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Milí přátelé, 

podzim se definitivně překlonil do své chladnější a deštivější 
části. Předchozí slunné a suché období babího léta dovolilo splnit 
všechny agrotechnické lhůty, ale uškodilo prý zasetým ozimům. Také 
houby přestaly růst… 

Nám se však dařilo, a proto vám předkládáme nové číslo AF 167. 
Začínáme v něm neobvykle, ale věřte, že tomu, o čem se v 

úvodní stati mluví, přikládáme velký význam. A – ruku na srdce – 
pokud by platilo přísloví o potrefené huse, po přečtení bychom měli 
– různě hlasitě – zakejhat všichni. Tak to jen že aby jste se neu-
razily! (Promiňte, poslední věta neprošla jazykovou úpravou). 

Na dalších stránkách konečně pokračuje vyprávění z historie 
SF, navazující na poslední část otištěnou v druhém čísle. Zabývá se 
prvními desetiletími dvacátého století, kdy se formovalo SF hnutí 
do podoby, jak je známe my. Podstatná část je věnována otci SF Hugo 
Gernsbackovi a založení a charakteristice nejznámější světové ceny 
SF – ceny Hugo. To se však již ocitáme v padesátých letech našeho 
století. Zajímavý pro všechny fany je chronologický přehled lite-
rárních prací, které byly v jednotlivých letech od roku 1903 Hugem 
oceněny. V defilé titulů nacházíme své oblíbené, ale i ty z posled-
ních let, které bychom si v češtině co nejdříve rádi přečetli. 

Víceméně do historie SF literatury patří kniha O. W. Gaila Ra-
ketou do Měsíce, s jejímž obsahem vás seznámí zaujatý sběratel 
těchto SF „starožitností“ Milan Hrbata. 

Ivana Holzbechová se ujala záslužné práce seznámit čtenáře 
áefka se SF literaturou vzdálené Kuby. Recenzovaná Legenda o bu-
doucnosti a Spirála, o níž jsme psali v čísle tři, jsou dílem stej-
ného autora, jejich vize budoucnosti lidstva se však od sebe velmi 
liší. Mimochodem – Kuba je nejvzdálenějším místem, kam se zatím náš 
AF 167 dostává. Všechna čísla, v nichž se píše o kubánské SF, pu-
tují na havanskou univerzitu. 

Původní tvorba je v tomto čísle zastoupena dvěma povídkami. 
První z nich z pera renomovaného Josefa Pecinovského nás zavádí do 
období soumraku lidstva, kdy z něho přežívají jen mužové, a proto 
je lidstvo jako živočišný druh odsouzeno k zániku. Povídka má ori-
ginální zápletku. Těší nás, že ji autor svěřil právě stránkám 
áefka. 

Druhá povídka, z níž uveřejňujeme první část, je dílem mladého 
autora, s nímž se nicméně setkáváme na stránkách áefka již podruhé. 
V jeho povídce se kolem úspěšného vyřešení jednoho ze základních 
problémů textilní tematiky – jak prát bez vody – a kolem osoby sym-
patického vynálezce stahují sítě intrik hrozících zlikvidovat oba – 
vynález i jeho autora. Proč a kdo se skrývá za mytologickými jmény 
vypůjčenými od neúprosných soudců mrtvých ve starořeckém podsvětí, 
dozvíte se v příštím čísle. Máme soucit s vašimi nervy a vydáváme 
je hned návazně na toto. 

V oddíle překladů vám nabízíme dílko Rogera Zelazného. Zají-
mavé téma spojení člověka a kybernetického stroje je tu zpracováno 
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tak, že se o technických podrobnostech této kombinace dovídáme sice 
podrobně, ale jaksi v druhém plánu. Jako by autorovým záměrem bylo 
spíše dát nahlédnout do myšlení a pocitů takové bytosti. Dvojakost 
existence hlavního hrdiny nachází paralelu v jeho dvou společní-
cích, kterými jsou v první části dívka, v druhé vesmírná loď. Na 
úrovni přeložil Václav Kříž. 

V závěrečných částech čísla vás ve vzpomínce seznamujeme se 
dvěma významnými autory SF, kteří od letoška již mezi námi nejsou. 
Končíme tradičně zajímavostmi ze světa SF, mezi nimiž, jak doufáme, 
najdete alespoň něco, co vás zaujme. 

Pro úplnost ještě „vizitky“ těch, na něž se dostalo: 

PhDr. Karel BLAŽEK (1948) má literaturu za hlavní náplň své pra-
covní (coby redaktor nakladatelství BLOK) i mimopracovní (coby 
profík) činnosti. Patří k duchovním otcům každého čísla AF 
167. Jeho romány Přistání a Nejlepší století jsou jistě všem 
známé – v poslední době věnoval hodně volného času práci na 
scénáři SF filmu (pro bratislavskou Kolibu) a brněnské tele-
vizi. Snad mu nebude vadit, když na něj prozradíme, že v 
těchto dnech dokončuje další román (nebo hned dva?), samozře-
jmě s nálepkou SF. 

PhDr. Ivana HOLZBACHOVÁ, CSc., (1946) se objevuje v áefku pravi-
delně s původní tvorbou i s recenzemi. Neméně pravidelně pu-
blikuje i časopisecky. V antologii Návrat na planetu Zemi jí 
vyšla delší povídka „Nečekaná památka“. Podle své profese se 
věnuje filozofii na katedře marxisticko-leninské filozofie br-
něnské UJEP. 

Ing. Milan HRBATA (1954) tráví své pracovní dny v brněnském 
ORUPOSu. Většinu volného času mu zkonzumuje SF. Je příkladným 
sběratelem – a to jsou jeho vlastní slova – staročeské sci-fi, 
to jest všechno, co vyšlo z per českých autorů, i toho, co 
bylo v dřevních letech SF do češtiny přeloženo. Tyto knížky, 
neprávem zapomínané, čas od času popularizuje na stránkách 
áefka. 

Václav KŘÍŽ (1953) vystudoval na FF UJEP v Brně na katedře angli-
cistiky a amerikanistiky. Jeho překlady anglofonní SF lze na-
jít (kromě áefka) v řadě periodik. K tomu, že ho jako překla-
datele svádí H. P. Lovecraft a G. Wolfe, se přiznal již dříve 
– v poslední době ho zaujali neuromantici rodu W. Gibsona, B. 
Sterlinga a J. Shirleyho. 

Josef PECINOVSKÝ (1946) pracuje na generálním ředitelství PPC v 
Praze jako vedoucí odborný asistent. V letošním roce se mu po-
dařily dva husarské kousky: v Pardubicích ulovil Mloka a v 
Brně se dostal na stránky AF 167 (viz č. 4/86). K oběma doda-
tečně blahopřejeme. 

Ing. Jindřich SMÉKAL (1936) zůstává v pracovním poměru na VÚ vlnař-
ském v Brně. Zájemce o bližší informace odkazujeme na záznam v 
encyklopedii Galaktica přetisknutý v č. 3. 

Marcel SMÉKAL (1966) studuje práva na UK v Praze. Pokud jde o jeho 
zájmy, proslechlo se, že ho výše jmenovaný přesvědčuje, že 
psát SF je levnější než budovat hi-fi aparatury. 
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– všá –
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Milý scifisti ! 

Mezi vydavateli fanzinů se rozšířila podivná nemoc. Je ne-
nápadná, ale nedal bych moc za to, že není nakažlivá. Při troše 
dobrá vůle a pozorovacích schopností ji určitě postřehnete. 
Její příznaky se často skrývají na posledním listě fanzinu a v 
průkaznější podobě se vlastně objevují u všech, renomovaných i 
u těch, jež ještě nedospěly třeba ani k číslu pět. Symptom vy-
padá zejména takto: „Neprošlo jazykovou úpravou.“ Ano, bude řeč 
o gramatice a pravopisu. 

Při vydávání fanzinů pracujeme s jazykem, při každodenních 
setkáních se SF knihami se potkáváme s literaturou, která jako 
taková by měla být vrcholem péče o jazyk. Některé fanziny tomu 
moc nenasvědčují. Bohužel. Možná proto, aby někomu nepřišlo 
špatně z toho, že by musel prolistovat Pravidla českého pravo-
pisu, schová se to za výše zmíněnou větičku. A někteří by měli 
listovat, i v České mluvnici, která je tlustší. 

Já vím, že scifisti jsou povětšinou spíše technici a pří-
rodovědci než „češtináři“ a že jsou na to náležitě hrdí. Vždyť 
přece sestavit program pro počítač je věc, kterou kdejaký filo-
zof sotva dokáže. (Víme ale, že jsou i tací.) Avšak bez zna-
losti programovací abecedy, bez jejího správného užití by pro-
gram nefungoval. – Jazyk má tu nevýhodu, že vždycky nějak fun-
guje. V tomhle je pro počítače nedostižný. Funguje, tak co by-
chom se vzrušovali! Ano. Víme ovšem, že ke stejnému účelu lze 
docela dobře používat program kostrbatý, z čehož čouhají přeby-
tečnosti, ale také program elegantní, který správného programá-
tora potěší právě svou krásou. 

Je to tak. Pracujeme s literaturou neboli krásným písem-
nictvím. A nejsme bez nepřátel. Chceme, aby byla rovnocenná 
tzv. mainstreamu. (Chceme to opravdu?) Jestliže je to tak, po-
tom málo platné, musíme vzít na vědomí existenci pravopisných a 
gramatických norem. Myslím, že by žádnému fanovi neuškodilo 
otevřít zmiňované příručky, když se v něm vzedme vlna posvát-
ného nadšení nutícího psát. A pokud to neudělá on, měl by to 
učinit aspoň někdo z redakce. I po písařce by měl někdo opravit 
text dřív, než ho pustíte do světa. Redakce by měla být mimo 
jiné také „strážcem čistoty“ naší programovací abecedy, českého 
jazyka. Ukrývat se za kouzelnou formulku, že text neprošel ja-
zykovou úpravou, je nedůstojné strkání hlavy do písku před pro-
blémy pravopisu a gramatiky, MILÝ SCIFISTI ! 

Karel Blažek 
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Jindřich SMÉKAL 

Z HISTORIE SF: III – ČAS DOSPĚL K HUGOVI 

Zatím byla řeč pouze o tom, co se objevilo ve formě knih. Ale 
nyní, kdy se naše skromné povídání otřelo o dvacáté století, je čas 
se na chvíli zastavit u dalších prostředků komunikace. 

Knížka byla a asi ještě dlouho zůstane základním prostředkem, 
který přenáší dědictví lidských pokolení i ve SF – a chápejme to jen 
v tom lepším smyslu slova. Koncem minulého století k ní však přibyla 
lehkonohá sestra, časopis rozměru asi 18 x 28 cm, tisknutý na velmi 
levném, hrubém papíře („pulp magazine“); jeho stránky měly nahnědlou 
barvu již jako nové a léty nejen postupně tmavly, ale stávaly se 
také stále křehčí. Jenže takový časopis nebyl určen k tomu, aby pře-
trval věky, ale aby se za nevelký peníz a rychle dostal k co největ-
šímu okruhu zájemců. 

Tvůrce a král takových časopisů, který na nich vydělal milióny, 
Američan Frank A. MUNSEY (1854-1925), prozíravé propůjčil stránky 
svého týdeníku The Argosy dobrodružným příběhům, mezi něž se dostalo 
– občas – i SF. To se psal rok 1896 a náklad tohoto časopisu dosáhl 
počtu 700 000 výtisků. Základ budoucí „pulpy America“ byl položen. 
Munsey pak uvedl na trh ještě další časopisy, z nichž stojí za to 
zmínit se o All-Story Magazine, protože právě v něm začal v roce 
1912 vycházet seriál o Tarzanovi, který svého tvůrce, E. R. Burrou-
ghse, tolik proslavil. Ale pro specializovaný SF časopis čas dosud 
nedozrál. 

Rozvoj vědy a techniky způsobil, že se začaly obrázky pohybovat 
a zrodil se filmový průmysl. Jeden z pionýrů tohoto okouzlení své 
doby, Francouz Georges MÉLIĚS (1861-1938), natočil v roce 1902 
šestnáctiminutový snímek Le Voyage de la Lune (Cesta na Měsíc), 
který se považuje za první SF film. Je to svým způsobem kombinace 
Verneova startu na Měsíc (v dělové kouli) a Wellsova setkání s Mě-
síčňany (hmyzovitými bytostmi s klepety na horních končetinách). 

SF tak dostala nové převlečení, ale ještě zdaleka ne svoje 
dnešní Jméno, o specializovaném časopise ani nemluvě. Ale v té době 
(1904) se již do Ameriky přistěhoval z Lucemburska mladík, který se 
měl stát pro SF a zejména fandom skutečně pojmem a jehož křestní 
jméno má dnes pro svět SF stejný zvuk jako Oskar pro ctitele filmo-
vého umění. Tento mladík se jmenoval Hugo GERNSBACK (1884-1967). 

„Jako devítiletý kluk jsem četl německý překlad článků americ-
kého astronoma Percivala LOWELLA o objevu přímkových čar na povrchu 
Marsu a o jeho teorii, že tyto čáry mohou být ve skutečnosti obrov-
skými kanály, které vytvořila ruka inteligentních bytostí. Tato 
představa mě natolik uchvátila, že dlouhé dny jsem nemohl na nic ji-
ného myslet a dlouhé noci o ničem jiném snít. Upadl jsem přímo do 
nepříčetného stavu a lékař, který mi dva dny a dvě noci věnoval neu-
stálou pozornost, se nemohl dopátrat, proč se z mého blouznění vyno-
řují podivné bytosti, fantastická města a mistrovsky postavené ka-
nály.“ 
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Tak (jde o zkrácený překlad) zachytil Sam 
Moskowitz Gernsbackovo vyprávění, když zpra-
covával jeho životopis, vyprávění, v němž se 
Gernsback přiznává k prvnímu podnětu, který 
ho připoutal k SF. 

Jenže Gernsback nebyl jenom snílek, 
přesněji řečeno, byl jenom zčásti snílek, a 
navíc vyloženě technický typ. Z Evropy si 
přivezl solidní technické vzdělání a zápal 
pro elektrotechniku. Jeho praktičnost doka-
zuje, že všechny vynálezy, kterých měl na 
svém kontě téměř desítku, také ihned reali-
zoval. Jeho rádio TELIMCO (byl to vlastně 
přijímač kombinovaný s vysílačkou) z roku 
1905 dnes zaujímá čestné místo v Muzeu Henry 
Forda v michigenském Deabornu jako první 

rádlo pro domácnost vyráběné ve velkém. 
Právě to „vyráběné ve velkém“ podtrhuje Gernsbackův smysl pro 

praktičnost nejlépe. Gernsback se snad již narodil s poznatkem, že 
nestačí jen vymýšlet a realizovat, ale že to, co se vymyslí a vy-
robí, je potřeba dostat do podvědomí lidí jako touhu, ne-li přímo 
životní cíl. A při naplňování touhy člověk většinou na nějaký ten 
peníz nekouká. 

Z toho důvodu současně se svým Telimcem začal Gernsback vydávat 
Radiokatalog, založil společnost radioamatérů, vybudoval specializo-
vané „elektrodomy“ prodávající v kulise neotřelé reklamy vše, co s 
tehdejší spotřební elektrotechnikou nějak souviselo, a posléze (v 
roce 1908) začal vydávat časopis Modern Electrics. Ten měl nejdříve 
– stejně jako Radiokatalog – podporovat ve čtenářích zájem o elek-
trické výrobky, a to formou populárního výkladu o tom, co všechno 
elektřina dokáže: lidi (alespoň tehdy) zajímalo, jak funguje to, za 
co mohou utratit peníze. 

Původní faktografie o tom, co elektřina dělá, se však brzy 
prolnula s fikcí o tom, co elektromagnetické vlnění dělat může, po-
pularizaci vědy okořenila vědecká fikce. Snílek se v Gernsbackovi, 
teď už zámožném, začal ozývat stále silněji. 

Počátkem roku 1911 začal Gernsback na stránkách svého Modern 
Electrics otiskovat vlastní román Ralph 124C 41+ s podtitulem A Ro-
mance of the Year 2660 (Romance roku 2660) na dvanáct pokračování. 
Příliš literárního v něm neprojevil, jak alespoň tvrdí ti, kteří 
údajně Ralfa četli, ale o to víc nadšení: vtěsnal do něj tolik ná-
padů, předpovědí, vynálezů a technických a vědeckých proroctví, že 
někteří považují Ralfa za „první skutečný SF román“. Značný komerční 
úspěch první fikce podnítil Gernsbacka k sepsání dobrodružství ba-
rona Münchhausena, která vycházela v Gernsbackově časopise Electri-
cal Experimenter (Experimentátor v elektřině) – což byla od roku 
1915 nová podoba Modern Elecstrics – a kterých bylo celkem třináct. 
Jen pár titulů z nich: How to Make a Nireleas Acquintance (Jak si 
udělat známost s rádiem, 1915) a How the Martian Canals are Built 
(Jak jsou stavěny marťanské kanály, 1916). Tím však Gernsbackova li-
terární kariéra končí, ale o to víc se začíná Gernsback projevovat 
jako vydavatel časopisů a organizátor. 
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Když se Gernsbackovi staly hranice elektřiny příliš úzké, změ-
nil v roce 1920 název svého Experimentátora na Science and Invention 
(Věda a vynález). Je snad zajímavé poznamenat, že časopis s tímto 
názvem vychází dodnes, i když za dobu své existence prodělal hodně 
změn. V době, kdy patřil Gernsbackovi, se na jeho stránkách dařilo i 
tomu, co dnes považujeme za SF. 

Pro nás je však nejzajímavější to, že srpnové číslo Science and 
Invention z roku 1923 je zcela zasvěceno duchu „scientific fiction“ 
(vědecká fikce), jak hlásá podtitul již na obalu. Byla to svým způ-
sobem od Gernsbacka sonda, která měla zjistit, jak nový nápad mezi 
čtenáři zabere. 

Asi zabral, protože krátce na to oznámil Gernsback vydávání no-
vého časopisu „Scientifiction“, určeného výhradně vědecké fikci, již 
na rok 1924. Zájemci si však museli počkat, protože slibovaná udá-
lost se objevila až v dubnu 1926 a navíc pod názvem zcela jiným: 
Amazing Stories (Ohromující příběhy). A svět „science fiction“ do-
stal svůj křestní list a první specializovaný časopis. Pro Gernsbac-
kovy názory na SF je charakteristické (zde budiž uveden odkaz na ci-
tát v „Z historie…“ v č. 2 našeho AF 167), že stránky prvního čísla 
vyhradil těm, kterým se nejvíc obdivoval, totiž Poeovi, Verneovi a 
Wellsovi. 

Úspěch Amazing nemusel být zrovna ohromující, stačilo, že při-
nesl vydatné dolarové povzbuzení k dalším vydavatelským počinům. V 
následujících letech přidal Gernsback k Amazing tři čtyři časopisy 
(nepočítáme-li ročenky), které se v novém světě SF specializovaly 
(například na SF detektivky), a z nich se nelze nezmínit o Wonder 
Stories (Podivuhodné příběhy) proto, že na vlastní fandom měly zá-
sadní vliv. 

Všechno vlastně začalo už v Amazing. Gernsback tam zavedl 
rubriku Discussions, v níž otevřel čtenářům prostor, aby se mohli 
vyjádřit k obsahu jednotlivých čísel Amazing. Brzy se z této rubriky 
stala tribuna, v níž (zejména mladí) nadšenci sváděli urputná názo-
rová zápolení a tím si tříbili svůj názor na to, co si pod SF před-
stavují – a nakonec i názor na budoucí svět. Zájem byl značný, pro-
stor pro diskuse nepostačoval, a mnozí nedočkavci začali tisknout 
vlastní Diskuse a rozesílat těm, jejichž adresy se objevily pod dis-
kusními příspěvky v Amazing. Tak vznikly první fanziny a první SF 
kluby. 

Gernsback zde vytušil velký zájem a rozhodl se „divokou akti-
vitu“ a nadšení o SF podchytit určitou organizační formou. Založil 
nový časopis, již zmíněný Wonder Stories, a jeho redigování svěřil 
jednomu z fanů (tehdy sedmnáctiletému!) CH. D. Hornigovi. První 
číslo Wonder Stories vyšlo sice již v červnu 1930, ale velkorysý 
plán vytvořit kolem něho světový superklub, vyšel Gernsbackovi – a 
to ne zcela podle původních představ – až v dubnu 1934. Tehdy 
vznikla organizace Science Fiction League (SF liga) zahrnující fany 
z Ameriky (USA a Kanady), Austrálie a Velké Británie. 

Tak se vlastně zrodil mezinárodní fandom, samozřejmě omezený na 
území, kde se úředně uznával jazyk, v jakém vycházel časopis Wonder 
Stories, protože Gernsbackovy snahy o založení „filiálek“, které by 
vydávaly Wonder Stories v překladu do jazyka své země, se nesetkaly 
s ochotnou odezvou. 

Když se dnes člověk dívá zpátky na to vření kolem SF počátkem 
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30 let, říká si, že něco jako SF a fandom by vzniklo tak jako tak, i 
bez Gernsbacka. Zřejmě ano, jenže by to neprobíhalo tak, jak to pro-
bíhalo. Mimochodem, Wonder Stories přivedly k psaní takové „for-
máty“, jako byl například S. Weinbaum, J. Williamson nebo J. Wyndham 
(ten tehdy začínal pod pseudonymem John Beynon Harris). 

Samozřejmě že v tomto období vznikly další profesionální SF ča-
sopisy („proziny“, jak se dnes říká), většinou krátké životnosti, a 
mnohé amatérské tiskoviny (fanziny, personalziny) v rámci SF klubů, 
jejichž budoucnost se mnohdy nedočkala ani druhého čísla. Z prozinů 
té doby je však třeba se zmínit o obrovské světlé výjimce: o časo-
pise Astounding Science Fiction, který od svého vzniku v roce 1930 
vydržel do dnešních dnů na výsluní zájmu (ale o něm snad až někdy 
jindy). Ale vliv Gernsbackových časopisů Amazing Stories a Wonder 
Stories na rodící se „zlatý věk“ SF byl skutečně zásadní. 

Na osobnost Huga Gernsbacka a na jeho vliv na SF mohou být a 
jsou různé názory (ostatně jako na všechno). Podle některých je po-
kládán za otce moderní SF, a když ne přímo za otce, tak alespoň za 
hodného strýčka. Na druhé straně se mu vytýká, že odtrhl SF od hlav-
ního proudu literatury („mainstream“) a tím v ní, jako v žánru vyme-
zeném šestákovými časopisy, utlumil literární hodnoty. Člověk se asi 
nikdy nezavděčí všem. Je však jisté, že na SF se v literatuře pohlí-
želo a mnohdy dosud pohlíží jako na žánr, který stojí jaksi stranou, 
uzavřen do sebe, a který s opravdovou literaturou nemá nic společ-
ného. A tak třeba v nedávno vydaném Slovníku amerických spisovatelů 
člověk nenajde například Heinleina, le Guinovou nebo Asimova, abych 
uvedl jen několik jmen. 

Ať už je dnešní posuzování Gernsbackova podnikání jakékoli, ni-
kdo mu nemůže upřít, že dal do pohybu zájmové hnutí, které našlo 
velký ohlas nejen v zemi, kde působil, ale skutečně na celém světě – 
totiž fandom. 

Gernsbackovy zásluhy v tomto směru snad nejlépe ocenili samotní 
fanové v roce 1953, kdy na Světovém shromáždění SF (oficiálně: World 
Science Fiction Convention, neboli „Worldcon“) ve Filadelfii (USA) 
zavedli na jeho počest Cenu Hugo za nejlepší literární dílo roku. 
Mimochodem, prvního Huga ukořistil A. BESTER za román The Demolished 
Man (Zlikvidovaný člověk). Cena Hugo, ztělesněná do sošky tvaru 
startující rakety, se od té doby na těchto shromážděních uděluje 
každoročně (výjimkou byla léta 1954 a 1957) za literaturu a jinou 
aktivitu nebo za zásluhy o SF. 

Samotný Gernsback se dočkal této nejvyšší pocty, inspirované 
jeho jménem, v roce 1960, a to formou speciálního Huga „Otec 
science-fiction“. 
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A HUGO PO HUGOVI 

K osobnosti Hugo Gernsbacka neoddělitelně patří nejvyšší 
ocenění fandomu za literární práce a jinou aktivitu v žánru v po-
době již zmíněné ceny Hugo. Je nepochybné, že inspirací k zave-
dení takové ceny se stal „Oskar“ udělovaný americkou Národní fil-
movou akademií. Autorství inspirace se připisuje fanovi Halu 
LYNCHOVI. 

První ceny Hugo byly uděleny na světovém shromáždění 
WORLDCON ve Filadelfii v roce 1953 (za aktivitu v roce 1952). S 
výjimkou let 1954 a 1957 se Hugo uděloval až do dneška každo-
ročně, a to ve výtvarném provedení podle návrhu Bena Jasona. 

Ceny Hugo se vypisují v několika kategoriích, jejichž počet 
rok od roku kolísá – v prvním roce to byl román, osobnost č. 1 ve 
fandomu (F. J. ACKERMAN), ilustrátor (V. FINLAY), výtvarník navr-
hující obal (E. EMSHWILLER a H. BOK), autor literatury faktu (W. 
LEV), nový SF autor (P. J. FARMER) a profesionální časopis 
(GALAXY A ASTOUNDING SCIENCE FICTION). 

V oblasti literatury se hodnotí čtyři kategorie lišící se 
délkou, která se podle americké uzance charakterizuje počtem 
slov: 

- román – více než 40 000 slov 
- novela – 17 500 až 40 000 slov 
- noveleta – 7 500 až 17 500 slov 
- povídka – méně než 7 500 slov 

Seznamy oceněných literárních prací lze najít v různých pra-
menech, ale nebude snad na škodu, když si je na závěr povídání o 
Hugu Gernsbackovi zopakujeme (uvádějí se roky, v nichž byly ceny 
uděleny za práce publikované v roce předcházejícím). 

Romány 

1953:  Alfred BESTER, Demolished Man (Zlikvidovaný člověk) 
1955:  Mark CLIFTON, Frank RILEY, They’d Rather be Right (Rádi by 

měli pravdu) 
1956:  Robert A. HEINLEIN, Double Star (Dvojník) 
1950:  Fritz LEIBER, The Big Time (Velká doba) 
1959:  James BLISH, A Case of Conscience (Otázka svědomí) 
1960:  Robert H. HEINLEIN, Starship Troopers (Hvězdná pěchota)  
1961:  Walter M. MILLER Jr., A Canticle for Leibowitz (Kantáta 

pro Leibowitze) 
1962:  Robert H. HEINLEIN, Stranger in a Strange Land (Cizí člo-

věk v cizí zemi) 
1963:  Philip K. DICK, The Man in the High Castle (Muž ve Vysokém 

zámku) 
1964:  Clifford D. SIMAK, Way Station (Přestupní stanice)  
1965:  Fritz LEIBER, Wanderer (Tulák) 
1966:  Frank HERBERT, Dune (Duna) a 
 Roger ZELAZNY, This Immortal (Tento nesmrtelný) – někdy se 
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uvádí pod původním názvem… And Call me Conrad (… a říkejte 
mi Konráde) 

1967:  Robert H. HEINLEIN, The Moon is a Harsh Mistress (Měsíc je 
krutá paní) 

1968:  Roget ZELAZNY, Lord of Light (Pán světla) 
1969:  John BRUNNER, Stand on Zanzibar (Postav se na Zanzibar) 
1970:  Ursula K. Le GUINOVA, The Left Hand of Darkness (Levá ruka 

tennot) 
1971:  Larry NIVEN, Ringworld (Prstencový svět) 
1972:  Philip J. FARMER, To Your Scattered Bodies Go (Za vašimi 

rozptýlenými těly přicházejí) 
1973:  Isaac ASIMOV, The Gods Themselves (Ani samotní bohové) 
1974:  Arthur C. CLARKE, Randezvous with Rama (Setkáni s Rámou) 
1975:  Ursula K. Le GUINOVÁ, The Dispossessed (Odrodilec) 
1976:  Joe HALDEMAN, The Forever War (Věčná válka) 
1977:  Kate WILHELMOVA, When Late the Sveet Birds Sang (Když 

utichl líbezný ptačí zpěv) 
1978:  Frederik POHL, Gateway (Brána) 
1979:  Vonda MCINTYREOVÁ, Dreansnake (Had pro věcný spánek) 
1980:  Arthur C. CLARKE, The Fountains of Paradise (Rajské fon-

tány) 
1981:  Joan O. VINGEOVÁ, The Snow Queen (Sněhová královna) 
1982:  Carolyn J. CHERRYHOVÁ, Downbelow Station (Stanice pod-

světí)  
1963:  Isaac ASIMOV, The Foundation Edge (Na okraji Základny) 
1984:  David BRIN, Startide Rising (Vzestup hvězdné doby) 
1985:  Billiam GIBSON, Neuromancer (Neuronantik) 

O s t a t n í  l i t e r á r n í  p r á c e  (N – novela, T – noveleta, P – po-
vídka) 

1955:  T– Walter M. MILLER Jr., The Darfsteller  
 P– Eric F. RUSSEL, Allanagoosa 

1956:  T– Murray LEINSTER, Exploration Team (Průzkumná výprava) 
 P– Arthur C. CLARKE, The Star (Hvězda) 

1958:  P– Avran DAVIDSON, Or All the Seas with Oysters (Nebo 
všechna moře s ústřiceni) 

1959:  T– Clifford D. SIMAK, The Big Front Yard (Velký přední 
dvorec) 

 P– Robert BLOCH, The Hell-bound Train (Vlak do pekla) 

1960:  T– Daniel KEYES, Flowers for Algernon (Květiny pro Alger-
non) 

1961:  T– Poul ANDERSON, The Longest Voyage (Nejdelší plavba) 

1962:  T– Brian M. ALDISS, Hothouse series (seriál Skleník) 

1963:  P– Jack VANCE, The Dragon Masters (Pánové draků) 

1964:  P– Poul ANDERSON, No Truce with Kings (Králové si příměří 
nezaslouží) 

1965:  T– Gordon R. DICKSON, Soldier, Ask Not (Vojáku, neptej se) 
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1966:  T– Harlan ELLISON, Repent Harlequin! said the Ticktockman 
(Kaj se, harlekýne!, řekl zeitmastr) 

 Speciální HUGO za nejlepší SF seriál: 
 Isaac ASIMOV, The Foundation Trilogy (Trilogie o Základně) 

1967:  T– Jack VANCE, The Last Castle (Poslední zámek) 
 P– Larry NIVEN, The Neutron Star (Neutronová hvězda)  

1968:  N– Anne McCAFFREYOVÁ, Weyr Search (Tajemné pátrání) a  
Philip J. FARMER, Riders of the Purple Wage (Královsky 
placeni jezdci) 

 T– Fritz LEIBER, Gonna Roll Those Bones (Pojďte si v ty 
kostky zahrát) 

 P– Harlan ELLISON, I Have No Mouth and I Must Scream (Ne-
mám ústa, a musím vykřiknout) 

1969:  N– Robert SILVERBERG, Nightwings (Noční křídla) 
 T– Poul ANDERSON, The Sharing of Flesh (Společná tělesno) 
 P– Harlan ELLISON, The Beast that Shouted Love at the 

Heart of the World (Šelma, která řvala láskou v srdci 
světa) 

1970:  N– Fritz LEIBER, Ship of Shadows (Loď přízraků) 
 P– Samuel R. DELANY, Time Considered as a Helix of Semi-

Precious Stones (Čas chápaný jako spirála z polodraho-
kamů) 

1971:  N– Fritz LEIBER, Ill Met in Lankhmar (V Lankhmaru to neod-
povídá) 

 P– Theodore STURGEON, Slow Sculpture (Fádní socha) 

1972:  N– Poul ANDERSON, The Queen of Air and Darkness (Královna 
vzduchu a temnot) 

 P– Larry NIVEN, Inconstant Moon (Nestálý měsíc) 

1973:  N– Ursula K. Le GUINOVÁ, The Word for World is Forest 
(Svět je les, les je svět) 

 T– Poul ANDERSON, Goat Song (Bláznova píseň) 
 P– R. A. LAFFERTY, Euremas Dam (Euremská babizna) a  

Frederik POHL, Cyril M. KORNBLUTH, The Meeting (Se-
tkáni) 

1974:  N– James TIPTREE Jr., The Girl Who was Plugged In (Dívka, 
která fungovala na elektřinu) 

 T– Harlan ELLISON, Deathbird (Pták smrti) 
 P– Ursula K. Le GUINOVÁ, The Ones Who Walk Away from Ome-

las (Ti, kdož nechávají za sebou Omelany) 

1975:  N– George R. R. MARTIN, A Song for Lya (Píseň pro Lyu) 
 T– Harlan ELLISON, Adrift Just Off the Islets of Langer-

hans:. Latitude 30° 54 N, Longitude 77°00 13“ W (Plu-
jící bez cíle jen kousek od Langerhansových ostrůvků: 
30°54 severní šířky, 77°00 13“ západní délky) 

 P– Larry NIVEN, Hole Man (Člověk z doupat) 

1976:  N– Roger ZELAZNY, Home is the Hangman (Domovem je Kat) 
 T– Larry NIVEN, Borderland of Sol (Pohraniční Sluneční 
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soustavy) 
 P– Fritz LEIBER, Catch that Zeppelin (Chyťte ten zepelín) 

1977:  N– James TIPTREE Jr., Houston, Houston, Do You Read? 
(Houstone, Houstone, slyšíte?) 

 Spider ROBINSON, By Any Other Name (Pod jakýmkoli jménem)  
 T– Isaac ASIMOV, The Dicentennial Man (Dvěstěletý člověk) 
 P– Joe HALOEMAN, Tricentennial (Třistaletý) 

1978:  N– Spider a Jeanne ROBINSONOVI, Stardance (Hvězdný rej)  
 T– Joan D. VINCEOVA, Eyes of Amber (Oči jantarové barvy) 
 P– Harlan ELLISON, Jeffty is Five (Jeffty má pět let) 

1979:  N– John VARLEY, The Persistence of Vision (Přetrvávání 
zrakových vjemů) 

 T– Poul ANDERSON, Hunters Moon (Měsíc lovců) 
 P– Carolyn J. CHERRYHOVÁ, Cassandra 

1980:  N– Barry B. LONGYEAR, Enemy Mine (Nepřítel můj) 
 T– George R. R. MARTIN, Sandkings (Králové pouště) 
 P– George R. R. MARTIN, The Way of Cross and Dragon (Ve 

znamení kříže a draka) 

1981:  N– Gordon R. DICKSON, Lost Dorsai (Ztracený Dorsai) 
 T– Gordon R. DICKSON, The Cloak and the Staff (Plášť a 

hůl) 
 P– Clifford D. SIMAK, Grotto of the Dancing Deer (Jeskyně 

skákajícího jelena) 

1982:  N– Poul ANDERSON, The Saturn Game (Hra o Saturn) 
 T– Roger ZELAZNY, Unicorn Variation (Variace jednorožce) 
 P– John VARLEY, The Pusher (Podnikavec) 

1983:  N– Jaanna RUSSOVÁ, Souls (Duše) 
 T– Connie WILLISOVÁ, Fire Watch (Požární hlídka) 
 P– Spider ROBINSON, Melancholy Elephants (Zádumčiví sloni) 

1984:  N– Timothy ZAHN, Cascade Point (Tam, kde je vodopád) 
 T– Greg BEAR, Blood Music (Hudba krve) 
 P– Octavia E. BUTLEROVÁ, Speech Sounds (Zvuky řeči) 

1985:  N– John VARLEY, Press Enter (Nastupuje tisk) 
 T– Octavia E. BUTLEROVÁ, Bloodchild (Pokrevní dítě) 
 P– David BRIN, The Crystal Spheres (Křišťálové sféry) 

Brno, leden A. F. 168 
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Milan HRBATA 

VÝLET DO KOSMU Z ROKU 1928 

O. W. Gail: Raketou do Měsíce – vyšlo jako román na pokračování 
v týdeníku Dobrodružný svět v roce 1928; vydavatel Jos. R. Vi-
límek, Praha. 

Není pravděpodobné, že by mnozí z těch, kterým se náš AF 
dostává do rukou, Gailův román četli. Já ho náhodou dokonce 
vlastním, považuji jej za zajímavý, a rád bych se s ostatními 
rozdělil alespoň o jeho stručný obsah. Zaujalo mě na něm přede-
vším to, že autor k cestě na Měsíc použil vícestupňovou raketu 
a že přistání na povrchu Měsíce řešil oddělitelným modulem s 
padáky. 

A teď ten slíbený krátký obsah: 

Americký novinář jménem Bighead se setká s neznámým mužem, 
který po něm požaduje podivnou věc: písemné potvrzeni o době 
jejich setkání. Když užaslý novinář vyhoví, dostává se mu odmě-
nou láhev piva a noviny. V redakci si pak Bighead noviny blíže 
prohlédne a s úžasem zjisti, že noviny byly před několika hodi-
nami vydány v Německu; ví, že běžnými cestami to trvá z Evropy 
do Ameriky několik dní. Vytuší senzaci a proto po cizinci usi-
lovně pátrá, aby zanedlouho zjistil, že neznámý muž se jmenuje 
Hans Hardt a že cesta z Německa do USA mu trvala pouze 90 mi-
nut; a senzace to je, protože k cestováni použil nový druh do-
pravního prostředku – raketu, svůj vlastní vynález. Prostřed-
nictvím jeho strýce s nim naváže kontakt a jménem tiskového 
koncernu mu nabídne finanční krytí na další práce, jejichž cí-
lem je cesta na Měsíc. 

Bighead se všech přípravných prací a nakonec i vlastní 
montáže kosmického dopravního prostředku osobně účastní, ale 
účast na letu je mu odepřena. 

Konečně je „vesmírová“ loď, pokřtěná jménem Wieland, do-
končena, úspěšně odzkoušena… a odstartuje i s posádkou tří 
mužů. Během letu vzduchoprázdným prostorem je na palubě objeven 
černý pasažér – nikdo jiný než novinář Bighead. Posádka se tak 
stává čtyřčlennou, loď se blíží svému cíli – Měsíci. 

Po určité době letu narazí Wieland na neznámou družici, a 
této náhody využije Bighead (týraný svými spolucestujícími neu-
stálými výčitkami) k tomu, aby opustil palubu Wielandu a pře-
pravil se na družici. Pro pohyb kosmickým prostorem použije no-
vinku – směrovou (raketovou) pistoli; na družici však nedopat-
řením zmrzne. 

Posádka Wielandu ho včas zachrání – při průzkumu družice 
pak zjistí, že ji před dávnými lety vyrobili lidé (doplněno 
bájí o Atlantidě). 
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Přiblížení družici se neobejde bez poškození Wielandu, po-
sádka proto musí nouzově přistát na Měsíci. Životy všech čtyř 
jsou ohroženy. Naštěstí však na povrchu Měsíce najdou zamrzlé 
krátery, ze kterých pomocí sluneční energie získají kyslík po-
třebný k jejich záchraně. Po nabytí sil se vydávají na průzkum 
měsíčního povrchu, najdou další krátery, v jejichž hlubinách 
objeví bytosti podobné mlokům. Ti však na ně zaútočí, když veš-
keré pokusy o komunikaci s nimi ze strany lidi ztroskotají, a 
Wieland musí odstartovat na zpáteční cestu – všichni se šťastně 
dostanou zpět na Zemi, kde přistanou na vlnách Tichého oceánu. 

x  x  x  x  x 
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Ivana HOLZBACHOVÁ 

Recenze Legendy o budoucnosti 

Augustin de Rojas: Una leyenda del future, Editorial letras cubanas, 
Ciudad de la Habana, Cuba, 1985, 247 s. 

Una leyenda del futuro je druhým dílem myšlenkového experi-
mentu A. de Rojase na téma zánik vykořisťovatelské společnosti. Za-
tímco v Espiral bylo řešení katastrofické, zde je „pokojné“: vlád-
cové tohoto světa vymění skutečné vykonáváni moci za jakýsi umělý 
spánek, v němž se jim plni všechna přáni. Snad proto se tento motiv 
objevuje jen jako slabá vedlejší linie v ději jinak plném dramatic-
kých zvratů. 

Kosmická loď se vrací z průzkumu, který měl rozhodnout o tom, 
zda se v budoucnosti budou vysílat další hvězdolety k podobným vý-
pravám. Průzkum dopadl dobře, ale na zpáteční cestě dojde ke kata-
strofě, kterou s těžkými zraněními přežije pouze velitel lodi, 
jeho, žena a další člen posádky. Musí udělat nemožné: dovést loď 
zpět na Zemi i za cenu nelidských obětí. Pomocí předem připraveného 
hypnotického pokusu získá žena racionalitu a rozhodnost komputeru. 
Složitou operační technikou napojí velitele posádky, jehož zranění 
jsou tak těžká, že z něj ve skutečnosti zbyl pouze životaschopný 
mozek, na mozek lodi, a tím mu umožní dovést ji na Zemi. Sama v té 
době již umírá na nemoc z ozáření stejně jako její kolega. Ten však 
v posledních okamžicích zešílí a ohrožuje existenci lodě. Jediným 
řešením dané situace je jeho smrt. A při pokusu zabít jej umírá jak 
on, tak jeho vražedkyně. Loď dovede k Zemi velitel posádky, který 
se pak rozhodne – ačkoli se mu nabízejí i jiná řešení (transplan-
tace nebo kyborgizace) – zůstat součástí lodě; která bude používána 
k výcviku dalších generací kosmonautů. 

Tento děj je komplikován jak stylisticky, změnami časových ro-
vin, kombinací snu a reality, tak vedlejšími dějovými liniemi. Nej-
důležitější z nich se odehrává znovu na lodi, ale vede i do minu-
losti: Žena-komputer, zbavená citů, jé musí (pomocí vzpomínek) 
znovu získat. Tentokrát z čistě racionálních důvodů: jen tak se 
může dostat do přímého spojení se svým manželem a umožnit mu iluzi, 
že vede loď s kompletní posádkou. Iluzi, která mu dá sílu dokončit 
let, aniž se zhroutí z pocitu samoty. 

Před časem jsme v AF uveřejnili recenzi Rojasovy prvotiny: 
Espiral. Una leyenda del futuro je knížkou útlejší nejen rozsahem, 
ale i nápady. Rojas rozehrává některé starší motivy, poněkud nepře-
svědčivě modeluje – ne svět budoucnosti v jeho celku, ale výchovu 
budoucích kosmonautů. A pak, jako by chtěl určitý nedostatek překo-
nat vnější okázalostí, která se převrací v drastičnost pro evrop-
ského čtenáře snad až příliš intenzivní. Nesmíme ovšem zapomínat na 
skutečnost, že Rojas pochází ze světa – mám na mysli Jižní Ameriku, 
s níž je Kuba spojena mnohými pouty – v němž je na denním pořádku 
násilí, které je pro ty Evropany, kteří už nezažili II. světovou 
válku, nepředstavitelné. O tom nás mohou přesvědčit ne pouze agen-
turní zprávy, ale i jiná umělecká díla vyrůstající z této oblasti. 
A do tohoto proudu se řadí i obě Rojasovy knihy. 
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z dílny literátů . . . z dílny literátů . . . z dílny literátů 

Josef PECINOVSKÝ 

PLASTIKOVÁ PAMELA 

Well, you should see Polythene Pam, 
She’s so good looking, 
But she looks like a man. 

John LENNON, Paul Mc CARTNEY 

Mou poslední plastikovou Pamelu byste museli vidět. Na první po-
hled se zdálo, že se vůbec nepodařila. Nohy mohly nezasvěcenému při-
padat příliš dlouhé a ruce naopak zbytečně krátké; o nějakých ladných 
tvarech se nedalo hovořit. Nejhorší ze všeho byl asi její pohled. 
Přestože ještě nebyla mobilizována, působila dojmem, jako když se 
dívá člověk. Dalo by se říci – zmetek. Byl to vůbec smůlovatý den a 
tahle Pamela byla už pátá v pořadí; žádná však zatím plně neodpoví-
dala normě. První měla nos pršák, druhá zbytečně masité hýždě. Třetí 
se naproti tomu nedostávalo inteligence a čtvrtá byla téměř chromá. 
Vrchní mistr mi nadával, kdykoliv jen šel okolo, a dával mi zřetelně 
najevo, že ještě jeden zmetek a půjdu na dlažbu. Příliš jsem ty vý-
hrůžky vážně nebral. Jsem skutečně, a to se nijak moc nechvástám, 
jedním z nejlepších genetiků, a normálně mi vypadávají z pod rukou 
horniny radost pohledět. Ale jak říkám, bylo zřejmé, že skutečně ne-
mám svůj den. 

Když uviděl vrchní mistr můj pátý výtvor, rozčilil se téměř k 
nepříčetnosti a navrhl mi, abych se odebral domů, kde určitě nena-
páchám tolik škod. Kdo prý by si koupil takovou zrůdu? Opáčil jsem, 
že lidé mají různý vkus a možná právě tento progresivní typ horniny 
půjde na odbyt nejlépe. On na to, že když půjdou tak dobře na odbyt, 
tak ať si ji vezmu s sebou a těším se z jejich služeb sám. Spraved-
livě mě to rozhořčilo a odvětil jsem, že právě tato hornina typu 
Pamela není o nic lepší ani horší než ty, které jsem vyráběl včera či 
předevčírem, nebo ty, které budu tvořit zítra, případně pozítří, a že 
ho o jeho slovech rád přesvědčím. Hodil jsem si ji přes rameno a pro-
vokativně jsem opustil dílnu, ať si to tam geneticky řídl sám. Chvíli 
se zdál být  vyveden z míry, ale potom za mnou křičel, že mi to zboží 
naúčtuje. 

Asi mu těch šest set devadesát let trochu lezlo na mozek. 

x x x x x 

Seděl jsem v křesle a odpočíval. Pamela byla pořádně těžká. Kdo 
taky kdy viděl nosit horninu přes rameno! Stabilizoval jsem ji na po-
hovce naproti sobě, otevřel si láhev piva a poslouchal, jak se mi 
uklidňuje srdce. Čtyři sta padesát let bylo přes všechnu reklamu na 
mně znát. Navenek jsem sice působil dojmem zachovalého třistapětadva-
cátníka, ale kornatění tepen postupovalo mnohem rychleji, než mému 
věku příslušelo. Při poslední povinné prohlídce jsem se od lékaře do-
věděl, že stav mých cév odpovídá věku pět set čtyřicet let a že bych 
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s tím měl konečně něco začít dělat. Co, to už mi neporadil, prý se to 
dočtu v každé příručce. Bylo mu nejméně šest set let a zdál se být 
nějak otrávený životem. 

Pamela se nepohybovala. Nemohla. Byla stále ještě polotovarem, 
ale ne ledajakým. Byla výrobkem mistra genetiky, jedním z nejdražších 
modelů vyráběných v našem koncernu. Levné tupé horniny s životností 
osmnáct až dvacet let, kterých jsme chrlili z linek na sto padesát 
tisíc ročně, šly sice stále dobře na odbyt, ale čas od času bylo 
třeba také luxusnějšího zboží. 

Cítil jsem, že naše modely potřebují inovaci. Celé dny a noci 
jsem přemýšlel, co jim schází k dokonalosti. Vyráběl jsem luxusní 
horniny a potajmu myslel na to, co našim výrobkům schází. Byly mo-
derní, dokonalé, funkční, elegantní. Takové, jaké mají být. Ale 
přesto jim něco chybělo. A pak přišel dnešní den a já vyrobil svou 
poslední horninu. Typ Pamela. Něco mi připomínala. Něco, na co už 
jsem dávno zapomněl, něco, co už dávno na světě přestalo existovat. 
Nemohu se upamatovat. Bylo to už asi velmi dávno. 

Co dělat? Z práce mě vyhodili: a v tu chvíli jsem byl rozhodnut, 
že už se tam nevrátím. Zůstanu doma a vytřu jim zrak. Všem. Všem, co 
si myslí, že se beze mne obejdou. Ve výrobě běžného zboží možná, ale 
nároky neustále stoupají. Jednostranně zaměřené Rossany, Kristiny či 
Jadwigy nebo jak se všechny ty primitivní typy nazývají, mohou uspo-
kojit jen nenáročného spotřebitele. Já vyrobím něco jiného. K tomu se 
mi právě tato Pamela výborně hodí. 

A vtom jsem si vzpomněl. 
Tak dlouho jsem ji upřeně pozoroval, polosedící, pololežící na 

pohovce, až jsem pochopil, že jsem zcela podvědomě tvořil podobu 
zcela konkrétní, podobu, kterou jsem už dávno znal. Jak jsem jen na 
to mohl zapomenout! 

Opatrně jsem se rozhlédl, zda se kolem bytu nepohybuje někdo po-
dezřelý, a pak jsem zatáhl závěsy a pevně zamkl dveře. Pustil jsem 
nahlas rádio, aby náhodný odposlech neumožnil nikomu rozpoznat kombi-
naci trezoru, a potom jsem sňal ze zdi kopii obrazu Antonia Bazziho 
Utrpení svátého Šebestiána. Pozorně jsem navolil správnou kombinaci 
čísel na dvířkách trezoru a pak jej opatrně otevřel. Malá krabička 
ležela úplně vzadu, tak, aby ji oko náhodného pozorovatele hned ne-
zpozorovalo. Ukrývala jednu z mých nejcennějších relikvií. Vzpomínku 
na Zakázanou éru, na dobu, kdy historie lidstva je zahalena v mlha-
vých vzpomínkách, na dobu, kdy lidstvo vznikalo v krutých bolestech, 
na dobu, na kterou je zakázáno vzpomínat, o níž se nesmí hovořit. 
Všechny relikvie patří ohni – tak zní zákon. 

Listoval jsem malou knížkou a prohlížel obrazy bytostí, které 
bylý tak úžasně podobny lidem, až se mi při tom svíralo hrdlo. Když 
jsem byl mladý, často jsem se prohrabával v tom útlém svazečku a cí-
til jsem nepochopitelné opojné vzrušení. Postupem let jsem zmoudřel, 
začal dodržovat zákony, ale relikvii jsem si ponechal. Zůstala zapo-
menuta v trezoru spolu s několika dalšími bezcennými tretkami. Ko-
nečně jsem nalezl ten svůj obrázek. Tizianova Venuše urbinská, stálo 
na průvodním textu. Nic víc a nic méně. Tři záhadná nepochopitelná 
slova. Nevěřím, že na světě existuje někdo, kdo by mi mohl jejich vý-
znam vysvětlit. Snad inkvisitor. Ale to by mě mohlo stát přinejmenším 
sto let, a to uvažuji své vysoké postavení. 

Všechno bylo jasné. Moje Pamela byla až k uzoufání podobná tomu 
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obrazu. Mistr, hlupák, nic netušil, ani nic poznat nemohl. Kypře tva-
rované tělo, dlouhé štíhlé nohy, zlaté vlasy splývající na nahá ra-
mena, levá ruka zakrývající klín… Právě tak jako bytost na obrázku 
spočívala moje Pamela v téměř stejné poloze. Nebyla člověkem, právě 
tak jako Venuše, a přece se mu tolik podobala. Proč? 

x x x x x 

Zvuk zvonku dopadl na mé srdce jako rána kladivem. Pochopil 
jsem, že někdo za dveřmi už vyzvání velice dlouho. Neslyšel jsem ho 
přes hlasitou hudbu. Relikvie zmizela ve skříňce. Pamelu jsem přeho-
dil kusem hadru, aby tak nápadně nebila do očí. Odemkl jsem. 

„Dlouho necháváš čekat své hosty, Ragu Horne,“ promlouvala ke 
mně úlisná ústa mého souseda Hohola. Na tváři měl nasazen podlézavý 
pokrytecký úsměv. V temnotě chodby jsem zaznamenal dvě další postavy, 
na nichž jsem vytušil uniformy. Srdce jsem měl až v krku a nebyl jsem 
schopen slova. 

„To nás ani nepozveš dál?“ promlouval vysoký holohlavý Hohol, 
vyzáblý šestpadesátník. Neměl jsem ho rád, a dokonce se o něm proslý-
chalo, že je schveinworst. 

Ustoupil jsem od dveří. Vešel důstojně, prkenným pohledem pře-
hlédl místnost. Jemu ve stopách vešli dva biřici s halapartnami. 

„Musíš nás omluvit, Ragu. Je to jen formalita. Jsme tu z pově-
řeni Nejvyššího konzula. Jsou tu četná udání, že se mezi lidem opět 
rozšiřují pobuřující a škodlivé předměty. Víš zajisté, co tím myslím. 
Jsem přesvědčen, že ty, jako loajální občan, bys v případě, že by ses 
o něčem podobném doslechl, okamžitě informoval Pověřené…“ 

Mlčky jsem přikývl. Můj zrak pomalu přejel obývacím pokojem a 
spočinul na malých šedých dvířkách trezoru, která nebyla zakryta ob-
razem. Ten se povaloval o kus vedle. Hohol ukázal na trezor prstem. 
Jeden z biřiců dvířka otevřel. 

„Proč zrovna u mně?“ pokusil jsem se chabě protestovat. Můj hlas 
zněl cize a zakřiknutě. 

„Kontrolujeme všechny byty,“ suše odvětil Hohol. Úsměv se mu z 
tváře vytratil, naopak se mu oči zaplnily dychtivostí. Biřic obracel 
v ruce krabičku s kazetou. Hohol krčil rameny. 

„Co to je?“ obrátil se ke mně. 
„Genetické kódy nejdokonalejších hornin. Můj vynález. Mám tam 

copyright.“ 
„To je v pořádku,“ pokynul Hohol a biřic krabičku vrátil. 
Odcházeli. Když byli biřici už za dveřmi, Hohol se vrátil a nad-

zvedl deku. Pochvalně hvízdl. 
„Kruci, to je samice!“ 
Pozoroval Pamelu s podivnou dychtivostí ve tváři. 
„Vidím, že máš smysl pro smyslnost, Ragu. Proč nezajdeš někdy do 

našeho klubu, jsi přece jedním z předních občanů města.“ 
Nevěděl jsem, co na to říci. Pokýval hlavou, usmál se a odešel. 

Díval jsem se za nimi z okna. Pomalu kráčeli temnou ulicí, dokud mi 
nezmizeli z dohledu. To nebyla pravidelná kontrola. Oni šli ke mně. 
Najisto. 

Naštěstí jsem relikvii nestačil schovat zpět do trezoru. 
Naštěstí. 

x x x x x 
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„Jsi poslední dítě na Zemi, Ragu. A bohužel jsi chlapec.“ 
Dodnes nechápu smysl této věty, přestože mi pevně po dlouhé 

stovky let utkvěla paměti. Tak pevně, že se mi ta slova téměř každou 
noc vybavují mysli a jako bych stále ještě slyšel ten něžný sametový 
hlas, který jej pronášel. Tolikrát, tak často, že jsem si je zapama-
toval. 

Co je to dítě? Co je to chlapec? Mám to snad být já? Ale já jsem 
přece Člověk, právě tak všichni genetikové z naší dílny, mistr, kon-
zulové, Pověření, vrátní, i Nejvyšší konzul Rass. Proč bych měl být 
něco jiného? Pravda, říká se, že jsem posledním, že už nikdo nebude 
mít tu výsadu být dítětem. Ale je to skutečně výsada? Není to jen ně-
jaká tělesná vada, nějaká zrůdnost, kterou přede mnou tajili? A proč 
ta věta zní tak smutně? Jako bych v tom neznámém hlase slyšel po-
vzdech, utrpení. Když si na ta slova vzpomenu, je mi smutno právě tak 
jako tomu, kdo ta slova vyslovil. 

„Bohužel jsi chlapec…“ 
Nedovedete si představit to zděšeni, které se mě zmocnilo, když 

jsem dávno zapomenutou kazetu, kterou jsem maskoval svým copyrightem, 
vložil do přístroje. Ozvala se tatáž slova. 

„Jsi poslední dítě na Zemi, Ragu…“ 
Vytrhl jsem kazetu z rámečku a mrštil jí o zem. Nenašel jsem v 

sobě odvahu poslouchat dál. 
Zažil jsem ten den příliš onoho otřesů. Na další jsem už neměl 

sílu. 
Raději jsem se vrátil ke své práci. Pamela spočívala nehnutě na 

divanu. Musím ji dokončit. Musí být věrnou kopií obrazu. Do všech po-
drobností. Nevím proč, ale cítím, že to tak musí být. Chopil jsem se 
rydla. Tvárná hmota, z níž je zhotoveno její tělo, má zatím daleko k 
dokonalosti. Její povrch musí být mnohem jemnější než lidská kůže. 
Její vlasy mnohem hebčí než mé… Ano, teď jsem pochopil ten rozdíl. 
Horniny přece nemají vlasy! Moje Pamela je bude mít. 

Svítalo, když jsem Pamelu dokončil. Povrch těla má svěží světlou 
barvu, zcela zmizela ta povinná neutrální šedá, kterou jsou horniny v 
poslední době na čísi příkaz shora lakovány. Vlasy má právě tak zlaté 
jako Venuše. Jen vložit energetické zdroje a čekat, až se tělo nabije 
energií. Potom se Pamela začne pohybovat, reagovat na má slova, plnit 
příkazy. Bude právě taková jako všechny ostatní. Bude úplně stejná, 
jen se odlišuje tělesnými tvary. Úplně se mi podařilo zlikvidovat 
hranaté linie těžkého svalstva vystupující ostře pod kůží. Moje 
Pamela je oblá, kulaťoučká. Je to Venuše. 

Dva dny jsem se rozhodoval, zda mám pozvání přijmout. Po celou 
dobu jsem dokončoval úpravy povrchu Pamely a doplňoval poslední de-
taily. 

Večer jsem vyhledal v šatníku vhodný oděv a odebral jsem se do 
Klubu. Pozvání bylo formulováno jednoznačně, nepřipouštělo jiný vý-
klad a bylo více méně příkazem. 

Byl jsem jmenován mezi Pověřené a direktivně pozván na nejbližší 
schůzi, kde se má konat má inaugurace. Domníval jsem se, že v tom má 
prsty ten schweinworst Hohol, vůči němuž jsem od poslední návštěvy 
cítil ještě větší zášť. Navíc se mi zdálo, že jsem sledován. Několi-
krát jsem zahlédl z okna nervózní přešlapující stín schovaný za kan-
delábrem. Mohla to být náhoda, ale v ty už nevěřím. 
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Schůze byla nechutná, jejím průběhem jsem byl zklamán a následu-
jícím programem zcela pobouřen. Nemohu však svůj odpor dát najevo. 
Zdá se, že jsem něčím způsobil, že mne Pověření začali považovat za 
jednoho ze svých. Nejvíce mne zklamalo, že jsem opět neodhalil Ras-
sovo tajemství. Byl sice přítomen, ale nasazená maska nedovolovala 
pohlédnout mu do tváře. Zdálo se, že jeho totožnost zná jen několik 
málo vyvolených. Jednu chvíli jsem se už lekl, že výkonným konzulem 
je Hohol, pak jsem ho však spatřil v hnusném živočišném spojení se 
speciální akční horninou, kterých bylo zavedeno do sálu ne méně než 
čtyři desítky a před nimiž většina přítomných odhodila poslední zá-
brany. Ty horniny jsem poznal. Byly to speciální modely Střemcha, ur-
čené původně na export a specializované pro zvláštní úkoly v oblasti 
administrativy. Byl jsem tím hluboce otřesen. Dobře jsem si přece pa-
matoval zvláštní dodatek k ústavě, kterým se jakýkoli intimní styk 
s horninami trestá jako hanobení rasy … 

„Ty se nezúčastníš kolektivní zábavy, Ragu Horne?“ uslyšel jsem 
náhle za sebou tlumený sípavý hlas. Ohlédl jsem se a ztuhl. Ze vzdá-
lenosti necelého půl metru jsem zíral přímo do kovové nehybnosti Ras-
sovy masky. 

„Ne-ne-necítím se j-ještě,“ pokusil jsem se vykoktat omluvu za 
své nedůstojné chování. Nepřipadalo mi, že by mě Rass slyšel. 

„Proslýchá se, že vyrábíš mnohem dokonalejší model, Ragu,“ po-
kračoval Rass. „Střemchy jsou už příliš opotřebované a nudí nás. Kdy 
ji přivedeš mezi nás?“ 

Hohol žvanil. Budiž, ale proč si myslí, že bych měl mezi tuto 
zvěř vodit svou Pamelu? Nebo je tohle snad tím pravým důvodem, proč 
musím být dnes tady? 

„Už se nedivím, že tě ty naše sušinky nelákají. Určitě si užíváš 
doma s mnohem lepší. Taškáři,“ dodal Rass, nečekal na odpověď a ode-
šel. Zůstal jsem stát rozpačitě uprostřed parketu obklopen zvířecími 
skřeky a pachem páchnoucích těl lidí, kteří už vůbec neskrývali své 
zločinně pudy. Udělalo se mi nevolno a rychle jsem musel odejít. Ne-
myslím, že si toho někdo všiml. 

x x x x x 

Ne, moje Venuše nebude stejná. Nebude nikdy sloužit zvířecím 
choutkám skupiny Pověřených. Nikdy se nebudou Rassovy pokrytecké oči 
pást ladnými křivkami jejího těla. 

Mám přece ještě jedno tajemství. Skrývám je víc než čtyři sta 
let. Cítím, že konečně přichází ta pravá chvíle. Znovu slyším ten ne-
známý hlas, který mne pronásleduje každý večer. Ve vzpomínkách se mi 
vybavují další slova: 

„Budeš genetikem, Ragu. Nejlepším ze všech. Jen ty můžeš napra-
vit tu křivdu, která se stala na lidstvu.“ 

Hohol je blb. Svůj triumf svíral v ruce. 
Otevřel jsem krabičku s kazetou, v níž mám genetické kódy se 

svým copyrightem. Kazeta je bezcenná, nic na ní nahráno není. U dna 
krabičky je malá schránka. Vyjímám ji ven po dlouhých staletích. Sly-
ším v duchu ten hlas, který mne nabádá, abych své tajemství využil 
uváženě k prospěchu všeho lidstva. Trvalo čtyři sta let, než jsem se 
k tomu odhodlal. Musel jsem se propracovat ke skutečnému genetickému 
mistrovství. Musel jsem vyrobit tuto Pamelu, která čeká na mobili-
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zaci, která čeká na to, až ji vdechnu život. Ne, dnes nepoužiji aku-
mulátory. Vyjímám ze schránky malou skleněnou ampulku. Obsahuje prů-
hledný preparát, který nijak dlouhá staletí nepoznamenala. Ampulka je 
zabalena v napolo rozpadlém nažloutlém papíru. Jsou na něm jen tři 
slova psaná téměř mikroskopickým písmem: 

„Zárodečná buňka ženy.“ 
Je tu ještě jedna věta. Třetí a poslední. Léta mě pronásleduje. 

Její význam rovněž nechápu: „Pamatuj, že za to tvá matka obětovala 
život.“ 

Cítím, že to, co dělám, je správné, ale trnu hrůzou, že by teď 
vtrhnul dovnitř Hohol, či snad dokonce Bernardo nebo některý ze 
špiclů svaté inkvizice. Je sice možné, že by nade mnou Rass držel 
ochrannou ruku, ale chtěl by za to asi příliš… Dnes by mne nečekalo 
vězení. Skončil bych na hranici. 

Ostrá injekční jehla se zabodla do měkkého svalu Pamelina těla. 
Chvíli jsem váhal – preparátu bylo tak úžasně málo! Co když se pokus, 
o jehož výsledku nemám tu sebemenší představu, nepodaří? Už nikdy jej 
nebudu moci opakovat, drahocenný preparát bude ztracen. Ale naproti 
tomu – co když je dávka vypočtena přesně na jedno použití? Menší 
množství by nemuselo stačit. Ruce se mi chvějí. Rozhoduji se ve 
zlomku sekundy. Lehce tlačím na píst a celá dávka zvolna vniká pod 
kůži… 

Teď už zbývá jen čekat. Všechny výživné preparáty, které jsem 
kdy očkoval drahým horninám, působí dvacet čtyři hodin. Přání zákaz-
níků jsou roztodivná. Když zaplatíš, můžeš mít z naší dílny vše. S 
úsměvem vzpomínám na zámožného tlouštíka, který si přál horninu po-
rostlou medvědí srstí. Prý si ji chtěl vzít na polární výpravu. Hlu-
pák. Cožpak hornině může být zima? Vyráběli jsme speciální horniny 
pro práci na zahradě, v hutích, v dolech, určené k řízení dopravy i k 
přípravě potravin. Celkem vzato se mohly podobat člověku. Až na to, 
že měly jiné zbarvení a nesměly používat oděv. 

A ještě něco. Nesměly být sexuálně aktivní… 
Něco tu nesouhlasí. Kde se vzala sexuální aktivita u hornin typu 

Střemcha, které byly zneužívány na schůzi Pověřených? Tyto typy jsem 
sám navrhoval a řídil jejich výrobu až k expedici. Pod mým řízením 
nedošlo k žádné genetické změně. Znamená to, že se tak stalo později  

KDO provedl tento zásah? 
Dvacet čtyři hodin musím čekat, zda preparát bude působit. 
Přiznám se, že jsem měl strach. Mohlo se stát cokoliv. 
Mohla dokonce i získat věrnou lidskou podobu, takto se zatím v 

detailech lišila. Takhle byla dokonce krásnější než člověk. Neměla 
svraštělou osmahlou kůži plnou vrásek, prořídlé šedivé vlasy, ochablé 
svalstvo, shrbenou postavu. A také nebyla nesmrtelná. Nesmrtelný je 
pouze člověk, tak zní první článek ústavy. 

Prohlížel jsem si ji, ležící se zavřenýma očima, a přemýšlel nad 
významem těch tří vět. Dovím se někdy, co ta podivná slova znamenají? 

x x x x x 

Prchal jsem, seč mi to neduživé svaly dovolovaly. Byl jsem sice 
nejmladším občanem světa, ale vzhledem k sedavé povaze zaměstnání 
jsem stárnul rychleji než mnozí starší kolegové. Zejména jsem se ne-
vyrovnal biřicům a strážným. A teď jsem nutil své tělo do klusu a bál 
jsem se ohlédnout. Spěchal jsem domů. Bál jsem se, že si ji po dobu 
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mé nepřítomnosti odvedou. 
Bál jsem se, že přijdu o svou Pamelu. 
Zavolal si mne Rass. Potupně mne vedli biřici přes celé město a 

mnozí se na mne dívali s kradmým úšklebkem. Připadalo mi, že mne ve-
dou na popravu. 

Opět jsem mu neviděl do tváře – kryla mu ji zlatá maska. Jeho 
slova působila jako ostří meče zabodávající se do hrudi. Teď, když 
jsem prý jeden z Pověřených, nemám už právo na uzavřený soukromý ži-
vot. Ostře mě káral za neúčast na posledních dvou schůzích a přísně 
mi nařizoval, abych se dostavil dnes večer. 

„A vezmi s sebou tu svou horninu,“ dodal s úšklebkem. „Bude to 
pro mne pěkná samička.“ 

Musel jsem přislíbit vše, ale nevěřil jsem mu. Byl jsem přesvěd-
čen, že ji za mé nepřítomnosti odvedli. 

x x x x x 

Byla tam. 
Už neseděla v křesle. Byla stejně krásná jako předtím. Přece jen 

se trochu změnila, ale nebylo to k horšímu. Podstatně se jí zvětšily 
ty oblé tvary na hrudi, ale nepůsobily na mne kupodivu zrůdně. Po-
pravdě řečeno, přitahovaly mne, abych se jich dotkl. Ale ovládl jsem 
se. 

A pak jsem se zděsil. Horniny přece nesmí mít žádné sexuální 
znaky! Jako bych si dláždil cestu k bráně pekelné! Ne, tuto horninu 
Rass v žádném případě nedostane. Ta bude jen má. 

Oblékl jsem ji, takhle to bude lepší. Ale horniny přece oděv ne-
nosí. Ale tahle je úplně jiná. Začínám leccos chápat. Nevyrobil jsem 
horninu. Vyrobil jsem člověka. Jiného než my, ale přece jen člověka. 

Stála a dívala se na mne. Začínala se pohybovat. 
Ještě to potrvá dlouho, než se stane rovnocennou ostatním lidem. 

Musím ji naučit se pohybovat, jíst, mluvit. Mám na to dost času. Jsem 
přece nesmrtelný. 

Ale nemohu to dělat tady. Je tu ten slídil Hohol a Rass se svými 
nohsledy. Musím zmizet z města. Tam, do lesů, mezi Nezávislé. Pokud 
se mi to podaří, cítím, že se v naší společnosti něco změní. 

Z opevněného města se nedostanu sám. Ven mi může pomoci jen je-
diný člověk. Mám ho docela rád, je milý, kamarádský a vlivný. Snadno 
ho uplatím, možná bude stačit jen jedna relikvie. Pak bude cesta 
volná. Možná tím riskuji vše, ale jiné cesty není. 

V mistrovi jsem se nezmýlil. Vše pochopil a ani mne nenechal, 
abych mu předal úplatek. Přiznal, že už mnohým pomohl k úniku mezi 
Nezávislé. On sám je už starý a nemá v úmyslu opustit terorizované 
město. Měl jsem se připlížit i s Pamelou o půlnoci k šesté bráně. 
Bude v ní otevřená branka. 

Vroucně jsem mu potřásl rukou. 
Byl to těžký úkol naučit Pamelu během dvanácti hodin chodit tak, 

aby vydržela dlouhý noční pochod. Do rána jsme se museli dostat mimo 
sféru vlivu biřiců, dobrých dvacet kilometrů daleko, tam, kde začí-
nají lesy. Dokonce jsem byl rozhodnut, že ji část cesty ponesu. Ne-
byla příliš těžká, a i když už jsem nebyl při silách, naděje na svo-
bodný život mi dodávala energii. 

Mistr v nejmenším nelhal. Když jsme pod pláštíkem noci pronikli k 
šesté bráně, malá branka tyla otevřena. Necítil jsem chlad podzimní 
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noci, ani vlhko pronikající pláštěm až na kůži. Vnímal jsem jen vzru-
šený Pamelin dech a horkost její ruky. Byl jsem dokonale šťasten, 
když se před námi rozevřela širá krajina, do níž už jsem nejméně dvě 
stě let nevkročil. 

Pak se mi ztratila země pod nohama a já cítil, že padán do neko-
nečné hlubiny. Ucítil jsem omamný zápach éteru a pozbyl jsem vědomí. 

x x x x x 

„Neposlušnost se nevyplácí, Ragu.“ 
Rass seděl na svém pozlaceném trůnu, tělo měl přikryté purpurovým 

pláštěm, v rukou třímal odznaky hodnosti nejvyššího konzula. Tvář měl 
zakrytu stříbrnou maskou. 

Klečel jsem v pokorné poloze, se spoutanýma rukama. Byl jsem už 
poražen, den jsem čekal na svůj ortel. 

„Říkal jsem ti přece, abys svou Pamelu přivedl na schůzi, Ragu. 
Zdá se, žes zapomněl, kde je naše klubovna. Museli, jsme tě lovit na 
poušti. Naštěstí pro tebe. I pro lidstvo.“ 

„Co jste s ní udělali?“ odvážil jsem se zeptat. 
„To nejlepší, co jsme mohli.“ 
„Tys ji zabil, ty netvore!“ odvážil jsem se vztyčit. Rána plochou 

stranou meče mne srazila k zemi. 
Rass povstal, odložil glóbus i lebku a pomalu sestoupil z trůnu. 

Lehkým pokynem ruky kývl na biřice, kteří beze slova opustili míst-
nost. Zůstal jsem s ním o samotě. 

„Dal jsem ti šanci, Ragu. Věděl jsem, čím se zabýváš. Prosadil 
jsem tvé jmenování mezi Pověřené. Byla to tvá životní šance, Ragu. 
Zpronevěřil ses jí. Dopustil ses nejtěžšího zločinu. Zapomněl jsi 
snad, že mezi Nesmrtelné patří pouze lidé?“ 

„Copak ty nic nechápeš?“ rozhořčil jsem se. „Ona je přece také 
člověk!“ 

„Chápu to velmi dobře, Ragu. Snad ještě lépe než ty. Na celém 
světě zbylo jen sedmadvacet zárodečných buněk. Dvacet šest už jsme 
jich objevili a zlikvidovali. Ta tvá byla poslední.“ 

„To všechno je nesmysl, Nejvyšší konzule. Jsme staří, bezmocní, 
opotřebovaní. Jen si namlouváme, že jsme nesmrtelní. Jen ona je nový 
život. Uplyne tisíc let, dva, a už tu žádný z nás nebude. Sám nejlépe 
víš, jak nás ubývá. Musí přece vzniknout nový život. Když to víš, tak 
proč se tomu bráníš?“ 

Pohrdavě na mně pohlédl, potom se vrátil k trůnu a pevně uchopil 
do rukou odznaky své moci. Pak se postavil do pyšné pózy a strnul. 

„Jenom proto, Ragu. Už to chápeš?“ 
„Jsi netvor, Rasse.“ 
Byla to má poslední slova. Víc už jsem mu neřekl. Nemohl jsem. 

Pomalu kráčel ke mně a snímal masku. Když jsme se dívali jeden dru-
hému do očí, poznal jsem ho. 

„Neměl jsi jedinou šanci na útěk, Ragu,“ řekl vrchní mistr. „Což 
nechápeš, že nesmrtelnost je mým dílem? Získal jsem moc, slávu. A ty 
mi je chceš vzít? Nemohu přece za to, že preparát nesmrtelnosti pů-
sobí jen na muže. Lidé si zvolili svou cestu sami.“ 

Díval jsem se do úlisné tváře toho netvora a neovládl jsem se, 
aby se mi z hrdla nevydral zděšený výkřik. Povolal zpátky oba biřice. 
Chtěl jsem volat, křičet, oznámit celému světu, kdo vlastně je jeho 
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vládcem a kdo je zdrojem jeho zkázy. Už jsem nemohl. Vytrhli mi ja-
zyk. 

Když mne odváděli do vězení, potkal jsem na chodbě dva biřice, 
kteří vedli drobnou zahalenou postavu. Jen na zlomek jí pochodeň ozá-
řila tvář. Poznal jsem Pamelu. 

Vedli, ji k Rassovi. 

. . . . . 

Zápisky popraveného Raga Horna byly prozkoumány a shledány jako 
pobuřující a odporující ústavě. Takto budiž zapečetěny a uzavřeny v 
podzemním archívu k věčnému trouchnivění. Četba se nepovoluje. 

Vrchní cenzor Nejvyššího konzula 
Hohol 

x x x x x 

Hohol popraven dvacátého šestého září. Materiál předat ohni. 

Nejvyšší konzul, 2099 

– o – o – o – 
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Marcel SMÉKAL 

SEDM TELEFONÁTŮ A VYNÁLEZ (1) 

1. TELEFONÁT: 

„Speciál ‚ nula – jedna – nula. Koho si pře-
jete?“ 
„Mám předat vzkaz Aiakovi. Od Mínóa.“ 
„Moment, přepnu na záznam. Mluvte.“ 
„A iak. Zajistit stálé spojení. Připravit po-
kus č. 5 ve variantě B. Mínós.“ 
„Vše?“ 
„Vše.“ 

° ° ° ° °  

„… a posléze jsme navrhovaný princip praní bez kapalného média 
podrobili analýze podle standardního rozhodovacího modelu. Ten, jak 
známo, zahrnuje nejen technická a technologická kritéria, ale rov-
něž ekonomické a komerční aspekty z hlediska rozvojové koncepce 
celé společnosti. Výsledky ukázaly…“ 

William Shanker, ředitel výzkumného střediska, hovořil monotón-
ním, kovově znějícím hlasem, jako by se chtěl izolovat do nepří-
stupné vzdálenosti. O stejnou izolaci usiloval jeho pohled zabořený 
do blíže neurčitelného místa někde poblíž stropu a nehybné ruce 
složené do tupé šipky na psacím stole. Snad dával jenom najevo ne-
chuť, že musí vyřídit neodkladnou, ale zbytečnou věc na úkor ji-
ných, daleko důležitějších. 

Vic Timm, jediný posluchač a adresát, seděl v uctivé vzdálenosti 
od svého nejvyššího šéfa a každá odcházející minuta odnášela něco z 
jeho počátečního radostného očekávání a optimismu. Nejvíc ho skli-
čovalo, že Shanker neuznal za vhodné věnovat mu jediný pohled, vy-
čítavý či odsuzující, když už ne povzbuzující, nebo aspoň donutit 
svoje zkamenělé ruce k nějaké gestikulaci, třeba zatracující, kdyby 
ladnější pohyb byl nad jejich možnosti. Jenže Shanker byl právě ta-
kový, jaký byl, a zřejmě se mu to vyplácelo, protože řediteloval už 
dvanáctý rok, a to ve funkcích na jeho úrovni bylo u společnosti 
výjimečné. 

„… i když poměrně největší pozornost jsme věnovali teoretickým 
otázkám. Nelze nepřehlédnout, že předložený návrh zcela ignoruje 
interakce akustické energie a syntetických vláken ze segmentových 
polymerů, které se právě v současné době stávají…“ 

Venku se zvolna stmívalo. Stěna z jednolitého bloku rubidiového 
skla za Shankerovými zády propouštěla odraz barevné hry neonů, prý 
symbol dynamiky rozvoje jejich společnosti. Vic ji znal nazpaměť: z 
drobného bodu světla naroste obrovská bublina a náhle se rozdělí na 
tři menší; ty se vzápětí zavlní a každá z nich se přemění na tři 
různobarevné bubliny, které nakonec vytvoří slova BIG BUBBLE, název 
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jejich společnosti, přesahující horních deset pater správní budovy. 
To všechno v patnáctisekundovém intervalu, opakovaném do omrzení. 

Vic nastoupil u BB s čerstvým doktorátem z chemie před třemi 
lety. Nevadilo mu, že zpočátku dělal práce, které by průměrná labo-
rantka zvládla kvalifikovaněji, ale ani ho to neuspokojovalo. Na 
princip praní bez kapalného média přišel náhodou a jenom proto, že 
si na pořádek a systematičnost moc nepotrpěl; možná v něm přežila 
stopa genů Alexandra Fleminga. Dělal tehdy na nové metodice hodno-
ceni dispergátorů a při poměrně rutinní zkoušce na mechanicko-akus-
tickém vibrátoru, který měl navíc špatně vyladěné sonotrody, zapo-
mněl textilní standardy zalít zkoušeným roztokem. Musel pak svou 
chybu ještě několikrát zopakovat, než sám sebe přesvědčil, že se 
vzorky s uměle nanesenou špínou docela dobře vyčistí i bez pracích 
prostředků. 

Trvalo přes dva roky, než svůj akustickovibrační systém, dopl-
něný už o šokové podchlazování, vypiplal do podoby jakžtakž fungu-
jícího laboratorního modelu (samozřejmě že na úkor plánovaných čin-
ností), sepsal technickou zprávu a dal dohromady podklady pro tři 
přihlášky vynálezu. Vše předal společnosti k využívání a pak už je-
nom čekal a těšil se, jak ho věhlas povznese do řad renomovaných 
výzkumníků jejich střediska. Vidina přání, stokrát v duchu opakova-
ného, proměnila se brzy ve vnitrní jistotu: svěří mu vedení výzkum-
ného projektu s cílem realizovat jeho princip v běžném využívání. 

„… s přihlédnutím k současným stěžejním úkolům naší společnosti 
všeobecně a jejího výzkumného střediska specificky dospěl Poradní 
sbor nakonec k závěru, že problematika praní s využitím zmíněného 
principu je okrajová a co do hierarchie důležitosti nepreferova-
telná. Jinými slovy to znamená, že…“ 

Vicova nálada rázem poklesla pod bod mrazu. Jinými slovy to zna-
menalo, že z jeho příjemných představ o budoucnosti se stávají ne-
příjemné vzpomínky na minulost. Čím silnější opojení z naděje, tím 
krutější vystřízlivění: cítil se mizerně, sekundy se protahovaly do 
nesnesitelného nekonečna. Co ještě se může dozvědět? Že neexistuje 
to, co ví, že existuje? Že si všechno vymyslel, jen aby donutil 
Shankera mrhat drahocenným časem? 

Ne, neměl výzkumnickou štěstěnu pokoušet; měl dělat jen to, co 
po něm chtěli, a nenabízet jim nic, na co sami nepřišli. Mohl mít 
víc volného času a využít ho třeba k tréninku… Delfíni, místní pla-
vecký klub, ho už teď do závodů nenominují, a na jeho místo v druž-
stvu vodního póla se taky tlačí mladí. Nebo mohl líp propracovat 
sázkový systém, kterým se pravidelně pokoušel předpovídat výsledky 
fotbalové soboty na tiketech sázkové společnosti Littlewo-
ods......proboha! Už je pátek večer, uvědomil si, a on ještě tikety 
neodeslal. K jeho sklíčenosti přibyla nervozita. 

Shanker právě dospěl k výčtu hlavních směrů výzkumu doporučených 
Poradním sborem a přijatých Ředitelskou radou, když se rozletěly 
dveře a do kanceláře někdo bez ohlášení doslova vpadl. Odmlčel se 
uprostřed věty, očima sklouzl z neurčitelného místa na stěně a 
mírně zkrabatil čelo. Nadzvedl se, ale vzápětí se s neutrálním 
„Ach, Percy…“ zase posadil. Zaútočit na obchodního ředitele jejich 
společnosti, byt jen dobře míněnými výrazy, si nemohl dovolit ani 
on. 
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„Zdravím vespolek,“ zahlaholil nově příchozí, když za sebou za-
bouchl dveře, a zamířil k Vicovi. „My jsme se, myslím, ještě nese-
tkali.“ Napřáhl pravici. „Po otci jsem zdědil jméno Heistman, máti 
k němu přidala Percivala a Arthura. Starám se tady o kšefty, nikoho 
jiného na ně nesehnali.“ 

Měl příjemný hlas, aspoň Vicovi příjemný připadal, když ho po-
rovnával s chladným tokem Shankerových slov, a přinesl do kanceláře 
důkaz, že něco takového jako život přece jenom existuje. 

„Koukám, jak výzkum prosperuje,“ poznamenal a vyloudil na rtech 
jakoby obdivnou křivku. „Když jsem tady byl naposledy… no jo, to 
bude už skoro tři měsíce… ta anatomická křesílka jsi ještě neměl, 
že?“ 

Shanker jen něco nesrozumitelného zabručel. 
Vic pozapomněl na svá příkoří a se zájmem si Heistmana prohlí-

žel. Znal ho z vyprávění a z nejrůznějších článků, ale osobně se s 
ním nikdy nesetkal. Byl trochu zklamán. Drobný, rtuťovitý člověk v 
pestrobarevné rozhalence a texaskách, ústa polorozevřená v klukov-
ském úšklebku, když zrovna nehovořil, a dychtivé oči v neustálém 
pohybu, nijak mu do představy obchodního ředitele nezapadal. 

O jeho zdatnosti kolovalo hodně historek, většinou asi nepravdi-
vých, v nejlepším případě zveličených. Říkalo se třeba, že přivedl 
na mizinu firmu Swell Bubble Inc. (aby ji BB mohla převzít) dříve, 
než mu stačili vysvětlit, že to není konkurence, ale výrobce žvýka-
ček. 

„Chtěl jsem přijít dřív, jenže člověk míní, a trhy mění. Doufám, 
že jste se mezitím dohodli. Tak co, přijímáte?“ 

Vic zjistil, že otázka patří jemu, ale nevěděl, co má přijmout. 
Zatvářil se jako pravý Angličan, který právě zjistil, že v Paříži 
se mluví jinak než anglicky. 

Shanker si suše odkašlal. „Považoval jsem nejdříve za nutné vy-
světlit dr. Timmovi náš postoj v širších souvislostech.“ 

„Ano, jistě. To je samozřejmě nutné.“ Heistman pokýval uznale 
hlavou. „Přicházím právě k finále, že? A mohl bych je vzít za tebe, 
Wille?“ 

„Dík. Alespoň si budu moci vyřídit dnešní poštu.“ Shanker poky-
nul hlavou ke sloze s korespondencí. 

„Podívejte, mladý příteli,“ začal Heistman, „možná se divíte, 
proč se obchoďáci montují do výzkumu, proč jsem vlastně tady. Vy-
světlím.“ Povstal a rozvážným krokem začal přecházet po kanceláři. 
Masku s úsměvem neodložil. 

„Víte, výzkum a obchod, to je nerozlučná dvojice, jeden se bez 
druhého neobejde. To, co vy tady uvaříte, my musíme prodat, ale 
abychom to mohli dobře prodat, musíme vědět předem, co vaříte. Vět-
šinou se spolu hádáme průběžně, vy nám vnucujete jedno, my chceme 
něco jiného, ale nakonec se vždycky nějak domluvíme. Většinou tedy 
přesně víme, co nám výzkum chystá, a vy zase víte, kam vás obchod 
tlačí. Jen pár lidí necháváme dělat výzkum pro výzkum, na víc ani 
nemáme prostředky, a jsme mile překvapeni, když z toho náhodou něco 
sympatického vyjde. Vy právě patříte k těm výjimkám.“ 

Načechral si rukama husté černé vlasy, místy prokvétající šedí, 
a pokračoval, „Něco sympatického jste přinesl, ale přišel jste s 
tím rychle, nečekaně. Nikdo z nás, kdo se stará o trhy, není na to 
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připraven. Nepřinesl jste totiž jenom námět, jak je zvykem, ale ho-
tovu věc. Zaskočil jste nás, my totiž na přípravu potřebujeme urči-
tou dobu, obzvlášť u zásadně nových principů. Proto náš postoj ne-
může být než odmítavý a stanovisko Poradního sboru než negativní. 

Ale k našemu finále. Poslouchejte dobře. Něco po vás chceme, 
něco vám nabízíme. Napřed to, co chceme. Za prvé: veškerou technic-
kou dokumentaci, originály a všechny případné kopie, předáte ředi-
teli výzkumu k uložení do trezoru. Zadruhé: patenty, hlavní i zá-
vislé, které se nějakým způsobem vztahuji k vašemu principu, nebu-
dete jako soukromá osoba, ani prostřednictvím někoho jiného přihla-
šovat. Zatřetí: odborné články ani popularizační příspěvky jakého-
koliv druhu, pokud budou mít vztah k vašemu principu, nebudete pu-
blikovat pod svým, ani pod přijatým jménem.“ 

Když vyjmenovával jednotlivé požadavky, vztyčoval postupně prsty 
pravé ruky a hovořil důrazně. Pak spojil ruce za zády a přešel ke 
konverzačnímu tónu. 

„A teď je na řadě to, co můžeme nabídnout: jednorázovou odměnu 
ve výši padesáti tisíc liber jako ocenění vaší iniciativy a dále 
slib, že se k vašemu vynálezu po určité době vrátíme a požádáme 
vás, abyste se mu věnoval jako šéf realizačního týmu.“ 

Odmlčel se, nakrabatil čelo, jako kdyby usilovně vzpomínal. „To 
je vše. Snad jsem na něco nezapomněl. Co říkáš, Mille?“ 

Shanker nadzvedl hlavu, a aniž odtáhl oči od korespondence na 
stole, krátce poznamenal. „Snad jen to, že dr. Timmovi přidělíme 
samostatnou laboratoř… a že jeho práci budu řídit přímo já.“ 

„Ano, já věděl, že něco důležitého mi vypadlo z hlavy. Děkuji. 
Ale teď už ten výčet radostí je skutečně úplný. Tak co našemu ná-
vrhu říkáte?“ 

Otazník zůstal trčet ve vzduchu, čas se zpomalil. Vic se neroz-
hodně zachvěl. Cítil, že na něco obchodní ředitel upírá čekající 
pohled, že snad dokonce Shanker přestal podepisovat dopisy. 

Spíš pod tlakem nesnesitelných rozpaků než po zralé úvaze se 
rozhodl. Rychle vzhlédl, a zazdálo se mu, že na zlomek prchavého 
okamžiku zahlédl v Heistmanových očích číhající chlad. Najednou ne-
věděl, co říct. „Víte, já nevím… jak bych to řekl,“ začal nejistě. 
„Jsem vám zavázán, ale myslím si, že…“ Zradil ho hlas. Nebo v té 
chvíli nevěděl, co si myslí? 

Heistman energicky přikývl. „Chápu, zcela váš postoj chápu, ale 
kdybyste přece jenom… Smlouva, která ve věcné části obsahuje v pod-
statě to, co jsem uvedl, bude u vašeho ředitele. On vás jistě v 
pondělí ještě zavolá. Před námi je víkend a vy budete mít dost času 
v klidu přemýšlet.“ 

Tvářil se téměř spiklenecky, když zaraženému Vicovi podával ruku 
na rozloučenou. 

Shanker seděl bez pohnutí, ale zdálo se, že obličejem mu přele-
těl závan úsměvu. Nebo zárodek rozmrzelosti? Těžko říct, v jeho po-
dání mohlo obojí vypadat stejně. 

x x x x x 

2. TELEFONÁT 
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„Speciál nula – jedna – nula. Koho si pře-
jete?“ 
„Aiaka.“ 
„Moment.“ – „Aiakos.“ 
„Mínós.“ 
„Pokus č. 5 ve variantě B připraven. Trvalé 
spojení zajištěno.“ 
„Dobrá. Proveďte pokus č. 5 ve variantě B za 
nejvhodnějších okolností.“ 
„Vše?“ 
„Vše.“ 

Vic musel se sázenkami až do Leedfordu. V Bubblefieldu, kde byd-
lel, měla pošta už zavřeno a automatický receptor sázenek signali-
zoval poruchu. 

Během jízdy autem se v myšlenkách vracel k setkání s dvěma ředi-
teli: zejména Heistmanovo vystoupení na něho udělalo dojem. Ten se 
na rozdíl od Shankera vyjadřoval srozumitelně a jeho důvody nepo-
strádaly logiku. Vic o tajích obchodní politiky nikdy nepřemýšlel, 
jen věděl, že z toho, co jejich společnost prodá, žije i on. 

A nežije si špatně: slušný plat, ve společná laboratoři celkem 
dobrá parta bez ambiciózních nebo protekčních jedinců, práce bez 
stressových situací, značná volnost pohybu. Co může chtít víc? Má o 
čem přemýšlet? Proč neřekl Heistmanovi jasně, že ani tolik neočeká-
val? Proč koktal jako po první milostná zkušenosti? 

Zhluboka nasál vzduchu do plic. Možná se tak choval proto, že mu 
nabídka připadala příliš štědrá. Ne, buď upřímný a aspoň sám sebe 
neklam, napomenul se. Měl jsi prostě komplex. A jen proto, že se ti 
věnovali dva největší potentáti společnosti kvůli záležitosti, 
které jsi sám zas tak velkou důležitost nepřipisoval. Prostě ses 
polekal. Nebo se ti zazdálo podezřelé, že s tebou jednají právě 
oni? Kdyby ti jen napsali, co ti osobně sdělili, asi bys chvíli na-
dával, ale pak bys určitě začal přemýšlet, jestli by se nedalo na-
jít ještě něco, co by vyneslo podobnou mimořádnou odměnu. Rozhodl 
se: hned v pondělí ráno zajde za Shankerem sám. 

Oddechl si úlevou, že svůj problém zdárně vyřešil a zbavil se 
nerozhodné úzkosti. Konec dobrý, všechno dobré. Také tikety v po-
řádku odeslal (chybně vyplněné lístky automat tvrdošíjně vrací), 
takže svým dílem přispěl ke zdárnému průběhu zítřejšího kola první 
fotbalové divize, anglické i skotské. 

Čísla na palubní desce prozradila, že čas poskočil k večerní de-
vítce. V pohodě stihne i televizní pořad o fotbale, který pravi-
delně sledoval. Pohvizdoval si, když sjížděl z dálnice k Bubble-
fieldu, a mimoděk ho napadlo, zda Evropa si dá říct a přejde na le-
vostranný provoz; Anglie se už vzdala palců, uncí, galonů a kdoví-
čeho ještě, teď je řada na kontinentě. A situace dozrává: v příštím 
roce má být dokončen tunel pod Kanálem. Zasvěcení laici sice tvrdí, 
že to bude až za dva tři roky, ale že místo jednoho budou tunely 
dva: jeden, co se hloubí z Francie, a druhý, co se razí z Anglie. 
Údajně proto, že Francouzi při zaměřování používají laser. 

S úsměvem na rtech zaparkoval rovera před svým domkem a zamířil 
k brance předzahrádky. Úsměv na rtech mu nepohasl (šlo však spíše o 
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zkamenění) ani tehdy, když za ním jako výstřel zazněl tichý hlas: 
„Nehýbejte se! A nastupte zpátky do auta!“ 

Úlek může ochromit svaly, ale myšlenky nezastaví. Vic se při-
stihl, že hloubá o dilematu: nehýbat se a nastoupit do auta. Ale 
odolal pokušení podiskutovat si o něm. 

„Tak dělejte!“ 
Ucítil v zádech dotyk tupého předmětu, podle všech pravidel pis-

tole. Dílem z vrozené poslušnosti, hlavně však pod tlakem pistole 
mezi lopatkami se rozhodl vyhovět. Vklouzl za volant a čekal, až 
majitel pistole zaujme místo na zadním sedadle. 

„Jste doktor Timm a pracujete u BB?“ Otázka položená téměř šep-
tem zněla spíše jako konstatování. 

Přikývl a v bláhové naději, že hřejivé lidské slovo zmůže víc 
než násilí, začal, „Poslyšte, vy nemáte ani tušení, jaký stras-
tiplný den mám za sebou. Několik hodin jsem byl vystaven silnému 
psychickému nátlaku. Shodou nepříznivých okolností jsem pak musel 
až do Leedfordu. Kromě toho jsem ještě nevečeřel, ani se neosprcho-
val.“ (O nejpádnějším důvodu, Televizním pořadu U  k u l a -
t é h o  s t o l u  o  k u l a t é m  m í č i ,  který se měl 
za chvíli objevit na obrazovce, takticky pomlčel). „Kdykoli jindy 
vám milerád vyhovím, ale teď, bych jako řidič odvedl asi mizerný 
výkon.“ 

„Nekecejte a jeďte. Do vašeho výzkumného střediska.“ 
„Do střediska?“ Vic se upřímně podivil. Prvotní dohad, že má být 

zneužit jako šofér k akci vybočující z mezí zákona, se rozplynul, 
protože u nich ve středisku nebylo nic tak cenného, aby se kvůli 
tomu vyplatilo riskovat diskuse s policií. Leda by neznámého hnala 
touha hrát si doma po večerech s elektronovým řádkovacím mikrosko-
pem nebo měřit nukleární magnetickou rezonanci. Ne, gangster pro-
padlý vášni po vědeckém bádání se může vyskytovat leda na stránkách 
science fiction. Ale ani tato dedukce nepřinesla úlevu; proto do 
otázky vložil veškerou bezstarostnost, jaké byl schopen: „A co tam, 
prosím vás, budete dělat?“ 

„To si řekneme cestou. Teď nekecejte a jeďte!“ 
Neznámý návštěvník, který se místo navštívenky představil pis-

tolí (s tlumičem!), by se jako televizní moderátor zřejmě neuživil. 
Vyjadřoval se telegraficky a s využitím minimální slovní zásoby. 

Vic si povzdechl, prohrábl si prořídlé vlasy a zasunul rychlost. 
Během jediné minuty se dozvěděl, co se po něm chce: technická doku-
mentace a návrhy na tři přihlášky vynálezu týkající se principu 
praní bez kapalného prostředí, které jsou uloženy v trezoru v labo-
ratoři. 

„Obávám se, že vám nebudu moci vyhovět, v pondělí musím všechno 
předat řediteli výzkumu,“ namítl Vic. Nezvolil příliš přesvědčující 
důvod. 

„Váš ředitel mně může…, a vy nekecejte!“ 
Vic tedy mlčel. A přemýšlel. (Nic jiného stejně nemohl dělat.) 

Pro koho ten neznámý ctitel ticha asi pracuje? To, že k navázání 
známosti volil nespolečenský způsob, mohlo znamenat, že jinou mož-
nost neměl – a to by vylučovalo jejich společnost. Také vojenský 
zájem se dal vyloučit, protože údržbě výstroje by armáda sotva vě-
novala tak dojemnou pozornost. Zbývala tedy buď firma West 
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Yorkshire Textile Machinery, sdružení výrobců textilních strojů, 
nebo Electronic Household Equipment Inc., výrobce elektronického 
zařízení pro domácnosti, pokud by mělo jít o větší podnikatele z 
nejbližšího okolí. Nebo že by soukromý sběratel neuskutečněných vy-
nálezů? Vic se v duchu zasmál, nahlas si netroufal. 

Na druhé straně bylo pozoruhodné, že neznámý ví přesně; co o no-
vém principu praní existuje a kde. Vic ty věci uložil do trezoru v 
laboratoři teprve dnes dopoledne, předtím je celou dobu měl doma. 
To by zase ukazovalo na jejich společnost. Jenže ta by se k nim 
mohla dostat daleko jednodušeji a… 

Vic se zabořil do úvah příliš hluboce a podařilo se mu nedotáh-
nout pravotočivou zatáčku. Prudce trhl volantem. 

„Hele, jen žádný blbinky!“ Hlas neznámého ztratil na chvíli 
předstíranou zastřenost a přes podráždění v něm zaznělo i něco 
strachu. Snad z toho, že by se Vic mohl pokusit o hrdinský čin. Ten 
by však o něčem takovém nedokázal uvažovat ani teoreticky. Zejména, 
když se ústí tlumiče přesunulo do bezprostřední blízkosti čtvrtého 
obratle jeho krční páteře. 

Zbytek cesty uběhl v naprostém mlčení. Vic byl několikrát v po-
kušení zeptat se na spoustu maličkostí, ale vždy si to rozmyslel. 
Za daného rozložení sil nemělo smysl trpělivost jeho pasažéra po-
koušet. 

Ruce se mu viditelně třásly, když předával cenné písemnosti, vý-
sledek téměř tříleté práce, a třásly se mu hlavně proto, že si uvě-
domoval, že v pondělí nebude mít nic, s čím by mohl potěšit Shan-
kera. 

„Je to všechno?“ 
Vic přikývl. Právě teď měl nejlepší možnost si neznámého dobře 

prohlédnout. Nebylo toho na prohlížení moc; volný plášť stíral po-
drobnosti o postavě, Široký klobouk stínil obličej, černé rukavice 
halily tvar ruky a prstů do anonymity. 

„Skutečně?“ 
„Skutečně, víc tady opravdu nemám.“ 
„Jestli ne, vrátím se. A vracím se moc nerad.“ 
Když se opět ocitli na vnější straně vedlejšího vchodu do vý-

zkumného střediska, Vic pocítil náhle únavu. Nebyla to únava z 
úlevy, jaká doprovází přežití nepříjemných okamžiků, spíš z touhy 
po klidu po dni, který se příliš protáhl. Protřel si oči. Už aby 
byl doma, dal si sprchu… i když ze všeho nejlepší by bylo, kdyby se 
právě probudil a zjistil, že všechno byl jen nesmyslný sen. Nemusel 
by… 

„Haló! Počkejte! Co to, krucinál…“ Vic si nemohl pohotově vzpo-
menout na výstižnější projev rozhořčení, když zjistil, že neznámý 
rychle vklouzl do rovera (jeho rozvera!) a ve stylu startu grand 
prix se rozjel. Rozběhl se, ale byl to jen impulsivní projev touhy 
po činnosti, a zcela zbytečný. Rozpačitě se zastavil a se směsicí 
pohoršení a úžasu pozoroval, jak rudá koncová světla jeho rovera 
míří k přivaděči na dálnici. 

Beznaděj mu stoupla do hrdla. Ten člověk se nespokojil s tím, že 
mu ukradl vynález, ale připravil jej i o automobil! Nespravedli-
vosti dnešního dne nemají konce, politoval se a najednou věděl, že 
by mu moc pomohlo, kdyby se se svým trápením mohl někomu svěřit. 
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Třeba Dickovi nebo Lindě. Zavolá jim… až potom. Napřed se bude 
muset svěřit policii, uvědomil si. 

Než stačil donutit tělo k pohybu, rudé tečky koncových světel, 
které nepřestával vyčítavým pohledem sledovat, zmizely v neskuteč-
ném záblesku provázeném opožděnou detonací. Neudělal žádný pohyb, 
jen strnule pozoroval, jak nízko nad obzorem plápolá ohnivý kvítek. 

Co se stalo? Srážka? Ale v protisměru, proti pravidlu o jedno-
směrném provozu na přivaděči, nic nejelo. Náraz do svodidel? 

Ale přivaděč ústí na dálnici velmi mírným obloukem. Nedokázal 
přijít na rozumné vysvětlení. Jen věděl, že má o důvod víc, aby co 
nejrychleji zavolal policii. 

Když v laboratoři vyťukával telefonní číslo, proběhl mu před 
očima zkrácený záznam setkání s neznámým člověkem, který projevil o 
jeho vynález opravdovější zájem než oba ředitelé BB. 

x x x x x 

3. TELEFONÁT 

„Speciál nula – jedna – nula. Koho si pře-
jete?“ 
„Aiaka.“ 
„Moment.“ – „Aiakos.“ 
„Mínós. Tomu říkáte nejvhodnější okolnosti?“ 
„Nešlo to jinak. Připletl se k tomu nějaký pa-
sažér.“ 
„Kdo?“ 
„Zjišťujem.“ 
„Dobrá. Připravte pokusy č. 2 a 3 ve varian-
tách A a B a pokus č. 5 ve variantě A.“ 
„Rozumím. Vše?“ 
„Vše.“ 

. . . . . 

Vic seděl v pohodlném křesle u konferenčního stolku, srkal ko-
feinový extrakt se šlehačkou a nořil se do rozšířených očí Lindy 
Simmonsové. Už nelitoval, že se nemohl dovolat Dicka, teď jisto-
jistě věděl, že udělal dobře, když se nechal pozvat na šálek kávy k 
Lindě domů. 

Linda Simmonsová, štíhlá blondýnka se zoxidovanými vlasy (nej-
větší přínos chemie lidstvu) a skromně vyvinutým poprsím, ale cel-
kově příjemného vzhledu, pracovala jako osobní sekretářka dr. Shan-
kera. Ve svých sedmadvaceti už překročila zenit dívčí přitažlivosti 
pro svého šéfa a svědčilo o jejím smyslu pro realitu, že Shankerovi 
vyčítavě nepřipomínala dřívější sliby o rozvodu a udržovala s ním 
přátelský vztah. V poslední době se zaměřila na Victora Timma a Ri-
charda Bolda, shodou okolností velmi dobré přátele, kteří sice ne-
měli naději poskočit ve společenském žebříčku o nějakou tu příčku 
výš, ale byli dosud svobodní. 

Věděla, že jim není lhostejná, nedovedla se však rozhodnout: 
Dick nebo Vic? V tom je rozum oproti emoci v nevýhodě. Zatím rozdě-
lovala svou přízeň mezi oba, už proto, že ani jeden se určitěji ne-
vyjádřil. 
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Dnešní den se mohl stát tou kapkou náhody, která určuje osudy. 
Mohl by určit i ten její, napadlo ji, když jí Vic vyprávěl o svém 
nočním dobrodružství. A proč ne? V sedmadvaceti je lepší horší jis-
tota než lepší nejistota. 

„A co na to policie?“ zeptala se, když skončil s vyprávěním, ne 
příliš plynulým. 

„Víš, asi jsem na ně neudělal moc velký dojem,“ postěžoval si. 
„Představ si, začalo to tím, že jsem jim telefonoval z laboratoře. 
Policista mě mlčky vyslechl a pak mě požádal, abych mu řekl svoje 
telefonní číslo. Chvilku trvalo, než jsem si vzpomněl – sám sobě 
přece nikdy nevolám. Řekl jsem mu ho a on zavěsil. Pak jsem si uvě-
domil, proč chtěl moje telefonní číslo, a zavolal jsem jim znovu. 
Jenže tentokrát to vzal někdo jiný, a tak chvíli trvalo, než jsme 
se domluvili. Načež mi zatelefonoval do laboratoře ten první, nedal 
si vysvětlit, že se nevyjadřoval dostatečně přesně. Inteligent!, 
dyž pak konečně přijeli, koukali na mě jako na cvoka. Chápeš?“ 

„Nic si z toho nedělej,“ pronesla konejšivě Linda. „To víš, oni 
jsou zvyklí na kdovíjaká individua.“ 

„Jenže, představ si, oni nic nenašli… vůbec nic.“ 
„Nic?“ 
„Nic. Ani jeden mizerný střep, ani jeden i zatracený kousek ple-

chu. Pak už se nedali poslouchat vůbec.“ 
„Jak to vysvětlili?“ 
„Nic nevysvětlovali. Prostě odjeli. A pak se s důvěrou obracej 

na policii. Pchá! Nakonec jsem mohl být rád, že mi nepředepsali vý-
jezd k náhradě,“ 

„Ach, Vicu, přestaň se tvářit tak tragicky. Vždyť jsi měl 
vlastně štěstí, vždyť jsi vyvázl bez škrábanečku.“ Přidala povzbu-
divý úsměv a jemný stisk dlaně. „Dáš si ještě kávu? Nebo něco kalo-
ričtějšího?“ 

„Ne, díky, Lindo.“ Povzdechl si. „Máš pravdu, měl bych asi dát 
zvláštní prémii andělu strážnému… když si jen pomyslím, jak ten 
zloděj skončil, jak si myslím, že skončil. Jenže,“ znovu si povzde-
chl, „jak teď Shankerovi vysvětlím, že mu nemůžu nic předat? Ten 
nepochopí ani rovnici ideálního plynu, když nechce.“ 

„Vždyť budeš mít důkazy. Hlášení policii…“ 
„Právě že nebudu mít nic. Hlášení policií dokazuje pouze to, že 

tehdy a tehdy jsem byl v laborce. O papírech z trezoru jsem jim nic 
nevykládal, Jen o autě. A oni po něm nenašli nejmenší stopu. Když 
to tak vezmu z nadhledu, zjišťuji, že nemám žádnou naději. Už ho 
vidím, Shankera, jak strnule čumí metr nad mou hlavou a opakuje, že 
dokud nebude mít k dispozici specifikované materiály… to je přímo 
horor!“ 

„To si jen myslíš, že se Shanker takhle zachová. Neznáš ho blíž, 
on není vždycky takový, jak…“ 

„Myslím, nemyslím. Šlechtí tě, Lindo, že se svého šéfa zastáváš, 
není to běžně, ale připomenu ti tvoje vlastní slova. Jednou jsi o 
něm prohlásila, že kdyby se pořezal, sypaly by se z něho krystalky 
ledu. A ty ho přece musí znát blíž.“ 

Mlčela. Nezdálo se jí vhodné dokazovat, z jaké blízkosti Shan-
kera zná. 
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„Co říkáš, neměla bych se pokusit… řekněme… přimluvit se?“ ze-
ptala se po chvíli. 

„To ne, Lindo, díky. To by bylo ještě horší.“ 
„Jak myslíš.“ Vzdala se. „Vlastně sama nevím. Poté, co jsi ode-

šel, Shan mě tam dusil ještě skoro dvě hodiny, jako kdyby bylo nej-
hlubší poledne, ale nevypadal naštvaně, spíš zadumaně. Musela jsem 
mu v archívu vyhledat nějaké staré zprávy a korespondenci. Pak něco 
sepisoval… a sám.“ Zasmála se. „Ale, Vicu, řeknu ti, že jsi v neob-
vykle vysokém kursu. Nepamatuju, že by se Shan někomu věnoval tak 
dlouho… a to, že tě přišel okouknout i Heistmani je už úplná ra-
rita. Ty snad ještě uděláš kariéru! Jestli mezitím na tebe nespá-
chají atentát…“ Zarazila se. „Promiň.“ Povstala a celkem zbytečně 
odešla s prázdnými šálky z místnosti. 

Vrátila se za chvíli úměrně časové normě pro vylepšení kosmetic-
kého půvabu, a když se vrátila, nepodařilo se jí zcela potlačit 
zděšený výkřik. Vic poloseděl, pololežel v křesle s pootevřenými 
ústy, ruce spuštěné k povrchu koberce. Infarkt nebo dodatečný šok, 
napadlo ji. 

Ztlumený výkřik vytrhl Vica ze spárů polospánku. Otevřel pole-
kaně oči, potřásl hlavou a posunul se do důstojnější polohy. 

„Ty ale dovedeš člověka polekat,“ pronesla tónem, v němž zápa-
sila výčitka s úlevou. 

„Ach… promiň… nějak mě to přemohlo. Dostal jsem dneska pořádně 
zabrat… a ty jsi tak dlouho nešla. Asi bych doopravdy usnul.“ 

Pátravě se na něho zadívala. „Jestli chceš, ustelu ti tady, na 
gauči.“ 

Představa noci strávené v blízkosti Lindina lože probrala Vica k 
plné duševní svěžesti. „Ach ne, díky,“ řekl rychle, „to jsem ne-
chtěl naznačit, když jsem říkal, že bych tady doopravdy usnul. 
Stejně jsem tě už příliš dlouho zdržel.“ Povstal a protáhl se. 
„Ještě, jednou díky. Pomohla jsi mi. Už je mi líp. A mohl bych tě 
teď poprosit, abys mě zavezla domů?“ 

„Samozřejmě.“ Nepřestávala si ho pátravě prohlížet. „Ty, Vicu…“ 
odmlčela se. 

„Ano?“ 
„Ale nic.“ Odvrátila z něho pohled a očima hledala klíčky od 

auta. 
„Ale něco. Něco jsi přece chtěla říct.“ 
„Když teda… jen jsem se tě chtěla zeptat, jestli myslíš, že se 

vídáme moc často nebo moc málo.“ Kličky byly pohozeny za vázou na 
stolku. Shýbla se pro ně. 

Vic se poškrábal na bradě, která se dnes musela obejít bez ve-
černího holení. Přesný smysl otázky mu unikal, ale vrozená galant-
nost mu radila, aby se přiklonil k druhé z nabídnutých možností. 
„Řekl bych, že se nevídáme příliš často.“ 

„A neříkáš to, jen abys něco řekl?“ Točila s klíčky na prstě a 
dívala se mu do očí. 

„Ne, míním to doopravdy.“ 
„Tak proč mě někdy někam nepozveš?“ 
Otázka měla příchuť rozkazu. Vic ve snaze získat čas začal: „Ale 

vždyť si občas zajdeme do kina, do divadla nebo na tenis…“ Pak si 
uvědomil, jak v poslední době trávil většinu volného času, a po 
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krátké odmlce dodal: „To ta pračka mi dala zabrat, však víš.“ 
„A teď?“ 
„Teď? No, nevím. Vlastně jsem si ještě ani neuvědomil, že teď to 

bude trochu jiné.“ 
Vypadal nešťastně a nejistě. Usoudila, že bude vhodnější nabíd-

nout remízu. 
„A právě teď si musíš pořádně odpočinout.“ Prst s klíčky od auta 

s přátelským gestem zabořila pod klopu jeho saka. „Ale zítra si za-
telefonujem, platí?“ 

„Hned ráno ti zavolám,“ slíbil s radostí. „Nebo se pro tebe rov-
nou zastavím,“ rozhodl. „V deset?“ 

„Ale ne aby ses uštval.“ 
Na chvíli se zatvářil nechápavě. Potom: „Jo tak, auto…“ Zasmál 

se taky a vykročil za Lindou ke dveřím. 
Jízda netrvala dlouho, ale na domluvu, že si zítra vyjedou do 

L a k e  D i s t r i c t , stačila. Linda řídila obezřetně, ale s jisto-
tou nabytou každodenní praxí. Ještě dvě esovité zatáčky na Parkside 
Road, a pak zastavila naproti Vicovu domku. 

„Váš osobní šofér vám přeje příjemné sny. V dohodnutou dobu se 
pro vás opět staví.“ Pokynula rukou k Vicově domku, zhoupla hlavu 
ve stejném směru, a úsměv ji ztuhl na obličeji v rozvíjející se 
fázi. Na protější straně ulice zalité oranžovým světlem stál tmavý 
rover. „Co… co to… vypadá úplně jako tvoje auto,“ pronesla zají-
kavě. 

Také Vic si již rovera povšiml. Hlavou mu prolétl přehled značek 
aut, která vlastnili jeho nečetní známí, příbuzní a nadřízení, ale 
typ Rover S 35U0 Twin-Cam mezi nimi nebyl. „Nesmysl,“ zabručel po 
chvíli a rozběhl se přes ulici. Linda za ním. 

Na první pohled to podle všeho Vicův rover byl. Tmavozelená ba-
rva, stejná poznávací značka, na páčce ostřikovače vlaječka fotba-
lového klubu Leeds United, přes zadní dělená sedadla přehozená pro-
šívaná přikrývka a některá další maličkosti donutily Vica zatvářit 
se zděšeně. Nedůvěřivě otevřel pravé přední dveře a dotkl se vo-
lantu. Nestandardní letecký volant, za který zaplatil pětatřicet 
liber navíc. „Neuvěřitelné,“ hlesl. 

„Tak je to tvůj rover nebo ne?“ chtěla vědět. V otázce zněla na-
léhavost. 

„Mám dojem, že je,“ připustil neochotně, „i když to není možné, 
protože jsem zřetelně viděl…“ 

„Máš dojem? Tak já ti něco řeknu, Victore Timme, já zase mám do-
jem, že si děláš srandu nejen ze státních orgánů, pokud jsi policii 
vůbec volal, ale i ze mě, a to je… to je něco, co já… já to prostě 
nepochopím. To se snad ani pochopit nedá. Co jsi vlastně tím herec-
kým výstupem sledoval? A já tě… já jsem tě doopravdy litovala, ty… 
ty…“. Když zjistila, že najít v běžné slovní zásobě výstižné při-
rovnání je nemožné, mávla rukou a pobouřeně se vzdálila. 

Obě události, nález rovera a výbuch Lindy, se odehrály v těsné 
časové posloupnosti, a každá z nich měla jiný směr. Reakce na neče-
kané situace jsou většinou buď bezprostřední, a proto nepřiměřené, 
nebo zpožděné, a proto neaktuální. Vic rozhodně nepatřil k těm, 
kteří reagují bezprostředně. Teď nevěděl, zda má nevěřící pohled 
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věnovat odjíždějící Lindě nebo roveru, kterého před několika hodi-
nami viděl v plamenech. 

x x x x x 

(Dokončení příště)
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Roger ZELAZNY 

PŮLJACK 

Toulal se bosý po pláži. Nad městem se hrstka jasnějších hvězd 
statečně bránila na pár posledních chvil záplavě světla z východu. 
Nahmatal kámen a potom jim mrštil směrem, odkud vyjde slunce. 
Dlouho se za ním díval, dokud mu nezmizel z dohledu.‘ Možná už 
žbluňkl do vody. Pak se obrátil a zamířil do města, do bytu, k 
dívce. 

Někde za obzorem se zvedla kosmická loď a propalovala si cestu k 
obloze. Vzala s sebou zbytek pozvolna blednoucí noci. Šel dál, cí-
til vůni venkova i pach moře. Byl to příjemný svět, příjemné město 
– vesmírný i mořský přístav – tady, na poklidném okraji galaxie. 
Vhodné místo pro odpočinek, tady mohl nořit opomíjenou část sebe 
sama do proudu lidskosti; a ty barvy a zvuky města, stálé úsilí 
gravitace. Trvalo to ale už tři měsíce. Prstem se dotkl jizvy na 
čele. Odmítl zatím dvě nabídky, otálel. A teď dostal další; musí 
ještě všechno uvážit. 

Když přicházel po Kathině ulici, viděl, že její byt stále tone 
ve tmě. To je dobře, snad si toho zase ani nevšimla. Prosmekl se 
kolem velkých vstupních vrat, pořád ještě potřebovaly opravit, jak 
je tenkrát rozkopl, tenkrát večer, když hořelo, před dvěma – ne, 
třemi – dny. Použil schodiště. Vkradl se tiše dovnitř. 

Byl v kuchyni a připravoval snídani, když uslyšel, jak se Kathi 
protáhla. 

„Jacku?“ 
„Ano. Dobré ráno.“ 
„Pojď sem.“ 
„Už jdu.“ 
Došel ke dveřím do ložnice a vstoupil do pokoje. Ležela tam a 

usmívala se. Zlehka pozvedla ruce. 
„Právě mě napadl nádherný způsob, jak tenhle den začít.“ 
Sedl si na pelest a objal Kathi. Na okamžik ucítil, jak je pro-

hřátá a zjemnělá spánkem, ale jen na okamžik. 
„Máš toho na sobě moc,“ řekla a rozpínala mu košili. 
Svlékl si košili a odhodil ji na zem. Sundal si kalhoty. Potom 

Kathi zase objal. 
„Víc,“ řekla a očima sledovala dlouhou jemnou jizvu, která se mu 

táhla dolů čelem, podél nosu, překračovala bradu, krk, pravou 
stranu hrudníku a břicha, svažovala se k jedné straně slabin, kde 
končila. 

„Tak dělej.“ 
„Před pár dny jsi o tom neměla ani potuchy.“ 
Políbila ho, přejela mu rty po tváři. 
„Moc mi na tom záleží.“ 
„Ale skoro tři měsíce –“ 
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„Sundej to. Prosím.“ 
Povzdychl si a usmál se na půl úst. Vstal. 
„Tak dobře.“ 
Zvedl ruku a prsty zabořil do dlouhých, černých vlasů. Pevně je 

sevřel. Zvedl i druhou ruku a prsty si přidržoval kůži u hranice 
vlasů. Zatáhl dozadu a celá paruka se s tichým zapraskáním uvol-
nila. Odložil paruku na košili válející se na podlaze. 

Pravou stranu hlavy měl úplně lysou; na levé nu začínal rašit 
porost tmavých vlasů. Obě části byly pečlivě rozděleny pokračováním 
stěží patrné jizvy na čele. 

Špičky prstů položil na temeno, potom škubl pravou rukou stranou 
a dolů. Tvář se mu vertikálně rozevřela, rozdělila se podél jizvy; 
syntetické svaly uvolňovaly kůži z elektrostatických vazeb. Staho-
val jí přes pravé rameno a biceps a sroloval ji až k zápěstí. Se 
svaly na ruce si pohrával jako s těsnou rukavicí, nakonec vytáhl 
dlaň s jemným mlasknutím. Stahoval kůži dál z boků, hrudníku a 
zadku, a odtáhl ji trochu u slabin. Potom se opět usadil na pelest 
a smotával ji podél nohy dolů, přes stehno, kolena, lýtko, patu. S 
chodidlem zacházel stejné jako s dlení, stiskem vyprostil zvlášť 
každý prst na noze a potom si svlékl celou kůži. Střásl ji se sebe 
a položil ji vedle šatů. 

Vstal a otočil se ke Kathi, jejíž oči se od něj celou dobu neod-
trhly. Zase ten úsměv na půl úst. Nepokryté části jeho obličeje a 
těla byly z tmavého kovu a plastických hmot, s řadou různých otvorů 
a výčnělků, z nichž některé zářily, jiné byly temné. 

„Půljack,“ řekla, když k ní přistoupil. „Teď už vím, jak to ten 
chlap v kavárně myslel, když ti tak říkal.“ 

„Měl štěstí, že jsi byla se mnou. Někde to berou jako pěkně ne-
přátelské označení.“ 

„Jsi krásný,“ řekla. 
„Kdysi jsem znal jednu dívku, ta ti měla tělo skoro ze samých 

protéz. Chtěla, abych tu kůži pořád nosil – prostě za všech okol-
ností. Lákaly ji totiž ty svaly nebo možná podobnost se svaly.“ 

„Jak se ta operace jmenuje?“ 
„Laterální hemikorporektomie.“ 
Po chvíli řekla: „Můžeš se nechat opravit? Můžeš tu polovinu ně-

jak nahradit?“ 
Rozesmál se. 
„Obojí,“ řekl. „Moje geny se můžou dělit a odpovídající náhradní 

díly se pak nechají dorůst. Mohli by mě udělat znovu z mých tkáňo-
vých štěpů. Nebo bych si mohl nechat odstranit tenhle zbytek a na-
hradit jej analogickými bionechanickými díly. Já ale potřebuju ža-
ludek a koule a plíce, protože musím jíst a šoustat a dýchat, abych 
se cítil jako člověk.“ 

Sjížděla mu rukama po zádech, jednou rukou na kovu, druhou na 
svalech. 

„Já to nechápu,“ řekla, když se od sebe konečně odtrhli. „Co to 
bylo za havárii?“ 

„Havárie? Kdepak, žádná havárie,“ řekl. „Za tuhle prácičku jsem 
zaplatil spoustu peněz, jen abych mohl pilotovat speciální druhy 
lodí. Jsem kyborg. Zapojuji se přímo do obou částí lodního sys-
tému.“ 
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Vstal z postele, přešel ke skříni, odkud vylovil lodní pytel. 
Nabral náruč šatstva a pěchoval jí do pytle. Přistoupil k toalet-
nímu stolku, vytáhl zásuvku a její obsah také vysypal do pytle. 

„Odcházíš?“ 
„Ano.“ 
Vešel do koupelny, vynořil se za chvíli se dvěma hrstmi osob-

ních věcí a přihodil je do pytle. 
„Proč?“ 
Obešel postel, zvedl svou kůži a paruku, smotal je do úhled-

ného balíčku, a ten uložil k ostatním věcem. 
„Tak, jak si snad myslíš, to není,“ řekl potom, „nebo proto, 

co jsem si sám ještě před chvíli myslel.“ 
Posadila se zpříma. 
„Už na mě tolik nemyslíš,“ řekla, „protože se ti zdá, že tě 

teď, když znám tvoje tajemství, mám víc ráda. Možná tě napadlo, že 
je na tom něco patologického…“ 

„Ne,“ řekl a oblékal si košili, „tak to není. Včera bych se ti 
na něco takového vymluvil, to abych odsud mohl zmizet a nechat tě 
tady, aby ses trápila. Tentokrát ale chci být k sobě čestný a k 
tobě upřímný. To není ono.“ 

Natáhl si kalhoty. 
„Tak co vlastně?“ zeptala se. 
„Jenom taková touha, která mě žene pořád pryč, toulavé boty, 

nebo jak se tomu říká. Moc dlouho jsem pobyl na dně studny gravi-
tace. Fakt už nemám stání. Musím se zase do něčeho pustit. 

Já už jsem takový, to je všechno. Uvědomil jsem si to, když mi 
došlo, že pozoruji tvoje pocity jako nějakou výmluvu, abychom se 
mohli rozejít a já mohl jít dál.“ 

„Klidně si tu svou kůži nos. Kůže není vůbec důležitá. Důle-
žité je, že miluju tebe.“ 

„Já vím. Mám tě taky rád. Věř mi to nebo ne, ale tvoje reakce 
na mou lepší polovinu na mě nemají žádný vliv. Je to prostě tak, 
jak jsem ti řekl. Nic jiného. A teď mám takový pocit, že už se mnou 
moc velká legrace nebude. Jestli mě máš opravdu ráda, tak mě nech 
bez řečí odejít.“ 

Stál už oblečený. Kathi se zvedla z postele a dívala se na 
něj. 

„Když to tak musí být,“ řekla. „Oukej.“ 
„Tak já jdu.“ 
„Ano.“ 
Otočil se a vyšel z pokoje, opustil byt, zase použil schody a 

vyběhl z domu. Pár náhodných chodců se za ním zvědavě ohlíželo, v 
tomto sektoru nebývali piloti-kyborgové příliš častými hosty. To mu 
bylo fuk, šlo se mu lehce. Zastavil se v budce a zavolal dopravní 
společnost, že by ten náklad, který mají na oběžné dráze, převzal; 
čím dřív se spojí s lodí, tím líp, řekl. 

Nakládka, řekl dispečer, začne co nevidět, mohl by odstartovat 
ještě odpoledne z místní základny. Jack řekl, že tam bude, a potom 
ukončil spojení. Usmál se na tento svět na půl úst, otočil se k 
moři zády a proběhl městem směrem k západu. 

. . . . . 
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Modrorůžový svět pod ním, černá obloha nad ním, všude okolo 
hvězdy jako na fotografii sněhové vichřice; rozloučil se s pilotem 
kluzáku a odemkl přechodovou komoru. Když vstoupil do Morgany, 
zhluboka si povzdechl a jal se uskladňovat výstroj. Náklad už byl 
na místě a počítače ze základny převedly informace o dráze do pa-
lubního mozku. Šaty si pověsil do skříňky a svou kůži a paruku 
umístil do přihrádek. 

Pak ale spěchal, uvelebil se v řídicí pavučině, která ho ob-
klopila. 2 výše se spustil dlouhý, temný agregát a zaujal polohu po 
jeho pravici. Pohyboval se pomalu a spojoval se s různými body na 
jedné polovině Jackova těla. 

– To je dobře, že jsi zase tady. Jaká byla dovolená, Jacku? 
– Hm. Výborná. Vážně senzační. 
– A co krásné dívky? 
– Pár jich bylo. 
– A tak jsi zase tady. Chybělo ti něco? 
– Vždyť víš. Jak se ti jeví tenhle náklad? 
– Pro nás to bude hračka. Letový program jsem už překontrolo-

vala. 
– Ještě si projdeme systémy. 
– Provedu. Dáš si kávu? 
– Ta by bodla. 
Po Jackově levici sestoupil malý agregát a zastavil se na do-

sah jeho smrtelné paže. Jack otevřel dvířka. Na mřížce spočívala 
bublina plná tmavé tekutiny. 

– Načasováno na tvůj příchod. Všechno jsem připravila. 
– A přesně tak, jak to mám rád. Málem bych na to zapomněl. 

Díky. 
O několik hodin později, když opustili oběžnou dráhu, odpojil 

řadu svých systémů z levé strany. Byl s lodí spojen těsněji a ne-
smírnou rychlostí vstřebával údaje. Společně vnímali prostor v 
blízkosti lodi a zachycovali extrasolární panoráma jasněji a přes-
něji než člověk. Na velké i nepatrné podněty reagovali téměř oka-
mžitě. 

– Je dobře, že jsi zase zpátky, Jacku. 
– To bych řekl. 
Morgana ho pevně svírala. Jejich rychlost stále rostla. 

– o – o – o – 

Název originálu: Halfjack 
In: Omni, 1, č. 9, s. 67-68 

Přeložil Václav KŘÍŽ 
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JORGE LUIS BORGES 
(1899-1986) 

slepý básník Argentiny, zemřel letos v červnu v Ženevě. Patřil 
k nejuznávanějším spisovatelům tohoto století, kterému se však nej-
vyšší literární pocty, včetně Nobelovy ceny, nenapravitelným omylem 
vyhnuly. 

O Borgesovi se nedá tvrdit, že byl SF spisovatelem, i když ně-
které jeho povídky jsou ukázkovou SF, ale současné nelze pochybovat 
o velkém vlivu, jaký na renomované SF autory měl. 

Narodil se v Buenos Aires v dobře situovaná rodině, která mu 
umožnila vysokoškolské vzdělání a studium jazyků, říká se o něm, že 
anglicky psal stejně dobře jako ve své rodné španělštině. 

Původně psal pouze básně, a počátkem dvacátých let byl dokonce 
jednou z vůdčích osobností radikálního hnutí ultraismo jihoameric-
kých básníků. Povídky začal publikovat až od roku 1935, kdy vyšla 
jeho sbírka Obecná historie podlosti s přímočarými příběhy o člo-
věku z ulice, nočních soubojích na nože, beznaději periférie jeho 
rodného města atd. 

V dalších povídkách již změnil tón i styl, přímočarost ustou-
pila obrazu a slovním hříčkám a ty později prostoupilo záhadno a 
fantastično. To už je pak zcela zřetelné ve sbírkách Ficciones 
(1944) a El Aleph (1949), které obsahují povídky, z nichž většinu 
lze považovat za SF, a to za dobrou SF. Mezi jeho nejznámější fan-
tazie patří Bábelská knihovna (vyšla také v českém překladu ve 
sbírce Labyrint; 1962), v níž se popisuje knihovna, či spíše vesmír 
knih obsahujících všechny možné kombinace abecedy a tedy všechny 
možné nesmysly i moudrosti a informace. Dále lze jmenovat jeho po-
vídku Bábelská loterie, která chápe historii jako hru náhod, jež se 
stává postupně tak komplikovaná a všeobecná, že ji od skutečného 
života nelze odlišit, nebo povídku Kruhové trosky popisující pocity 
člověka, který sní a dává život jinému člověku, aby si vzápětí uvě-
domil, že je to jen sen ještě jiného člověka. Všechny tyto povídky, 
uvedené jako příklad, jsou ze sbírky Ficciones. 

Pro hrubé dokreslení Borgese jako literární osobnosti je třeba 
uvést také to, že intenzívně sledoval anglosaskou literaturu (což 
byl obor, který přednášel na univerzitách) a že hodně cestoval po 
Evropě jen proto, že ho fascinovala stará evropská kultura. Mezi 
ty, které nejvíce ovlivnil, patří podle literárních kritiků takoví 
SF autoři, jako K. VONNEGUT Jr., P. K. DICK, T. PYNCHON a S. LEM. 
Je pro Borgese charakteristické, že kromě krátkých povídek (a samo-
zřejmě básní) se o žádný další literární útvar nepokusil. 

Další známější sbírky jeho povídek: Kniha imaginárních bytostí 
(1957), Labyrinty ( 1962), Tygří sny (1964), Brodiova zpráva 
(1972), Kniha z písku (1975). 

x x x x x  
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LAFAYETTE RONALD HUBBARD 
(1911 – 1986) 

zemřel 24. ledna letošního roku v Kalifornii. Nepatřil mezi veli-
kány SF, ale presto byl ojedinělým (a rozporuplným) zjevem v žánru 
z důvodu, který je v jeho oficiálním nekrologu vystižen lapidárně: 
„Mnoho spisovatelů SF vytvořilo ve svých fikcích nová náboženství. 
Avšak jen jediný to dokázal ve skutečnosti.“ Co to nové náboženství 
je a jak souvisí s pojmy dianetika a vědologie, které byste v čes-
kých slovnících cizích slov marně hledali, si povíme někdy jindy 
(třeba už příště). V této vzpomínce si všimněme pouze Hubbarda spi-
sovatele. 

Literární činnost Rona Hubbarda lze rozdělit do dvou nestejně 
dlouhých časových úseků. První z nich má délku 13 let a začíná ro-
kem 1937, kdy v časopise Astounding Science Fiction vyšla jeho po-
vídka The Dangerous Dimension (Nebezpečný rozměr). Brzy následovala 
celá plejáda dalších, někdy publikovaných pod jeho pravým jménem, 
někdy pod pseudonymem Kurt von Rachen, Rene Lafayette, Frederick 
Engelhardt a snad dalšími, o nichž se dodnes neví. Zdá se však, že 
pro SF si vyhradil uvedená krycí jména, zatímco svoje vlastní pou-
žíval pro příspěvky z rodu čisté fantazie. 

Za nejlepší jeho SF román se považuje Final Blackout (Defini-
tivní zatmnění; 1940) popisující svět zničený dlouholetou válkou, 
během níž se v Anglii chopí moci mladý důstojník, který se brzy 
stane diktátorem a izoluje svoji zemi od dekadentní Ameriky. Z ob-
lasti čisté fantazie se nejvýše hodnotí Slaves of Sleep (Otroci 
spánku; 1939) a The Masters of Sleep (Vládci spánku; 1950), jejichž 
děj se odehrává ve světě Arabských nocí. 

Druhé období literární činnosti L. R. Hubbarda je časově velmi 
krátké, ale – posuzováno podle počtu stran – velmi bohaté. Začíná 
rokem 1984 a končí vlastně letošním lednem. To už je Ronald Hubbard 
dávno několikanásobným milionářem a jeho Church of Scientology 
(Chrám vědologie) výborně prosperuje. V roce 1904 vydává SF epopej 
Battlefield Earth (Bojiště Země), která na více než 1000 stránkách 
popisuje invazi vetřelců z kosmu na Zemi. V Hollywoodu se údajně 
uvažuje vyrobit podle ní dva filmy. 

Druhý a poslední SF počin L. R. Hubbarda je ještě rozsáhlejší, 
i když tematicky velmi příbuzný. Jde o desetidílný seriál pod ná-
zvem Mission Earth (Místo poslání: Země), z něhož do dubna 1986 vy-
šly zatím tři díly: I – The Invaders Plan (Plán vetřelců), v němž 
Voltariáni plánují rozsáhlou akci, jejímž cílem je přiřadit Zemi k 
jejich impériu; II – Fortress of Evil (Tvrz zla), kdy Voltariánci 
přistávají ve své pevnosti v Turecku a invaze ve všech podobách za-
číná; III – The Enemy Within (Pátá kolona), kdy začínají se svou 
záškodnickou činností provoltariánské síly, již dříve organizované. 

Z tohoto krátkého přehledu je zřejmé, že jsme v Hubbardově ži-
votě přeskočili plných 35 let, během nichž nevydával žádné SF, ale 
snažil se svou SF (nebo jen F?) uplatnit prakticky. Vrátíme se k 
nim v souvislosti s dianetikou a vědologií. Dnes k jeho nedožitým 
pětasedmdesátinám jsme chtěli vzpomenout L. R. Hubbarda jako autora 
SF. 

– msl – 
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DRACON ’86 OČIMA ORGANIZÁTORA 

Do Brna jsem přijel v pátek 20. 11, odpoledne, kdy přípravy 
byly právě v plném proudu. Když jsem odjížděl, byl DRACON ze dvou 
třetin hotový, chybělo už jen to nejdůležitější – konečné stme-
lení programu. V pátek večer však vše klapalo, a já si tak trochu 
připadal jako Alenka v říši divů (po dvou měsících nic nedělání). 
Zádrhely se zatím nevyskytly. Objevily se až druhý den v sobotu, 
a to hned při zahájení, které se zpozdilo o 20 minut. Nebyly to-
tiž magnetofonové pásky s hudbou. Ono i když se vše krásně při-
praví, a naplánuje, vždy se něco při vlastním průběhu zvrhne. 
Slíbená část programu vypadne či se spálí žárovka v diaprojektoru 
a momentálně není náhradní. Jsou to takové infarktové situace. 
Ale pro letošní ORACON pořadatelé vyhlásili heslo „NEMOŽNÉ NA 
POČKÁNÍ – ZÁZRAKY DO TŘÍ DNŮ“. 

Hned po zahájení jsem se dozvěděl, že nebudou přednášky. 
Naštěstí tu na téma Malíři a SF ochotně udělal T. Rotrekl, který 
měl náhodou s sebou „noty“ i diapozitivy pro „Zakladatelé SF v 
Americe a ilustrace“. Ale ta druhá – „Počítače a SF“ – skutečně 
nebyla. Pak zase pro změnu přišli pozdě umělci ze Studia VIKING a 
navíc neměli vše, co potřebovali. Sehnat druhý diaprojektor nedě-
lalo organizátorům žádné problémy, horší to však bylo s instalací 
obou diaprojektorů –  chyběla přívodní šňůra, žárovka do jednoho 
diaprojektoru a tak. Audiovizuální pásmo Vikingů však proběhlo, i 
když s půlhodinovým zpožděním, ale proběhlo a promítalo se na oba 
diaprojektory! 

A nyní k atmosféře setkání a k jeho průběhu. Oproti loňsku 
byl v sobotu krásný podzimní den. Začátek stanovený na devátou 
hodinu se trochu pozdržel, ale úvod – vzpomínka na PARCON 86 vše 
vynahradil. Jednalo se o audiovizální pásmo sestavené sfk Aldeba-
ran; doprovodné slovo měl Ivo Sobecký, vyhlášení soutěže Karla 
Čapka, MLOKA, komentoval Zdeněk Rampas. 

O přestávce se začaly přijímat knihy na burzu. Ve vedlejší 
Místnosti se rozjely počítačové hry. Dopoledne tam byly 4 počí-
tače Sinclair Spectrum, odpoledne se jejich počet rozrostl na 
osm. Středisko her fungovalo sice převážně o přestávkách a zájem 
byl značný, ale skoro na každého se dostalo. 

Hlavní program pokračoval přednáškou T. Rotreklaa, která 
byla zaměřena hlavně na meziválečné období v USA, na dobu, kdy se 
SF literatura hlásila O své místo na slunci, kdy začaly vycházet 
tzv. pulp magazines. V první části se věnoval ekonomické situaci 
v USA po I. svět. válce a přiblížil nám zakladatele hnutí SF Huga 
Gernsbacka z trochu jiné stránky – té obchodní. Druhá část se pak 
týkala obálek a ilustrací tehdejších magazinů, jako např. Amazing 
Stories, Astounding Science Fiction a další. 

Poté byla zahájena vernisáž Výstavy Jana Dungela s průvodním 
slovem Borise Myslivečka. Obrazy malované na dřevě znázorňovaly 
vesměs představy o světě. Na výstavě byly mimo jiné i výrobky ke-
ramického kroužku, takové krásné příšerky a individua ze všech 
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koutů naší galaxie. Ještě tu také měl malou výstavku perokreseb 
mimozemských krajin Karel Soukup. 

Po poledni přestávce jsme měli možnost shlédnout zajímavou 
divadelní inscenaci tří Lemových povídek v podání pardubického 
Divadla ES, pod názvem Promiňte, musím už jít. 

Stanislav Lem pokračoval přednáškou Franty Novotného o knize 
Summa technologiae, kterou uvedl hlas z počítače. Summa technolo-
giae, od jejíhož prvního vydání již uběhlo bezmála 20 let, má 
stále co říci každému. A zůstane asi jednou z mála Lemových kní-
žek, které se českého překladu nedočkají. 

Po této přednášce následovalo audiovizální pásmo studia 
VIKING: Boris Valeo + Frank Frazetta + Tim White. Souběžně s ním 
probíhal autorský seminář, který vedl K. Blažek a který se týkal 
jeho připravované antologie moravské SF. 

Po obědě byl také zahájen prodej knih na burze. O tuto akci 
byl velký zájem. Celkem bylo přijato 200 knih, z nichž polovina 
byla prodána. Finanční obrat činil 2000 Kčs. V rámci burzy byla 
také výstavka polské literatury SF. 

A jakým celkovým dojmem letošní DRAC0N působil? Byl per-
fektní, celý byl prodchnut tvůrčím duchem. O přestávkách bylo 
možno potkat a mluvit s O. Neffem, T. Rotreklem, Z. Rampasem a 
dalšími osobnostmi české SF. Podle údajů šatny se DRACONu zúčast-
nilo celkem 160 fanů a nadšenců z 25 klubů a jeden zahraniční 
host fan z Polska. 

Krédo, které si organizátoři vzali za své, bylo, že letošní 
DRACON musí být nejlepší setkání fanů roku. Kritiku, do jaké míry 
se nám to podařila, přenechám jiným, nezaujatým účastníkům. 

To byla oficiální část DRACONu a ta skončila po 18. hodině. 
Pak následovala doplňková akce – VIDEO, proti předpokladům ve 
zkrácené verzi. Byly promítnuty pouze dva filmy „Síla života“ a 
„Gremlins“ díky přispění sfk TŘESK. Mohlo jich být víc – a mělo – 
kdyby se třeba v sfk GEA nezapomnělo na slíbené… 

Ale to už stejně bylo pozdě večer a nad Brno se snesla 
hustá, nepříjemně chladicí mlha. A letošní DRACON definitivně 
skončil. 

Doufám, že obdobně obstojíme i příští rok a DRACON 87 bude 
ještě lepší. 

Pavel MIKULÁŠTÍK  
(t.č. des. abs.)  
NYX Brno 
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DROBNOSTI 

  CENA ARTHURA C. CLARKA nahradí od roku 1987 cenu udělovanou 
organizaci British Science Fiction Association za nejlepší SF 
román publikovaný v průběhu hodnoceného roku v Británii. 
Stejně jako současná cena bude Clarkova cena slavnostně předá-
vána na shromáždění Eastercon spolu se šekem na 1 000 liber 
šterlinků, který poskytne A. C. Clarke. Ostatní ceny. BSFA (za 
krátkou literární práci atd.) zůstávají beze změny. 

 ARTHUR C. CLARKE vydal nový román The Songs of Distant Earth 
(Písně vzdálené země). Děj je situován do doby, kdy se ze 
Slunce má stát nova a lidstvo je evakuováno v obrovských spa-
cích lodích; jedna taková loď je nucena přistát na planetě 
Thalassa kvůli opravě… překladu románu se pravděpodobně do-
čkáme, určitě se však s ním budeme moci seznámit na stránkách 
Světové literatury ve formě recenze s ukázkami od Z. Volného. 

 FILM VETŘELEC (ALIEN), známý také z pláten našich kin, se do-
čkal pokračování s originálním názvem ALIENS (VETŘELCI). Ten-
tokrát je ohrožena samotná Země, kterou napadne, vetřelecké 
královna o délce asi 17 m… zatímco chudák Ripleyová stojí před 
vojenským soudem za to, že zničila Nostroma. 

 GENE WOLFE začal psát nový seriál, dějově zasazený do starého 
Říma. První díl je už na světě, jmenuje se Soldier of the Mist 
(Voják mlhy). Zatím se neví, kolik dílů bude seriál obsahovat, 
ale bude-li mít úroveň Wolfovy tetralogie The Rook of the New 
Sun (Kniha nového slunce), můžeme se těšit. Pro úplnost uvá-
díme názvy jednotlivých dílů této tetralogie: – The Shadow of 
the Torturer (Mučitelův stín), II – The Claw of the Concilia-
tor (Prostředníkův spár), III – The Sword of the Lictor (Lik-
torův ineč), IV – The citadel of the Autarch (Autarkova tvrz). 

 SERIÁL DUNA od F. Herberta nesestává z pěti dílů, jak by se 
mohlo zdát ze vzpomínky na jeho autora, kterou jsme uveřejnili 
ve 3. čísle AF 167 (s.37). Opravujeme se, že těch dílů je 
šest: poslední, který Frank Herbert stačil napsat, než podlehl 
rakovině, se jmenuje Chapter House Dune (Dunská kapitula) a 
vyšel v lednu tohoto roku. Ti, kdo jej četli, tvrdí, že nezna-
mená zakončeni událostí na Duně, ale spíš počátek nové ságy, 
která však už nikdy nebude napsána. 

 ZÁKLADNA se zřejmě rozroste na hexalogii. Po Foundation and 
Earth (Základna a Země), která vyšla letos v září, se Asimov 
pustil do dalšího pokračování pod pracovním názvem PRELUDE TO 
FOUNDATION (Předehra k Základně). Román má vyjít v příštím 
roce opět v nakladatelství Doubleday. 

 20 001: THE FINAL ODYSSEY (20 001: Závěrečná odysea) se má 
stát třetím a údajně skutečně posledním příběhem Clarkovy tri-
logie z rodu odysejí. 

 PIRÁTI Z ASTEROIDU (Pirates od Asteroids) je film natočený 
podle Asimovova David Starr, Space Ranger (David Starr, kos-
mický tulák). Režii má Zoran Perisic, tvůrce létajících efektů 
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používaných ve filmech o supermanech. 

 STAR TREK III – THE SEARCH FOR SPOCK (Hledání Spocka) se zařa-
dil mezi nejúspěšnější SF filmy. Ke konci roku 1985 přehoupl 
hrubý zisk z něho hranici 100 miliónů US dolarů. Film režíro-
val Leonard Nimoy. 

 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM PAPERBACKEM v Británii v letošním roce (k 8/86) 
je román z rodu SF. Jmenuje se A CREED FOR THE THIRD MILLENIUM 
(Krédo pro třetí tisíciletí; nakl. Futura; 443 strany) a na-
psala jej Colleen McCulloughová, která mezi spisovatele SF ne-
patří a do žánru si jen „odskočila“. 

 V NSR SE DOSTAL NA INDEX SF román Normana Spinrada THE IRON 
DREAM (Železný sen) jako literatura „ohrožující mládež“. To 
znamená, že je zakázaná jeho reklama, vystavováni a pultový 
prodej. 

 CENU NA PAMĚŤ J. W. CAMPBELLA za publikace v roce 1984 získal 
Frederick Pohl za román THE YEARS OF THE CITY (Roky velko-
města). Na druhém místě skončil Lucius Shepard za Green Eyes 
(Zelené oči) a až na třetím místě zůstal Gibsonův slavný Neu-
romancer (Neuromantik). 

 CENY ČASOPISU LOCUS (USA) v roce 1985 v kategorii 

 – SF román: Larry Niven za The Integral Tree ( Integrálový 
strom); 

 – fantazie: Robert Heinlein za Job: A Comedy of Justice (Job: 
Komedie spravedlnosti); 

 – odkazová literatura: Harlan Ellison za The Sleepless Nights 
in the Procrustean Bed (Noci beze spánku v Záhořově loži); 

 – antologie: editor Fritz Leiber za Light Years and Dark  
(Světelné roky a tma); 

 – románová prvotina: Kim. S. Robinson za The Wild Shore  
(Divoké pobřeží). 

o – o – o – o 

 



 

O B S A H  

 str. 

Průvodce   ........................................  1 

!!!!!!!! 

Karel BLAŽEK : Milý scifisti!  ...............  3 

Jev zvaný SF 

Jindřich SMÉKAL : Z historie SF: 
   III – Čas dospěl k Hugovi .....  4 

Milan HRBATA : Výlet do kosmu z roku 1928 ....  12 

Ivana HOLZBACHOVÁ : Recenze Legendy o budoucnosti.  14 

Z dílny literátů 

Josef PECINOVSKÝ : Plastiková Pamela  ............   15 

Marcel SMÉKAL : Sedm telefonátů a vynález (1) .  24 

Odjinud po našem 

Roger ZELAZNY : Půljack (přel. V. Kříž)  ......   35 

Ztráty 

Jorge Luis BORGES  ................................  39 

Lafayette Ronald HUBBARD  .........................   40 

Zvonky a zvonečky 

DRACON 86 očima organizátora  .....................   41 

Drobnosti   .......................................   43 

Zpravodaj zájmového kroužku vědecké fantastiky AF 167 při ZV ROH VÚ 
vlnařského v Brně, Václavská 6, PSČ 658 41 – čj. 370000585 – odpovědný 
redaktor Ing. Jiří Semerád, CSc. – určeno pro vnitřní potřebu – 
z d a r m a  – 70 ks výtisků – vyšlo v říjnu 1986 



 



 

 


