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Realistická spekulace — science fiction — se většinou odehrává v budoucnosti, protože
vychází z toho, co je, a snaží se domyslet to, co by mohlo být. Jsou lidé, kteří tvrdí, že je
to ta nejbujnější forma fantasy, protože budoucnost je nereálná. S tím nemohu souhlasit.
Existuje mrtvá minulost, umírající přítomnost a stále znova se objevující a věčně živá
budoucnost. Naše životy se vždycky odehrávají v budoucnosti; okamžitý nápad poškrábat
se musíme provést vždy alespoň o malý moment v budoucnosti. Jedině budoucnost můžeme
změnit — a díky Bohu, že můžeme! — protože přítomnost má zjevné nedostatky.

R. A. Heinlein



Můj vstup mezi stránky science fiction1 se přibližně kryje s mým příchodem na gym-
názium. Předpokládám, že teď částečně ztratím s literaturou kontakt, neboť se chystám
vrhnout do vln vysokoškolské fyziky. Chci, aby po mně alespoň něco zbylo, kdybych se
náhodou utopil. Vyloučit nemůžete nikdy nic. Chci někam uložit všechny informace, po-
city a nálady, které jsem při čtení SF kdy měl. Chci si je někam schovat, neboť možná
budu potřebovat místo ve své paměti pro jiné věci.
Tak vznikla práce, kterou držíte v rukou. Je to sbírka nápadů s trochou faktů, jak už

SF bývá. Snažil jsem se psát o knihách, nikoli o autorech nebo historii žánru, ačkoli kvůli
ucelenosti jsem nemohl tyto informace vynechat úplně.
Budiž pozvednut výrok Jacka Vanceho: „Především jsem pevně přesvědčen, že autor,

který hodně hovoří o sobě, odvádí čtenáře od toho, co by mělo být jeho jediným zájmem:
od svého díla.ÿ

– 1995 –

Musím říct, je to zatraceně zvláštní pocit přeletávat očima tyto bezmála 10 let staré
řádky a zjistit, kolik pravdy se v nich ukázalo být.

– listopad 2004 –

1Česky bývá žánr nazýván vědeckofantastická literatura. Já ve zbytku práce používám jednu z ob-
vyklých zkratek — SF.
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1 Co to tedy je, ta science fiction?

„Je to autentická literatura odpovídající dvacátému století, je-
diná literatura reagující imaginativně na transformující cha-
rakter vědy a techniky. Věřím, že pravou doménou science fic-
tion je zóna, kterou jsem nazval vnitřním prostorem, na rozdíl
od vnějšího prostoru, a že současnost je pro spisovatele obdo-
bím největší morální naléhavosti.ÿ

J. G. Ballard

Kdyby tento útržek nebyl tak nabubřelý („. . .jediná literatura.. .ÿ), mohl by být po-
měrně dobrou definicí žánru. Jenže já nemám v úmyslu někoho naštvat tím, že budu
z jeviště odsunovat jiné literární žánry.
Především: „SF je forma.ÿ1 Je to pouze jeden ze způsobů, jak vyjádřit myšlenky.

Způsob, který je některým lidem příjemnější a přístupnější než všechny ostatní. Co na
tom, že jiným lidem nevyhovuje? Nemusí to číst. Každopádně SF může vyjádřit takřka
všechno, co takzvaný hlavní proud.
James E. Gunn píše o třech podmínkách existence SF:
„1. lidé museli objevit budoucnost — budoucnost lišící se od současnosti a minulosti

technickými vynálezy a vědeckým pokrokem;
2. museli se naučit neuvažovat o sobě jako o kmeni, lidu ba ani národu, ale jako

o živočišném druhu;
3. museli se naučit nezaujatě2 přemýšlet o podstatě světa — jeho počátku a konci —

i o osudu lidstva.ÿ3

Těmto podmínkám a též charakteristickým znakům SF není co vytknout, pokud je
řeč o klasické SF, jak ji psali Asimov, Heinlein nebo Clarke, ale pro autory takzvané
Nové vlny platí něco trochu jiného. O Nové vlně se ještě zmíním v následující kapitole.
Pro mne je SF fantazií, v níž se zrcadlí současný svět. Je tedy realistickou fantazií.

Tím kontrastuje se svým sesterským žánrem — fantasy, která je, jak říká již název,
pouhou nespoutanou fantazií bez nutnosti jakýchkoli úchytů na reálný svět. Pohádková
fantasy by nedoznala změny při pozměnění současnosti, SF ano, neboť je zrcadlem, kde
se současnost odráží. Je zrcadlem křivým, děravým, místy rozbitým a boulovatým. Obraz
potom přehání a zvýrazňuje některé znaky našeho světa, jiné naopak zahlazuje. Slovíčko
science (tedy věda) v označení žánru napovídá, že není dovoleno sklouznout do libovolně
šílených představ. Je to dáno tím, že pro jakkoli zakřivené zrcadlo platí zákon odrazu.

1I. Železný: Stvořitelé nových světů (s. 262)
2Člověk je vždy subjektivní, ale zde je míněno přemýšlení logické, vědecké s patřičným zdůvodněním.
3James E. Gunn: Od Heinleina po Aldisse (s.10)
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Kdyby neplatil, nedívali bychom se na svůj obraz, ale na výmysl, na pouhý chvilkový
nápad našeho zrcadla.
Možná že tato barvitá definice nepojme vše, co jsme si zvykli do SF zařazovat, možná

je naopak příliš obecná. Já nevím. Nepociťuji nutnost to vědět. Literatura je od toho, aby
se četla, aby se o ní diskutovalo s občasným přerušením pro natáhnutí kouře z cigarety,
ale ne od toho, aby se škatulkovala. To nemá smysl. To nezmění ji ani její výklad. Proto
mne nezajímají přesné definice. Ani vás by neměly.



2 Krátká zmı́nka o historii žánru

V této kapitole a i v celém zbytku práce se budu zabývat především anglicky psanou
literaturou, neboť jsou to právě angličtí a američtí autoři, kteří na poli SF dominují.
Andrzej Sapkowski podává zajímavé vysvětlení tohoto jevu: Anglosasové mají pro
literaturu tohoto typu velmi slušné základy v podobě keltské mytologie (artušovská le-
genda a podobně), zatímco Slované kdykoli začali popouštět uzdu své fantazii, byla z toho
pohádka.1

Za první náznak SF bývá považován FrankensteinMary Shelleyové, manželky Percy
Bysshe Shelleyho. Frankenstein vyšel v roce 1818 a je to asi vůbec poprvé, kdy si někdo
uvědomil, nebo spíš vytušil, obrovské možnosti vědy a nebezpečí jejího zneužití.
Mnohem známějším autorem, „otcem horroru, detektivky a science fictionÿ, je Edgar

Allan Poe. I v jeho díle se objevují nápady, jejichž potomci jsou zhruba o osmdesát let
později nazváni SF, ačkoli o Poeovi můžeme jen těžko prohlásit, že psal skutečnou science
fiction.
O ostřejší oddělení žánru od ostatní literatury se v druhé polovině 19. století postarali

především dva autoři. Prvním z nich je Francouz Jules Verne se svými fantastickými
cestami plnými dobrodružství: Voyage au Centre de la Terre (1964, č. Cesta do středu
Země), De la Terre a la Lune (1865, č. Ze Země na Měsíc) nebo Vingt mille lieues sous
les mers (1870, č. Dvacet tisíc mil pod mořem). Druhým je anglický spisovatel Herbert
George Wells, který se naopak zabýval společností a její kritikou: The Time Machine
(1895, č. Stroj času) nebo The War of the Worlds (1898, č. Válka světů).

Vsuvka č. 1

Ve dvacátých letech našeho století píše Karel Čapek několik prací, které můžeme bez
obav zařadit do science fiction. Drama R. U. R. (1920) varuje před přemírou technizace
a odlidštěním, román Krakatit (1924) se zabývá možností zneužití vědy a odpovědností
vědce za svůj objev. Dalšími díly blízkými žánru jsou Věc Makropulos (1922) a Továrna
na absolutno (1922).

Když se v Americe po roce 1920 roztrhl pytel s různými časopisy publikujícími příběhy
vždy určitého žánru (detektivka, western, horror), nechyběl ani časopis orientovaný na
SF. Jmenoval se Amazing Stories a začal vycházet v roce 1926. Jeho editorem byl Hugo

1Andrzej Sapkowski: V šedých horách zlato není, aneb hrst úvah o literatuře fantasy (Ikarie, 6/1994)
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Gernsback, který o tři roky později nazval žánr jménem, které používáme dosud —
science fiction.
Tak se i třetí žánr pocházející od Poea stává komerčním.
Postupem času se objevují další časopisy —Wonder Stories v roce 1929 a Astounding

Science Fiction o rok později. V roce 1938 John W. Campbell zanechává vlastní autor-
ské činnosti a stává se editorem Astounding, čímž začíná zlatý věk SF. Tehdy Campbell
objevil takové autory jako Robert A. Heinlein, Isaac Asimov, A. E. van Vogt,
Theodore Sturgeon, Jack Williamson a Arthur C. Clarke. V tomto období byl
Campbell v podstatě jediným měřítkem kvality děl, neboť rozhodoval o otištění té které
povídky v nejprestižnějším časopise na trhu — v Astounding.
Čím větší byl počet odmítnutých autorů, tím větší byla pravděpodobnost, že se objeví

opozice. Stalo se tak v roce 1950, kdy vznikly časopisy The Magazine of Fantasy and
Science Fiction (také FSF) a Galaxy Science Fiction, kam přispívali především Alfred
Bester, Frederik Pohl a Cyril Kornbluth. Campbellovský stereotyp byl prolomen.
Po druhé světové válce také pomalu roste zájem nakladatelů a SF začíná vycházet i

knižně.

Vsuvka č.2

Na přelomu 50. a 60. let Josef Nesvadba postupně vydává tři sbírky SF povídek:
Tarzanova smrt (1958), Einsteinův mozek (1960) a Výprava opačným směrem (1962).
Co se mne týče, považuji Nesvadbovy povídky za dosud nepřekonaný vrchol naší SF.
Ačkoli se autor postupem času od žánru odklání — Dialog s doktorem Dongem (1964)
nebo Tajná zpráva z Prahy (1978) — zůstává zapsán jako klasik české SF.

V 60. letech přichází z Anglie takzvaná New Wave (Nová vlna). Postarali se o to J. G.
Ballard,BrianW. Aldiss a další členové skupiny kolen časopisu New WorldsMichaela
Moorcocka. Nová vlna se vyznačuje opouštěním technických témat a pokusem o vstup
do takzvaného vnitřního světa.2 Autoři experimentují s novými technikami vyprávění.
Lester del Rey, podobně jako Harlan Ellison a Philip K. Dick, obvinil autory

Nové vlny ze zavádění naturalismu do SF a ze ztráty víry v budoucnost.
No a co? Nikdo z nich neprožil část druhé světové války v japonském internačním

táboře jako Ballard, nikdo z nich neviděl ohnivé bombardování Drážďan jako Kurt Von-
negut — další autor pohybující se na hranicích žánru.
Paradoxně byl i Ellison po sestavení antologie Dangerous Visions označen za „ame-

rického šéfproroka Nové vlnyÿ. Tak to chodí.
Rok 1965 je rokem vzniku ceny Nebula, která je dodnes udělována členy profesio-

nálního sdružení Science Fiction Writers of America. Oceňovanými hodnotami děl jsou
především nové nápady, ať už se týkají formy nebo obsahu.
Nebula tak doplnila jinou a neméně známou cenu na poli SF— Hugo Award (na paměť

Hugo Gernsbacka). O držiteli této ceny hlasují každoročně již od roku 1953 účastníci
Worldconu, tedy amatéři. Cena je zaměřena na čtenářskou oblíbenost knihy.

2Viz úvodní citát první kapitoly mé práce.



10 2. Krátká zmı́nka o historii žánru

Celé dějiny lidstva jsou jen sled postupně odeznívajících revolucí.
Začátkem 80. let nastupuje na scénu kyberpunk Johna Shirleyho,Williama Gib-

sona a Bruce Sterlinga. Jejich knihy dýchají temnou mystikou a anarchií. John Shirley
tvrdí, že „kyberpunk začal tolerovat širší spektrum charakterů, i antihrdiny.ÿUpřesním to:
kyberpunk se obrací k undergroundu. Sám Shirley je bývalý punkový hudebník a vyléčený
narkoman.
K hippies se do 60. let vrací i Geoffrey A. Landis ve své povídce Ripples in the

Dirac Sea (1989, č. Vlnění v Diracově moři, 1992), kterou zařadil Donald A. Wolheim
do jedné ze svých výročních antologií.

Vsuvka č.3

Jaká je dnes situace u nás?
Jaroslav Jiran vydává úžasnou slátaninu Živé meče Ooragu. Jediné, co Vilma Ka-

dlečková považuje za důležité říci o svém novém románu, je to, že je téměř pětisetstrán-
kový. A tak bych mohl pokračovat.
Nemyslím, že to lze nazvat jinak než úpadkem.

Nic než odeznívající revoluce.
Shirley říká: „Sci-fi je pro mne příliš úzká.ÿA odchází. . .



3 Velcı́ autoři žánru

Nejlepší způsob, jak cokoli poznat, je ochutnat to přímo na vlastní kůži. Tuto metodu
respektují především autoři antologií, kteří si tak ulehčují práci s definicí SF. Vyberou
několik povídek a potom jen řeknou: tak tohle všechno byla SF. Vzhledem k tomu, že
moje práce je poněkud jiného typu, musím najít jinou cestu.
Postupně představím autory, které považuji za nejvýznamnější. Budu se snažit popsat

některá jejich díla, jejich metody psaní, jejich názory zaznamenané v knihách.
Nemám v úmyslu díla nějak podrobně rozebírat nebo vykládat. Nemám v úmyslu

používat „odbornáÿ slova, jak je znám z doslovů knih. Často mám pocit, že stačí text
napěchovat podobnými slovy, a hned je kvalitní. Mnohým lidem totiž stačí, když textu
neporozumí. Potom je odborný dostatečně.
Chtěl bych být srozumitelný. Chtěl bych zachytit hlavně atmosféru.

3.1 Robert A. Heinlein

„Všichni jsou si rovni a každý může volit. Ale musíte to mít
nalajnováno. Odsud posud.ÿ1

Robert Anson Heinlein se narodil 7. července 1907. Literaturu (a tedy SF) začal psát
nejprve pro Astounding Science Fiction a svůj první román If This Goes On... vydal
v roce 1940. Rok poté přispěl do Astounding dvoudílným seriálem Universe a Common
Sence, který byl později knižně vydán pod názvem Orphans of the Sky (č. Sirotci oblohy,
1981).
Druhou polovinou padesátých let začíná období, kdy autor píše své nejznámější a

zřejmě také nejlepší knihy: Double Star (1956, č. Dvojník, ?), Starship Troopers (1959),
Heinleinova nejprodávanější kniha Stranger in a Strange Land (1961, česky tento román
prozatím nevyšel, ačkoli je už déle než rok zanesen v edičním plánu jednoho nejmenova-
ného nakladatelství) a Moon is a Harsh Mistress (1966, č. Měsíc je drsná milenka, 1994).
Každý z těchto čtyř románů byl oceněn cenou Hugo, a v roce 1975 byla Heinleinovi jako
prvnímu autorovi vůbec udělena Grand Master Award.2

1Robert A. Heinlein: Friday (s. 169)
2Česky to znamená něco jako Cena Velkého mistra. Jedná se o jednu z kategorií Nebuly. Není udělo-

vána každým rokem, nýbrž pouze příležitostně. Kromě Heinleina se jí mohou pyšnit také Jack Willi-
amson, Clifford D. Simak, L. Sprague de Camp, Fritz Leiber, Andre Norton, A. C. Clarke,
Isaac Asimov, Alfred Bester, Ray Bradbury, Lester del Rey a Frederick Pohl. To je pořadí až
do roku 1993.
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12 3. Velcı́ autoři žánru

V následující fázi tvorby jsou Heinleinova díla stále více zaplňována sexem. Drobné
prvky autorovy svobodomyslnosti můžeme najít v už zmíněném románu Měsíc je drsná
milenka, kde jsou popisovány různé, v dnešním světě řekněme neobvyklé, typy rodin
(nicméně s názvem knihy nemá tento fakt ŽÁDNOU spojitost). Z děl, která reprezentují
toto období tvorby mohu jmenovat romány I Will Fear No Evil (1970), Friday (1982, č.
Friday, 1992) nebo To Sail Beyond the Sunset (1987).
8. května 1988 Robert Heinlein umírá.

Heinlein nikdy nepsal SF takového charakteru jako třeba Asimov nebo Clarke, tedy
příběhy, souhrnně řečeno, o vlivu vědy na lidskou společnost, ať už se jedná o nové
technologie nebo o nové vědecké objevy. Nelze říci, že se v jeho knihách nic podobného
nevyskytuje, ale všechny podobné prvky se pohybují pouze na pozadí jeho příběhů a
nikdo si jich nijak zvlášť nevšímá. Lidé tam se k nim chovají jako my k naší technice
tady. To je rozumný předpoklad.
Zmínil jsem zde slovo „lidéÿ. Ano, tak právě o ty jde především. Lidská společnost,

jak ji popisuje Heinlein, je naše současná společnost se všemi chybami a nedostatky. Díky
SF motivům může některou z těchto chyb patřičně vyzdvihnout nad ostatní dění.

Novela Sirotci oblohy přinesla do žánru téma generační lodě. Žije v ní společenství
lidí, kteří zapomněli své poslání, tedy cíl své cesty, a dokonce i cestu samotnou. Loď
opustila Zemi před mnoha generacemi (proto generační loď — cestování vesmírem není
krátkodobá záležitost). Najde se však člověk, který se, ač pokládán za kacíře, snaží najít
a také ostatním ukázat pravdu a především skutečnost, že představy, kterými se dosud
obklopovali, vůbec pravdivé být nemusí. Je těžké si něco takového uvnitř sebe přiznat,
nemyslíte? Ani Heinlein neoplývá přílišným optimismem, neboť ačkoli několik lidí, kteří
uvěřili, z lodi uniká a dostává se na planetu, na níž se dá žít, zbytek posádky se vrátí ke
svému životu.3

Téma generační lodě se stalo v SF poměrně oblíbené. Za všechny, kdo se tím zabývali,
bych jmenoval Briana W. Aldisse a jeho Non-stop (1965, č. Nonstop, 1979).

Co se týče autorových názorů na politiku současného světa, je jimi asi nejvíce zaplněn
popis revoluce lunárních kolonií za nezávislost na Zemi, který nese název Měsíc je drsná
milenka. Je to také kniha, kde je téměř do krajnosti rozpracován Heinleinův strohý styl,
totiž dialogy. Veškeré dění se odehrává v dialozích, ze kterých se čtenář musí dovědět vše

3Rád bych poukázal na podobnost s Platónovým podobenstvím o jeskyni.



3.1. Robert A. Heinlein 13

podstatné, neboť není jiné cesty.
Nebudu se pokouše formulovat Heinleinův pohled na svět vlastními slovy, když mohu

použít slova jeho.
„. . .prostě jsem strčil všechny ty tlachy do jedné klece. Věř mi, já je znám. Poslouchal

jsem je roky. Ti se neshodnou vůbec na ničem. Každý z nich má své mindráky a není si
jistý ani sám sebou. Když je jich více, tím je to jistější. Mám vyzkoušeno, že šest a více lidí
se neshodne vůbec na ničem. Když se podíváš na historii parlamentní demokracie, zjistíš,
že byla k něčemu, pouze když jí dominovaly silné osobnosti. Žádné strachy, tenhle kongres
nedokáže vůbec nic. . . Kdyby se náhodou na něčem usnesli, bude tam tolik rozporů, že by
to stejně nemohlo fungovat.ÿ4

Z tohoto útržku bychom mohli usoudit, že když autor zesměšňuje americký kongres
(jaký jiný, když je Američan), mohl by také stranit protějšku tohoto uspořádání, ale
takové úvahy jsou zřejmě scestné.
„Počítadlo je prastarý vynález, o jehož autorství se přou Číňané s Japonci a Rusové

ho dosud používají.ÿ5

Pro českého čtenáře by mohla mít zvláštní význam i věta: „Revoluce zatáhla do politiky
naprosté amatéry.ÿ6

Všimněme si nyní jedné charakteristické vlastnosti některých Heinleinových knih.
Konkrétně se jedná o Měsíc je drsná milenka, The Puppet Masters (1951, č. Vládci
loutek, 1992) a Friday. Nemohu samozřejmě vyloučit, že tvrzení uvedená dále neplatí
ještě pro další autorova díla, která dosud v češtině nevyšla.
Jde o to, že ačkoli jsou knihy psány v ich-formě a vypravěč je vždy v centru dění

značné důležitosti, NIKDY není tím, kdo v daných situacích rozhoduje. Vždy je popsán
nějaký „Šéfÿ z Friday, „starý pánÿ z Vládců loutek nebo „profesor Bernardo de la Pazÿ
z Měsíc je drsná milenka. Vždy je vypravěč zmítán ze strany na stranu v rozhodnutích
těchto chytrých pánů. Mají někoho symbolizovat, nebo je to jen náhoda? Ví Bůh.

Konkrétněji se zmíním ještě o jednom románu — Friday. Stejně jako ve většině ostat-
ních knih se příběh odehrává v poměrně blízké budoucnosti, kdy se svět ještě téměř
nezměnil, ale už se mnohem více projevily problémy, kterých si dnes málokdo všímá, což
je chyba.
„. . . z přísně lidského hlediska jakýkoli pokus zastavit procesy, jimiž se přelidněná

města sama regulují, není laskavost. Mor je odporná smrt, ale rychlá. Vyhladovění je
taky hnusná smrt, ale velmi pomalá.ÿ7

4Robert A. Heinlein: Měsíc je drsná milenka (s. 127)
5Robert A. Heinlein: Měsíc je drsná milenka (s. 256)
6Robert A. Heinlein: Měsíc je drsná milenka
7Robert A. Heinlein: Friday (s. 252)
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Žena zrozená ze zkumavky s použitím vybraných genů, dokonalá bytost zvláštních
schopností a agentka zvláštního poslání v nakaženém světě. Přesně tohle je Friday.
„Uvedu jasné příznaky nakažené kultury: Násilí. Přepady. Odstřelování ze zálohy.

Bombové útoky. Terorismus ve všech podobách. Samozřejmě výtržnictví. Ale bojím se,
že malé projevy násilí, které útočí na lidi den za dnem, poškozují kulturu dokonce více,
než výtržnictví, která vzplanou a pak utichnou. Mám dojem, že to je všechno. Aha, branná
povinnost, otroctví, despotický nátlak všeho druhu a uvěznění bez možnosti kauce a bez
okamžitého výslechu — ale tyhle věci jsou zřejmé. Všechny dějinné epochy je mají na
seznamu.ÿ8

Stále se opakuje přání „někam patřitÿ, někam v klidu patřit, být součástí, mít jistotu.
Jednoduše řečeno a těžko proveditelné, když pravda je taková, že „už je příliš pozdě
zachraňovat tuto celosvětovou kulturu, ne jenom groteskní show tady v Kaliforniiÿ9.
Ale pětasedmdesátiletý starý pán Robert Heinlein je optimista.
„Ano, někam patřím.
A povím vám, je to nádherně hřejivý pocit.ÿ10

3.2 John Wyndham

„Za ním je jakási obrovská zuhelnatělá poušť. I skály jsou tam
ostré, ničím neohlazené. V moři nejsou ryby, ani plevelné, ani
vodní sliz; když tam jednou připlula jakási loď, všecek nános na
dřevě, vilejši a takové věci jí samy odpadly od trupu. Neuvidíš
ani páky, nic se tu nehýbe, leda vlny, co narážejí na černé
břehy.ÿ11

John Wyndham Parkers Lucas Beynon Harris narozený v roce 1903 je považován za
druhého klasika britské SF hned po H. G. Wellsovi. Povídky i romány publikoval už od
třicátých let, ale stále jakoby se nemohl nalézt.
Pak přišla válka, už druhá v autorově životě, ale zatímco ta první ho zasáhla ve věku,

kdy člověk ještě nemá v úmyslu příliš si všímat okolního světa, druhá na něho dopadla
plnou vahou, čemuž vděčíme za The Day of the Triffids (1951, č. Den trifidů, 1972,
1977, 1990, 1994), jímž započaly autorovy obrovské úspěchy. Den trifidů byl přeložen do
více než čtyřiceti jazyků, dokonce byl i zfilmován. Válka zůstala v autorově podvědomí
i nadále — po celou dobu, kdy píše své další katastrofické a invazní romány, z nichž asi
nejznámější jsou: The Kraken Wakes (1953), The Chrysalids (1955, č. Kukly, 1992), The
Midwich Cuckoos (1957, č. Midwichské kukačky, 1994) a Trouble with Lichen (1960).
Wyndhamova energie se postupně vytrácí, autor se na nějaký čas odmlčuje a teprve

rok před svou smrtí vydává Chocky (1968, č. Chocky, 1992), která je úplně jiná než
všechny předchozí knihy.

8Robert A. Heinlein: Friday (s. 269)
9Robert A. Heinlein: Friday (s. 269)
10Robert A. Heinlein: Friday (s. 394)
11John Wyndham: Kukly (s. 50)
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Všichni byli strašně zvědaví na padající hvězdy, všichni se dívali a všichni také oslepli.
(Neznámá látka, kterou přinesly hvězdy. Nebo to nebyly hvězdy?) Ulicemi Londýna se
potloukají davy slepců. Je s nimi konec. Zvláště když se lidská slepota tolik hodí chodícím
jedovatým kytkám — trifidům, kteří byli vyšlechtěni v Sovětském svazu (to jen na okraj).
Slepci jsou pro ně ideální obětí. Lidi, nevěřte, že odněkud přijde pomoc, celá Země je
zasažena.
Ti, kteří čistě náhodou nesledovali hvězdný ohňostroj, opouštějí Londýn přecpaný

slepci. Trifidi se množí stále rychleji, jsou organizovanější. Zdá se, že proti nim není
obrany.
Přibližně rok po oné události se hlavní hrdina Bill vrací do města. Londýn je v tros-

kách, zdi porostlé mechem se rozpadají, všude se povalují kostry nešťastníků. Je konec.
Nikoli však knihy. Lidé, kteří přežili, se stahují na malý ostrov, kam se snad trifidi nedo-
stanou. Zůstanou tam tak dlouho,. . .
„. . .než nadejde konečně den, kdy my, nebo naše děti, nebo snad děti jejich dětí,

překročíme mořské úžiny a podnikneme velké křižácké tažení proti trifidům a poženeme
je dál a dále, dokud nevymítíme z tváře země i toho posledního, z tváře země, kterou si
uzurpovali.ÿ12

To je Den trifidů.
Pohoda, ne? Padá hvězda, přejme si něco! Lidé jsou tak ukolébáni nicneděním, že si

už ani nedokáží připustit dění. Jsou k němu slepí, SLEPÍ. . . A najednou se děje. To ale
nikdo nečekal. Co teď? Nikdo nám nepomůže, všichni jsou na tom stejně. Snad jen ostrov
nás zachrání.
Uvědomme si, že kniha vychází jen „chvilkuÿ po válce.
Neměli bychom si myslet, že válka už byla, a proto další nebude. Vždyť tahle byla

už druhá! Nevěřme, že válkou se síly vyrovnaly. (Kde to byli trifidi vyšlechtěni?) Když
nebudeme slepí, nebudeme překvapeni a budeme schopni využít výhody svého ostrova.
Jsme přece Britové!

Vsuvka č. 4

(Co je to klasická invazní SF):
Kdesi ve státě Iowa v USA přistál létající talíř. Stopy jsou zahlazeny téměř ještě dříve,

než se objevily. Způsobili to mimozemští měkkýši, kteří jsou schopni ovládat lidi k obrazu
svému. Invaze se šíří po celých státech. Buď ty, nebo oni. Zabíjej!
Lidský důmysl nakonec vítězí a vetřelci jsou zničeni. Ještě předtím se také podařilo

zjistit, odkud pocházejí. Není to daleko.
„Mysleli jsme si, že vesmír je prázdný a že jsme automaticky pasováni na pány všech

stvoření. Jenže teď je situace jiná. Jestliže se člověk bude chtít stát trpěným příslušníkem
vesmírné smečky, nebo dokonce respektovaným sousedem, bude si to muset vybojovat.
Překovejme pluhy zase v meče; opačný proces je dílem fantazie staropanenských tet a
bláznivých snílků.ÿ13

„Cítím se rozjařeně. Vládci loutek! Svobodní lidé přicházejí, aby vás zničili.

12John Wyndham: Den trifidů
13Robert A. Heinlein: Vládci loutek (s. 270)
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Smrt a zkázu.ÿ14

Stejná příčina a stejný průběh. Však náš čas nadejde, jsme Američani! A stejný konec.
Tentokrát však ve Vládcích loutek Roberta A. Heinleina.

Kdysi dávno, v minulosti dnes již zapomenuté, se odehrála katastrofa. Jaká? . . . v mi-
nulosti dnes již dávno zapomenuté. . .
Ve vesnici se čas od času narodí dítě s nějakou odchylkou. Takové nemá právo na

život. Je dílem ďábla a je jeho pomocníkem. Avšak ne každá mutace je odhalitelná. Děti
nadané telepatickými schopnostmi mají šanci zůstat skryté. Ale stejně tak, jako kukla
nezůstává navždy kuklou (vylíhne se z ní třeba nádherný motýl), i pravda vyplave jednou
na povrch.
Odteď jsou děti pronásledovány. Vlastními rodiči.
Přijdou jim na pomoc lidé z jiné oblasti Země, kde vyrůstá nové společenství —

společenství telepatů. Pomoc je však krutá. Znamená smrt pro ty, ze kterých vzešli.
„Žádné zabíjení není příjemné, ale předstírat, že se bez něho dá žít, by byl sebeklam...

A tak jako se musíme udržovat naživu, stejně tak jsme povinni ochranou vlastní rasy proti
jiným, které by ji rády zničily — jinak nesplníme svěřený úkol.
Ty nešťastníky z hraniční země neuvrhl do špíny a bídy žádný jejich vlastní čin —

prostě před sebou neměli budoucnost.ÿ15

Vývoj je naprosto přirozená věc. I krutá. Bez boje by zkrátka žádný vývoj nemohl
existovat. A lepší je vždy ten, který porazí druhé. Pro vítězství mu nestačí, že ostatní
převyšuje nějakou ušlechtilou vlastností. Jediná vlastnost, která zvýhodňuje ve stálém
boji o přežití, je schopnost zlikvidovat více konkurentů.
Všechno je v pořádku, dokud za aktéry boje myslí a rozhoduje „Přírodaÿ. Ale lidé

přece myslí sami za sebe, z čehož pramení spousta falešných záminek pro boj. Jenže tuhle
falešnost nehodnotí nikdo nezávislý, ale zase jen a jen lidé. Zkusme se na sebe podívat
jako na ostatní pozemský život. Nejde to moc dobře, co? A víte proč?
Protože to byli ti samí lidé, kdo „zlidštělÿ prohlášením, že zabíjení je nelidské. Teď si

myslí, kdovíčím nejsou.

Jak jsem řekl, Chocky je úplně jiná než všechny ostatní Wyndhamovy knihy. Žádné
SF, které si někteří autoři a jiní lidé blízcí žánru zvykli označovat jako tvrdé.
Svět v knize je totožný se světem okolo. Stejně tak i čas. Hlavním hrdinou by byl

docela obyčejný chlapec Mathew nebýt toho, že se na něho telepaticky napojila neznámá
bytost. (Teď mne napadá, že když se řekne bytost, nevyzní to tak, jak by mělo. Chtěl jsem
pojem pro něco, o čem nevím nic jiného než existenci — bytí. Ničím jiným se neprojevuje.
Prosté bytí. To je Chocky — ona neznámá bytost.)

14Robert A. Heinlein: Vládci loutek (s. 271)
15John Wyndham: Kukly (s. 160)
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V celé Wyndhamově poválečné tvorbě můžeme najít známky varování. Varování, že
pokud lidé nezmění své povahy a své konání, nedopadnou dobře. Jenže na sklonku svého
života autor zjišťuje, že se sice jeho knihy staly bestsellery, tedy byl nadmíru splněn
předpoklad k tomu, aby si alespoň někdo všiml, o co tady jde, ale nikdo se tak nechová.
Jak se říká, skutek utek. Vůbec nic se nezměnilo. Svět je v základě pořád stejný, jen o pár
let starší.
Každý přece viděl, co dokáže válka, ale nikomu to asi nevadí. Klidně pokračuje dál.

Irsko konečně není daleko, není pro autora — Angličana nijak exotickou zemí. Válek
v exotických zemích si totiž nikdo nevšímá. Jsou velmi blízko k neskutečnu.
Nic se nezměnilo. . .
Wyndham se už nepokouší vymýšlet nějakou komplikovanou katastrofu. Ke konci

knihy říká své myšlenky přímo — že si o sobě moc myslíme, že se vejdeme za jeden
jediný nehet, že nejsme schopni sami si pomoci.
Může to udělat jen Bůh nebo . . . nebo Chocky.

3.3 Isaac Asimov

„1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit,
aby mu bylo ublíženo.

2. Robot musí uposlechnout příkazů člověka — kromě případů,
kdy tyto příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem.

3. Robot musí chránit sám sebe před zničením — kromě pří-
padů, kdy tato ochrana je v rozporu s prvním nebo druhým
zákonemÿ16

Isaac Asimov se narodil v roce 1920 ve Smolinsku, o tři roky později odešla jeho
rodina do Spojených států. Do roku 1958 působil jako profesor biochemie, poté se věnoval
pouze psaní. Kromě děl patřících do žánru SF napsal také velké množství odborných a
popularizačních knih. Bývá řazen mezi nejplodnější současné autory.
Na počátku Asimovova rozsáhlého díla stojí povídky o robotech, ve kterých přivedl na

svět své tři zákony robotiky.17 Povídky publikoval nejprve časopisecky, poté je shrnul do
dvou sbírek: I, Robot (1950, č. Já, robot, 1981,1993) a The Rest of the Robots (1964). Ještě
později, v roce 1982, vyšla kompletní sbírka 32 povídek nazvaná The Complete Robot.
V roce 1963 dostal Asimov svého prvního Huga za „významný příspěvek k rozvoji žánruÿ,
konkrétněji právě za výše uvedené povídky, protože autorovo bezpochyby nejslavnější dílo,
ačkoli už napsáno, na své ohodnocení ještě čekalo.
Pokud jste se dosud nedovtípili, vězte, že bude řeč o trilogii Foundation (č. Nadace).

Jednotlivé díly: Foundation (1951, č. Nadace, 1991), Foundation and Empire (1952, č.
Nadace a říše, 1991) a Second Foundation (1953, č. Druhá nadace, 1991). Za tyto knihy
získal autor druhého Huga, Nadace byla označena jako „nejlepší série všech dobÿ. Tenkrát
ještě nikdo nemohl tušit, že Asimov podlehne prosbám svých přátel (jak sám tvrdí) nebo
příhodnému naladění trhu (o čemž se tak hlasitě nezmiňuje). Ať to ale bylo jakkoli,

16Isaac Asimov: Já, robot
17Viz úvodní citát kapitoly.
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Asimov navázal na sérii ještě dalšími třemi knihami: Foundations Edge (1982, č. Nadace
na hranicích, 1992), Foundation and Earth (1986, č. Nadace a Země, 1992) a Prelude to
Foundation (1988, č. Předehra k Nadaci, 1992), čímž se zařadil k mnoha dalším autorům,
patřícím však spíše k fantasy,18 kteří píší „. . .cykly táhnoucí se jako smrad.. .ÿ19

Kromě knih již zmíněných můžeme v rozlehlém Asimovově díle najít také „vesmírné
detektivkyÿ20 jako The Caves of Steel (1954, č. Ocelová jeskyně, 1977) nebo The Naked
Sun (1956). I v těchto dvou románech se děj točí především kolem robotů.
Dalším významným autorovým dílem je román The Gods Themselves (1972, č. Ani

sami bohové, 1992), který se netýká ani robotů, ani Nadace. Zdůrazňuji to, protože mám
někdy pocit, jako by Asimov ani nic jiného nepsal. Vidíte, není to pravda. Román byl
oceněn oběma významnými cenami (Hugem i Nebulou) podobně jako povídka The Bi-
centennial Man (1976).
Žádné další knihy už nebudou. Klasik je mrtev. Je mrtev i zakladatel časopisu Isaac

Asimovs Science Fiction Magazine. Oba zemřeli 6. dubna 1992.

Autorita Trantoru, centra Galaktické říše, se pomalu vytrácí. Okrajové oblasti se
odtrhávají.
V téže době Hari Seldon vyvíjí novou vědu — psychohistorii (na statistice založenou

extrapolaci poznatků o minulosti do budoucího dění). Díky této vědě Seldon předpovídá
neodvratný rozpad říše. Zachránit ji není možno, nikdo Seldonovým vizím nevěří, ani
nemůže. Nikdo by přece nepřiznal, že přivedl svět „na bubenÿ.
Seldon zakládá dvě Nadace — dvě centra kultury a civilizace pro následující temné

období.
Nadace (též První Nadace), sídlící na planetě Terminu, to v žádném případě nemá

lehké. Musí si na okraji živořící říše vydobýt své místo. Nejprve vhodnou manipulací
svých nepřátel proti sobě navzájem, která posléze přerůstá až v náboženské dogma, neboť
Nadace zná jadernou energii a její okolí nikoli (důsledek pádu říše). Víra je dobrá věc,
ale nevydrží věčně. Nastupuje obchodní nadvláda. Oblast pod vlivem technicky vyspělé
Nadace se zvětšuje. Přesně podle Seldonova plánu.
„Nedopusť nikdy, aby ti tvůj smysl pro morálku zabránil vykonat správnou věc.ÿ21 —

Poměrně přesná charakteristika života Nadace. Jinak to nejde. Nikdy a nikde.

Jenže nelze vše ponechat exaktní vědě. Je sice přesná, jak praví její název, ale o před-
pokladech, ze kterých vychází, sama o sobě nic říkat nemůže. Jen její tvůrce ví, proč pro
ni vybral právě tento základ. Ona nikoli.

18např. Roger Zelazny, Piers Anthony, Frank Herbert
19Andrzej Sapkowski: V šedých horách zlato není, aneb hrst úvah o literatuře fantasy (Ikarie, 6/1994)
20science-fiction s detektivní zápletkou
21Isaac Asimov: Nadace
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Mezek: mutant, který se veškerým předpokladům vymyká. Ovládá stále větší část bý-
valé říše a chystá se na Nadaci. Co s ním? Seldon se svou psychohistorií nedokázal počítat
s každým jednotlivcem. Pravděpodobnost výskytu někoho takového, jako je Mezek, byla
téměř nulová. Zdá se, že tady plán končí.
Jenže Seldon věděl o omezeních své vědy. Proto založil Nadace dvě. Ta druhá se právě

chystá převzít režii. Je to jen několik lidí nadaných mimořádnými mentálními schop-
nostmi, několik lidí zahalených tajemstvím, několik lidí, kteří dohlížejí na plán Hariho
Seldona.
Mezek je zlikvidován, ale vyvstává nový problém. Aby měla existence Druhé Nadace

smysl, musí zůstat utajena před první. Ale lidé z Terminu by museli být slepí, kdyby si
nevšimli, že na zmizení Mezka bylo něco podivného.
První Nadace tuší mentaliky. První Nadace přece nemůže dopustit, aby byla někým

ovládána, aby byla jen loutkou a za nitky tahal někdo jiný.
Už je to dávno, co lidé zavrhli Boha, neboť omezoval jejich svobodu. Nemohli dopustit,

aby byli k něčemu předurčeni bez možnosti to změnit. Cíl je jejich věc.
Asi Bůh skutečně nebyl, protože tenkrát se nic nestalo. Lidé se hnali, za čím chtěli, a

nikdo se nesnažil je omezit. Také mohli mít jen pocit, že jsou volní. Záleží na zručnosti
vládce loutek.
Podobným způsobem se i Druhá Nadace opět vytrácí.
Tak končí původní trilogie.

V dalších dvou dílech série se Asimov snaží najít důvod, proč je svět takový, jaký je,
klade svým hrdinům spoustu dotěrných otázek. Naznačuje, že odpověď je na začátku,
v základu. Pro Nadačany je oním základem „bájnáÿ planeta Země.
Na jedné straně stojí existence v souladu s přírodou a ostatními lidmi, v poklidném

životě bez zbytečností, kde vše má svůj přesný význam.
„Jídlo není od toho, aby člověku chutnalo.ÿ22

Na straně druhé je to zachování individualismu, svobody volby každého o způsobu
svého života.
Vše má své pro a proti.
„My jsme zatím mohli bojovat jen sami se sebou a jsme zvyklí na takové bratrovražedné

války. Útočník, který nás přistihne rozdělené, nás všechny ovládne nebo zničí.ÿ23

K čemu ale poklidný, nudný a nesvobodný život?
Nakonec Asimov odmítá jakékoli zárodky anarchie, nechává vyplout na povrch svoji

konzervativní povahu, když robot Daneel Olivaw formuluje nultý zákon robotiky nadřa-
zený všem ostatním:
„Robot nesmí způsobit újmu lidstvu nebo dovolit svou nečinností, aby lidstvu byla újma

způsobenaÿ24

Vstupem robotů do Nadace autor spojuje tuto sérii se svými knihami o robotech.

22Isaac Asimov: Nadace na hranicích
23Isaac Asimov: Nadace a Země
24Isaac Asimov: Nadace a Země (s. 409)
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Musím říct, že jsem o tomto kroku poměrně dlouho přemýšlel, ale jeho smysl mi dosud
uniká.
Touha po uceleném a svými silami uspořádaném díle?

Poslední knihu — Předehru k Nadaci bych od předchozího textu rád oddělil. Jednak
proto, že ačkoli psána jako poslední, časově se odehrává ještě před prvním dílem série,25

jednak proto, že není příliš nápaditá, ačkoli mnohé zde formulované myšlenky rozhodně
zajímavé jsou. Jenže na cca 400 stran jich je poněkud málo.
„Antigravitační vesmírné lety. Ale k tomu bude ještě potřeba spousta objevů a většina

fyziků, pokud vím, je pevně přesvědčena, že je to naprosto vyloučeno.. . Jenomže většina
z nich si myslela totéž o gravitačních výtazích.ÿ26

„Proč, pomyslel si, tak mnoho lidí prožije celý svůj život, aniž by se pokoušeli hle-
dat odpovědi na otázky, aniž by je ty otázky vůbec napadly? Copak je v životě něco víc
vzrušujícího, než hledat odpovědi na otázky?ÿ27

„. . .s elementárními částicemi. Těch je nepředstavitelné množství a pohybují se a kmi-
tají nepředvídatelným způsobem, ale tento zdánlivý chaos se řídí určitými základními
pravidly, takže by bylo možno vypracovat kvantovou mechaniku, která dokáže zodpově-
dět otázky, které umíme položit. Při studiu lidské společnosti dosazujeme za elementární
částice lidské bytosti, ale je třeba vypořádat se s novým faktorem, lidskou myslí.ÿ28

O lidské pohodlnosti pojednává román Ani sami bohové.
Profesor Hallam objevil zázračný zdroj energie, naprosto ideální, nevyčerpatelný a

zadarmo. Ale každý přece ví, že. . .
„Všechny zdroje energie v našem vesmíru se vyčerpávají. Nedá se s tím nic dělat.

Všechno teče z kopce pouze v jednom směru a my můžeme dosáhnout dočasného zpětného
toku jen využitím nějakého většího toku směrem dolů v našem blízkém okolí. Jestliže
chceme věčný zdroj užité energie, potřebujeme cestu, která vede z kopce v obou směrech.
To je paradox našeho vesmíru; je přece logické, že všechno, co v jednom směru vede
z kopce, vrací se zpět do kopce.ÿ29

Druhá část knihy není z našeho světa. Asimov vykonstruoval vlastní vesmír s vlastním
životem a vlastními pravidly. Vesmír, odkud Hallam čerpá energii a který díky odlišným
fyzikálním zákonům zároveň čerpá energii z vesmíru našeho. Žijí tu měkkýši, kteří. . .
čtenáře po chvíli začnou unavovat. Právě tato část knihy byla zcela jistě jedním z hlavních
důvodů udělení Nebuly, neboť není příliš obvyklé, že si autoři vymýšlejí zcela vlastní světy

25Měl bych upozornit, že není psána tak, aby byla čtena jako první, neboť dále vysvětluje již známé
věci.
26Isaac Asimov: Předehra k Nadaci
27Isaac Asimov: Předehra k Nadaci
28Isaac Asimov: Předehra k Nadaci
29Isaac Asimov: Ani sami bohové (s. 36)
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úplně bez lidí a lidských principů. Ale absence lidskosti má za následek, že s radostí
přivítáte část třetí.
„. . .člověk prostě nemůže jít zpět. Nemůžeš nacpat kuře zpátky do vajíčka, víno zpět

do hroznu, dítě zpátky do lůna. Když chceš mít pokoj od dítěte, nestačí, když mu jen
vysvětlíš, že by něco mělo udělat, ale nabídneš mu něco, co by chtělo mít.ÿ30

Není možné vzít lidem něco, co jim ulehčuje život a na co si zvykli. Budou se zlobit,
ať jim bude kdokoli cokoli vysvětlovat.
„. . .veřejnost by mu neuvěřila, ani kdyby Hallama takříkajíc převálcoval, protože by to

směřovalo proti jejím krátkodobým zájmům.ÿ31

Musíte jim nabídnout nový způsob, jak dosáhnout minimálně stejného pohodlí jako
způsobem předchozím, který potom bude vytlačen. Asi ano.
Vývoj.

3.4 Frank Herbert

„úskoky v úskocích jiných úskoků.. . zdánlivě bez konce.ÿ32

Ekolog Frank Herbert se narodil v Tacomě v roce 1920. Vystudoval Washingtonskou
univerzitu v Seattlu. Předtím, než se dal na dráhu profesionálního spisovatele, dlouho
pracoval jako reportér, fotograf a redaktor. Zemřel v roce 1986. Na rakovinu.
Herbertovo dílo můžeme rozdělit do dvou skupin.
Do jedné z nich krom jiného patří první autorova povídka Hledáte něco? (1952)33

uveřejněná v časopise Starling Stories a romány Zelený mozek (1966), Heisenbergovy
oči (1966), The Godmakers (1972, č. Stvořitelé Boha, 1993) nebo Hellstormská kronika
(1973).
Herberta proslavila především druhá část jeho díla — Dune (1965, č. Duna, 1988)

oceněná Nebulou v roce 1965 a Hugem o rok později. Touto knihou ze sebe udělal klasika
SF literatury.
Podobně jako Asimov ani Herbert nezůstal pozadu a postupně napsal dalších pět

pokračování svého úspěšného díla. Jsou to Dune Messiah (1969, č. Spasitel Duny, 1993),
Children of Dune (1976) atd.
Mohl bych je vyjmenovat všechny, ale nemá to smysl. Český čtenář se s nimi asi nijak

brzy nesetká. Vždyť Spasitel Duny na sebe nechal čekat celých pět let od vydání prvního
dílu, a teď už nadšení probuzené po roce 1989 opět usíná.

„Tento pokus o vizi budoucnosti je s pokorou a obdivem věnován lidem, jejichž pra-
covní úsilí ve skutečnosti předčí naše představy — ekologům vyprahlých krajů, ať jsou

30Isaac Asimov: Ani sami bohové (s. 198)
31Isaac Asimov: Ani sami bohové (s. 177)
32Frank Herbert: Duna (s. 53)
33U Franka Herberta se mi nepodařilo zjistit anglické (originální) názvy jeho knih, takže zde uvedené
se nemusí shodovat s názvy budoucích českých překladů.
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kdekoli a ať pracují v jakékoli době.ÿ34

Rod Atreidů přijíždí na Arrakis, aby odtud vyhnal dosavadní vládce — Harkonneny.
Jsou to vládci špatní, kteří sedí na jediném zdroji melanže v celém vesmíru. Tímto zdro-
jem je právě Arrakis. Melanž — koření, které umožňuje pohled do budoucnosti, koření,
na němž závisí spousta věcí a jehož neexistence je nemyslitelná.
Arrakis je planeta plná pouště. Ne nadarmo je nazývána Duna. Písek od obzoru k ob-

zoru, který brázdí pouze píseční červi nepředstavitelných rozměrů. . . a fremeni. Původní
obyvatelé Arrakisu, kteří by chtěli mít na své planetě řeky, zelené stromy, moře. . . Snaží
se — a postupují.
Po smrti svého otce přichází Paul Atreides mezi fremeny a stává se jejich prorokem

MuadDibem. Až příliš je Paul zmítán osudem, až příliš dobře se vyplňují všechna vidění
budoucnosti, která kdy měl a která vyúsťují. . .
„A znovu se upamatoval na vizi fanatických pluků, které šly pod zelenočerným prapo-

rem Atreidů, drancovaly a pálily vesmír ve jménu svého proroka MuadDiba.
To se nesmí stát, sliboval si.ÿ35

Atreidové s pomocí fremenů nad Harkonneny vítězí, ale Paul optimismem nijak neo-
plývá. Jako noční můra ho stále straší temná stránka budoucnosti. Lepší nevědět a nemít
pocit odpovědnosti za něco, s čím nemohu nic udělat.
„Paul pochopil, jak marný byl každý jeho pokus změnit z toho všeho sebemíň. Dříve

myslel na to, že se postaví džihádu sám uvnitř sebe, ale nyní věděl, že džihád bude. Jeho
legie se budou se vztekem v srdci vydávat z Arrakisu na výpravy i bez něho. Potřebovali
pouze legendu, a tou se on už stal.ÿ36

Příběh z pozadí — boj o zlidštění podmínek na Duně — se zdá být na dobré cestě.
Snad se fremeni dočkají. Dokázali už hodně a jdou správnou cestou.
Duna je dokonalá do nejposlednějšího detailu, knihu navíc doplňují dodatky o ekologii,

náboženství a zeměpisných podmínkách planety.
„Byly to levné masky nasazené na zatuchlé myšlenky — hlasy, které drmolily, aby

přehlušily hlasité ticho ve svých nitrech.ÿ37

Ani motivy jednání postav a jejich myšlení nejsou odstrčeny kamsi do pozadí. Právě
naopak. Kniha se z velké části odehrává v úvahách Paula MuadDiba, v jeho vizích, v jeho
plánech. Toto pojetí silně kontrastuje se strohým stylem R. A. Heinleina.

I ve Spasiteli Duny zůstává zachován dualistický charakter příběhu. Herbert nás za-
plétá do stále složitějších plánů v plánech jiných plánů.
MuadDibova vláda nad Arrakisem, pokus o jeho likvidaci a vůbec celý život Duny se

řídí mnohými dříve, nyní i zítra známými pravdami. . .
„. . .aby věřili, nikoli aby věděli. Vírou lze manipulovat. Jen vědění je nebezpečné.ÿ38

34Frank Herbert: Duna (s. 5)
35Frank Herbert: Duna (s. 335)
36Frank Herbert: Duna (s. 524)
37Frank Herbert: Duna
38Frank Herbert: Spasitel Duny (s. 23)
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„Moc má tendenci izolovat ty, kdo jí mají příliš mnoho. Nakonec ztrácejí kontakt
s realitou.. . a padnou.ÿ39

Žádný med žít tady. Člověk by očekával, že se lidé budou bránit. Jenže to tak není.
„Lidé lpí na imperátorském vedení, neboť vesmír je nekonečný. Pociťují osamocenost,
jestliže je nesdružuje jednotící symbol. Pro osamocené lidi je imperátor nejvyšší instancí.
Mohou se na něho obrátit a říct: Vidíte, ON je tamhle. My jsme díky jemu. Možná, že
náboženství slouží témuž cíli.ÿ40

Světu, zdá se, není pomoci.
„Není úniku — platíme za násilnosti svých předkůÿ41

Co hůř, hroutí se i druhý autorův záměr — udělat z Duny ráj. Každý zásah do přírody
dopadne špatně. Nech ležet, jak to leží, jinak je konec. Zkuste si plně uvědomit dosah
těchto vět. To je strašné!
„Voda, kdysi duše Arrakisu, se proměnila v jed. Voda s sebou nesla mor. Pouze poušť

zůstávala čistá.ÿ42

„Fremen se zablácenýma nohama!ÿ43

Paul se snaží, jak může, ale zachránit svět, když není úniku, je nemožné. Oslepne,
ale snad se mu podařilo vrátit některé věci do rovnováhy. Teď podle starého fremen-
ského zvyku odchází zemřít do pouště. Poprvé za život mu v hlavě může s plnou silou
problesknout myšlenka. . .
„Teď jsem svobodný.ÿ44

3.5 Kurt Vonnegut, jr.

„Proč zrovna já?

To je věru pozemšťanská otázka, pane Pilgrime. Proč zrovna
vy? A proč my, když se to tak vezme? Proč vůbec něco? Prostě
proto, že tento okamžik je. Viděl jste někdy brouky lapené v jan-
taru?.. . A právě tak jsme my polapeni v jantaru tohoto oka-
mžiku. Neexistuje žádné proto.ÿ45

Kurt Vonnegut se narodil 11. listopadu 1922 v Indianopolisu. Vystudoval biochemii
na Cornellově univerzitě, strojní inženýrství na Carnegieho technickém institutu a antro-
pologii na Chicagské univerzitě. Úctyhodně široký záběr.
Svůj první román Player Piano (č. Mechanické piano, 1979) vydává Vonnegut v roce

1952. Ani prvotina, ani další dva romány — The Sirens of Titan (1959, č. Sirény z Titanu,
1985) a Mother Night (1961, č. Matka noc, 1992) — ještě nezpůsobily ten obrovský vý-
buch autorovy popularity, který se dostavil až s románem Cats Cradle (1963, č. Kolíbka,

39Frank Herbert: Spasitel Duny (s. 84)
40Frank Herbert: Spasitel Duny (s. 86)
41Frank Herbert: Duna (s. 162)
42Frank Herbert: Spasitel Duny (s. 184)
43Frank Herbert: Spasitel Duny (s. 184)
44Frank Herbert: Spasitel Duny (s. 204)
45Kurt Vonnegut: Jatka č. 5 (s. 51)
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1976, 1994) a který byl ještě přiživen knihou God Bless You, Mr. Rosewater (1965). Kurt
Vonnegut se stal velmi oblíbeným autorem především ve studentských kruzích.
Roku 1969 autor vydává svůj pravděpodobně nejlepší román Slaughterhouse-Five (č.

Jatka č. 5, 1973, 1994). Ani další knihy nezůstávají ve stínu těch předchozích. Ani v ro-
mánech Breakfast of Champions (1972, č. Snídaně šampiónů, 1981) a Slapstick (1976, č.
Groteska, 1981, 1994) Kurt Vonnegut na svoji popularitu nehřeší.

Matka noc „je jediný z mých příběhů, jehož morální ponaučení znám. Nemyslím, že je
to nějaké podivuhodné ponaučení, jenomže ho náhodou znám: Jsme to, co předstíráme,
že jsme, a tak musíme být na to, co předstíráme, že jsme, opatrní.ÿ46

Howard Campbell působil za druhé světové války v nacistickém Německu jako ame-
rický špión. Aby kryl své poslání, vykřikoval Hitlerova hesla a vůbec se velmi aktivně
zapojil do tamějšího dění. Pro mnohé to byl právě on, kdo je přesvědčil o správnosti
fašismu.
Po válce Campbell žije pod novým jménem zcela obyčejný život kdesi v Americe.

Nikdo by do něho neřekl, že pomáhal šířit takové svinstvo, jakým fašismus nepochybně
byl. (Za války by do něho nikdo neřekl, že je americkým špiclem.)
Campbell si začíná uvědomovat, že tenkrát se do své divadelní role přespříliš vžil, že

mnohem více posloužil druhé straně než té, které sloužit měl. Proces uvědomění je ještě
urychlen jeho čistě náhodným objevením, následným zatčením a připravovaným soudem
za jeho válečné zločiny.
Na dopis, který vysvětluje jeho pravé válečné poslání, reaguje následujícím způso-

bem. . .
„Takže jsem opět skoro svobodný člověk a mohu se dát, kam se mi zlíbí.
Shledávám tuto vyhlídku k zvracení.ÿ47

Takový je tedy Campbellův příběh začínající ve válce a končící sebevraždou. Příběh
o tom, že tenhle svět má tendenci vše, co řeknete, použít proti vám.
Je to smutný příběh. Je smutné, že takový je svět.
„Tato kniha je zpětně věnována Howardu W. Campbellovi, Jr. — muži, který sloužil

zlu příliš otevřeně a dobru příliš skrytě, což je zločin jeho doby.ÿ48

„Snad už nějakých sto tisíc let nebo ještě déle proplétají dospělí provázek mezi prsty
a nastrkují ho před oči svým dětem.
Hmm.
Newt zůstal schoulený v křesle. Roztáhl zamazané ruce, jako by mezi nimi vypínal

kolíbku. Není divu, když z toho děti cvokatí. Celá ta kolíbka je jen několik iks mezi něčíma

46Kurt Vonnegut: Matka noc (s. 4)
47Kurt Vonnegut: Matka noc (s. 158)
48Kurt Vonnegut: Matka noc (s. 8)
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rukama a dětičky na všechna ta iks civí a civí a civí. . .
A?
A žádnou kolíbku nikde nevidí.ÿ49

Další Vonnegutova groteska, kterou se zde budu zabývat, vypráví o marnosti.
V Kolíbce si pro sebe autor připravil roli autora biografie o Felixu Hoenikkerovi —

o jednom z tvůrců atomové pumy. Vonnegut se ve svém pátrání po informacích dostává
na ostrov San Lorenzo, kde se má setkat s. . .
. . .autor už v této knize není tak zahleděný jen do války, už si více všímá i současné

Ameriky — a co to nevidí: nic než potrava pro jeho pesimismus, který si tak rád pěstuje
a krmí.
„Kristepane, vždyť u nás v Chicagu se už vůbec žádný bicykly nedělaj. Vládnou tam

jen samý mezilidský vztahy. Všude dřepěj samí vědátoři a vymejšlejí, jak udělat každýho
šťastným. Nikoho nemůžete propustit, ať proved, co chtěl; a když někdo čirou náhodou vy-
robí bicykl, obviní ho odbory z krutosti a nelidskejch praktik a vláda ten bicykl zkonfiskuje
na daně a daruje ho nějakýmu slepci v Afgánistánu.ÿ50. . .
. . . na ostrov San Lorenzo, kde se má setkat s tamějším náboženstvím bokononismem

a hlavně s ledem typu 9.
Led typu 9 je posledním Hoenikkerovým objevem. Brzy po jeho uskutečnění velký

vědec umírá. Led typu 9 je velmi zákeřná látka, která taje až při 57 C a stačí jen její
malý úlomek k tomu, aby rázem ztuhla všechna voda, která s ním přijde do styku.
„Več může lidstvo doufat, ptal jsem se v duchu, nachází-li se na světě lidé typu Felixe

Hoenikkera, kteří vloží hračku, jako je led typu 9, do rukou tak krátkozrakých dětí, jakými
takřka všichni muži a ženy nepochybně jsou?
A vzpomněl jsem si přitom na Bokononovu Knihu čtrnáctou, kterou jsem minulý večer

celou přečetl. Kniha čtrnáctá má název: Več může přemýšlivý člověk doufat ohledně lidstva
na Zemi na základě zkušenosti uplynulých miliónů let?
Přečíst Knihu čtrnáctou netrvá dlouho. Skládá se ze dvou slov a tečky.
Ta slova jsou:
V nic.ÿ51

Katastrofa. V led typu 9 se promění veškerá voda na Zemi. Jen málo lidí přežije. Stačí
se dotknout ledu jazykem a je po vás.
Nádherný konec pro tento svět.
„Když se bláto v podobě člověka posadilo, rozhlédlo a promluvilo, Bůh se k němu

naklonil blíže. Člověk zamrkal. Jaký má tohle všechno smysl? zeptal se zdvořile.
Musí mít všechno nějaký smysl? zeptal se Bůh.
Samosebou, řekl člověk.
Pak tedy nechávám na tobě, abys pro tohle všechno nějaký vymyslel, řekl Bůh. A ode-

šel.ÿ52

Co na to říká Bokonon, tvůrce prolhaného náboženství, které hlásá: žijte ve lži a
budete smělí, zdraví a šťastní?
„Kdybych byl mladší, sepsal bych dějiny lidské hlouposti; pak bych vylezl na vrcholek

McCabeho hory a ulehl bych na záda se svými dějinami pod hlavou místo polštáře; a potom

49Kurt Vonnegut: Kolíbka (s. 115)
50Kurt Vonnegut: Kolíbka (s. 64)
51Kurt Vonnegut: Kolíbka (s. 170)
52Kurt Vonnegut: Kolíbka (s. 184)
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bych sebral ze země trochu toho modrobílého ledu, co dělá z lidí sochy, a udělal bych ze
sebe sochu: jak ležím na zádech, děsivě se šklebím a dělám dlouhý nos na Vítekoho.ÿ53

Byla tu zmíněna atomová bomba, takže určitě víte, co je zač led typu 9.

„Víte, co říkám lidem, když slyším že píší knihu proti válce?
Říkám: Proč místo toho nenapíšete knihu proti ledovcům?
Čímž měl ovšem na mysli, že války se dají zastavit asi tak snadno jako ledovce. Já si

to myslím také.ÿ54

Billy Pilgrim, hlavní postava Jatek č.5, „pendlujeÿ časem a ukazuje tak čtenáři zpře-
házené kousíčky svého života.
Všechna autorova díla55 jsou psána v krátkých a mnohdy ne úplně navazujících kapi-

tolách nebo jen útržcích textu, ale Jatka č.5 jsou v tomto ohledu nejextrémnější. Matka
noc a Kolíbka jsou vyprávěny chronologicky. Jatka č.5 nic podobného neznají — nicméně
kniha nepůsobí chaotickým dojmem. Řekl bych, že Vonnegutův styl je přirovnatelný
k psychickému automaticismu surrealistů, ale logika řazení jednotlivých okamžiků je vi-
ditelnější.
„Každá skupina znaků je stručným, naléhavým sdělením — popisem situace, místa

děje. My Tralfamadořané je čteme všechny najednou, nikoli jednu po druhé. Mezi jednot-
livými sděleními žádný určitý vztah není, tedy krom toho, že je autor pečlivě zvolil tak,
aby v souhrnném pohledu vytvářely obraz života, jenž je krásný, překvapivý a hluboký.
Nemají začátek, střed ani konec, nenajdete v nich napětí, morálku, příčiny ani následky.
Co na svých knihách milujeme, jsou hlubiny mnoha skvělých okamžiků, viděných v jednu
jedinou chvíli.ÿ56

Vonnegut sleduje dvě hlavní dějové linie. První z nich jsou Billyho válečné zážitky.
Billy je zajat Němci (stejně jako Kurt Vonnegut), je nucen pracovat pro ně v Drážďanech
(stejně jako Kurt Vonnegut) a je svědkem ohnivého bombardování tohoto města (stejně
jako Kurt Vonnegut). Mimochodem Billy Pilgrim se narodil v roce 1922 v Indianopolisu
(stejně jako Kurt Vonnegut).
Pokud se někdo zmiňuje o této knize, víceméně říká, že jde o děsivý obraz bombardo-

vání Drážďan. Nevěřte tomu. O zkáze Drážďan toho autor moc nenamluví. Děs zůstává.
„Nemusíme o tom mluvit vůbec, řekl Billy. Chci jenom, abyste to věděl: byl jsem

tam.ÿ57

Druhý důležitý moment je Tralfamador. Planeta kdesi a kdysi. Billy se setkává s jeho
obyvateli, aby vyslechl, co si o nás myslí. Chápou svět zcela jinak než my.
„Mohou upřít oči na vrcholek nejvyšší hory, na ptáka, na oblak, na kámen přímo

před sebou, anebo se zadívat do hlubin kaňonu za svými zády. S nimi je tam však i
tenhle nebohý Pozemšťan a jeho hlava je uzavřena v ocelové kouli, kterou si nikdy nemůže

53Kurt Vonnegut: Kolíbka (s. 198)
54Kurt Vonnegut: Jatka č. 5 (s. 10)
55Samozřejmě tím myslím všechna díla, která jsem četl.
56Kurt Vonnegut: Jatka č. 5 (s. 57)
57Kurt Vonnegut: Jatka č. 5 (s. 116)
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sejmout. V kouli má pouze jediný průzor a k tomuto průzoru je přivařena dvoumetrová
trubka.
To byl jen začátek Billyho strastí v téhle metafoře. Navíc byl připoután k ocelové mříži,

přišroubované k plošinovému vagónu, který se pohyboval po kolejích, a Billy nemohl ani
pohnout hlavou, ani se dotknout trubky. Nevěděl, že se nachází na plošinovém vagónu,
dokonce si ani neuvědomoval, že by na jeho situaci bylo něco zvláštního.
Vagón se někdy jen ploužil, jindy zas ujížděl nesmírnou rychlostí, často zastavoval —

stoupal do vrchů a zase sjížděl dolů, vybíral zatáčky, hnal se po přímé trati. Ať viděl Billy
trubkou cokoli, nezbývalo mu než si říkat: Tohle je život.ÿ58

Tak co je život?
Nevíš nic.

„. . .války se dají zastavit asi tak snadno jako ledovce.ÿ59

Jak asi může člověk, který se vrátil z Drážďan, smýšlet o válce ve Vietnamu, o lidech,
kteří mluví „ve prospěch vystupňovaného bombardování, ve prospěch vbombardování Se-
verního Vietnamu zpátky do doby kamenné, nepřijde-li k rozumuÿ.60

Odpověď považuji za jednoznačnou a jasnou. A řešení?
„Spojené státy byly balkanizovány, byly rozděleny do dvaceti drobných státečků, aby

už nikdy nemohly ohrozit světový mír.ÿ61

Jenže předpokládat, že někdo přijde k rozumu, není prozíravé. Nezbývá než. . .
„Dopřej mi, bože, síly
přijímat s jasnou myslí vše,
co nemohu změnit,
odvahy změnit,
co změnit mohu,
a moudrost vždycky rozpoznat,
co je co.
K věcem, které Billy změnit nemohl, patřila minulost, přítomnost a budoucnost.ÿ62

Viděli jste někdy brouky lapené v jantaru?

Groteska „vypráví o jednom hrozně starém muži v ruinách Manhattanu, kde takřka
všechny obyvatele zahubila záhadná nemoc zvaná zelená smrt. Žije tam se svou nevzděla-
nou, rachitickou, těhotnou malou vnučkou Melodií. Kdo to vlastně je? Domnívám se, že
jsem to já sám — experimentující s pocitem stáří.ÿ63

58Kurt Vonnegut: Jatka č. 5 (s. 72/73)
59Kurt Vonnegut: Jatka č. 5 (s. 10)
60Kurt Vonnegut: Jatka č. 5 (s. 42)
61Kurt Vonnegut: Jatka č. 5 (s. 88)
62Kurt Vonnegut: Jatka č. 5 (s. 42)
63Kurt Vonnegut: Groteska (s. 20)
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Eliza a její bratr Wilbur jsou nadání telepatickými schopnostmi. Při myšlenkovém
splynutí jejich mozků se stávají géniem. Sami nejsou nic.
„Žijeme ve Spojených státech amerických, kde nikdo nemá právo spoléhat na druhého

— a kde se každý učí jít svou vlastní cestou.
Pádluj svou vlastní kánoi.ÿ64

Eliza a Wilbur musí žít odděleně. Tak to chodí. V téže době Číňané pracují na mi-
mosmyslovém propojování jednotlivců. Tak to chodí.
Wilbur studuje medicínu. Později se stává presidentem Spojených států.
„Rozloučení čínského velvyslance bylo zdvořilé a přátelské. Prohlásil, že jeho vlast

přerušuje vzájemné vztahy pouze proto, že se už ve Spojených státech neodehrává nic, co
by Číňany mohlo zajímat.ÿ65

Státy už nelze zachránit. Chystá se je zničit individualismus jejich obyvatel. Ani plán
umělých rodin, který jako děti společně vymysleli Wilbur a Eliza a který nese název „Už
nikdy sami!ÿ, což je také podtitul knihy, nemůže pomoci.
Přicházejí nové nemoci. Lidé umírají. . .
V této době píše stoletý Wilbur svoje paměti nazvané Groteska. Píše o tom, jak se

mu jeví život.
„Kterou civilizovanou zemi by mohl zajímat takový Bídákov, jako je Amerika, řekla

Eliza.. .ÿ66

64Kurt Vonnegut: Groteska (s. 58)
65Kurt Vonnegut: Groteska (s. 69)
66Kurt Vonnegut: Groteska (s. 69)



4 Závěr

V textu své práce jsem nazval SF komerčním žánrem, nekvalitní literaturou, brakem.
Mnoho lidí to tvrdí, jenže většina z nich se dívala pouze na obaly. Já s tím nesouhlasím.
Ani vy byste neměli.
Představil jsem pět autorů — strohého Heinleina, klasika katastrof Wyndhama, tech-

nického Asimova, do fantasy laděného Herberta a „totálního pesimistuÿ Kurta Vonne-
guta, který od autobiografie a skutečného světa velmi nepozorovaně přechází do své děsivé
fantazie.
Nemyslíte, že těmi knihami chtěli více než jen vydělat peníze?
Nemohl jsem se zabývat všemi autory. Na to jich je příliš mnoho. Dosud jsem vůbec

nezmínil například Raye Bradburyho, autora knih Martian Chronicles (č. Marťanská
kronika) a Fahrenheit 451 (č. 451 Fahrenheita), o kterých jistě slyšel téměř každý.
Chtěl bych, abyste věděli, že science fiction dokáže být stejně umělecká jako každá

jiná beletrie. Vždyť každá beletrie je větší či menší měrou pouhou autorovou fantazií.
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