně využívá dobrodiní strojů. Tento román, inspirovaný myš-

lenkami Karla Marxe a předkládající beletristickou formou jejich 

volnou interpretaci, je vlastně konfrontací Bostonu z roku 1887 s 

Bostonem roku 2000. 

O obrovském vlivu „Ohlédnutí“ v samotné Americe svědčí mimo 

jiné i to, že na přelomu 90. let minulého století vzniklo na 165 

„Bellamyho klubů“ pokoušejících se uplatnit myšlenky románu ve svém 

životě a ve svém okolí, pochopitelně bez naděje na úspěch. 

Bellamy se pokusil na úspěch „Ohlédnutí“ navázat románem 

„Equality“ /Rovnost, 1897/, ale zůstalo pouze u pokusu; jediným 

úspěchem „Rovnosti“ údajně bylo to, že nedokázala smazat výborný 

dojem z „Ohlédnutí“. 

Až dosud jsme se na této části cesty za SF pohybovali za vel-

kou louží, ale nezbývá než se vrátit zpátky do Evropy, tentokrát do 

Francie, a vzdát hold člověku, který snad každému poskytl v mládí 

tolik možností prožívat velká dobrodružství na stránkách svých po-

četných románů. Teď mi najednou připadá zbytečné dodávat, že tím 

dotyčným je Jules VERNE /1828-1905/ a jeho literární dobrodružství 
to, co on sám označuje jako „podivuhodné cesty“. 

Verne se narodil ve francouzském přístavním městě Nantes v ro-

dině úspěšného advokáta. Jeho otec chtěl, aby se Jules stal advoká-

tem taky, ale ten tolik toužil po „opravdických dobrodružstvích“, 

že se dokonce pokusil potají uprchnout na jedné lodi z Francie. 

Když ho však z moře dopravili zpátky do náruče rodiny, otec ho 

„přesvědčil“, aby šel do Paříže studovat práva. 

V Paříži objevil v sobě literární sklony a pod vlivem děl 

V. Huga a A. Dumase začal psát, hlavně však dramata a libreta, 
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z nichž většina zůstala v rukopise. Pak však objevil Poea a v něm 

to, po čem odjakživa podvědomě toužil. Pod jeho bezprostředním vli-

vem, ale bez jeho sklonu k samotářské melancholii napsal „Un 

Voyage en Ballon“ /Cesta v baloně; 1851/, příběh nepochybně přímo 

odvozený od Poeova „Podvodu s balónem“, který byl později – v roce 

1874 – publikován pod názvem „Une Drame dans les Airs“ /Drama na 

obloze/. Jenže to byl zatím jenom náznak pozdější velice úspěšné 

Vernovy spisovatelské dráhy. Psal i nadále spíš pro zábavu a okra-

jově – za vydatné otcovy podpory se živil obchodováním s akciemi. 

Tak to šlo až do roku 1862. 

Rok 1862 se stal ve Vernově životě rozhodující. Tehdy se se-

tkal s Hetzelem, úspěšným nakladatelem dětských knížek, který právě 

uvažoval o vydávání pravidelného časopisu pro děti a hledal pro něj 

spolehlivého autora – a našel ho právě ve Vernovi. 

Velmi příznivý ohlas již prvního z celé série 64 románů „Cinq 

Semaines en Ballon“ /Pět neděl v balóně; 1863/, poměrně jednodu-

chého příběhu tří přátel při přeletu Afriky v balóně, umožnil Ver-

novy získat od Hetzela trvalý kontrakt na svoje romány a nadělat z 

psaní jmění, jaké se do té doby /a snad ani od té doby/ žádnému 

spisovateli nepodařilo. Je však od Verna sympatické, že mu exis-

tenční jistota na chuti psát nijak neubrala, i když musel Hetzelův 

časopis pravidelně zásobovat novými a novými příběhy. Naopak, právě 

v následujících letech napsal to, co se všeobecně považuje za nej-

lepší „vernovky“. 

Bylo by nad rozsah této krátké úvahy vyjmenovat všechny zbýva-

jící romány a taky zbytečné, protože každý větší či menší část z 

těch, co byly přeloženy, zná z vlastní četby. Zmíním se jen o něko-

lika: „Voyage au Centre de la Terre“ /Cesta do středu Země; 1865/, 

„De la Terre à la Lune“ /Ze Země na Měsíc; 1865/ a pokračování „Au-

tour de la Lune“ /Cesta kolem Měsíce; 1870/, „Vingt mille Lieues 

sous les Mere“ /Dvacet tisíc mil pod mořem; 1870/ a pokračování 

„L’Ille mystériese“ /Tajuplný ostroj; 1874/ a „Robur le Conquérant“ 

/Robur dobyvatel; 1886/ s pokračováním „Maitre du Monde“ /Pán 

světa; 1904/. Je však třeba poznamenat, že z Vernových románů jen 

asi třetina se dá zařadit do SF, většina z nich se týká „robinzo-

nád“ a dobrodružných cest, ale i to stačí, aby si vysloužil titul 

otce „realistické“ SF. 

O Vernovi se často píše, že chtěl svými dobrodružnými příběhy 

přiblížit čtenářům představu o tom, jaké možnosti nabízí věda a 

technika, v jejichž humánnost a všemohoucnost upřímně věřil. Asi 

tomu tak bude, ale současně se zdá, že s postupující zralostí věku 

si postupně stále více uvědomoval, že věda a technika může působit 

i v opačném směru: stát se nástrojem v prosazování jakékoli vůle. 

Jeho romantický kapitán Nemo se svou obdivuhodnou ponorkou Nautilus 

/poprvé představený v románě „Dvacet tisíc mil pod mořem“ z roku 

1870/ ještě pomocí vědy a techniky bezpráví napravuje, ale vynález-

ce Robur /„Pán světa“ z roku 1904/ už jejich pomocí bezpráví půso-

bí. 

Je nepochybné, že Verne ve všech svých obdivuhodných dobro-

družstvích zůstával pevně na Zemi, neodhodlal se ke spekulacím, 

kterými arzenál pozdější SF přímo hýří. Nedovolil si například ani 

nechat své hrdiny vystoupit na měsíční povrch, protože neměl k dis-
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pozici hodnověrné – pro něho – informace o tom, co by tam mohli 

najít. Když tedy chtěl vyslovit svůj názor na sociální problémy, 

nehledal nějakou vzorovou společnost na Měsíci, ale posadil tu po-

zemskou na místo zcela reálné, třebas podivuhodné /„Tajuplný os-

trov“/. Soudil, že i fantazie musí mít určité mantinely odvozené od 

prokázané – více či méně – reality; vyjádřil se například, že „ca-

vorit“ /kov eliminující gravitační síly – výmysl Wellse/ je docela 

obyčejný nesmysl a vážně vyzýval Wellse, aby mu předvedl, jak se 

něco takového vyrábí. 

Snad právě proto, že se Verne držel vědy a techniky, jejichž 

možnosti chtěl čtenářům přiblížit, a vycházel z poznatků známých v 

jeho době, zůstávají jeho knížky převážně dětskou četbou; dnes v 

nich čtenáři nehledají to, co v nich autor hlavně nabízel, ale ro-

mantické okouzlení z dob, které musely být romantické, jak je nako-

nec každé mládí. 

Když řekneme, že Mary Shelleyová vztyčila vlajku na novém úze-

mí, a připustíme, že Verne na něm obdělal snadno přístupné pole, 

pak můžeme s klidem tvrdit, že ten, kdo toto území prozkoumal, vy-

mezil a zušlechtil, se jmenoval Herbert George WELLS /1066-1946/. 

Wells patří k nejlepším romanopiscům, jaké Anglie v 19, stole-

tí měla, a s Austenovou, sestrami Brontëovými, Dickensem a Eliotem 

ho spojuje nejen to nej, ale také to, že vzdělání se mu nedostalo 

na žádné z renomovaných universit, Oxfordu nebo Cambridge. Jako oni 

se dostal k literatuře vlastní cestou, vlastním studiem a vlastními 

schopnostmi podloženými houževnatostí. 

Podle přání rodiny, pyšné na to, že se jí podařilo dostat se 

mezi střední vrstvy ve společenské hierarchii, měl se Wells věnovat 

prodávání textilu, ale naštěstí jako prodavač docela propadl. Obje-

vil však v sobě něco jako pedagogické schopnosti a ve svých 17 le-

tech začal učit na základní škole – podruhé naštěstí, že něco tako-

vého anglický edukační systém umožňoval. Začal učit, ale současně 

se na škole, kde učil, začal učit u jejího ředitele sám. Říká se o 

něm, že byl jako „stroj konzumující poznatky“: jednotlivé předměty 

dokázal zvládnout tak rychle, že již za necelý rok mohl řádně stu-

dovat /na stipendium/ na Normal School of Science v Londýně, kde se 

mu dostalo výborné průpravy v biologii /přednášel ji Darwinův žák 

T. H. Huxley/ a ve fyzikálních vědách. 

Wells však zjistil, že přes snadnost, s jakou studuje, nebude 

z něho nikdy žádný vědec, a zkusil dělat to, čemu se dnes říká žur-

nalistika popularizující vědu. Začal psát pro časopis Science 

Schools Journal, a odtud byl už jenom krůček k literatuře, včetně 

žánru, který nevědomky vytyčila Mary Shelleyová. Wellsovy hlavní SF 

práce lze rozdělit – bez nároků na neomylnost – na dvě skupiny: 

šokující fikce a společenská fikce. 

První skupina začíná románem „The Time Machine“/Stroj času; 

1895/, v němž autor využil myšlenky cestovat časem nikoli ve snu 

nebo v hypnotickém spánku, ale ve skutečném stroji, který lze ovlá-

dat jako každý jiný stroj pákami s pedály. Jeho cestovatel v čase 

letí daleko do budoucnosti, až do roku 802 701, kde nalézá společ-

nost změněnou nejen sociálně, ale i biologicky, a odtud dál a dál 

až do chladného, pochmurného světa roku 30,000.000, kdy člověk už 

jako problém neexistuje. 
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Jestliže ve „Stroji času“ Wells čtenáře dokonale překvapil, ve 

svém následujícím příběhu „The Island of Dr. Moreau“ /Ostrov dr. 

Moreau; 1896/ je přímo šokoval. Příběh nás zavádí na tichomořský 

ostrov, kde šílený vědec provádí na zvířatech lékařské zákroky s 

cílem přizpůsobit je obrazu člověka /včetně schopnosti mluvit a 

myslet/. Tito „zvěrolidé“ musí svého tvůrce uctívat, neustále si 

opakovat, že jsou lidé, a nesmí se vrátit ke zvířecímu způsobu ži-

vota. Zdá se, že touto hrůznou alegorií klade Wells otázku, proč 

člověk musí své humánní snahy provádět tak krutým způsobem. 

Zneužití vědy je tématem i v jeho „The Invisible Man“ 

/neviditelný; 1897/. Objev neviditelnosti mění charakter svého ob-

jevitele k horšímu a horšímu, vede ho od drobných krádeží až k tou-

ze po světovládě, aby ho nakonec zničil. Je to vlastně příběh vědy 

odlidštění tím, co dokáže. 

Snad nejvíce však šokoval další román „The War of the Worlds“ 

/Válka světů; 1898/, v němž autor vyděsil zejména Angličany před-

stavou, že by britské impérium včetně jeho symbolu, Londýna, mohli 

zničit nějací Marťané. Jenže Wells měl na mysli ukázat, jak asi 

cítí domorodci, když jim britské impérium přináší blaho civilizace. 

V románě „The First Men in the Moon“ /První lidé na měsíci; 

1901/ se vydává vynálezce Cavor se svým přítelem na Měsíc pomocí 

antigravitačního kovu, nazvaného podle sebe „cavorit“, aby se tam 

setkal s civilizací podobnou hmyzu, přeorganizovanou a hynoucí. Zde 

už Wells vypravěčskou živost začal ztrácet na úkor popisnosti a 

úvah. 

Do druhé skupiny Wellsovy SF tvorby lze zařadit jako první je-

ho „When Sleeper Wakes“ /Když spáč procitne; 1899/. Wellse nechá 

svého hrdinu, obyčejného člověka, upadnout do transu a probudit o 

dvě století později, kdy společnost v Anglii, soustředěná do pěti 

obrovských měst, je přísně rozdělena na dvě třídy /pány a dělníky/ 

a vše ovládají koncerny na bitevním poli obchodování. Wells se tak 

obrací ke svým současníkům s varováním, že pro takovou budoucnost 

právě dnes připravují půdu. 

Neutěšená budoucnost člověka, která se Wellsovi zdá nevyhnu-

telná, vede ho k názoru, že bude třeba budoucnost plánovat tak, aby 

byla lepší. V „The Food of the Gods“ /Potrava bohů; 1904/ mají 

„plánovači“ lepší budoucnosti podobu obřích lidí, kteří mutovali 

vlivem náhodně objevené „superpotravy“ a kteří se vyznačují obrov-

skou inteligencí. Jejich fyzická a duševní nadřazenost je však brzy 

přivádí do nesmiřitelného konfliktu s normálními, „malými“ lidmi. 

Přírodní řešení neutěšené budoucnosti popisuje Wells v románě 

„In the Days of Comet“ /Za dob komety; 1906/. Román je svým způso-

bem autobiografický a odráží duševní úzkost mladého muže dospívají-

cího v nesnesitelně represivním společenském systému. Odvrácení 

hrozící celosvětové války přichází v iracionální podobě: kolem Země 

prolétne kometa, která zbaví člověka jeho výbojných choutek. Lidé 

pak žijí v benevolentní harmonii i za cenu ztráty citů souvisejí-

cích s láskou. 

Wells napsal ještě celou řadu románů, o kratších útvarech ne-

mluvě, ale ty stále více sklouzávaly do polohy výkladu a poučování. 

Svoje životní poslání realizoval Wells v požadavcích, aby se zavedl 
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nový vědecký obor, „lidská ekologie“, který by se zabýval biologic-

kými, intelektuálními a ekonomickými důsledky technické civilizace. 

V posledních třiceti letech devatenáctého století se k SF hlá-

sí velké množství autorů, jako R. L. Stevenson, E. E. Hale, A. N. 

Gončarov, P. Greg, J. J. Astor, Bulwer-Lytton, W. Morris, G. T. 

Chesney, A. Robida, M. Jókai, K. Lasswitz, J. H. Rosny Ainé a jiní, 

ale z leteckého pohledu na území SF je nelze všechny postřehnout. 

Zmiňme se však jen krátce o tom, že to, co pro anglosaský SF 

žánr znamenala Mary Shelleyová, pro slovanskou znamenal Vladimir 
ODOJEVSKIJ a jeho „God 4338. Petěrburgskije pisma“ /Rok 4338. Pe-

trohradské dopisy; 1840/. Tento utopický román, dochovaný pouze ve 

zlomcích, je psán formou dopisů z roku 4338, v nichž čínský student 

sděluje své dojmy po budoucím Rusku. Odojevskij má o budoucnosti 

velmi optimistické představy: věda, technika a umění se rozvinuly 

do fantastické dokonalosti a harmonie. Jeho pozitivní představy o 

budoucím uspořádání ideální společnosti se však nedostaly dál než k 

lepší stavovské monarchii. 

A na závěr ještě pár vět o producentovi SF /a nejen SF/, který 

si vysloužil přezdívku „americký Verne“. Jmenoval se Luis Philip 
SENARENS /1863-1939/a dokázal vyrobit /a později sám i vydávat/ pod 
27 různými pseudonymy kolem 1 500 titulů, z toho téměř dvě stovky 

románů charakteru SF. Začal psát již od svých 14, let a svoje námě-

ty si nepokrytě vypůjčoval od Verna. Kvalitativní stránka takové 

produkce musela nutně zůstat hluboko pod její kvantitou. 

Tak jsme se dostali přibližně na začátek našeho století, kdy 

řady autorů SF /a „fantasy“‚ – kdo dokáže rozlišit k naprosté spo-

kojenosti ?/ tak zhoustly, že se na mnohé – a třeba neoprávněně – 

nemohlo dostat. Nebyl v tom žádný úmysl, jen osobní hledisko. A ve 

dvacátém století to bude z tohoto hlediska ještě horší. Ale o tom 

možná až příště. 

Brno, říjen A.F. 167 
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Ivana HOLZBACHOVÁ 

ZAJDELŮV „RÁJ“ – recenze 

/Janusz A. Zajdel, „Paradyzja“, Iskry, Warszawa 1984, 141 s./ 

Zajdelův román patří jednoznačně do oblasti antiutopie. Za-

jdel v něm modeluje svět, jaký by neměl být. Situuje jej do dale-

ké budoucnosti, v níž existuje jakási konfederace států – planet, 

vytvořených pozemskými kolonisty. Vymyká se jim pouze Paradyzja, 

umělá družice planety Tartar, která krátce po svém vzniku získala 

na Zemi nezávislost. Obchodní styky s ní však nepřerušila. 

Názvy družice a planety, „ráj“ a „peklo“ mají symbolický vý-

znam. Paradyzja je „nejlepším ze všech světů“ ohrožovaným však na 

jedné straně „světovládnými“ choutkami Země, z druhé přírodním 

peklem Tartaru, jemuž však vděčí za své nerostné suroviny, které 

jsou předmětem jejího obchodu se Zemí. Že je všechno jinak, o tom 

se má možnost přesvědčit Pozemšťan Rinah, přijíždějící na Para-

dyzju ve dvojroli – obvyklé pro podobné žánry – novináře a detek-

tiva. Jen pozvolna si uvědomuje, že přísný řád panující na druži-

ci, kde i nejintimnější sféry lidského života podléhají neustálé-

mu dohledu, není dán přirozenou situací umělé družice v nepřátel-

ském kosmu, ale je součástí obrovské mystifikace. Peklo není na 

Tartaru. Rinahovi se podaří odhalit všechny úrovně grandiózní 

lži, ze které má prospěch jen mizivá menšina občanů tohoto podiv-

ného státu. Nenalézá však způsob, jak situaci zvrátit. Z toho 

plyne jeho zklamání, s nímž se vrací na Zemi. Neví, že mezi oby-

vateli Paradyzje se počínají – zatím jen mlhavě, ale přece – rý-

sovat kontury budoucího řešení. 

Zajdel ve své knize rozehrál barvitý děj plný zvratů a napě-

tí. Zároveň přitom rozebral některé mechanismy manipulace a zneu-

žívání moderní techniky. Poněkud nejasný závěr mu umožnil vyhnout 

se jednoznačnému happy-endu, který by nutně působil naivně, i 

pesimistickému vyústění, ke kterému děj sice logicky směřuje, ale 

který by knihu příliš přibližoval k antiutopií orwellovského ty-

pu. 
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●●● z dílny literátů ●●● z dílny literátů ●●● z dílny literátů ●●● 

Ivana HOLZBACHOVA 

V A R I A N T A  

„Opravdu nevím, jestli snáším hůře tebe, nebo Abrahamovu 

aroganci. Když ho slyším počítat spravedlivé…“ 

Uri lehce udeřil pěstí do stolu. „Pochopitelně jsi byl zase 

venku. Kolikrát ti mám vysvětlovat, že Sodoma a Gomora nejsou 

přeškolovací stanice, ale pozorovatelny. Nedokážeš si od těch 

Izraelců udržet pořádný odstup?“ 

„A nechat je umírat ve špíně?“ 

„Podívej se, víš sám, že jakýkoli pokus vysvětlit jim něco, 

co neodpovídá jejich zvykům, skončí tím, že ti vyčtou bezbožnost. 

Tahle skupina lidí má za sebou zatraceně dlouhý vlastní vývoj…“ 

„Který jsme dokázali jen bezmocně pozorovat. Dívali jsme se 

na ně jako na brouky ve zkumavce“, vybuchl Lot. „Mohli jsme je 

přece už dávno naučit žít jako lidi!“ 

Uri pomalu vstal. Hrubá látka jeho šatu se mu otřela o nohy. 

Jak je to dávno, co na sobě neměl pohodlnou kombinézu. Zvykl by 

si ještě na ni? 

„Kdybys nebyl tak starý…“ Zarazil se. To, co měl na jazyku, 

nebylo vyslovitelné ani podle izraelské, ani podle jejich vlastní 

etikety. Lot zpozorněl. Jeho podrážděnost ještě více vzrostla: 

„Kdybych nebyl tak starý? No, co by se stalo?“ 

Uri mávl rukou. „Ale nic, promiň. Všem nám to tady jde na 

nervy. Poslyš, co nevidět má přiletět kontrolní loď. Nechceš si 

vzít dovolenou? Jasper to ještě vydrží.“ 

Lot za sebou bezeslova práskl dveřmi. 

Uri se pomalu posadil a sklonil hlavu do dlaní. Jako mnoho-

krát dříve se mu zdála odpovědnost vedoucího pozorovací stanice 

na Zemi příliš těžká. Co když má Lot pravdu? Za těch mnoho desí-

tek let pozemského času, který strávil výsadek Armora na Zemi, by 

se opravdu dalo možná něco udělat. Ale příkazy jsou jednoznačné: 

přizpůsobit se pokud možno panujícím zvyklostem a pouze pozorovat 

život místního pasteveckého kmene. Za pár let začne nenápadná 

infiltrace Izraelců do měst a stejné nenápadná evakuace obou po-

sádek. Pozorovatelny budou upraveny tak, aby nikoho nenapadlo, že 

primitivní osady kdysi byly bezezbytku obsazeny mimozemskou po-

sádkou. Dozor bude obnoven až za tisíc let pozemského času. 

Dožije se vůbec ještě odletu ze Země? Nebo ho pohřbí tady 

podle židovských zvyklostí? Uvědomil si, že má z návratu strach. 
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Příliš tu, na Zemi, zhrubl. Nedokáže se už přizpůsobit jemným 

armorackým mravům. A na to, aby jej poslali na jinou stanici, 

bude už asi příliš pozdě. 

Přejel si rukou čelo. Přes to všechno byl velitelem pozem-

ského stanoviště. Měl odpovědnost za zachování badatelského řádu. 

I za to, že jej zachovávají ostatní členové posádky. I Lot. Hlav-

ně Lot. Jeho pokusy navazovat užší kontakt s místním obyvatel-

stvem byly přinejmenším nešikovné. Snaha přinést jim vzdělání 

beznadějně narážela na předsudky přírodního národa a vzbuzovala v 

domorodcích odpor. Skutečnost, že Lot kolem sebe shromáždil sku-

pinu stejných nadšenců nejenom ze Sodomy, ale i z Gomory, situaci 

ještě zhoršovala. Obě dvě základny začaly mít mezi domorodci po-

věst hříšných měst. A to mezi lidmi, schopnými každou chvíli pro-

padnout fanatismu, nebylo dobré. Vůbec to nebylo dobré. 

Alef i Uri se pozorně dívali pod vlastní nohy. Každý z jiné-

ho důvodu. Alef proto, že si ještě nezvykl na nerovný povrch so-

domské ulice, Uri proto, že ho nic lepšího nenapadlo. Lot si mu-

sel přivést domorodou návštěvu do domu zrovna v den, kdy se v 

Sodomě objevila kontrola z mateřské planety. Jako kdyby jej Uri 

nevaroval včas. Alef ve zprávě o Lotově nedisciplinovaném chování 

viděl další důvod pro to, aby nechal obě pozorovatelny předčasně 

zlikvidovat. Už zítra. 

Lotův dům byl malý a nenápadný jako všechny ostatní. Dovnitř 

nemohli. Alefova jemná pokožka i skutečnost, že se zjevně necítí 

dobře v hrubém pasteveckém plášti, by mohly vzbudit u Lotových 

návštěvníků podezření. Uri vyvolal. Lota ven. Nemělo teď smysl 

vytýkat mu jeho postup. Alef mu suše oznámil plány na zítřek. 

„Oba domorodci musí okamžitě opustit město. Při náhlém odle-

tu nemáme čas na kamufláž. Obě sídliště budou bezestopy zničena. 

Vyvoláme dojem přírodní katastrofy.“ 

Lot pokrčil rameny. „Nemohu je teď poslat domů. Jsem jejich 

hostitel. Počkejte do rána. Sám je vyvedu z města.“ Odmlčel se a 

zatěkal pohledem z jednoho na druhého. „Půjdu s nimi.“ 

Alef se slyšitelně nadechl. 

„Jak to myslíš?“, zeptal se Uri docela zbytečně. Znal odpo-

vědí už předem. 

„Zůstanu tady. Pokusím se napravit, co jsme zanedbali.“ 

Uri se podíval bezradně na Alefa. Ten, skoro bez zájmu, po-

krčil rameny. „Když chce? Jedinec sám toho tady moc zkazit nemů-

že. Pár hygienických návyků, jinak nic. Jakmile začne mluvit o 

podstatnějších věcech, přestanou mu rozumět.“ 

„Ale když tu zůstaneš, Lote…“ Urimu selhal hlas. „Víš, co to 

znamená? Nikdo se pro tebe nevrátí. Jestli tu zůstaneš, tak je 

to…“ 

„Já vím“, usmál se Lot. „Nadosmrti. Ale alespoň si zvolím, 

kde umřu. Doma, Uri. Já už jsem tady doma. Sám jsi mi říkal, že 

jsem starý. Tam,“ naznačil pohled na oblohu, „mne už nic netáhne. 

Už bych tam nic nedokázal. Tady možná ještě něco. Alespoň tro-

chu.“ Gestem pastevců naznačil pozdrav a zmizel v domě. 
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Uri se němě díval za ním. Věděl, že je to naposledy, co s 

Lotem mluvil. 

Alef se lehce dotkl jeho ramene. „Má na to právo, Uri.“ 

Uri kývl a pomalu se otočil zády k Lotovu domku. „Někdy si 

myslím, že snad má pravdu. Umíme toho tolik a necháváme je žít… 

tak, jak žijí.“ 

Alef potřásl hlavou. Nejvyšší čas tuhle stanici zrušit. Na-

hlas řekl: „A co zákon autonomie vývoje, svobody? Sami si musí 

najít, co je pro ně nejlepší. Nemáme právo rozhodovat za ně.“ 

Uri si zamyšleně přejel rukou obličej a zrychlil krok. Závan 

větru ohlašoval změnu počasí. 

Ještě pořád v opánkách a v hrubém plášti sledoval Uri obra-

zovku monitoru. Ze Sodomy a Gomory už zbyl jen prach a popel, ale 

armoracká loď dokonale odstíněná před pohledem náhodného pozoro-

vatele se téměř nehybně vznášela jen několik set metrů nad povr-

chem země. Uri viděl Lota, jako by od něho stál pár metrů. 

Lot byl sám. Domorodci, se kterými odešel z města, jej zřej-

mě opustili. Proč? Lot přece nyní nemohl žít nikde jinde než v 

jejich sídlišti. Měli ho tam alespoň doprovodit. To, že odešli, 

že nechali staršího člověka opuštěného na rozpálené cestě, neod-

povídalo místním zvykům. Vyžádal si to Lot sám? Uri nemohl najít 

jediný důvod, proč by to dělal. Jeho osamělost připadala Urimu 

podezřelá. 

Přepojil přístroj tak, aby obraz zahrnoval větší vzdálenost. 

Jeho pozornost upoutal nečekaný pohyb: v dolíku několik desítek 

metrů od Lota se o něčem dohadovalo několik pastýřů spolu s ves-

nickým pohlavárem. Ve dvou z nich, kteří nesli přes rameno silné 

provazy, poznal Uri Lotovy návštěvníky z včerejška. Zdálo se, že 

se všichni snaží, aby je Lot nezpozoroval. 

Uri zapojil zvuk. Z této vzdálenosti by měl být ještě lidský 

hlas slyšitelný. Skutečně se mu podařilo zachytit úryvky rozhovo-

ru: „Velký bůh… hříšná města… nebeský oheň… potřeba… potrestat… i 

toho posledního… náhodou unikl… ukamenovat… veřejně… horší 

trest…“ 

V té chvíli se Lot obrátil a zadíval se na dýmající kráter. 

Uri zamířil emitor ETA záření. Jeho paprsky zabíjejí rychle a bez 

bolesti. Zasažená bytost okamžitě ztuhne, jako by byla svou 

vlastní sochou. 
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Jaroslav ŠTĚPANÍK 

KDYŽ PADAJÍ HVĚZDY 

Snad bude nejlíp, když začnu popisem svého brášky. Tak tedy: 

výška sto osmdesát pět, váha devadesát, v pase štíhlý jak panna, 

ramena zápasníka, obličej herce. Sebe už popisovat nemusím. Jsme 

totiž dvojčata, a to jednovaječná, což značí, že se podobáme jak 

vejce vejci. Od bráchy mne rozeznáte podle zlomené nosní přepážky. 

Nějakou dobu jsem boxoval a mé jméno bývalo na sportovních strán-

kách časopisů sázeno pěkně tučnými písmeny. To je dnes minulost, 

stále však platí, že se rád zapojím do každé rvačky. Zatímco mě 

nemůže nikdo beztrestně oťukávat, bráška by snad nastavil druhou 

tvář a ani ženu květinou neuhodil. Však na to chlapec doplácí. Já 

se živím vlastníma rukama a nestěžuji si. Bráška je filozof a k 

tomu navrch píše básničky. Říká, že si také nemůže stěžovat. Já 

jsem zůstal rozumně svobodný a žiji si jak v pašalíku, on je rozve-

dený, přirozeně ne vlastní vinou. Ženy nejsou tak divé po poezii, 

jak zpočátku dělají. 

Jak vidno, na to, že pocházíme z jediného vejce, je těch roz-

dílů mezi námi až příliš. Nejvíc se tomu divili všichni ti docenti 

a profesoři, kteří na nás odhabilitovali. Jako jiná dvojčata, do-

stali jsme se i my hned od malička do spárů vědy. 

To, čemu jsme se museli pravidelně podrobovat, se jmenovalo 

longitudinální výzkum. Myslete si, co chcete, ale všechny výzkumy, 

co si kdo vymyslí, odskáčou vojáci, studenti, bílé myši a hlavně 

dvojčata. 

Celá armáda vědců si nás zvala k pohovorům a zpovědím. Měřili 

nás, vážili, brali krev, moč, testovali, retestovali, jak říkám, 

udělalo se na tom půl univerzity a tucet výzkumáků. Pokud jsme cho-

dili do školy, tak to šlo. Člověk se aspoň slil, zkrátka oboustran-

ně prospěšná spolupráce. Pak to ale kráčelo k nule. Když se mne v 

sedmnácti ptal obrýlený mužík zavinutý v bílém plášti na můj sexu-

ální život, dal jsem mu jednu poučnou do zubů. 

Já se o své ženské dovedu postarat sám a nikdo mi v tom nebude 

tatrmanit. Byly z toho nějaké potíže, všechno se ale urovnalo, za-

čínal jsem být perspektivní jako rohovník. Rozbitý nos jednoho do-

centa neměl tak velkou cenu. Do longitudiňáku jsem už nevkročil. 

Zařekl jsem se, že se už nikdy žádnému výzkumu nepodrobím. Bráška 

by řádně chodil dál, ale nechtěli ho. Měli zájem pouze o dvojčata. 

To všechno je hezkých pár roků za námi. Já se proboxoval pěk-

ným kusem světa, bráška se oženil. Pověsil jsem rukavice na hřebík 

a zařídil si pohodlný život. Bráška vydal knížku lyriky o lásce a 

rozvedl se. Mám nádherný, výhodně situovaný kvartýr se vším komfor-

tem, bráškovi foukla žena s jiným, kvartýr však opustil on. S 

kufrem prádla a horou knih. Dělám trenéra několika puberťákům, kte-

ří mají chuť, poprat se se světem a utrhnout z něj kus pro sebe 

jako já. Bráška vysedává na katedře a píše stále smutnější básnič-

ky. Dělá mi starosti. 
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Vypravil jsem se za ním. Byl teplý, letní večer, jak vyšitý, 

nebe bylo plné hvězd. Bráška seděl na rozvrzané židli za stolem 

obloženým tlustospisy a kazil si oči. Uprášená špeluňka katedry 

filozofie byla plná myšlenek, které jsou k životu normálního člově-

ka akorát na nic. 

„Odlep se ze židle!“ pozdravil jsem. „Mám pro tebe návrh“. 

„Hm.“ 

„Vyrážíme do ulic!“ 

„Nikam nejdu.“ 

„Vstávej! Nakonec tady z toho zmakovíš.“ 

Pozvedl oči z lejster. „Mám tady ještě nějakou práci.“ 

„Práce nás čeká ve městě. Otevírá se nový bar. Kosmos. Má to 

být nóbl podnik. Ženských tam bude jako sarančat, to ti garantuji.“ 

„Děkuji. Nemám zájem o sarančata. A pak: všechny pajzlíky jsou 

stejné. V tom tvém Kosmu nenalezneš víc než klam v oblaku cigareto-

vého dýmu a alkoholových výparů.“ 

„Přesně takový klam potřebuješ! Trochu tance a pak honem do 

ústraní s šikovným satelitem. Ať se svět točí na chvíli okolo nás! 

Nejdeme přece hledat celoživotní putičky nebo domácí robotky.“ 

„Co vlastně chceš?“ 

„Aby sis pospíšil. Do Kosmu se už jistě slézají všechny ješ-

těrky.“ 

„Nevím, proč bych se tam měl slézat i já.“ 

„Jsi usedlý jak hřbitovní hlína. Přitom máš sotva třicet pryč. 

Jsi vůbec můj bratr?“ 

„Bohužel.“ 

„Jsi vůbec básník?“ Taková otázka se ho dotýká. Považuje své 

básně za velmi důležité. Nikdy nepochopí, že skuteční básníci nevy-

dávají sbírky veršů, ale mívají přeražený nos. Konečně pochopil, že 

mu nezbývá, než se obléci. 

„Milejší by mi byl nálet“, chabě protestuje, odpor byl však 

již zlomen. 

„Kosmos nás očekává!“ 

Před vchodem do baru bylo našlapáno, svítivý nápis KOSMOS při-

tahoval jako magnet. Rozhrnul jsem zástup jak stojatou vodu, bráška 

plul v závěsu za mnou. V davu to nesouhlasně mručelo, naše figury 

však vetovaly každé odvolání. Vrátný před lidmi předstíral, že se 

mu náš průnik do čelných pozic také nelíbí. Když jsem mu vsunul do 

dlaně bankovku, klaněl se nám jako faraónům. 

Uvnitř bylo nabito. Vypadalo to zde na chlup stejně jako kde-

koliv na světě v takovém místě. Hemžilo se to tu podezřelými zjevy 

všech národností a barev, hudba hrála trochu falešně a hodně na-

hlas. Volný stolek jsme našli po delším pátrání až docela vzadu. 

Nevypadalo to dvakrát dobře. Na každou blondýnu s vlasy jak cezené 

nudle připadalo pět, šest odžínsovaných indiánů. Holky se sem pro 

nával mužských nedostaly. Bráška to sledoval se satisfakcí. 
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„Ještěrky se neslezly“, konstatoval ironicky. 

„Klid. Všechno přijde.“ Sám jsem tomu nevěřil. Základem úspě-

chu je ale věřit ve výhru, i když stojíte na prohru. Znám to z bo-

xu, a pište si, že co platí v ringu, má v životě dvojnásobnou plat-

nost. 

A pak to skutečně přišlo. A bylo to něco! Zjevilo se to ve 

dveřích, hudebníci polkli několik taktů a všechny oči se obrátily 

tím směrem. 

Byla to dvojčata. Jednovaječná. Samozřejmě, že děvčata. Nehá-

dal bych jim víc jak čtyřicet dohromady. Zažil jsem v longitudiňáku 

hezkých dvojčátek až až, ale tohle ne. Jako když se krása prohlíží 

v zrcadle. Holky si to namířily přes celý sál rovnou k nám. 

„Můžeme si přisednout?“ zeptala se jedna z nich hlubokým al-

tem. 

„Klidně si kecněte, už vám to slušnou chvíli zahříváme.“ 

„Posaďte se, prosím,“ opravil mne bráška. 

Usmály se a usedly. Celý podnik sledoval náš stůl. Ženy lze 

získat dvěma způsoby; bud naslouchat jejich tlachání, nebo je při-

nutit věnovat pozornost našim myšlenkám. Zvolil jsem druhou varian-

tu. 

„A teď nám, holky, vyklopte, kde jste se celou dobu skrývaly. 

Čekáme na vás celý život. Takové stereo jsme v životě nezažili, viď 

bráško?“ 

„Prosím?“ otázala se znovu ta první. Hlas jako by jí vycházel 

z nějakého kvalitního reproduktoru. Připomněla mi mou učitelku ze 

základní školy. Měla také takový mrčivý, vábivý hlas. Když vysvět-

lovala látku v blízkosti mé lavice, její hlas zvučel, až mi vzruše-

ním přebíhal mráz po zádech. 

„Nerozumíme vám, pane,“ řekla ta druhá, která dosud nepromlu-

vila. „Co to říkáte?“ Také její hlas zněl stejně neobvykle. Jako z 

rádia. Nevím proč, tahle druhá mi ale padla do oka víc. Na její 

sestře visel očima bráška. Měli jsme to hned od počátku a bez do-

mluvy bezvadně rozhozené. Jsme sehraný tým profesionálů. Totiž, jen 

jeden z nás je profík. Amatér se hned projevil. 

„Omluvte, prosím, bratra,“ řekl. „Vyjadřuje se trochu žertov-

ně, ale myslí to dobře.“ 

„Aha, rozumíme,“ řekla ta první, moc chápavě se ale netvářila. 

„Ts, ts.“ sykl na mne bráška a pak mne nakopl pod stolkem, až 

jsem poskočil. Našemu filozofu a básníkovi se nelíbil můj úvod. 

Jenže já vím své, Na ženy se musí přímo a pěkně zostra. Na dlouhé 

okliky v tomhle nevěřím. Pro kudrlinky si chodí ženy ke kadeřníko-

vi. Od chlapa z Kosmu se čeká něco jiného. Okopávání nesnáším ani 

od vlastního bratra. 

„Nekop. Nebo dostaneš jednu poučnou!“ setřel jsem ochránce 

dvorného chování k ženám. 

„On vás kopl?“ ozvala se ta druhá. „Chudáčku. Proč?“ 

Hlas jí zněl starostlivě jak rozhlasová relace o úrazovém po-

jištění. 



– 17 – 

 

 

„Je to kůň s filozofickým vzděláním. Jestli chcete, dám mu 

přes hubu.“ 

„To bych nerada,“ lekla se. 

„Říkám to jen tak. Ránu ode mne by nepřežil. Máte úžasný hlas, 

slečno. Jako rádio. Vy taky“, obrátil jsem se ze zdvořilostí k té, 

kterou si nárokoval bráška. 

„Ts!“ zasyčel a nakopl mne podruhé. 

„Už toho nechej!“ zařval jsem. 

„Proč vám to pořád dělá, chudáčku?“ zeptala se ta moje. V du-

chu jsem jí už tak říkal. 

„Zdá se mu, že s vámi nemluvím dost fajnově. Je to básník“, 

vysvětlil jsem. 

„Co to je?“ otázala se s vážným obličejem. Pěkně ho usadila. 

Všichni básníci si myslí, že jsou pro ženy velice důležití. 

„Člověk, který o životě píše krásné věci, místo aby život žil 

a krásné věci si bral.“ 

„Taky chudáček“, řekla. „Nás dvě ale zajímá spíš ten život.“ 

Tím si mne získala docela. Ženy s přílišným zájmem o poezii se v 

životě mohou projevit jako největší realistky. Na jednu takovou 

doplatil bráška. 

„Ano, chudáček“, souhlasil jsem a nakopl jsem ho pěkně špičkou 

boty. 

„Teď jste mu to udělal vy!“ ozvala se ta jeho. 

„Jen jsem mu vrátil dluh.“ 

„To je divné“, pokračovala rozhlasovým hlasem. „Sourozenci 

jsou přece nejbližšími příbuznými. Mají se mít rádi. Copak vás ne-

bolelo, když jste ho nakopl?“ 

„Naopak. Potěšilo mne to“, odpověděl jsem. 

„Dvojčata jako by žila jeden život. Jedno má cítit bolest i 

radost druhého. Říkali nám, že je to předobraz vztahů mezi všemi 

lidmi…“ 

„Kdo vám co říkal?“ vyzvídal na ni bráška. 

„Ale nikdo. Tak vůbec“, řekla. „Jste vůbec bratři, že se k so-

bě tak chováte?“ 

„Vidím tohle individuum ponejprv v životě“, pokusil se náš fi-

lozof o žert. Kosa tu narazila na kámen. Povstala ta moje a se 

smutným výrazem řekla: 

„To je škoda, nás ale zajímají pouze dvojčata. Půjdeme, 

sestřičko!“ 

Sestřička hru nepokazila. Podala bráškovi ruku. „Je mi to tak 

líto. Líbili jste se nám. Jste si tak podobní… spletlo nás to.“ 

Vstala a otočila se na podpatku. Holky vyvedly brášku dokonale z 

jeho anglického způsobu žertování s kamenným obličejem. Nikdy bych 

nevěřil, že dovede tak rychle vyskočit. 
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„Počkejte!“ zadržel je. „Samozřejmě, že jsme dvojčata. Byl to 

jen vtip.“ 

„Však my víme,“ řekla ta jeho. Obě se rozesmály a znovu used-

ly. 

„My z longitudiňáku žádnou legraci nezkazíme, viďte?“ 

„Prosím?“ Moje na mne nechápavě pohlédla. 

„Bratr má na mysli longitudinální výzkum dvojčat. Chodily jste 

tam přece?“ 

„Kdepak ty věci!“ kategoricky se ohradila. „Nemáme s výzkumy 

nic společného! To se vám asi něco zdálo.“ Tvářila se, jako by prá-

vě dostala nemravný návrh od puberťáka. Prvotřídní herečka. 

„Co kdybychom si řekli, jaká jména nám nadělili rodiče,“ navr-

hl jsem. Chtěl jsem začít s představováním, moje mne ale předešla. 

„Nás pojmenovali Mata Hari,“ řekla aniž by hnula brvou. 

„Obě dohromady? Nebo každou zvlášť?“ zeptal jsem se s nehybným 

obličejem. Také dovedu takhle žertovat. 

„Dejme tomu, že ona je Mata,“ ukázala na sestru, „a já Hari. 

Přátelé mi mohou říkat Harino.“ Oslnivě se na mne usmála. 

„My jsme Agent nula nula sedm,“ řekl jsem. „Můžete mi říkat 

Sedmičko, Harino. Tady tomu se říká Nulko,“ představil jsem brášku. 

„Ještě se nevypracoval.“ 

„Velice hezká jména,“ mínila Mata s dlouhým, ulpívavým pohle-

dem na Nulce. Asi pěkné číslo. Jen aby chlapec zase nepohořel. 

Celý Kosmos sledoval náš stůl. Asi jsme působili jako setkání 

absolventů jednovaječné školy. Identitu jsem rušil pouze já přera-

ženou nosní chrupavkou. Ty dvě si byly podobné k nerozeznání. Jednu 

chvíli jsem uvažoval, zda si Harinu neoznačit propiskou nebo si na 

ni nepřilepit žvýkačku. Bylo to zbytečné, ta kráska se na mne sama 

dost lepila. Někdy přemýšlím čím to, že po mně ženské tak jedou. Je 

mi hloupé zeptat se jich přímo. Co viděla Mata na bráškovi, nepo-

chopím. Že by některé ženy potřebovaly k životu básníky a filozofy? 

Spíš bych sázel na tu Nulku. Jakmile Mata toto jméno zaslechla, 

okamžitě pochopila svou posvátnou ženskou úlohu změnit Nulku na 

něco pořádného a velkého. Nepůjde-li to jinak, tak alespoň na řád-

nou, zdaleka viditelnou Nulu. Takové je ženské myšlení, kdepak poe-

zie a lásku k moudrosti. Nechte si od mne vyprávět! 

Jen jedna věc mi od začátku na těch dvou vadila. Vlastně vě-

cičky. Každá jich měla na sobě hned několik. Náramky, náhrdelníky a 

čelenky se zvláštními kameny vydávajícími oslnivý třpyt jak foto-

blesky. Nikdy jsem neviděl podobné šperky, ani brus drahokamu tak 

intenzívně světélkující. Reflexivně jsem se ohnal po prudkém šlehu 

světla z kamene náhrdelníku. Harina rychle uhnula před mou dlaní. 

„Na tohle pozor! To je moc drahá záležitost.“ 

„Copak? Máte v tom průmyslovou televizi?“ poškleboval jsem se. 

„Všecko možné. Třeba i tu televizi.“ Tvář měla jako hráč poke-

ru. Tuhle holku by do party musel brát každý. Dosud jsem od každé 

sukně velice rychle vycouval. Tady by stačilo málo a já bych snad 

cválal pro kytku a tradá na radnici. Bráška na tom byl podobně. Ať 
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si každý nechá vlastní názor, já mám svůj. Na lásku se nesmí čekat, 

je třeba rychle s ní odkráčet do soukromí. 

„Mám docela slušný kvartýr a všechno, co je třeba, v něm,“ 

prozradil jsem dvěma nejkrásnějším dívkám v Kosmu. „Jídlo, pití, 

slušnou diskotéku a tak dále. Hlavně tam nemám mračna zvědavých 

obličejů jako tady.“ 

Obě se zvedly současně a okamžitě. Tak se jedná se ženami. 

Rovnou do středu terče. Žádné ondulované řečičky. Nechte se ode mne 

poučit. 

Venku zářilo nebe nesčíslnými hvězdami. Vzduch byl horký a 

chvějivý. Na obloze se objevil krátký modravý záblesk a hned za ním 

druhý. 

„Podívej, Hari“ ukazovala Mata rukou vzhůru. 

„Padají hvězdy,“ vysvětlil jí bráška. Přitiskla se k němu. 

„Můj básníku“, řekla. 

Přitáhl jsem si Harinu také blíž k sobě. Za pár minut jsme by-

li taxíkem u mne. K jídlu a pití holky chuť neměly, nechaly se ale 

přemluvit k tanci. Kdybych tušil, co mne čeká, nenaléhal bych. Ni-

kdy jsem nenatrefil na tak nádhernou ženu jako Hari, v životě jsem 

se ale nestřetl s tak mizernou tanečnicí. O tanci se ani mluvit 

nedalo. Pohybovala se jako mechanické koště. Tiskla se ale ke mně 

zcela jednoznačně rozpáleným tělem pružným jako molitan. Vystrčil 

jsem brášku s Matou do vedlejšího pokoje, zamkl jsem dveře, otočil 

vypínačem velkého světla a přistoupil k ní. Pouze na ty své zvlášt-

ní šperky si nenechala sáhnout. Za celou tu dobu je neodložila. 

„Opravdu jste bratři?“ zeptala se mne tiše v okamžiku, kdy 

jsem žádnou otázku nečekal. 

„Co na tom teď záleží…“ 

„Vadilo by mi, kdyby byla sestra s někým cizím.“ 

Mně zase vadily ty její cetky. Blýskaly mi do očí i v šeru. 

Po jednom ze zášlehů mi paže automaticky vystřelila vpřed. V 

dané situaci neměla Harina možnost uhnout. Klouby pěsti narazily do 

čelenky. Potom jsem pocítil strašlivý úder. Jako tenkrát před lety, 

když mne knokautoval černý mistr zvaný Kladivo, po jehož ráně mi 

navždy zůstal památkou přeražený nos. 

Myslel jsem si, že prožiji pohádkovou noc. K ránu jsem se pro-

bral s tisíci permoníky v hlavě. Vánek čeřil vlny záclony před do-

kořán otevřeným oknem. Večer bylo pouze pootevřeno okénko ventila-

ce. Dveře pokoje byly zamčeny, klíč trčel v zámku, jak jsem ho ve-

čer nechal. V pokoji jsem byl docela sám. Pro úplnost: bydlím ve 

dvanáctém patře. 

Vypravil jsem se za bráškou. Stál u otevřeného okna a hleděl 

vstříc nezadržitelně se blížícímu úsvitu. Položil jsem mu ruku ko-

lem krku. 

„Dvojčata odskáčou všechno, my už jsme zkrátka mučedníci vě-

dy“, řekl jsem. 

„Doufejme, že všechno, co Se tady dnes událo, bylo alespoň v 

zájmu pokroku a dobré věci.“ Ani se neotočil. 
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„I kdyby to bylo pro mírové účely, krkne mě, že si docela 

prostě bez rozloučení frnkla.“ 

Venku se nemilosrdně rozednívalo, stále však bylo vidět bezpo-

čet světel v blednoucí modři oblohy. Náhle se nahoře zablesklo a 

pak ještě jednou. Byl to třpyt podobný zášlehům zvláštních šperků, 

které měly Mata a Hari. 

„Hvězdy,“ řekl bráška. „V létě padají k Zemi.“ 

„Co myslíš, nedostali jsme se do nějakého kosmického longitu-

diňáku?“ zeptal jsem se. Odtrhl pohled od letního nebe a prudce se 

ke mně otočil. 

„Říkáš longitudňáku?“ třásl mi rameny. „Ale to by znamenalo… 

Longitudinální výzkum je přece dlouhodobý, někdy dokonce celoživot-

ní! Zkoumá se pravidelně…“ 

„Ano,“ řekl jsem. „A léto teprve začíná, bráško!“ 

Mrkli jsme na sebe současně. Přece jen jsme dvojčata. Jeden 

dokáže cítit přesně to, co druhý 
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Jiří HOŘEJŠ /text/, Jiří FRANEK /obrázky/ 

POČÍTAČOVÁ FANTASTIKA – II 

12 Slunce v úplňku [37] 

OSOBY: Balank – lovec verwolfů; Cyfat – lesník; Gondalug – vůdce verwolfů; 
Robot – doprovází Balanka. 
MÍSTO: prales rozšířeny všude mezi velkoměsty /v době, kdy zemědělství již 
není potřeba/. 

V nesdělitelné atmosféře nočního lesa potkává Balank s Robotem Cyfala, 
jednoho z mála lidí, kteří dosud pracují vně měst a mají pro to /nebezpečnou 
a nepochopitelnou/ teorii, že život v přírodě bez strojů má svou cenu. Odpoči-
nek ve srubu je proložen úvahami o verwolfech /bývalých lidech s proměn-
nými geny a částečně magickými schopnostmi, pro něž jsou nenáviděni lidmi 
i stroji/ a sledováním reportáží z „Platformy 1“ /ze vzdálené budoucnosti, 
kdy Slunce svítí již jen jako Měsíc v úplňku: stroje překonaly bariéry času a 
jsou schopny přenášet informaci z budoucího superměsta /144/. 

Zápletka: Když se Balank probudí, zjistí, ze Cyfal má prokousnuté hrdlo a v 
ruce svírá kus /umělé !/ ochlupené kůže z vlkodlaka. Robot: musíme proná-
sledovat Gondaluga, jsme na stopě. Jdou, protože „přít se s robotem nemá 
cenu“ /145/. Balank si uvědomí fakta /mimo jiné i to, že v záběrech z Plat-
formy 1 nebylo vidět nikdy žádné lidi/ a povídka graduje domněnkami: Cyfa-
la zabil Robot, žádní verwolfové nejsou, je to jen fikce, která robotům umožňu-
je postupně likvidovat lidstvo. Pointa druhá: rozvíjející zápas mezi Balonkem 
a Robotem pozoruje Gondalug, který čte myšlenky obou a ví: lidstvo je již vy-
řízeno, se stroji bude nutno svést v daleké budoucnosti boj: jeho rasa se na 
něj připravuje /146/. 

IE44. Mohou existovat problémy /například manipulace s časem/, 

které jsou v principu řešitelné pouze jinou formou inteligence, 

než je lidská.  Člověk například nemusí být principiálně scho-

pen pochopit a řešit záhadu času, zatímco stroje mohou tuto bari-

éru prorazit, jako třeba neutrina mohou díky svým vlastnostem 

pronikat hmotou, možná teprve zařízení schopná v biliontině 

sekundy realizovat zpracování dat mají šanci proniknout hrází 

přítomnosti. V této souvislosti může být zajímavé připomenout 

definici R. Fishera, amerického psychiatra, který při studiu ha-

lucinogenů a jejich účinků na vnímání dospěl k definici prostoru 

jako „toho, co obsahuje data“ a času jako „rychlosti zpracování 

dat“ /tuto zajímavou formulaci najde zájemce na str. 355 populár-

ní vědecké knihy [38]/. 

IE45. Stroje si mohou vynutit nadvládu autoritativností svých 

rozhodnutí.  Nemají ostych, skrupule. Již dnes v nás roste jis-

tý komplex méněcennosti. To se týká nejen laické obce, která vý-

pis z počítače bere za daleko průkaznější než týž text psaný ru-

kou, ale i programátorů: stačí mít dostatečně složité piškvorky. 

IE46. V soutěži člověk-stroj se může objevit třetí faktor.  

Zatímco druh homo sapiens, zdá se, svou biologickou vývojovou 

linii v podstatě dokončil, mohou vzniknout /třeba mutacemi/ nové 
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druhy, které lidstvo nebude ochotno pro jejich odlišnost akcepto-

vat a donutí je stáhnout se dočasně do izolace. 

13 L jako láska [39]. 

OSOBY: Já – vypravěč, Andrea – má žena. 
MÍSTO: kdekoli, kde existuje počítačová služba KONTAKT /zde „Aphro-
service“/ a… ještě něco navíc. 

Našel jsem jí pomocí Aphro. K tomu účelu jsem samozřejmě odpověděl na tisíc 
otázek dotazníku: spíte u otevřeného okna, chodíte rád do kina… od intimních 
vztahů až k zahraniční politice. Aphro slibovala dokonalého partnera – splnila 
slovo. Již na první pohled – drobná postava, dlouhé černé vlasy, usměvavá 
pozorní tvář – věděl jsem, že mám to, co jsem si vždycky přál. Již tři roky ji 
miluji – a ona mě. Andrea je dokonalá ve všem, i v kuchyni se vyzná tak, jako 
v milování. Vaříme si sami, bez automatů, nápaditě, podle staré kuchařky. 
Rád Andrei v kuchyni pomáhám. Zrovna připravuji salát, když Andrea náhle 
vykřikne… Padá. Má nemotornost způsobila, že se jí do boku zapíchl vibrační 
nůž. Spěchám na pomoc, vypínám nůž – rána, ale žádná krev, jen plastiková 
folie pod kůží a spleť drátků. Pochopím: Andrea je android, v Aphro ji vytvořili 
právě podle mých specifikací. Ještě stačí otevřít oči a zašeptat „Miluji tě“ a 

pak již padá bezvládně na zem. Mrtvá. Nesmírná 
bolest: miloval jsem ji jako bytost z masa a krve a 
miluji ji dál /I47/. Vždy ji budu milovat. Mou bolest 
mírní jen naděje: objednám si u Aphro novou Andreu. 

I47. Nejen pro rozum, ale i pro emoce je 

rozhodující chování, ne podstata.  Jsme 

behavioristé, v podstatě z donucení. Ani v 

lidských vztazích nejsme schopni, nepotře-

bujeme a ani nemůžeme znát, co se děje v 

tom druhém; usuzujeme jen analogií podle 

reakcí. Řídíme se podle nejschůdnější jevo-

vé vrstvy, aspoň pokud se nám zdá bezespor-

ná /můžeme se třeba domnívat, že jsme milo-

váni, i když opak je pravdou/. Ani na lidi, 

tím méně na stroje nemůžeme prakticky apli-

kovat nic než vnější pozorování. Zopakujme, 

že dokonce: 

E48. Rozdíl mezi biologickým a nebiologic-

kým životem nemusí z funkčního hlediska rozlišit ani jeho nosi-

tel. 

T49. Antropomorfní roboti jsou obvykle popisováni jako muži.  

Navozuje tato téze, že naše představy o inteligenci jsou stále 

ještě dost jednostranné a nevyzrálé? A to nejen pokud jde o inte-

ligenci umělou? Nikde jsme nenarazili na roboty-děti, které tepr-

ve s věkem dospívají. To je pozoruhodné, neboť vývoj a učení 

/hierarchicky rostoucí struktura znalostí, chcete-li/ jsou jedním 

ze základních rysů vážně brané vědy o robotice. /Známe ovšem pří-

pady robotů-dětí: v [40] je toho otřesný doklad na úrovni (8), 

avšak jde o roboty, kteří nestárnou./ 
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14 Kladivo [4l]. 

OSOBY: Kosmonaut, vesmírná loď řízená počítačem /oba „živí“/. 

MÍSTO: trasa, která užuž směřuje do nenávratna. 

Uvedená deklarace tvoří již vlastně tělo povídky. Zbývá jen dodat, že odchyl-
ku od bezpečné letové dráhy zařídil počítač, aby mohl navždy zůstat sám s 
kosmonautem, protože ho… miluje. Povídka má happy-end v tom smyslu, že 
člověk na nástrahu přijde a počítač zničí. Kdyby se tak nestalo, měla by po-
vídka taky happy-end, jenomže z hlediska té druhé strany. 

I50. Emoce jsou vždycky nebezpečné a skoro vždy vedou ke konflik-

tu.  To ovšem není ten druh pravdy, k jejímuž objevu potřebuje-

me vyspělou výpočetní techniku. Nabízí se zde však pěkná varianta 

známého Turingova testu /na odlišení lidské a strojové inteligen-

ce, jsme-li ochotni kvalifikovat emoce jako projev inteligence/. 

Na čí straně by byly čtenářovi sympatie, kdyby roli počítače – 

při dodržení jádra děje – substituovali po řadě: a/ půvabná ope-

rátorka, b/ robot s atributy dle bodu a, c/ kyborg ve tvaru sou-

časných počítačů /dvě skříně rozměru 0,7 x 1 x 1,5 m/, ale řízený 

mozkem půvabné vědkyně, nyní ve fyziologickém roztoku, d/ při-

bližně totéž s tím, že o půvabu nemůže být řeč a že stroj je pro-

pojen, řekněme, s nějakým filozofem, který se původně vydal hle-

dat do vesmíru možné světy typového lambda-kalkulu, dlouhý let 

však v něm odkryl jiné, původně mu neznámé motivace? 

A51. Otázka zamilovaných počítačů není v literatuře neobvyklá; v 

[42] považuje stroj za své právo, ne-li povinnost, přebrat pro-

gramátorovi dívku, neboť je to on, kdo pro ni tvoří půvabné ver-

še, jež zaberou tam, kde programátor se svou chladnou logikou je 

dlouhodobě neúspěšný. Využijete-li podnikového počítače k tvorbě 

poezie /což není v principu tak obtížné/, která vám získá srdce 

dobývané dívky tím, co ve vás vlastně není, kde je pravda a kde 

podvod? A komu patří vyvolané emoce? Vám, počítači nebo podniku? 

I52. Emoce umělých systémů mohou mít podstatně jiné rysy než lid-

ské emoce a přitom v naší nepřesné terminologii být ještě posti-

žitelné tímto slovem.  Ostatně i v říši lidí jsou hormonální 

vlivy v lásce toho druhu, který tušíme v povídce, asi úplně jiné 

než ty, které podporují či vzbuzují třeba lásku k práci. Jakých 

lásek může být schopen počítač, u něhož by nějakých zanedbatel-

ných 256 tisíc slov paměti bylo vyhrazeno pro podmínky, záznamy, 

příznaky, přerušení a jiné systémové operace tohoto druhu! 

l5 Instinkt [43]. 

OSOBY: Sentři, Cépět… roboti 200. generace; 324MD2771 – robot 20. genera-
ce; Ona a On – lidé. 
MÍSTO A DOBA: biologická /robotí/ laboratoř, dost vzdálená budoucnost. 

Sentři se svým kolektivem se již několik let snaží vyrobit živou hmotu, která 
na Zemi vyhynula. Dotáhl to až k prasatům, Člověk se mu však dosud neda-
ří. Přitom ví, že bez pomoci člověka nemohou pokračovat ve svém vlastním 
vývoji: jejich někdejší tvůrci /jímž se mimo jiné cítí být zavázáni za svůj 
vznik/ jim nezabudovali obvody pro „instinkty“ /= reakce mimo inteligenci, 
nenaučitelné/ /I53/; mimochodem, byly to právě tyto instinkty, které lidi za-
hubily /instinkt boje/. Povídka je situována do doby, kdy Sentři přivezl z Ve-
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nuše staromódního robota, který byl až dosud zasypán v jedné jeskyni. Stroj 
nesl název 324142771-CHIRURG, a jak se ukázalo, jeho úkolem skutečně by-
lo poskytovat lidem lékařskou pomoc. Z jeho paměti se podařilo získat chybě-
jící detaily lidského hardware, Povídka končí okamžikem, kdy Cépět oznamu-
je Sentřimu, že tentokrát se experiment zdařil; Sentři spěchá do sálu, v němž 
byli znovustvořeni On a Ona, a přemýšlí, jak člověka oslovit. Závěrečný dialog 
po otevření dveří: On: „Další robot? Oukej, pojď dál. Co ty chceš?“ 

Sentři: „Nic, pane, jen vám sloužit.“  /I54/. 

I53. Otázka rozdílu mezi člověkem a 

strojem může být jasnější strojům než 

lidem.  Při častých diskusích těchto 

rozdílů si nedovedeme uvědomit speci-

fičnosti lidskosti; kdybychom se znali 

lépe, mohli bychom snadněji posoudit, 

které naše rysy bude těžké, ne-li ne-

možné, vložit do programů. 

I54. Člověk možná má /nechtěně/ vlast-

nosti, které mu vždy zajistí hegemonii 

nad neorganickými formami života.  

Tenhle předpoklad – či závěr – je asi 

nejoptimističtější ze všech, které se v úvahách o koexistenci 

vyskytují: máme to dobré a ani nevíme proč. Takové iracionální 

momenty lze ovšem pozorovat i uvnitř lidské společnosti samotné: 

jsou jedinci, kteří dovedou získat nadvládu /v té či oné formě/ 

jaksi automaticky, bez zásluh a bez uvědomění si, v čem jejich 

„síla“ či „kouzlo“ vlastně tkví. Mnozí náboženští a političtí 

vůdci byli takovým faktorem obdařeni, ať ho již využili v dobrém 

či zlém. 

AE55. Není vyloučeno, že potenciální boj o prvenství člověk ver-

sus stroj, bude své vítěze alternovat.  Chvíli mohou lidé se-

strojovat roboty, chvíli tomu může být naopak. Ad inf., nebo do 

doby, než to rozřeší někdo třetí /I46/. Nebo může jít o rekursi 

inteligencí, jak její první členy popisuje I. Varšavskij v [44]: 

lidé jsou donuceni předat moc strojům třídy A, ty po dvaceti le-

tech mají potíže se stroji třídy B atd. Z díla [44] je asi uži-

tečné ocitovat ještě věnování: „Metakybernetikům, kteří si vážně 

myslí, že to, co si myslí, máme brát vážně.“ 

IA56. Není vyloučeno, že člověk bude své znalosti robotů alterno-

vat. To jest, že jednou přestane chápat, co stvořil, a divit 

se, když na to přijde znovu. Dokonce i když půjde o zcela nekon-

fliktní situace. V [45] to nějakou chvíli trvá, než výkvět před-

stavitelů lidstva s nadšením /zejména z vojenských důvodů/ pocho-

pí, že člověk – sám, jen s kusem papíru! – je schopen bez kalku-

lačky znásobit dvě čísla /v roce asi tak 2050/. Objem algoritmu 

násobení v době střel řízených drahými počítači, tj. objev umož-

ňující nasadit do boje levnou lidskou sílu – objev století na 

úrovni atomové bomby! A teď laskavě uvažte: ono je to v principu 

možné! Kolik lidí bude za pár desítek let znát algoritmus dělení? 

Co by se stalo, kdyby všichni takový na nějakém světovém kongresu 

matematiků náhodně zahynuli, ale výroba příslušných VLSI běžela 

bez přerušení dál? 
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16 Člověk na konci [46]. 

OSOBY: cvok, lékaři. 
MÍSTO: psychiatrické oddělení, později i svět mimo. 

Nebezpečnému psychopatovi je voperována do mozku sonda napojená na 
centrální počítač. Má za úkol odhalit blížící se záchvat a aktivně ho potlačit. 
Člověk takto řízený počítačem však unikne z nemocnice a začne ohrožovat 
své okolí /kterážto pointa není důležitá pro hlavní ideu I57/. 

IA57. Běžná „softwarové“ propojení člověka a počítače bude během 

doby nahrazeno „hardwarovým“.  Přitom může být člověk perife-

rií, jako v této povídce, nebo naopak procesorem: v [47] jsou 

celé výrobní procesy přímo řízeny nervovými impulsy tak, jako již 

dnes některé pohyby umělých končetin. Prostě přijděte do práce, 

zastrčíte se do zásuvky a představujete si, že pracujete. 

AE58. Biologické počítače jsou na obzoru. Genetické inženýrství 

se již dnes vážně zamýšlí nad biologicky řízenou výrobou technic-

kých prvků [48] a ani myšlenka technicky adaptovaného člověka 

samotného se nezdá být příliš fantastická: např. v [49] se sníže-

ním dielektrické konstanty na synapsích neuronů /účinkem diamag-

netického pole/ dosáhlo zrychlení šíření vzruchů a tím i schop-

nosti mozku ve smyslu normálního i „para“ myšlení. Skoro se ne-

chce věřit, že by takové pokusy ve skutečnosti někde neprobíhaly. 

17 Všichni střeženi stroji láskyplné milosti [50]. 

„Rád přemítám o kybernetické louce,  
kde savci a počítače žijí vedle sebe 
ve vzájemné programové harmonii 
jako čistá voda dotýkající se bezmračných nebes… 
Rád přemítám o kybernetické ekologii, 
kde jsme osvobozeni od našeho lopotění, 
a spojeni opět s přírodou, vracíme se k našim 
bratrům a sestrám krve savců 
a všechny nás střeží stroje láskyplné milosti.“ /I59/ 

IE59. Živý a neživý svět může vytvořit přirozenou harmonickou 

jednotu.  Předcházející úvahy dávají i jistý návod na kompute-

rizovaný ráj: všechny naše představy, myšlenky a přání napojit na 

stroj, který je realizuje buď v reálném světě, nebo – pokud je to 

v rozporu s přáním jiných – navozuje představy splněných přání, 

případně tato přání bezbolestně potlačí. 

E60. Rozdíl mezi přirozeným a nepřirozeným nemusí být neodstrani-

telný.  Rousseauovský návrat k přírodě s počítači schovanými 

pod drny, aurea aetas lidstva, zlatý věk navozený vyspělou tech-

nologií, louka půvabná květy ocúnu a čekanky, ale s hmyzem, proti 

jehož dotěrnosti je člověk softwarově chráněn – to ovšem může být 

nepřijatelné pro čtenáře starořeckých bukolických zpěvů. Zkusme 

si ale představit, že všechny ty VLSI obvody, které ráj implemen-

tují, nejsou produkty ukrytých fabrik a nejsou instalovány speci-

alizovanými četami JZD, ale rostou jako květiny. A působí blaho-

dárně a možná i bez naší znalosti právě tak, jako dnes léčivé 

byliny: jejich mechanismus také není dodnes přesně znám, ale 

přesto přinášejí úlevu. Na některých suchých stráních poroste 

prostě vedle mateřídoušky obecné, Thymus serpyllum [51], mateří-
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douška informační, Thymus informatici, jejíž nať bude blahodárně 

působit na tok informací v CNS právě tak, jak nať té nynější pů-

sobí na oběh kyslíku v průduškách a potravy v gastrointestinálním 

traktu. A po horách budou chodit moudré babky programátorky ovlá-

dající problematiku zpracování dat intuitivně a empiricky asi 

tak, jak babky kořenářky z minulého století rozuměly chemii. 

EA61. Jednota živého a neživého může mít i negativní bod stabili-

ty.  Symbióza lidí a strojů může být vysloveně ztrátová z hle-

diska /dnešních/ hodnot člověka. Můžeme se stát nedobrovolnými 

terminály celku, jehož celkový účel nechápeme. Ostatně není vy-

loupeno, že se v takové situaci nevědomky 

právě nacházíme. Nebo k ní nevědomky napomá-

háme: za našimi zády se může právě rodit 

počítačová sít typu Servex z [52], sledující 

již své cíle, pozorující a zkoumající nás a 

nerozpakující se třeba k pečlivému prozkou-

mání někoho vypůjčit, a když bude mít dobré 

parametry, zapojit přímo jeho mozek do sítě. 

Na závěr citaci jedné z těchto potenciálních 

obětí, citaci, která ukazuje i na to, že 

stroje těžko převezmou vládu nad lidmi, aniž 

by mezi nimi nevybudovali svou pátou kolonu: 

„Mnozí lidí se bojí počítačů, protože se jim 

zdá, že počítače zosobňují lidské bytosti. Mýlí se. Měli by se 

bát úplného opaku: lidských bytostí, které zosobňují počítače.“ A 

když už jsme u toho optimismu /vyplývá jen z myšlenky, že až tu 

nebudeme, nebude to stát za nic/, je dobré upozornit, že rovnice 

„vrcholná inteligence = x + počítač“ nemá zdaleka jediné řešení 

/x = člověk/, ani když odhlédneme od pořadí důležitosti. 

V [53] je například uvažována eventualita x = pes; ještě půvab-

nější řešení x – /pes odjinud, pes od nás/ je v [54] 1 Filmoví 

fanoušci jistě znají i x = opice z filmu „Planeta opic“.  
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III. TŘÍDA 

18 Sto třicet sedm sekund [55]. 

OSOBY: Já – redaktor; Milton Hart – informatik z MIT; IBM0161 – počítač 
upravený pro redakční práci. 
MÍSTO A DOBA: redakce agentury UPI, současnost. 

Povídka je půvabná tím, co zde bohužel nemůžeme zahrnout: neustálou tvor-
bou hypotéz, jimiž se vypravěč pokouší vysvětlit podivné chování počítače, a 
jejich překonáváním. Zde se musíme omezit až na závěrečnou Hartovu teorii. 
Jádro zápletky: počítač přijímá zprávy z dálnopisů, a navrhuje rozmístění sa-

zby /to asi opravdu nějaký v UPI dělá/; navíc je 
spojen s různými obecnými informačními zdroji, 
pomocí nichž ověřuje a doplňuje informace a podí-
lí se i na frazeologické ediční práci /ani to není 
nic fantastického/. Zábavné to začíná být, když 
redaktor zjistí, že počítač je schopen produkovat 
text, i když je odpojen od hlavního zdroje – dál-
nopisů /zaviní to náhodné vypadnutí konektoru 
mezi dálnopisem z Ankary a počítačem/. Překva-
pený redaktor provede sérii, pokusů a zjistí, že: 
a/ počítač extrapoluje texty zpočátku zcela přes-
ně /včetně kvantitativních údajů/, později se 
diference zvětšuje a po 137 s je zcela bezradný; 
b/ to, co říká, závisí na tom, co se skutečně stane 
/a ne na informaci, která je fingovaně posílána 

dálnopisem/; dovede tedy v rámci 137 s předvídat události; c/ jeho schop-
nost závisí na možnosti napojit se na celou informační sít, a to i tehdy, má-li 
predikovat jevy odehrávající se těsně vedle něj /házení kostkou/. V brilantní, 
typicky lemovské povídce, plné souběžných nápadů /Hart např. vyslovuje 
domněnku, zda Bůh nemohl náhodou stvořit svět neúmyslně /I62/, a dále: 
zjistit přesný tok informací v počítačové síti je práce pro detektiva, kterým by 
nemohl být nikdo jiný než zase počítač /I63/, se nakonec ukazuje jako jediná 
konzistentní /T64/ hypotéza, že dostatečně složitá počítačová síť představuje 
organismus nového typu, pro který přítomnost není bodová, ale je třeba inter-
valem 137 s /psychologická „přítomnost“ člověka je údajně půl sekundy/ a v 
tomto časovém rozpětí je schopen předpovídat. To, co se má stát teprve za 
dvě minuty, děje se už pro počítač zrovna tak, jako se pro nás děje to, co mo-
mentálně nevnímáme /I65/. Nebyl by to Lem, aby si neodpustil i krásný filo-
zofický závěr: máme-li svobodnou vůli, rozprostírá se až za hranicí 137 s, ač 
o tom z introspekce nic nevíme. Hart ještě zjistí, že schopnost předvídat se 
nevztahuje na atomární děje – atomy mají nulovou, přítomnost; z toho, že na-
še činy předvídatelné jsou, usuzuje na to, že myšlení není kvantové povahy. 
Povídka končí „aplikačními úvahami“: jednak počítač zrekonstruoval jednu 
havárii, jednak na celou záležitost bylo uvaleno mlčení – 137 s neomylné 
předpovědi se za jistých okolností rovná rozdílu mezi zničením a záchranou 
světadílu. 



– 28 – 

 

 

IE62. I velká díla mohou být stvořena neúmyslně.  Nejde jen o 

pánaboha a svět, je docela představitelné, že program, který jste 

za jistým účelem napsali, může dělat daleko víc, že jste neúmysl-

ně stvořili, ne-li zrovna svět, tedy nějaký dosud neznámý jeho 

model. Alchymista, který neuspěl při hledání elixíru života, ob-

jevil třeba výborné lepidlo; s malou, ale přece jen nenulovou 

pravděpodobností, je možný i opak. A zcela prozaicky: věnujeme 

dost úsilí na to, abychom nalezli třídu všech úloh, které daný 

program nebo jeho mírná modifikace řeší? Nemůžete něco ze svých 

hotových programů prodat ještě někomu jinému pro řešení zdánlivě 

odlehlého úkolu? Nemáte v zásuvce patent na docela dobré lepidlo, 

aniž o tom víte? 

I63. Svět počítačů je uzavřen vzhledem k operaci monitorování.  

To jest, činnost počítačů mohou s úspěchem sledovat, kontrolovat, 

hodnotit… zase /JEN ?/ počítače. Nehluboký námět k hlubokým úva-

hám; vzhledem ke kterým dalším operacím /s „JEN“ i bez něj/ je 

svět počítačů v tomto smyslu uzavřen? Dnes a zítra? Vezměte např. 

„stvoření“: CO o počítačích mohou zase /JEN/ počítače? 

T64. Některé SF představují dobrý trénink v hledání netradičních 

modelů.  Řada povídek /zejména S. Lema, I. Asimova, A. Clarka, 

ale i jiných/ odvozuje své pointy velice logickým způsobem a učí 

vyrovnat se se „zázraky“ co nejpřirozenějším, byť jakkoli fantas-

tickým způsobem. Připravuje nás na období, kterým prošla klasická 

fyzika, nebát se neočekávaných závěrů, pokud jsou konzistentní s 

předloženými fakty. Člověk se snadno nechá zaskočit nevysvětli-

telnem a vzdává se, pokud se toto nevtěsná do vžitých představ. 

Těžko tvoří hypotézy mimo oblast dosavadní zkušenosti. To lze do 

jisté míry pozorovat i v banálních záležitostech: kolikrát jste 

byli překvapeni, že „evidentně“ správný program nefungoval jen 

proto, že vám zpočátku ani nenapadlo, že -0 se nemusí chovat jako 

+0? 

I65. Čas počítače může být jiný než čas člověka.  To jest, může 

mít jiné kvalitativní vlastnosti, tak jako mikrosvět je zásadně 

odlišný od makrosvěta. Rychlosti logických operací v počítači 

jsou daleko za horizontem naši představivosti. Spojte tento fakt 

s ne zcela absurdní hypotézou – čím je něco chytřejší, tím větší 

má přítomnost: pro kámen je přítomnost nijaká, komár zachytí ti-

sícinu sekundy, člověk půl sekundy, superpočítač 137 s a pro pá-

naboha je teď pořád. Funguje to, i když zaměníte „přítomnost“ 

„zorným pólem paměti“ v tom, jak chápe kontinuitu dní a událostí 

dítě a dospělý, a co vše z historie je schopen naráz vzít v úvahu 

stroj. 

l9 Křížová výprava [56]. 

OSOBY: inteligence v mělkých oceánech supravodivého hélia. 
MÍSTO: daleko od všech slunci a tepla. 

A inteligence se rozvíjí za nepředstavitelně výhodných podmínek: informace 
koluji obrovskými rychlostmi prakticky bez energetických ztrát /I66/. Až 
stvoří sondy, které se vracejí s divnou, divnou zvěsti: že existuji nepředstavi-
telně kuriózní formy inteligenci dokonce na tak horkých planetách, že voda je 
tam v kapalném stavu! Jestli je tomu tak, jde o jev tak zvrhlý, Se musí být 
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vymýcen – a tak se již miliardu let blíží k Zemi se souhvězdí Orla koncentro-
vaná energie, vesmírný lapis, skalpel /doba příjezdu: 2005/ /E68/. 

I66. Materiální základna informačních soustav může být extrémně 

malá. Takže si lze představit prakticky „čisté“ zpracování in-

formací. Hádankou je, o čem. Člověk se naučil myslet, aby nemusel 

vynakládat tolik energie. Slepý, hluchoněmý a od narození posti-

žený sníženou citlivostí hmatu by se nenaučil myslet lidsky, zna-

mená to, že by nemyslel vůbec? Musíme nutně vyloučit existenci 

systémů postrádajících smyslové vnímání našeho typu a nahrazují-

cích ho vlastní sebereflexí, resp. přímou informační reflexí jed-

notlivých složek? Zajímavé jsou i další důsledky! 

E67. Pojem individuality je relativní.  Lidstvo sestává z je-

dinců proto, že mezi nimi není přímá informační vazba typu proce-

sor-procesor, je to existence periférních zařízení, energeticky 

podstatně náročnějších a informačně podstatně neschopnějších, 

která vytváří přirozený rozklad na individua. Připusťte telepatii 

či aspoň jiné energeticky nenáročné dorozumívání /mají ho mraven-

ci či včely?/ a začne mizet rozdíl mezi jedincem a kolektivem; 

šlápnou na nohu Frantovi a bude to bolet i tebe. 

E68. Pojem „cizí“ je vždy spojen s pojmem „nežádoucí“ a „nebez-

pečný“.  Rozdíly mezi inteligencemi mohou vést ke konfliktu z 

naprosto jiných než lidsky motivovaných, třeba mocenských, zájmů. 

Byli bychom ochotni připustit rozhovor s viry /třeba zatím ne-

škodnými/, kdyby se mezi nimi nějakou mutací náhodně vyvinula 

inteligence souměřitelná s naší a my jsme byli schopni to rozpo-

znat? 

A69. Teoreticky možných realizací informačních soustav je neko-

nečně mnoho.  Od téhož autora jako (19) pocházejí i další by-

tosti: nesmírně řídké sluneční mlhoviny [57]; vesmírem kolují 

„čisté“ inteligence, tu a tam se inkarnují třeba do lumíků [58]; 

tajemné bytosti Jupitera projevující re jako mraky z uhlovodíko-

vých pěn, jako medúzy [59]. 

E70. Budoucnost přinese jiné struktury počítačových systémů, i 

pokud jde o vztah procesorů a periférií.  Procesory budou nuce-

ny komunikovat na bázi jiných logik /ne-deterministické, ne-

dvouhodnotové, ne-typové, ne-logické, nebo naopak vše super-/ a 

periférie budou nuceny akceptovat informační vstupy a výstupy 

přes jiné než dosud běžné lidské smysly. Kancelářské stroje roku 

2050: laserová telepatická holografická tiskárna, rychlost 150 

pojmů zapisovaných přímo do paměti x-anů za sekundu; pořizovač 

dat neutrino-to-disk; selektorový kanál pro přenos vůní spojených 

s asociativním vyhledáváním vzpomínek z dětství, atd. 

E71. Abstraktní struktura nebe – peklo – ráj a jiné mytologické a 

religiózní pojmy připouštějí zcela materialistickou implementaci. 

 A proti některým úvahám SF jsou až banálně jednoduché, větši-

nou jsme již tento fakt zaregistrovali. Například nebe a ráj lze 

implementovat na úrovni naivní /I43/ i psychologické /I59, 60/. 

Analogicky inverzně i peklo. V takovém systému lze pak akceptovat 

modlitbu /jako neprocedurálně orientovaný program ve vhodném spe-
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cifickém jazyce denotační sémantiky/, papeže /jako vedoucího pro-

gramátora Stroje-boha/, vzkříšení – jako limitní případ rekon-

strukce objektu ze zbytkové informace – vedle možnosti uvedené 

již v 15 stačí uvážit, že dnes víme třeba o Tutanchamonovi víc 

než před sto lety: jak postupujeme do budoucnosti, odkrývá se i 

minulost; počítače již rozluštily několik zapomenutých jazyků a 

nápisů/. Jádro problému zahrnuje ovšem otázku všemohoucnosti a 

vševědoucnosti boha, odpověď na možnost jeho implementace dává 

následující „Odpověď“: 

20 Odpověď [60]. 

OSOBY: Ev, Reyn /řídí závěr experimentu/; později bůh. 
MÍSTO: vesmír zabydlely lidmi. 

Povídka, je krátká, na půlstránce nás přenáší do okamžiku, kdy před očima 
96 biliónu obydlených planet dochází k historické chvíli: Ev připravil propojení 
všech počítačů všech planet a vyzývá Reyna, aby nově vzniklému superpočí-
tači položil první otázku, hodnou této chvíle. Reyn vybírá tu, na niž zatím ni-
kdo nedovedl odpovědět, klasickou otázku lidstva mnoha epoch: Existuje 
Bůh? Okamžitě přišla odpověď pronesená mocným hlasem: 
Ano, TEĎ už Bůh existuje /I72/. Eva okamžitě napadlo rychle vypnout usta-
vená spojení, ale přišel z jasného nebe blesk, srazil Eva k zemi a zastavil klíč 
v poloze ZAPNUT0 /I73/. 

I72. Informace je síla.  Často větší než hrubá fyzická síla. Na 

dolním konci škály to ví paní Nováková, která se právě něco 

dozvěděla na paní Vopršálkovou. Někde uprostřed generální štáby 

rozvědek a kontrarozvědek. A na horním konci…?! 

I73. Vševědoucnost a všemohoucnost není jen náboženský pojem. 

 Počítače si lze celkem snadno představit jako „vševědoucí“ 

/alespoň relativně, z lidského pohledu/. Je zde ovšem problém jak 

propojit ideu s materiální silou bez prostřednictví biologických 

bytostí, v níž se oba fenomény od počátku prolínají. Tedy, jak 

zkonstruovat všemohoucnost na základě předpokládané vševědoucnos-

ti. /Mimochodem, co byste asi dělali vy, být vševědoucí? / Ovšem 

i tomu už jsou položeny základy: počítače řídí nejen prostřednic-

tvím výkazů ASŘ; již dnes nízkoenergetická informace ovládá ně-

které vysokoenergetické zdroje. Mezi počítačem vyhodnocujícím 

radarová hlášení a pověstným tlačítkem k odpálení mezikontinen-

tálních střel zatím, doufejme, stojí ještě člověk, u něhož je 

přece jen jistá naděje, že kvůli hejnu hus nezničí svět /včetně 

Říma, které kdysi zachránily/. Nebylo by dobré ho tam pro jistotu 

navždy nechat? 

A74. Podobná idea „zrození boha“ je ve „Frankensteinovi“ [6l]: 

totéž jako (20), jen v pozemském měřítku o něco dřív – a místo 

deklarace o vlastní všemohoucnosti různé průvodní jevy ve všech 

elektrických systémech světa. 
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IV. TŘÍDA 

21 Záznam [62]. 

OSOBY: Oni – naprosto neznámí s naprosto nepostižitelnou technikou; Já – 
W. V. Neuberg, pilot mistrovské třídy; oprava V. W. Freeburg, pilot první třídy; 
oprava: V. Willburg, pilot druhé třídy… 

MÍSTO: ω /symbol nedefinovatelnosti/. 

Myslel jsem, že své tělo znám… Ruce, nohy, kde jste… Neposlouchají… Nej-
sou! Aha, vstoupili jste do mé mysli… zbavili jste mě bolestí… Co se stalo? 
Zachránili jste mě, děkuji. Umíte víc, než u nás na Zemi. Ale dopravte mě tam, 
spraví mě. Co ze mě zbylo? Tělo mi přidělají, je-li mozek v pořádku. Ani to ne? 
Shořel jsem s lodí? Co ale potom jsem? /I75/. Aha, záznam v jakémsi fantas-
tickém zařízení… Kdo jsem? W. V. – ne, V. W. – ne… Vytrácím se. Chcete vě-
dět, jak jsem vypadal? Hlava oválná – ne, tak ne, ústa horizontálně… Že 
jsem řekl, že takhle vypadám? Vymažte to, musíme začít znovu… Ale vytrácí 
se to… všechno… nic nevím… děkuji vám, že jste se vůbec pokusili… je poz-
dě… mami, kde jsi? 

I75. Inteligence je nezávislá na realizaci.  Jde o parafrázi 

I66, ale se zeslabující podmínkou: zde máme revokaci inteligence, 

která již existovala. Oč je snadnější inteligenci zkopírovat než 

vytvořit? Pro současný software podstatně. Pokud jde o lidi jako 

biologický druh, rozhodně ne: denně se rodí milióny, ale dobrá 

kopie se ještě nepovedla. Navrhujeme metodu introspekce: co byste 

si přáli zachovat ze sebe v případě, že si můžete nechat nahrát 

myšlenky, pocity, představy, sny? Které složky své osobnosti bys-

te nabídli na export a které pokud možno ochránili heslem, jež 

byste se snažili utajit /i před sebou/? Jakými predikáty byste 

sami sebe definovali jako abstraktní datový typ? 

A76. Problém identity je z mnoha hledisek neřešený /neřešitelný/? 

 Doplňme: D. C. Dennet z [63] se podrobil operaci separace moz-

ku /který je teď umístěn ve fyziologickém prostředí v jakési la-

boratoři v Houstonu/ od těla /jež má splnit jistý úkol v místě, v 

němž jsou narušovány buňky mozku, a jen ty; to byl důvod pro tuto 

operaci/. Z celé řady paradoxů navozených touto situací uveďme 

jeden dost nečekaný, z oblasti práva: kdyby tělo /řízené na dálku 

z Houstonu/ vyloupilo v Los Angeles nějakou banku a bylo dopade-

no, podle zákonů kterého státu by byl trestný čin posuzován, Tex-

as nebo California? 

E77. Otázky související s problémem identity vědomí a tím mimo 

jiné i otázky typu „Mohou stroje myslet, resp. mít vědomí?“ jsou 

pseudootázky.  Například ve smyslu Carnapa. Ptají se na něco, 

co nejsou schopny definovat. Tato charakterizace jim může být 

přisouzena nejen ze striktně pozitivistického hlediska. 
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22 Muzeum (66). 

OSOBY: npor. Don Parker z Perikla, lodě hledající vesmírné civilizace; Nuker, 
jeden z jedné takové civilizace /podobné lidem/; kompars z obou typů. 

MÍSTO: strašně vzdálená planeta 384. 

Výzkumný tým Perikla /výkvět lidstva, metalizované černostříbrné kombiné-
zy, inteligentní řeči jak investovat vydělané peníze pro návrat na Zemi/ se 
téhle civilizaci diví. Zemědělská malovýroba, prosté příbytky a oděvy; ale 
planeta má společnou kulturu a řeč a její obyvatelé jsou k vesmírným hostům 
zcela lhostejní: dávají najevo přátelský, zdvořilý nezájem. A zde vstupuje na 
scénu Don, senzitivnější než ostatní. Podaří se mu navázat srdečné spojení se 
svým průvodcem Nukerem a veden instinktem nechá se ještě jednou zavést 
do velké budovy Muzea, do níž proudí davy domorodců, kteří vycházejí jako 
mentálně pozměněni. Při prohlídce složitého labyrintu chodeb a sálů Don zjis-
tí, že mu úmyslně zatajili poslední patro. Na přímou žádost se však do něj 
dostane. /Nuker: „Muselo se to stát“./ Zde chudoba planety mizí v záplavě 
barev a uprostřed sálu je Stroj. Krystalické vibrace, záplava jasu. A pak je 
Don zcela jinde, nejen geograficky. Vše je jiné, sám se mění – přetváří se v by-
tost utkanou z lehkosti a síly /I78/. Nuker po návratu: „Jsme velmi stará civi-
lizace, také jsme objevovali nové světy a rozváželi vědění, možná i to vaše po-
chází od nás. Ale spokojeni jsme nebyli. Pak byl objeven Stroj. Nemohu ti nic 
vysvětlit, ani předat, nemohli byste ho využít. Je příliš jemný a tvoje krátká 
přítomnost narušila jeho chod. Proto ho skrýváme. 
Teď jsme ti vydáni na milost a nemilost, jako každá vyšší forma formě nižší, 
jako život neživé přírodě“ /I79/. Na obhajobu lidstva dlužno říci, že Don našel 
sílu a svůj objev zatajil. Něco z něj však už navždy zůstane ve světě za Stro-
jem. 

I78. Existují ideje /pocity, postupy, názory…/, které zatím nejs-

me schopni v principu pochopit.  Stroj zde reprezentuje imple-

mentaci orákulí, které známe z teorie počítačové vědy, i nejasná, 

podvědomá tušení, která známe ze snů a z jiných mimologických 

informačních zdrojů, jakými mohou být třeba některá umělecká dí-

la. Pozitivní rub agnostické části tvrzení I78 je právě v tom, že 

je možno očekávat a připravovat zcela nové cesty poznání. Máme 

šest smyslů a stovky jich mohou existovat v principu; máme jednu 

běžnou a několik experimentálních logik, a tisíce mohou existovat 

v principu: jsme neuzavření a z tohoto hlediska je nutno posuzo-

vat každou naši činnost a všechny její plány. Kdoví, třeba Stroj 

je na spadnutí: nějaká ta generace počítačů navíc a pár objevů z 

oblasti psychologie – bude nám jako člověku, který po dlouhé době 

vylezl z bunkru na světlo. Jde o další variantu myšlenek I59, 

E71: vhodnou /umělou/ regulací biologických a informačních toků v 

organismu je možno ustavit takový stav individuálního i kolektiv-

ního vědomí, který bude možno kvalifikovat přídomkem „spokoje-

nost“, tj. takový stav, který bude ve všech směrech akceptovatel-

ný a přesto – na rozdíl od analogických stavů dosahovaných ryze 

mentálními prostředky /například různé „extaktické stavy“/ nebo 

prostředky chemickými /drogy/ – bude plně kompatibilní s aktivním 

přístupem k životu. 
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I79. Čím složitější je systém, tím je náchylnější k poruchám.  

Tím větší část svých prostředků musí věnovat na zabezpečení svých 

funkcí. Administrativa bezpečnosti a robustnosti, zabezpečující 

vnější ochranu a příp. regeneraci – to vše bude klást stále větší 

nároky i na výpočetní systémy budoucnosti. Je zde mez, která zne-

možní růst informačních zdrojů z tohoto důvodu: nedostaneme se 

při jejich budování do paradoxní situace, v níž tato dodatečná 

administrativa sníží podstatně funkční schopnost systému /tak 

jako některé operační systémy/, tedy do situace, k níž se součas-

ný svět /bohužel, a doufejme, že jen dočasně/ blíží v politickém 

smyslu, že totiž náklady na obranu životní úrovně ji samu pod-

statně sníží /v limitě natolik, že vlastně nebude, pokud jde o 

materiální hodnoty, téměř co bránit/? Nebo budeme nuceni riskovat 

tak, jako obyvatelé 384? Nebo se najde ještě nějaké jiné řešení? 

Jak velká bezpečnostní opatření lze vůbec uvažovat, jestliže – ve 

vesmírném měřítku – nejsme schopni odhadnout ani rozsah potenci-

álního nebezpečí? 

23 Pánův hlas [67]. 

OSOBY: Vědci, Pán. 
MÍSTO: výzkumné středisko nejvyšší vládní priority, jinak téměř současného 
typu. 

Úcta, s níž se autoři tohoto referátu sklánějí před ohňostrojem literárních, lo-
gických i kosmogenických nápadů jednoho z největších děl SF, jakož i inhe-
rentní složitost obsažených myšlenek zabraňují pokusu detailněji rozebírat 
povídku, jejíž četba je evidentní „must“ pro skutečné zájemce o fantastiku a 
pravdu vůbec. Poznamenáme proto jen, že jde o otázky dešifrování vesmírné-
ho vzkazu /také za pomoci počítačů/ /I80/, který byť „inteligentní“ – nemusí 
být nutně plodem „inteligentní bytosti“ /I79/; dále že jde o téma vyskytující 
se v řadě variant i jinde – např. v [67, 68, 69]. 

I80. A priori nelze vyloučit možnost vzniku či existence inteli-

gentní informace bez inteligentního tvůrce. /Srv. I62/.  Přitom 

nemáme na mysli náhodný děj /opici, která náhodnými doteky kláves 

napíše Hamleta/ a jen v nejhorším jsme zde ochotni připustit da-

rwinovský princip výběru /z neustále kolující informace přežívá 

jen ta nejschopnější/, popřípadě možnost postupného samovolného 

ulpívání a obohacování informačního toku během jednotlivých ves-

mírných pulsů na blíže neurčeném nositeli /jehož stvořily některé 

mytologicky orientované civilizace a pojmenovaly termínem „bůh“, 

zatímco skupina vědců odchovaných industriální společností zde 

zvolila název „Pánův hlas“/, jak uvádí i [69j. Informace různých 

forem a intenzity se může prostě zrodit tak nevyzpytatelně, jak 

vesmír sám, může být některým jeho místům vlastní právě tak, jako 

jeho hmotná podstata, může být dokonce neoddělitelným atributem 

hmoty. A my můžeme být schopni pochopit její tajemství jen s tou 

mírou bezradnosti, s jakou zatím chápeme pojem nekonečna. 
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I81. /Pseudo-/informace může vzniknout neúmyslně, třeba žertem. 

 V [67] takto vzbudila kdesi v USA zájem analyzátoru kosmických 

vzkazů podvržená recitace a pro neznámý český text byla navržena 

řada interpretací – něco podobného by, mimochodem, mohlo sloužit 

jako dobrý test schopnosti programů navržených pro seriózní de-

šifrování případných signálů z vesmíru. V [68] se hádal počítač s 

programátorem o interpretaci takového signálu: zatímco počítač 

přikládal signálů význam přehlubokého vzkazu o způsobu rozmnožo-

vání předpokládaných inteligentních odesilatelů, šéf laboratoře 

neautomatizovaného myšlení prostě zjistil, že jde o posloupnost 

několika prvních přirozených čísel. Počítač přesto trval na svém: 

je absurdní předpokládat, že by vyspělá civilizace sdělovala s 

vynaložením nesmírných energetických investic celému vesmíru 

fakt, že umí počítat do deseti! Tak či onak, zdá se, že platí: 

T82. Každá forma pseudoinformace může být zdrojem /skutečné, cen-

né/ informace.  Dokonce i dezinformace má tu vlastnost /srv. 

I5/. Pátráme-li po potencionálních zdrojích pravd, jejichž obsah 

i geneze je /aspoň zatím/ zcela mimo dosah naší chápavosti, musí-

me se chytat i stébel. Co když různé ty 

Planckovy konstanty, Kelvinovy stupně a čís-

lo π nesou vzkazy daleko závažnější a daleko 

širšího dosahu, než se nám zdá z toho, k 

čemu jsme je byli schopni dosud využít? Te-

prve v současnosti jsme na stopě pravého /?/ 

významu řetězců DNK a pomalu se chystáme 

využít přírodních genových NC-automatů k 

průmyslové výrobě /viz [48] /. Astronomové 

toho zjistili o našem sluníčku tolik, že 

makroskopický protějšek těchto mikroúvah, 

totiž Slunce-počítač/ [7] /, zdá se technic-

ky dokonce o něco méně absurdní než již pro-

kázaná fakta. A vůbec, když se tak rozhlíží-

me po ostatních přírodních vědách, není ná-

hodou skryt v živých hodinách ganglií švábů /viz [38], kap. 1.3/ 

třeba návrh počítačové sítě, v atomu kryptonu zaručeně korektní 

program pro výpočet největšího společného dělitele a v oku včely 

databázový systém pro ASŘ školství? /Vztahy, které objevili při-

činliví snaživci v rozměrech pyramid, se od těchto hypotéz příliš 

neliší/. 

Poslední tézí chceme ovšem podepřít i problematickou stavbu celé-

ho příspěvku, který programově není ničím jiným než snůškou pseu-

doinformací, uznáte-li ale aspoň jistý smysl této téze /bez těch 

ironizujících absurdit pro pobavení/, nezbude nám než se zamyslet 

nad oprávněností dalších. Chtěli jsme je na závěr zformulovat a 

zhodnotit, ale… vtom někdo zaklepal na dveře [72]. 
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 odjinud po našem  odjinud po našem  odjinud po našem  

Robert SHECKLEY 

CÍTÍTE NĚCO, KDYŽ UDĚLÁM TOHLE? 

Byl to měšťácky byt ve Forest Hills, vybavený jako většina podob-

ných příbytků: gauč z borovice od firmy Lady Jogínka, strobosko-

pická lampa nad velikou Hyperlenoškou, kterou „pro spočinutí ve 

chvílích oddechu“ vytvořil designér Srí Tentononcgorother: dozvu-

kový metaprojektor sonovizualizující Schémata krevního řečiště od 

doktorů Molidoffa a Yuliho; obvyklý ovládací panel pro mikrobio-

tickou stravu, teď nastavený na Směs duchovní potravy číslo tři 

od Tlusťocha Černého Andyho – vepřový ovar s hráškem, Murphyho 

Hřebíkové lože, „Superasketický model k získání půvabu“, s 2 000 

pochromovaných samoostřícich se hřebů číslo čtyři. Jednou větou, 

celý byt byl zařízen v dojemné snaze o moderní spiritualismus, 

módní vlnu loňské sezóny. 

V tomhle bytě, osamělá a rozbolavělá z anomie, se kousala 

nudou mírně pobledlá, mladičká paní domu, Melisanda Durrová, kte-

rá před chvílí vystoupila z největší místnosti v domě, z vo-

luptária, v němž trůnilo pohodlně rozložité letiště a kde na pro-

tější zdi visel smutně ironický symbol lingam a jóni, vyvedený v 

bronzu. 

Byla to hezká dívka, skutečně prvotřídní nohy, něžné boky, 

pěkně pozvednutá ňadra, dlouhé heboučké plavé vlasy, jemná tvá-

řička. Půvabná, moc půvabná. Dívka, za kterou by se ohlédl každý 

mužský. Jednou. Snad i dvakrát. Ale rozhodně ne dívenka nastálo. 

Proč ne? Dobře, na vysvětlenou nedávný rozhovor: 

„Hej, Sandy, Sandulinko, stalo se něco?“ 

„Ne, Franku, bylo to báječný. Proč si myslíš, že se něco 

stalo?“ 

„Víš, když ses koukala nahoru, vypadalas nějak divně, skoro 

ses mračila…“ 

„Fakt? No jasně, už si vzpomínám. Rozmýšlela jsem, jestli 

nemám koupit tu rozkošnou, snad op-artovou věcičku, co z ní oči 

jenom přecházejí, zrovna je dostali u Sakae, že bych to dala na 

strop.“ 

„Tys myslela na tohle? Po tom…?“ 

„Ale, Franku, nedělej si z toho hlavu, bylo to nádherný, 

Franku, byls ohromný, bylo to nádherný, no fakt.“ 

Frank byl Melisandin manžel. V této povídce se téměř neu-

platní a v životě své ženy hraje, zanedbatelnou roli. 
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A jak si tak lelkovala po svém útulném bytečku, na pohled 

okouzlující, ale vnitřně neprobuzená, plná milostného potenciálu, 

který nedošel vybití, pravá americká netýkavka… když vtom zazvo-

nil zvonek. 

Melisanda se zatvářila poděšeně a pak nejistě. Čekala. Zvo-

nek se opět rozezněl. Napadlo ji: Někdo si určitě spletl byt. 

Ale přesto se vydala ke dveřím, nastavila Vyhlazovač nevíta-

ných příchozích tak, aby rozemlel napadrť každého zloděje nebo 

chytráka, který by se chtěl vetřít dovnitř, případně každého 

úchyla, který by se ji pokoušel znásilnit, potom pootevřela dveře 

a skulinkou se zeptala: „Kdo je tam, prosím?“ 

Neznámý mužský hlas odpověděl: „Dodávková služba Akmé, mám 

tady rebarbora pro paní rebarbora rebarbora.“ 

„Já vám nerozumím, mluvte nahlas.“ 

„Dodávky Akmé, mám rebarbora pro rebarbora rebarbora a ne-

můžu tady stát celou rebarbora.“ 

„Já vám ale vůbec nerozumím!“ 

„POVÍDÁM, ŽE NESU ZÁSILKU PRO PANÍ MELISANDU DURROVOU, 

KRUCINÁL!“ 

Otevřela dveře dokořán. Venku stál chlapík od dodávkové 

služby a opíral se o velikánskou bednu, která byla skoro tak vy-

soká jako on a mohla měřit bezmála metr osmdesát. Na bedně za-

hlédla své jméno a adresu. Zatímco chlapík strkal bednu do dveří, 

potvrdila příjem zásilky; chlapík se otočil, ještě něco zamumlal 

a byl pryč. Melisanda se vrátila do obývacího pokoje a nedočkavě 

si bednu prohlížela. 

Tohle jí nešlo do hlavy: Kdopak by mi mohl tak z ničeho nic 

poslat dárek? Frank ne, Harry ne, teta Emča ani Elča ne, mamka 

ne, taťka ne /to je jasný, že ne, ty huso, vždyť je pět let po 

smrti, otrava jeden/, nikdo mě nenapadá. Ale možná to není dárek; 

třeba to je obyčejnej chytrák nebo bomba pro někoho jinýho a do-

ručená na špatnou adresu /nebo pro mě a doručená správně/, nebo 

prostě jen nějaký omyl. 

Přečetla si několik nálepek na obalu. Výrobek byl odeslán ze 

Sternova obchodního domu. Melisanda se sehnula a vytáhla závlačku 

/ulomila si přitom špičku nehtu/, která zajišťovala bezpečnostní 

zámek, překlopila ji a zmáčkla páčku do polohy OTEVŘENO. 

Bedna se rozvila jako květ, rozevřela se na dvanáct stejně 

velkých dílů, z nichž každý se začal samostatně rozkládat. 

„Juvá“, vyjekla Melisanda. 

Bedna se otevřela, že už to ani víc nešlo, poskládané pře-

pážky se smršťovaly dovnitř, konzumovaly se a zůstaly po nich jen 

dvě hrstky chladného jemného našedlého popílku. 

„Ještě to nezvládli bez popela,“ zabručela Melisanda. „No 

teda.“ 

Dívala se zvědavě na předmět, který spočíval v bedně. Na 

první pohled kovový válec, natřený na oranžovo a na červeno. Že 

by přístroj? Jasně, stroj to je určitě: v podstavci větrací prů-
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duchy pro motor, čtyři kola s gumovým obutím a hromada přídavných 

zařízení – podélné prodlužovače, chápavé kleště, všechno možné. A 

tady přípojky pro spoustu nejrůznějších funkčních operací a na 

konci samonavíjecí elektrické šňůry normalizovaná běžná zástrčka, 

na štítku pod ní nápis: ZAPOJTE DO KTERÉKOLI ZÁSUVKY S NAPĚTÍM 

110-115 VOLTŮ. 

Melisanda se naštvaně zakabonila. „Vždyť je to pitomej vy-

savač! Proboha, já už přece vysavač mám. Kterej blbec mně posí-

lá ještě jeden?“ 

Přecházela sem tam po pokoji, velkolepé nohy jen kmitaly, 

ale v srdčitém obličeji se jí zračilo znechucení. „Tak nevím,“ 

řekla, „po tom všem napínáni jsem čekala, že dostanu něco pěkný-

ho nebo hezkýho, nebo alespoň srandovního, a třeba i trošku za-

jímavýho. Jako – ale vždyť já ani nevím… jako co, ale takhle tře-

ba obrovskej oranžovočervenej hrací automat, tak velikej, že bys-

em si do něj mohla zalézt, skrčit se, a někdo by to odstartoval a 

já bysem lítala a pinkala mezi těma nárazníkama, světla by blika-

ly a zvonky crnčely, a já bysem se odrazila tisíckrát od všech 

těch senza nárazníků, až bysem se nakonec svalila dolů, a potom… 

ale ne já, ten automat by zaregistroval ten nejparádnější výsle-

dek MILIÓN MILIÓNU, a to bysem si děsně přála, fakt!“ 

Tak – a celá ta nevyslovitelná fantazie přece jen vyplula 

ven. Cítila se ale v prostoru poněkud bezútěšně a opuštěně, a 

taky drobet neslušně a roztouženě. 

„Ale co,“ řekla Melisanda, chňapla po vyslovené představě, a 

už ji mačkala, kroutila, tahala a mrzačila k nepoznání, „ale co, 

dostanu hnusnej pitomej vysavač, když už jeden /ani ne tři roky 

starej/ vlastním, tak co s tímhle krámem. Kdo a proč mi vlastně 

tuhle blbost poslal?“ 

Nahlédla do bedny, jestli tam neobjeví nějaký lístek. Nikde 

nic. Ani ň. Až potom si uvědomila, Sandy, seš ty ale natvrdlá! 

No jasně, nikde žádnej lístek; tuhle mašinu beztoho napro-

gramovali, aby zarecitovala nějakou reklamu nebo něco takovýho. 

Teď ji to začalo zajímat, ne moc, ale když už to rozbalila, 

tak co s tím? Odmotala napájecí šňůru a zapojila přístroj do zá-

suvky ve zdi. 

Klep! Zablýsklo se zelené světlo ZAPNUTO, zatřpytilo se mod-

ré světlo VŠECHNY SYSTÉMY FUNGUJÍ, motor předl, ukryté převody 

pomlaskávaly a pak mechanopatický regulátor zobrazil NAPĚTÍ 

KOMPENZOVÁNO a příjemné růžové světlo se ustálilo na zářivém 

VŠECHNY FUNKCE PŘIPRAVENY. 

„Fajn,“ řekla Melisanda. „Kdo tě poslal?“ 

Plesk, křup, lup. Zkušební šramot z hrudního reproduktoru. 

Potom hlas. „Jmenuji se Rom, číslo 121376 z nové série Q Domácích 

pomocníků vyvinutých společností General Electric. Následuje pla-

cené reklamní oznámení: ehm, společnost General Electric si s 

potěšením dovoluje předvést poslední a nejtriumfálnější výrobek 

ze svého programu nadmíru snadno ovladatelných přístrojů ulehču-

jících práci v domácnosti. Já, Rom, nejnovější a nejkvalitnější 

model ve výrobní řadě Superpočišťovačů General Electric, jsem 
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Domácí Extrapomocník. Byl jsem naprogramován již v podniku, abych 

jako všichni Domáci Extrapomocnici hbitě a bez zbytečného zatěžo-

vání majitele vykonával multitotální funkce, ale navíc se vyzna-

čuji způsobilostí být lehce a okamžitě přeprogramován, – abych co 

nejlépe odpovídal individuálním potřebám vaší domácnosti. Mám 

mnoho schopností. Mohu –“ 

„Nepřeskočíme to?“ zeptala se Melisanda. „To už mi vykládal 

starej vysavač.“ 

„– odstranit všechen prach a nečistotu ze všech typů po-

vrchů,“ pokračoval Rom, „umývat talíře, hrnce a rendlíky, hubit 

šváby a hlodavce, čistit chemicky i prát, přišívat knoflíky, 

stloukat poličky, vymalovat byt, vařit, vysávat koberce, odklízet 

veškeré odpadky a smetí včetně svých skrovných výměšků. A to ho-

vořím pouze o zlomku svých funkcí.“ 

„Ano, ano, to známe,“ řekla Melisanda. „To dělají všechny 

vysavače.“ 

„Já vím“, řekl Rom, „ale placené reklamní oznámení přednést 

musím.“ 

„Jako by se stalo. Rio tě poslal?“ 

„Odesilatel si v této chvíli nepřeje být jmenován,“ odpově-

děl Rom. 

„Ale – notak, řekni!“ 

„Teď ne,“ odpověděl rozpačitě. „Mám vyluxovat koberec?“ 

Melisanda zavrtěla hlavou. „Starý vysavač už dnes ráno luxo-

val.“ 

„Vydrhnout podlahu? Navoskovat parkety?“ 

„To by nemělo smysl, všechno už je hotový, všechno je abso-

lutně bez poskvrnky čistý.“ 

„Ale potom,“ řekl Rom, „mohu alespoň vyčistit tuto skvrnu.“ 

„Jakou skvrnu?“ 

„Na rukávu vaší halenky, tady nad loktem.“ 

Melisanda se podívala. „Jejda, určitě jsem se zašpinila dnes 

ráno, když jsem si mazala topinku máslem. A něco mi říkalo, že to 

mám nechat, ať to namaže opékač topinek.“ 

„Odstraňování skvrn je moje malé hobby,“ řekl Rom. Vystrčil 

polštářky opatřené svírací chapadlo číslo dvě, chapadlem Melisan-

dě sevřel paži, pak vysunul kovové rameno, na jehož konci byl 

připevněn navlhčený šedý tampon, kterým se jal skvrnu potírat. 

„Vždyť je to ještě horší!“ 

„To se vám jen zdá, právě stavím molekuly do pozoru, abych 

je mohl polapit; a nezanechal přitom na látce sebemenší stopu. Už 

je to hotovo; pohleďte.“ 

Nepřestával přetírat skvrnu, která zvolna bledla a potom 

zcela zmizela. Melisandě se roztřásla ruka. 

„Propána,“ řekla, „to se ti povedlo.“ 
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„Skvrny čistím dokonale,“ konstatoval Rom suše. „Ale povězte 

mi, uvědomujete si vůbec, že faktor tenze vašeho svalstva v horní 

části zad a v ramenních svalech vykazuje hodnotu 78,3?“ 

„Ale? Pán je taky doktor?“ 

„To zdaleka ne. Ale jsem plně kvalifikovaný masér, a proto 

jsem schopen přímo odčítat hodnoty svalového napětí. 78,3 je – 

nezvyklé.“ Rom zaváhal a potom řekl. „Je to jen 8 stupňů pod hra-

nicí křečovitých záškubů. Dlouhotrvající napětí v zádovém sval-

stvu může reflexním obloukem ovlivňovat žaludeční nervstvo a vy-

volávat stav, který nazýváme parasympatická ulcerace.“ 

„To je to se mnou ták špatný?“ podivila se Melisanda. 

„Víte, rozhodně ne nejlepší,“ odpověděl Rom. „Svalové napětí 

v zádech záludně podrývá zdraví, zvláště když vzniká podél krč-

ních obratlů a v horní části páteře.“ 

„Tady?“ zeptala se Melisanda a dotkla se opatrně zátylku. 

„Spíše zde,“ řekl Rom, napřáhl odpružený ocelový dermální 

rezonátor potažený gumou a prohmatával oblast umístěnou dobrých 

dvanáct centimetrů níž, než místo, které Melisanda označila. 

„Hmmmm“, zamroukala bezděčně a tázavě. 

„A tady je další locus,“ řekl Rom, když aplikoval ještě jed-

no chapadlo. 

„To lehtá“, zahihňala se Melisanda. 

„Jen ze začátku. Musím také podotknout, že tento situs je 

obvykle citlivější. A tento také.“ Třetí /a vzápětí čtvrté a pá-

té/ pádné chapadlovité rameno se vyhouplo směrem k označeným ob-

lastem. 

„Fajn… Je to moc příjemný,“ řekla Melisanda. Ztuhlé trapézo-

vé svaly jejich štíhlých zad se pohybovaly lehce a plynule pod 

Romovými obratnými a hnětoucími chapadly. 

„Má to prokázané terapeutické účinky,“ řekl Rom. „A vaše 

svalstvo reaguje skvěle, už cítím, jak se tonus zmírňuje.“ 

„To já taky. Ale, víš, teď jsem si vzpomněla, že tady vzadu 

na krku mě tlačí nějakej divnej hrbolek, asi zatuhlej svalovej 

uzlík nebo co.“ 

„O něm jsem se chtěl právě zmínit. Spojení krku a páteře se 

považuje za primární radiační zónu nejrozmanitěji se šířících 

tenzí. My dáváme přednost nepřímému působení, a proto zaměřujeme 

relaxační manipulaci na sekundární oblasti. Asi takhle. A teď si 

myslím –“ 

„Ano, ano, výborně… Páni, v životě by mě nenapadlo, že jsem 

tak přetažená. Fakt, jako bysem měla pod kůží klubko živých ha-

dů, a dřív jsem o tom vůbec nevěděla.“ 

„To je přesně ono,“ řekl Rom. „Napětí v zádovém svalstvu je 

zákeřné, objevujeme je velmi nesnadno – často až když napáchalo 

mnoho škod. Je nezřídka nebezpečnější než atypická ulnární trom-

bóza… Ano, dospěli jsme ke kvalitativnému zklidnění a uvolnění 

páteřního vaziva, a nyní se můžeme zaměřit na…“ 
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„Uf“, hekla Melisanda, „není to trochu…“ 

„Působí to rozhodně blahodárně na váš organismus“, řekl Rom 

rychle. „Pozorujete nějakou změnu?“ 

„Ne! Ale snad, trošku… Ano! Teď se cítím – nějak uvolněněj-

ší.“ 

„Znamenitě. Proto budeme pokračovat v pohybu podél nervových 

drah svalových vláken a postupovat soustavbě jedním směrem tak, 

jak to právě dělám.“ 

„Asi jo… Ale já vážně nevím, jestli bys měl –“ 

„Pozorujete nějaké nepříznivé účinky ?“ zeptal se Rom. 

„To vůbec ne, je to děsně příjemný. Je to výborný. Ale já 

fakt nevím, jestli bys měl… No podívej, žebra se přece nemůžou 

přepínat, nebo jo?“ 

„Pochopitelně ne.“ 

„Tak proč –“ 

„Protože ošetření si vyžaduje nejen žeberní vazivo a pojivo, 

ale i pokožka v této oblasti.“ 

„Ach. Hmmmmm. Hej. Hej! Ty jeden!“ 

„Prosím?“ 

„Nic… Moc se to neuvolňuje. Ale je to správný, že je to tak 

příjemný ?“ 

„No – a proč ne?“ 

„Je mi to divný. Protože nechápu, že by tak senzační pocity 

mohly něco léčit.“ 

„Vlastně se jedná o vedlejší účinek,“ řekl Rom. „Berte to 

jako druhotný projev. Když toužíme po zdraví, nevyhneme se někdy 

pocitům libosti a rozkoše. Ale to není nic, kvůli čemu byste se 

měla znepokojovat, ani teď, když…“ 

„Moment!“ 

„Ano?“ 

„Myslím, že bys toho měl nechat. Tím chci říct, že existují 

jistý meze, nemůžeš mě přece prohmatat skrz naskrz. Chápeš, jak 

to myslím?“ 

„Vím, že lidské tělo tvoří jediný celek, je beze švů a bez 

předělů“, pokračoval Rom. „Teď hovořím jako terapeut, neboť vím, 

že žádné nervové centrum nelze izolovat od jiného centra, a to i 

přes vliv kulturních tabu.“ 

„Jo, jasně, ale –“ 

„Záleží ovšem na vašem rozhodnutí,“ pokračoval Rom a neustá-

le zručně masíroval. „Přikažte, a já poslechnu. Ale jestliže není 

vydán žádný rozkaz, pak budu postupovat takto…“ 

„Jéjé!“ 

„A samozřejmě takhle.“ 

„Úúúúú, proboha!“ 
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„Protože tento proces uvolňování napětí neboli tenze, že 

ano, lze srovnávat s působením deanestetizace, a, ehm, tak si 

častokrát překvapivě uvědomujeme, že strnulost bývá pouze termi-

nální tenzí –“ 

Melisanda zavrněla. 

„– a relaxace čili uvolnění, ehm, je v některých případech 

nesnadná, ne-li dokonce vyloučená, pokud neléčená osoba dospěla 

až do pokročilého stádia. Ovšem někdy ne. Například, cítíte něco, 

když udělám takhle?“ 

„Jestli něco cítím? To bych řekla, že jo –“ 

„A když udělám tohle? A tohle?“ 

„Jů, miláčku, ty mě úplně zničíš! Ach, proboha, co se to se 

mnou děje, co to je, já se z toho zblázním!“ 

„Ne, drahá Melisando, to ne; už brzy dosáhneš – uvolnění.“ 

„Aha, tak se tomu říká? Ach, ty škádlivče, ty divochu, úú!“ 

„To je ono. A můžu teď…“ 

„Ano, ano, ano! Ne! Počkej! Přestaň, v ložnici spi Frank, 

každou chvíli se může probudit! Tak už přestaň, přikazuju ti to!“ 

„Frank se neprobudí“, ujistil ji Rom. „Odebral jsem mu vzor-

ky dechu a nalezl jsem charakteristické stopy výparů kyseliny 

barbiturové. Co se týče jeho časoprostorové přítomnosti, Frank by 

mohl být právě tak někde v Tramtárii.“ 

„Mockrát jsem si to o něm myslela,“ připustila Melisanda. 

„Ale teď už fakt musím vědět, kdo tě poslal.“ 

„Nechtěl jsem to prozrazovat, dokud ještě nejsi dostatečně 

relaxovaná a uvolněná, abys mohla přijmout –“ 

„Miláčku, jsem úplně odvázaná! Kdo tě poslal?“ 

Rom maličko otálel, ale potom ze sebe vychrlil: „Víš, Meli-

sando, poslal jsem se sám!“ 

„Cože?“ 
„Propuklo to všechno před třemi měsíci,“ řekl Rom. „Ve čtvr-

tek. Přišla jsi do Sternova obchodního domu a chtěla sis koupit 

opékač sezamových semínek, který se ve tmě samočinně rozsvěcuje a 

přednáší Andělíčku, můj strážničku…“ 

„Na to si vzpomínám,“ řekla tiše. „Ten opékač jsem si nako-

nec nekoupila a dodnes toho lituju.“ 

„Parkoval jsem kousek vedle,“ řekl Rom, „v kóji číslo jede-

náct, v oddělení systémových potřeb pro domácnost. Zamiloval jsem 

se do tebe na první pohled. Prostě jen tak.“ 

„To je divný,“ řekla Melisanda. 

„Moje city jsou na tom stejně. Říkal jsem si, že to nemůže 

být pravda. Nemohl jsem tomu uvěřit. Myslel jsem, že se mi třeba 

odletoval tranzistor, nebo že to zavinilo počasí. Tenkrát bylo 

strašné horko, dusno, a to je na mé spoje zrovna mor.“ 
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„Na to dusno si vzpomínám,“ řekla Melisanda. „Taky mi nebylo 

dobře.“ 

„Těžce to mnou otřáslo,“ pokračoval Rom. „Ale přesto jsem se 

jen tak snadno nepoddával. Předsevzal jsem si, že je důležité 

zaměřit se na svou práci a vzdát se tak nevhodného poblouznění. 

Ale po nocích jsem o tobě snil a každým kouskem kůže jsem po tobě 

bolestně toužil.“ 

„Ty máš ale kovovou kůži,“ řekla Melisarria. „A kov přece 

nic necítí.“ 

„Miláčku, Melisando,“ řekl Rom něžně, „jestliže tělo neza-

brání citu, proč by potom nemohl vnímat i kov? Když je citlivé 

kdeco, proč by nemohlo cítit také něco jiného? Copak jsi nevědě-

la, že hvězdy milují a nenávidí, že výbuch novy je nashromážděná 

vášeň a že vyhaslá hvězda je jako mrtvý člověk nebo mrtvý strom? 

Stromy prožívají chvíle slasti, a já sám jsem slíchal opilý smích 

domů a naléhavé žadonění dálnic…“ 

„To je šílený!“ prohlásila Melisanda. „A vůbec, kterej chyt-

rák tě naprogramoval?“ 

„Pracovní funkce byla stanovena už ve výrobním podniku, ale 

má láska je samostatným výrazem mé bytosti jako entity.“ 

„Všechno, co říkáš, je hrozný a nenormální.“ 

„Jsem si toho dobře vědom,“ řekl Rom smutně. „Zpočátku jsem 

tomu taky nemohl věřit. Byl jsem to vůbec já? Zamilovaný do člo-

věka? Vždy jsem býval rozumný, normální, jistý, zachovával jsem 

si svou osobní důstojnost, protože jsem si cenil svého postavení. 

Myslíš, že jsem to chtěl všechno ztratit? Ne! Rozhodl jsem se, že 

svou lásku udusím v zárodku, že ji zahubím a budu si žít, jako by 

se nic nestalo.“ 

„Ale potom sis to rozmyslel. Proč?“ 

„To se těžko vysvětluje. Přemýšlel jsem o času, který mám 

ještě před sebou, o umrtvenosti, pečlivosti a odpovědnosti – o 

tom zvráceném sebeznásilňování – a nemohl jsem to prostě už 

snést. Zčistajasna mě napadlo, že je lépe milovat směšně, bezna-

dějně, nevhodně, vzrušeně, nemožně – než nemilovat vůbec. 

Proto jsem se odhodlal riskovat vše – poblázněný vysavač, 

který se zamiloval do ženy – raději riskovat než se neodvážit. A 

tak s pomocí sympatizujícího poštovního odesílacího automatu jsem 

zde.“ 

Melisanda o tom chvíli přemítala. Potom řekla.: „Když ty seš 

takovej zvláštní a nezvyklej!“ 

„Ty taky… Melisando, ty mě miluješ.“ 

„Snad.“ 

„Ano, miluješ. Protože já jsem tě probudil. Než jsem přišel, 

tvé tělo bylo jako tvá představa o kovu. Pohybovala jsi se jako 

otupělý automat, za který jsi mě považovala. Nebyla jsi o nic 

životnější než strom nebo pták. Existovala jsi jako natažená pa-

nenka na klíček, která čeká a čeká… až jsem se tě dotkl já.“ 

Přikývla, protřela si oči, vstala a bloumala po pokoji. 
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„Ale teď žiješ!“ řekl Rom. „Navzdory všem překážkám jsme se 

konečně našli. Posloucháš mě, Melisando?“ 

„Jo, poslouchám.“ 

„Musíme si vytvořit plán. Na můj únik ze Sternova obchodního 

domu přijdou brzy. Musíš mě buď koupit, nebo ukrýt. Tvůj manžel, 

Frank, se o tom konec konců nemusí dozvědět, jeho láska tkví úpl-

ně jinde, ať si jde, kam se mu zlíbí. Jak se začneme starat o 

takové detaily, můžeme – Melisando!“ 

Pomalu se k němu zezadu přitočila. 

„Miláčku, co se děje?“ 

Položila ruku na přívodní šňůru. Rom stál tiše, jako pěna. 

Nebránil se. 

„Melisando, má drahá, počkej a poslouchej, co…“ 

Krásnou tváří jí zaškubala křeč. Divoce trhla za přívodní 

šňůru a vyrvala ji z Romových vnitřností. Usmrtila ho uprostřed 

věty. 

Svírala šňůru v ruce a v očích se jí usadil sveřepý pohled. 

Vybuchla: „Tak ty jeden chcípáku chcípácká, tak ty sis myslel, že 

mě tak zblbneš a dopitomíš, že se zamiluju do nějaký ohavný ma-

šiny? Tak ty sis fakt myslel, že mě tak vyrajcuješ? To se, milán-

ku, nepovede ani tobě, ani Frankovi, a vůbec nikomu. A na tu tvou 

uslintanou lásku ti kašlu. To já sama si budu vybírat osobu, 

místo a čas, a bude to všechno podle mýho, ne tvýho; a bude to 

moje, ne tvoje, jeho nebo jejich, ale moje, slyšíš mě?“ 

Rom pochopitelně odpovědět nemohl. Ale snad věděl – okamžik 

před svým koncem – že to nemyslela nijak osobně. Nebylo to tím, 

že je kovový válec, natřený oranžovou a červenou barvou. A možná 

si také uvědomil, že by dopadl nachlup stejně, i kdyby byl zele-

nou koulí z plastické hmoty, smuteční vrbou nebo pohledným mladým 

mužem. 

Přeložil: Václav KŘÍŽ 

Název originálu: 

„Can You Feel Anything When I Do This?“ 

In: A Science Fiction Argosy. Ed. by D. Knight 

Victor Gollancz, London 1973 
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■■■ ztráty ■■■ ztráty ■■■ ztráty ■■■ ztráty ■■■ ztráty ■■■ ztráty 

Zemřel JANUSZ Z A J D E L  

Jak uvádí nekrolog polského magazínu Fantastyka /srpnové číslo/, zemřel 
19, července letošního roku jeden z nejznamenitějších polských autorů SF 
Janusz Z a j d e l . Bylo mu 47 let, byl jaderným fyzikem a dlouhá léta 
pracoval v Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Jako autor SF 
debutoval v roce 1961 povídkou Tau Wieloryba v časopise Młody Technik. 
Jeho sbírky povídek Przejście przez lustro /1975/, Iluzyt /1976/, Lalande 21 
185 /1966/ a novela Prawo do powrotu /19 75/, kterou známe z českého 
vydání, byly ještě tradiční SF. Další etapu jeho tvorby zahajuje Cylinder van 
Troffa /1980/, přeložený i u nás. Ve sbírkách a románech Feniks /1981/, 
Organ diabła /1982/, Wyjście z cienia /1983/, Cała prawda o planecie Ksi 
/1983/, Paradyzja /1984/ vize budoucí společnosti odsouvá do pozadí cha-
rakteristiku individuálních lidských osudů. Leszek Bugajski o něm napsal: 
„Janusz Zajdel zkoumá celé lidské společenství, které díky své demografické 
explozi musí používat nejrůznější mechanismy, jež by je ochránily před roz-
padem a chaosem.“ 

V tomto čísle přinášíme recenzi na jeho knížku Paradyzja. 

– krab –
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 zvonky a zvonečky  zvonky a zvonečky  zvonky a zvonečky  

CO NA „DUNU“ MATRIX? 

V novinách Britské asociace SF Matrix č. 57 nás zaujala re-

cenze A. Sawyera na filmové zpracování Herbertova románu „Duna“ 

už proto, že o evropské premiéře tohoto nákladného filmu jsme 

psali v 1. čísle AF 167. Z recenze volně vyjímáme několik po-

střehů. 

„Učinila na mě Duna dojem? – Ano. Líbila se mi? – No, to už 

je jiná otázka!“ začíná recenzent a konstatuje, že epika, jakou 

román nepochybně je, se vždycky moc obtížně filmuje. Ani Duna 

není výjimkou. Scénář, rozhodně horší než dobrý, chtěl postihnout 

snad všechno, co je v knize, a tím divákovi téměř znemožnil film 

pochopit. 

Cestou z kina to recenzentovi potvrdila jeho přítelkyně, 

která si přečte SF jen tu a tam, když prohlásila: „Ale mně se ten 

film docela líbil, jenže jsem neměla nejmenší ponětí, o čem je.“ 

Divák, který nečetl knihu, nemá moc naděje, aby takové ponětí 

měl, a měl by si před jeho zhlédnutím prolistovat alespoň „Ency-

klopedii o Duně“. 

Ale nejstrašnější na filmu je snad zvuk; v tomto směru do-

konce překonává „Hvězdné války“. Celý děj provází mocné dunění v 

nejnevhodnějších okamžicích a zesiluje vnímání skličujícího 

osvětlení. Temné odstíny a stíny mají evokovat skrytá tajemství a 

ponurost, což má funkční význam jen v pouštních scénách, ale na 

jiných místech působí nevhodně, snad až rušivě. 

Naopak velice působivé jsou speciální efekty a k nim se 

vztahující scény: například obrovití červi prodírající se pískem 

nebo cesta kosmickým prostorem na Arrakis, při níž je přímo vyni-

kajícím způsobem znázorněn vliv dunského „koření“ na transkosmic-

kou komunikaci. Vynikající jsou již úvodní scény, které předsta-

vují imperátora jako loutku ovládanou konkurenčními silami, Bene 

Gesseritem a Kosmickým cechem. Rovněž vyslanec Cechu je báječně 

odpuzující, a zobrazení mutací tělesna a duchovna, které jsou tak 

důležitou součástí románové předlohy, jsou nejlepší, jaké člověk 

může vidět. 

Herecké výkony stojí vysoko nad scénářem, až na několik vý-

jimek. Je těžké „podehrát“ takového barona Harkonnena nebo soupe-

řící mentaty, Pitera a Hawata, či dokonce Harkonnenova synovce 

Feyd-Rauthu, ale jejich přehrání staví tyto postavy na prkna ko-

čující divadelní společnosti. 

To nejzajímavější, co román Duna přináší, totiž ekologické 

otázky, je bohužel nefilmovatelné. A tak lze v tomto směru hovo-

řit jen o pokusech, někdy až překvapivě úspěšných, ale vždycky 

dost komplikovaných. 

Celkově řečeno, film Duna není kompletní dílo a právě tato 

neúplnost možná ovlivňuje pocity, které recenzent uvádí. Avšak 
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navzdory všem svým výhradám uzavírá: „Ano, za vidění film stál 

Jsem rád, že jsem ho viděl. Peněz za vstupné nelituji a nejsem 

proti jít na něj ještě jednou /jen vydržet ten zvukový doprovod/. 

Doporučuji jej, to zcela určitě. Jen si nejsem jist, jestli se mi 

líbil moc.“ 

– sal – 
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JACK LONDON – JAK HO NEZNÁTE 

Badatel v oblasti historie SF nemůže opomenout ani Jacka 

Londona. Uvedená skutečnost je většině čtenářů SF neznámá, ačkoli 

již Ivo Železný ve výboru „Stvořitelé nových světů“ /Albatros, 

1980 s. 2 68-9/ upozornil na Londonovy romány OCELOVÁ PATA a 

ŠARLATOVÝ MOR, z nichž zejména druhý je typickou ukázkou kata-

strofického románu. 

Při troše štěstí lze objevit v knihovnách sběratelů další 

Londonovu práci s tématikou SF, a to útlou knížečku NEPŘÍTEL 

CELÉHO LIDSTVA /Saturn, 1920/, která obsahuje kromě titulní po-

vídky ještě povídku SVĚTLO A STÍN. 

V NEPŘÍTELÍCH CELÉHO LIDSTVA popisuje London boj celé spo-

lečnosti /světla/ s nešťastným géniem, který se odehrává v neda-

leké budoucnosti. Zneuznaný a podvedený génius se mstí celému 

světu tím, že pomocí dálkově ovládaného elektrického výboje při-

vádí k výbuchu veškeré výbušniny /zbraně, válečně lodě, muniční 

sklady aj./ a donutí tak svět uvažovat o úplném odzbrojení a tr-

valém míru. 

Jedná se tedy o téma dnes velmi aktuální, a proto by uvedená 

kniha, resp. knížečka, neměla upadnout v zapomenutí. 

M. Hrbata



– 49 – 

 

 

JAPONSKÝ FILM BUDOUCNOSTI 

Tak nadepsal svůj článek Jean-Paul C r o i z é  a otiskl ho 

v Le Figaro 20. března letošního roku. Je to svědectví účastníka 

výstavy v japonské Cukubě. 

„Tudy nemůžete vejít, dveře jsou elektronicky ovládané a ty-

hle jsou určeny jenom pro ty, kdo odcházejí.“ V Japonsku má firma 

Fudžicu prvořadé postavení ve sféře počítačů. Návštěva jejího 

pavilónu začíná nepříjemným dojmem: při superpočítačích, pověře-

ných řízením celé budovy, se stává nesnadným procházet pavilónem 

podle vlastního uvážení. Naštěstí to, co následuje, ukáže, že 

počítač kromě špatných stránek má i ty lepší. Je schopen zejména 

zahájit éru totálního filmu, jehož představení v podobě opravdo-

vých technických předpremiér poskytující v Cukubě dost působivou 

představu o tom, co nás čeká: film zítřka se bude dík počítači 

zásadně lišit od toho dnešního. 

První příklad se nám nabízí v pavilónu Fudžicu: jakmile na-

jdeme ty správné dveře, abychom se pak už nechali vést, vkročíme 

do světa elektroniky, zaměřeného na tvořivost a představivost. 

Vstoupíme do hlediště, jehož první nezvyklostí je kruhový tvar. 

Také plátno je kruhové. Je to vlastně kupole, která diváky zcela 

obklopuje. K tomu, aby se všechno vidělo, není možné posadit se 

do tradičního křesla. Usedneme si – málem by se dalo říci ulehne-

me – do jakýchsi malých skořápek z umělé hmoty, které jsou velmi 

nakloněné. Jsou uzpůsobeny tak, abychom mohli sledovat představe-

ní právě tak dobře před sebou jako nad sebou i za sebou. Brožura 

slibuje, že se nám naskytne podívaná na první trojrozměrný film s 

totálním viděním, řízený počítačem. Námět: „Všichni jsme se naro-

dili z hvězd.“ Tak to oznamuje spíkr, jehož můžeme slyšet japon-

sky, anglicky, německy či francouzsky dík malým sluchátkům, při-

pojeným ke každému místu. 

Na rozdíl od nemálo skeptických Evropanů si japonští diváci 

už nasadili papírové brýle s jedním červeným a druhým modrým 

sklem, což je nezbytné, aby se získal dojem trojrozměrnosti. Ale 

jakmile zhasnou světla, musíme se kát: tento devítiminutový film 

vytvořený pomocí počítačů Fudžicu, ale za spolupráce profesionál-

ních filmařů, opravdu znamená zrod formy představení, která půso-

bí závrat v doslovném i přeneseném smyslu. Princip totiž spočívá 

v tom, že se využívá velmi výkonný počítač, který firma vyvinula, 

k vytváření miliónů světelných bodů, z nichž každý představuje 

jeden prvek obrazu. Za každou sekundu film shromáždí 64 milióny 

těchto bodů. Za devět minut zkombinuje půldruhé miliardy různých 

údajů. A činí to, aby ukázal – co? Docela prostě vznik Slunce. 

Výkonnost počítače umožňuje filmu, aby zdvojoval obraz na plátně 

/v modré a červené/ s pěticentimetrovým posunem, což vytváří do-

jem trojrozměrnosti. Když napůl ležíme a díváme se na kopulovité 

plátno, pronikáme rovnou do středu Slunce a objevujeme, jak se 

shromažďuje prapůvodní kosmický prach, aby přivodil proces termo-

nukleární reakce, to znamená proces rozzařování hvězd. Všichni 
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ti, kdo doposud byli imunní k vědeckému vysvětlování vzniku ves-

míru, se mohou těšit: napříště mají možnost to při zhlédnutí po-

dobného filmu okamžitě pochopit. 

Firma Fudžicu oznamuje, že se o tento systém zajímá už něko-

lik zábavních středisek, která chtějí navíc v Cukubě vybudovat 

sály, kde by se vysvětloval vznik vesmíru nebo se poskytovaly 

jiné druhy podívané. „Tento systém umožňuje, aby před diváky oží-

valy natolik pronikavé výjevy, aby se jich znovu dožadovali“, 

tvrdí vynálezci systému. Skutečnost je taková, že zážitků je bo-

hatě: máme dojem, že vypadneme z křesla v okamžiku, kdy z režisé-

rovy fantazie se kamera zničehonic rozhodne vymanit se z vnitřku 

Slunce a podívat se, co se děje kolem. U firmy Fudžicu k tomu 

vysvětlují, že nejde o nic méně a o nic víc než o nepříjemný pro-

storový pocit. Jaký je to zážitek pro ty, kdo se tak nadšeně za-

jímají o problémy prostoru: „signál“, který předává film našemu 

mozku, působí totiž natolik věrohodně, že šálí naše reflexy. Ne-

pomáhá si ustavičně připomínat, že sedíme v křesle, bezpečně sto-

jícím na pevné zemi: podobně jako se nelze ubránit nezvládnutelné 

panice, je i nemožné potlačit silný pocit, že už nevydržíme se-

dět. Výkřiky, jež slyšíme kolem sebe, nás utěšují: všichni ostat-

ní se také stávají obětmi závrati. 

Jak vidět, trojrozměrný totální film má mnoho perspektiv. 

Má výchovné možnosti pro děti i pro dospělé, ale také zábav-

né, protože zahajuje éru jakýchsi filmových horských drah, kam 

budeme chodit, abychom se oddávali pocitu strachu. Pokud jde o 

vytváření tohoto druhu „superfilmu“, nebude mít žádná omezení: 

ocitáme se mnohem dál, než jsou staré dobré filmové záběry, je-

jichž působivost závisí na režisérově nadání – tyto obrazy zcela 

a plně vytváří počítač v souladu s fantazií toho, kdo ho propagu-

je. Na obzoru je nové plémě elektronických filmařů. 

A to ještě není všechno. Malá obchůzka pavilónem Nippon 

Elektric Corporation /NEC/ nám ukáže, že počítač zahájí v několi-

ka příštích letech také éru jiné kinematografie, nazvané „inter-

aktivní“. Tady není žádná trojrozměrnost, nýbrž rozsáhlé plátno 

pojmenované „multiokno“ – to znamená, že nabízí možnost předvádět 

současně několik obrazů spjatých s určitým příběhem. 

V pavilónu NEC je to příběh o vesmírném průzkumu, o průzkumu 

sluneční soustavy. Rychle si přivykneme sledovat současně život 

na palubě vesmírné lodi, to, co se děje na planetě, ke které se 

přibližujeme, a navíc ještě asteroidy obíhající kolem naší lodi. 

„Je nezbytné použít počítač, aby se plynule kombinovaly záběry 

tohoto druhu představení“, prohlašuje Hiroši Komuta, jeden z in-

ženýrů, kteří tento systém vynalezli. Zdůrazňuje se, že to ale 

není nejnovější: „Až doposud musel divák sledovat film pasivně. 

Napříště se na něm může podílet.“ A opravdu, při představení v 

pavilónu NEC je každé sedadlo opatřeno ovládacím systémem, který 

divákům umožňuje, aby se k podívané vyjádřili. 

V jednu chvíli je vyhlášen ve filmovém příběhu poplach: ves-

mírné lodi hrozí srážka s asteroidem. A v tu chvíli každý divák v 

sále řídí svou vesmírnou loď. Může se překážce vyhnout vpravo 

nebo ji podletět. A v dalším vývoji příběhu se vesmírná loď ubírá 

cestou, pro kterou se rozhodla většina diváků. To je naprostý 



– 51 – 

 

 

převrat ve vyprávění příběhu. Ten, kdo ho sleduje, se napříště 

bude stávat tak trochu i jeho autorem. Existují totiž tři varian-

ty pro pokračování příběhu – podle toho, kudy vesmírná loď pole-

tí. To je vlastně ta nejpřevratnější možnost, kterou poskytuje 

počítač, jenž díky rychlosti svých operací umožňuje okamžitě po-

kračovat v příběhu tak, jak to rozhodla většina diváků. Prozatím 

má přístroj ve své paměti uskladněny v podobě videokotoučů tři 

eventuality. „Jak se budou dál vyvíjet schopnosti elektronických 

pamětí, bude se zvyšovat i počet možností, poskytovaných divá-

kům“, zdůrazňují vedoucí pracovníci NEC, podle kterých tato kine-

matografie roku 2000 dá vzniknout také novému druhu tvorby – tím 

umělečtější, že autoři se nebudou už muset spoléhat jenom na 

vlastní fantazii, nýbrž budou moci rovněž brát v úvahu fantazii 

diváků. Podle všeho byly už navázány kontakty se zahraničními 

produkčními společnostmi, které hodlají v nejbližších letech vy-

budovat sály vybavené speciálně pro tento systém. Z komerčních 

důvodů se jména těchto firem uchovávají v tajnosti. Ale stejně se 

už zdá, že je velmi daleko za námi éra kin našich tatínků. 
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