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�Úvodník

Úvodník
Milí čitatelia!

Máte pred sebou zrejme posledné neplatené vydanie Jupitera.
Začiatok roka bol pre náš časopis zlý. Koncom januára som dostal od vydavateľa správu, že už 

nebude časopis vydávať. Okolo 3000 stiahnutí štyroch čísel a časti nulky mu nie je dostatočnou 
devízou na ďalšie pokračovanie podnikania v tejto oblasti, pretože nepostačuje na pritiahnutie 
potenciálnych inzerentov. Niet sa mu čo čudovať, je to jeho biznis, jeho náklady a má na to právo. Keď 
som o pár dní zistil, že nám do súťaže „Poviedka za tisícku“ neprišli dovtedy žiadne poviedky, teda téma 
skutočne nezaujala, bol som na rázcestí. Snažiť sa ďalej vytvárať časopis, ktorý má slabú čitateľskú, 
no najmä autorskú základňu? Aj mimosúťažné poviedky nám chodia minimálne. Navyše, treba preňho 
vytvoriť inštitucionálnu základňu. A presviedčať všetkých, nech ho robia zadarmo? Alebo s ním skončiť 
a vydávať už iba regulárne e-booky, predávané štandardnou cestou?

Treba povedať, že tu mi pomohla redakcia. Redaktori sa vzdali predstavy aspoň akého – takého 
honorára, kým nebude nejaký finančný obnos na konte. Ja som si uvedomil, že pre knihy by som to 
vydavateľstvo musel zakladať tak či tak, a v nejakej forme v ňom Jupiter pokračovať teda môže. Lákala 
ma forma almanachu, čiže neperiodickej publikácie jednotnej témy. To vlastne Jupiter aj od ďalšieho 
čísla bude, aj keď nakoniec nebude výlučne na jednu tému a časť článkov bude všeobecná, minimálne 
v rubrikách ako Fandomas. Aj podnadpis necháme „Časopis o fantastike“, už sa vžil. Bude predávaný 
známymi predajcami e-bokov plus pre vás aj pre nás výhodnejšie by sa mal dať kúpiť cez našu stránku. 
Založil som si vydavateľstvo Rogerbooks a prvé platené publikácie, vrátane šiesteho Jupitera, by som 
chcel stihnúť na Istrocon.

Poďme teraz k tomuto číslu. Nedostatočná odozva v súťaži časoviek znamená, že si v ňom na túto 
tému prečítate iba dve poviedky – “Veritas” od Američana Roberta Reeda a text Diany Laslopovej, ktorá 
patrí medzi našich stabilných autorov ešte od čias Istrozinu. Ukážku zo svojho debutu nám zaslala 
Hanina Veselá a my sme sa rozhodli, že aj prvotiny by mohli mať v Jupiteri miesto. Literárna súťaž 
Dumky podvečerné je jednou z najvýraznejších aktivít mladej autorskej krvi na internete a my sme 
sa ju rozhodli podporiť uverejnením poviedky “Rubalíc”, ktorá do nej prišla. Posledný text je z “pera” 
jedného z najlepších autorov tvrdej science fiction u nás, Antona Stiffela, a mohli ste ho čítať v jednej 
z najlepších Fantázií, venovanej Marsu. Pre nás poviedku mierne upravil.

Výrazne sme zmenili publicistiku a prispôsobili ju tak forme, akou ju chceme prezentovať od 
budúceho čísla. Mala by sa takmer celá venovať literatúre, s presahom do fandomu či vedy. V tomto 
čísle ešte nájdete môj posledný článok o metale, ale ani hudbu už v ďalšom Jupiteri recenzovať 
nebudeme. Ak vás zaujala prvá časť textov o prednášaní Mirky “Elendilky” Klempovej, prinášame 
jeho pokračovanie. Okrem neho v rubrike Fandomas nájdete rozhovor s doživotným prezidentom 
Československého fandomu Zdeňkom Rampasom. Hlavný rozhovor čísla je tiež v češtine, rozprávame 
sa so zakladateľom Palmkníh Jirkom Vlčkom. Verím, že vás publicistika bude zaujímať rovnako ako 
v predchádzajúcich číslach.

Jupiter teda ide ďalej, no my práve teraz potrebujeme vašu podporu. Nie len takú, s akou nás 
prekvapila Aneta “Riddick” Čizmáriková, keď na dražbe na Slavcone nechala vydražiť vlastnoručne 
vyrobeného 21 cm vysokého Hana Sola zaliateho v karbonite a celý obnos venovala Jupiteru 
(ďakujeme!). Stačí nám posielať poviedky, ako viete z môjho blogu, témou šiesteho Jupitera má byť 
steampunk. Alebo sťahovať a šíriť odkaz na Jupiera, kým je zadarmo. Získate nám tak potenciálnych 
čitateľov, ktorí, keď si časopis kúpia, pomôžu k jeho pokračovaniu.

Ale teraz si už vychutnajte toto číslo.

Martin Králik, šéfredaktor a už aj vydavateľ



� vyhlásenie súťaže - Poviedka Istroconu 2013

Poviedka Istroconu 2013
Organizátori medzinárodného festivalu Istrocon a vydavateľstvo Martin Králik – Rogerbooks vyhlasujú 
literárnu súťaž Poviedka Istroconu 2013. Rovnako ako minulý rok, autori majú možnosť zapojiť sa do súťaže 
vo voľnej kategórii (píšte o všetkom čo vám napadne, ale poviedka musí obsahovať prvok fantastického 
ozvláštnenia), a v dvoch tematických:
 1.) vesmírna loď,
 2.) ihla.
Témy nie sú žánrovo obmedzené. Poviedky o vesmírnych lodiach alebo o ihlách teda môžu spadať podľa 
vášho výberu do oblasti sci-fi, fantasy, alebo hororu. Témy budú hodnotené každá osobitne. Ak sa v niektorej 
poviedke vyskytne výrazný motív ihiel i vesmírnych lodí, zaradí sa do tej kategórie, ktorú autor označil vo 
formulári. Ak autor prihlási do tematickej kategórie poviedku, v ktorej príslušná téma nezohráva významnú 
úlohu v deji, porota ju preradí do voľnej kategórie.
 Vesmírne lode ocenia najmä priaznivci tvrdej sci-fi a space-opery. No ani autori fantasy by sa nemali 
zľaknúť hviezdnych diaľok. Ak vesmírnym cestovateľom okorenia život trochou mágie, porotcovia si ich 
poviedky iste dobre zapamätajú.
 Ihly pôsobia oveľa všestrannejšie. Ich uchom prechádzajú ťavy, na hrotoch zasa tancujú zástupy anjelov. 
Ľudia tieto nástroje už od úsvitu civilizácie nechávajú rozprávať rozmanité príbehy, či už ich používa krajčír, 
grafik, opravár gramofónov, zdravotná sestra, chirurg alebo alternatívny liečiteľ – prípadne kúzelník, ktorý má 
v druhej ruke handrovú bábiku. Ihly sa nájdu aj medzi rybami, rastlinami a geologickými útvarmi. Ihly bodajú 
do mäsa i do oblohy, no dokážu aj spojiť veci rozdelené. Často sú mocnejšie ako meče. Budú výzvou pre vaše 
perá?

Oficiálnosti:
Súťaž je anonymná. Zúčastniť sa môže každý, kto sa zaregistruje na stránke Istroconu a zašle minimálne 
jeden príspevok spĺňajúci podmienky účasti:
– poviedka v slovenčine alebo v češtine, doteraz nepublikovaná;
– do vyhlásenia výsledkov nesmie byť text poslaný do inej súťaže;
– rozsah maximálne 15 normostrán (27 000 znakov vrátane medzier);
– počet súťažných príspevkov od jedného autora je neobmedzený;
– uzávierka je 1. 8. 2013 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky);
– o osude príspevkov doručených po uzávierke sa administrátor dohodne s autorom;
– organizátori si vyhradzujú právo uverejniť súťažné príspevky v zborníku Poviedky Istroconu 
a v elektronických publikáciách vydavateľstva Martin Králik - Rogerbooks

Pokyny:
– vyplňte registračný formulár podľa inštrukcií na stránke www.istrocon.sk;
– poviedku zašlite vytlačenú v štyroch kópiách na adresu OZ AnimeCrew, Mánesovo námestie 6, Bratislava 
a obálku označte heslom Poviedka Istroconu 2013;
– zároveň zašlite elektronickú verziu poviedky vo formáte .rtf (alebo .odt či .doc) na adresu 
poviedky@istrocon.sk.

Dobré rady:
– Súťaž je anonymná. Na vytlačené exempláre sa nepodpisujte, vaše meno a kontaktnú adresu uvediete 
v registračnom formulári. Pre istotu uveďte vaše meno aj v maili s elektronickou verziou poviedky.
– Nezabudnite vo formulári uviesť kategóriu, v ktorej chcete súťažiť (voľná / téma vesmírna loď / téma ihla)
– Poviedky vytlačte čitateľným fontom (preferujeme CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt.
– Nenechávajte si poslanie príspevkov na poslednú chvíľu.

Veľa chuti do písania želá porota 
(Miloš Ferko, Martin Králik, Dáška Mehešová, Bohumil „Hromovlad“ Stožický a Zuska Stožická).
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Nasledujúcu poviedku 

uverejňujeme za pomoci 

Amerického veľvyslanectva

Doteraz vďaka US Embassy Jupiter vydal:  

Mike Resnick – Frankensteinova nevesta (The bride of Frankenstein) – Jupiter 2

Brad R.Torgensen – Lúč svetla (The ray of the light) – Jupiter 3

Charles Stross – Nadčas (Overtime) – Jupiter 4

Robert Reed  – Veritas (Veritas) – Jupiter 5
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Robert Reed

Veritas
I

„Zaslúžite si pravdu, ale hlúpa pravda je, že si nepamätám presný dátum. Boli sme prváci na vysokej a bol 
letný semester. Tipujem, že marec alebo začiatok apríla. Bolo to večer, pravdepodobne neskoro. V pozadí 
hrala hudba, ale neodvážim sa hádať aká. Viem, že som sedel za stolom a môj spolubývajúci ležal na posteli. 
Čítal knihu, ktorú dostal za úlohu na Svetovú literatúru. Aeneida. To je jediný detail, ktorým som si istý. 
Nespomínam si, čo som sa učil ja, no jasne si pamätám, ako som civel na stránky, ktoré sa zlievali jedna do 
druhej a snažil som sa sústrediť. Vtedy som ucítil niečo zvláštne. Akoby ma vták ďobal do hlavy. Tu, za ľavým 
uchom. Chvíľu som vtáka ignoroval, ale napokon som sa otočil.

Lucian mal osemnásť ako ja. Ale kým ja som bol veľký chalanisko s nezaujímavou tvárou, povahou plachý 
intelektuál, môj spolubývajúci bol táto ohromujúco krásna postava s ostrými gréckymi črtami a nenútene 
provokatívnym šarmom. Keď som sa otočil, Lucian na mňa civel. Civel a usmieval sa. Jeho obrovské bystré 
tmavé oči sa do mňa zarezávali. Zdalo sa mi, akoby Lucian žiaril, akoby v ňom horel mocný biely oheň 
a prepaľoval sa na povrch každým jeho pórom, tými veľkými očami a pomedzi široké biele zuby. Vyľakal ma. 
Popravde, vydesil ma. Naprázdno som prehltol a zamrmlal som: »Si v poriadku?«

Luciana som miloval. Nie vo fyzickom zmysle, to nie. Ale v každom ďalšom ohľade som ho zbožňoval. 
Spoznali sme sa až na vysokej, ale bohovia rozhodli, že sme si súdení. Boh študentského ubytovania nás uvrhol 
do tej istej maličkej internátnej izby a okamžite sme sa spriatelili. V mojich očiach bol Lucian zázrakom. 
Zjavením. Žil v štyroch rôznych štátoch a ovládal rovnaký počet jazykov. Dokázal rozprávať príbeh za 
príbehom z exotických krajín, ktoré ja nikdy neuvidím. Nepochádzal zo zámožnej rodiny, ale mali dosť peňazí 
na pohodlný život a on so svojím vreckovým nikdy nežgrlošil. Ba čo viac, Lucian bol štedrý aj na všetky tie 
krásne dievčatá, ktoré sa okolo neho zbiehali. Verte mi, ničím si nezískate oddanosť mladého nadržaného 
muža rýchlejšie a istejše, ako keď mu z času na čas dohodíte niekoho do postele.

Pozrel som sa na môjho priateľa a spýtal som sa: »Si v poriadku?«
Lucian mal na sebe neforemné kraťasy s rovnako neforemným tričkom bez rukávov. Na hustých čiernych 

kaderiach trónil klobúk, frajersky posunutý do tyla. Strechu klobúka okupoval maskot našej školy. Celé 
mesiace som sa pohyboval v Lucianovom tieni a poznal som ho lepšie než vlastného brata, no v tej chvíli sa 
usmieval zvláštnym spôsobom, ktorý som doposiaľ nevidel – nepríčetný, očarený výraz bez najmenšej štipky 
humoru.

»Čo je?« spýtal som sa.
»Nič,« odvetil.
»Tak na mňa prestaň zízať,« požiadal som ho.
»Hľadel som na teba?« odvetil. Zavrel Aeneidu, posadil sa a vzpriamil chrbát. »Nechcel som ťa otravovať,« 

dodal. »Len som premýšľal.«
»Nad čím?« zaujímal som sa.
»Čo by sme mali urobiť,« začal. »Nie nad zajtra alebo o týždeň. Ale raz by sme mali spraviť toto – dať 

dokopy skupinu ľudí, vycvičiť ich, vrátiť sa v čase a dobyť Rímsku ríšu.«
Použil presne tieto slová.
A ja som len sedel. Po chvíli sa spýtal: »Čo ty na to?«
»Fajn,« odvetil som. »Prečo nie?« Pokrčil som plecami a vrátil som sa ku knihe, kým hlások v mojej hlave 

kričal: »Kurva, myslí to vážne!«“
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II

 Jonathon Colfax sa odmlčal.
 Technici obkolesili jednu z kamier. S odôvodnenou panikou sňali železný kryt a siahli do útrob stroja, 

pátrali a hrabali sa v ňom prstami a potichu preklínali bohov a svoju smolu. Nik z nich sa neodvážil pozrieť na 
cisára. Možno verili, že si ich rozrušenie nikto nevšimne. Ale Colfaxa ich práca zaujala. Vzal do ruky orosený 
pohár s vodou a ľadom a po chvíli dal krátkym zamračením najavo svoju malú ale dôležitú nespokojnosť.

Oktavián predstúpil a úctivým tónom poznamenal: „Dve ďalšie kamery stále fungujú, vaša excelencia.“
Colfax natiahol ruku nad hlavu a ťukol do objemného mikrofónu. „A zvuk?“
Pribehol režisér projektu. Pricestoval až z ďalekej Alexandrie, odkiaľ priniesol svoje neskladné vybavenie 

a nadšený štáb aby nakrútil živého boha, ktorý vládne ich svetu. Ako Egypťan rodom a Riman výchovou nemal 
trpezlivosť s neschopnosťou, zvlášť u svojich podriadených. Hlasom plným zúrivosti ostrej ako britva žiadal 
vysvetlenie. Dialóg s technikmi prebiehal v gréčtine okorenenej zreteľne americkými slovami ako „kamera“ 
a „shit“. Keď zistil príčinu problému, uklonil sa Colfaxovi. „Mikrofóny a diktafóny sú silné,“ oznámil svojou 
najlepšou američtinou. „A chorú kameru vyliečime, vaša excelencia!“

Colfax si odchlipol chladnej vody a mlčal.
„Choďte s tým preč,“ prikázal Oktavián. „Odtiahnite ten stroj a opravte ho niekde inde.“
„Isteže.“ Egypťan sa uklonil iba cisárovi, akoby rozkaz vydal on. Potom mávol na svojich mužov, aby sa 

chopili stroja a jeho hrubých káblov. S ničivým pohľadom a zúrivo zovretými perami ich poháňal do práce. 
„Rýchlo, rýchlo.“ Aby od seba odvrátil hanbu, náhodnému podriadenému povedal: „Celé je to tvoja chyba.“

Colfax zakrúžil pohárom a sledoval, ako kocky ľadu kĺžu po hladkých stenách.
„Vaša excelencia,“ ozval sa ďalší hlas. 
Položil pohár na mliečne biely mramor a priznal: „Zabudol som, čo som vravel. Pomohli by ste mi, moja 

milá?“
Jediná žena v miestnosti sedela na opačnom konci stola. Pochádzala z Egypta, ako kameramani a nervózni 

technici, ale jej spoločenské postavenie bolo úplne iné. Rodom kráľovná, profesiou novinárka žijúca 
momentálne v Ríme. Jej tvár a príjemný sýty alt každodenne prinášali správy Rimanom po celom svete. Po 
matke zdedila skromný prídel krásy, ale aj talent získať si srdcia ľudí. Jediným obdivným pohľadom dokázala 
uspokojiť márnivosť každého muža. Opierala sa o mramorový stôl, hľadela na postaršieho cisára a stačil 
jediný vrelý úsmev, aby mu pripomenula, že je nespochybniteľným stredobodom Stvorenia.

„Lucian,“ povedala dokonalou američtinou. „Rozprávali ste nám o Lucianovi, o vás a o vašej ceste 
časom.“

Colfax prikývol a pozrel sa na najbližšiu kameru. Bol to rozmerný a chladný vynález, v ktorom víril 
film ako stuhnutá krv na svojej ceste mechanizmom zo železa a vyrezávaného dreva a šošoviek vyleštených 
tvrdými, obratnými rukami vysoko kvalifikovaných otrokov.

„Muselo sa to stať tú jar,“ pokračoval Colfax. „Vtedy objavili možnosť cestovania v čase. Fyzici práve 
vynašli prostriedky a správa o tom presiakla na verejnosť. Prvé stroje času sa už budovali. Prirodzene, boli 
nákladné a experimentálne a ovládalo ich nespočetne veľa vládnych organizácií. Ale napriek tomu sa stalo 
cestovanie v čase reálnou možnosťou. Natoľko reálnou, že dvaja mladí muži mohli v internátnej izbe piť lacné 
pivo a plánovať dobytie antického sveta.“

Novinárka si zakryla ústa. Oči jej fascinovane žiarili.
Colfax mal oblečenú tuniku starého typu s tógou úhľadne ovinutou cez plecia, z najjemnejšej vlny 

nafarbenej na smotanovo bielo s úzkym purpurovým pásom. Tento odev navrhol Oktavián. Tento rozhovor 
môžu vidieť občania zo všetkých kútov ríše a Rimania rozhodne ctili tradície. Žena mala v tom istom duchu na 
sebe rovnako tradičný odev: jednoduchú sivú tuniku previazanú v páse a pod prsiami, modrú pallu nariasenú 
nad ľavým ramenom, čierne vlasy zviazané v elegantnom uzle. 

„Vaša excelencia,“ zapriadla žena. „Diváci by radi počuli vaše vysvetlenie času a toho, ako ním môže duša 
cestovať.“

„Ó, ale cestovanie časom je ľahký trik,“ žartoval. „Každý deň je cestou v čase, či nie?“
Zdvorilo sa zasmiala. 
Colfax chvíľu počkal a potom ponúkol najznámejšie vysvetlenie. „Vesmír je ako dom. Veľký, nádherný 

dom plný nespočetných miestností.“ Nakreslil do vzduchu dom. „Každá miestnosť je večná. Každá miestnosť 
predstavuje jeden okamih v Čase a Priestore. Vy a ja spolu stojíme v jednej miestnosti. Za nami sú dvere, ktoré 
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vedú späť v čase. Nie veľmi ďaleko. Nie, len do predchádzajúceho okamihu. Ale pred nami je nekonečne veľa 
dverí a každé z nich vedú do inej miestnosti, ktorá predstavuje nasledujúci okamih.

Tam na nás čaká každá možná budúcnosť. To objavili fyzici mojej doby. A keď sa pohrali s matematikou, 
zistili, že existuje aj tretí typ dverí. So správnymi nástrojmi môže človek vyrezať dočasnú dieru v strope 
a preliezť do budúcnosti. V jednom momente môžete prekročiť desať sekúnd alebo desať miliónov rokov. 
Ale ak by ten človek prerazil dieru do podlahy, prepadol by sa v čase späť. Zrazu by stál v staršej miestnosti, 
v staršej chvíli. Ale ako vždy, za naším cestovateľom v čase by zostali len jedny dvere vedúce k minulosti, ktorú 
pozná, kým pred ním by bolo nespočetne veľa dverí, každé z nich vedúce k myriáde možných budúcností.“

„Pozoruhodný objav,“ povedala žena.
„Je to pozoruhodný dom,“ odvetil Colfax s napätým úsmevom. „Naši fyzici spoznali ako presne 

pozoruhodný a trvanlivý je. Predstavme si napríklad, že cestujete späť v čase,“ vyslovil jej meno potichu 
a láskavo: „Sarah. Prepadnete sa do svojej minulosti a táto minulosť sa okamžite rozdelí. Tam, kde bola kedysi 
len jedna miestnosť, teraz existujú dve. Jedna zostáva nezmenená, v blaženej nevedomosti o vašej existencii. 
Druhá sa jednoducho prispôsobí vašej prítomnosti. Môžete naraziť do nábytku, muži sa na vás samozrejme 
budú usmievať a čo je najpodstatnejšie, všetky dvere pred vami budú viesť k budúcnostiam, ktoré vytvoríte 
vy sama.

Považujem to za elegantné, rozkošné usporiadanie,“ pokračoval. „Vesmír je dom postavený z možností. 
Všetko, čo je možné, sa stane a každý moment je večný. A svojím spôsobom sme všetci cestovateľmi 
v čase.“

Nikto neprerušil ticho.
Zamyslene privrel oči. „Keď sme boli s Lucianom druháci, naša katedra fyziky otvorila prednášky z časovej 

mechaniky. Lucian rozhodol, že by sme ich mali absolvovať. »Pripravíme si pôdu,« hovoril. Predmet učila 
absolventka, ktorá práve strávila leto v Sandii. To bolo jedno z laboratórií, kde stavali prototyp stroja času. 
Bola vynikajúcou učiteľkou, bystrá a šarmantná. Osobne nepatrím k talentovaným vedcom...“

Z tieňov sa ozvalo nesúhlasné mrmlanie.
„...ale v predmete som obstál dobre,“ dodal s ľahkým, hrdým úsmevom. „Popravde, veľmi dobre. Objavil 

som v sebe talent na netradičné myšlienky. Naučil som sa veľa o časových a kvantových zdrojoch. Písal som 
si podrobné poznámky, ktoré som požičiaval Lucianovi, keďže ten sa v triede málokedy ukázal. Občas som 
mu prednášky opakoval, aby ocenil komplexnosť tohto odboru. Myslím si, že to je najlepší spôsob, ako sa 
hocičo naučiť. Vyučujte to a osvojíte si to.“

Jeho úsmev pohasol. „Neraz som Luciana varoval. Vravel som mu, že nemôžeme dobyť Rím. Že keď 
pôjdeme do minulosti, stratíme prítomnosť. Vytvoríme úplne nový časový prúd. Z našej prvej chvíle 
v minulosti vyvrie nespočetne veľa jedinečných a neznámych budúcností a nedá sa predpovedať, čo sa v nich 
bude skrývať.

»Ale naša Zem je tu stále, nie?« pýtal sa.
»Je,« uznal som. »Naša časová línia ostane v bezpečí a neporušená. Ale bude trčať v inej časti vesmíru. 

Prakticky nedosiahnuteľná. Neviditeľná. Stratená.«
Lucian sa rád smial. A mal nádherný, nákazlivý smiech. Používal ho, až kým som sa k nemu nepridal 

a potom ma plesol po kolene. »Ale nebude to tak najlepšie? Ak to chceme spraviť – a to teda chceme – nemali 
by sme byť ochotní vzdať sa všetkého?«

Nevedel som, čo povedať, tak som nepovedal nič.
»Veľké činy si žiadajú oddanosť a obetu,« uistil ma. A potom znova povedal: »Obetu.« Akoby to jedno 

slovo zosobňovalo všetko podstatné...“
Colfax nechal svoj hlas odoznieť.
Dlhú chvíľu bolo počuť len štrkot filmu v dvoch fungujúcich kamerách. Novinárka cisára povzbudila: 

„Oddanosť,“ povedala s nefalšovanou zvedavosťou. „O tých raných rokoch som počula pár príbehov. A máme 
svedectvá z tretej ruky. Ale dúfala som, že budem počuť pravdu od vás, Vaša excelencia. O Lucianovi a zvyšku 
užšieho kruhu...“

Colfax chvíľu váhal. Zavádzajúco tichým hlasom napokon priznal: „Lucian nikdy nedokončil predmet 
o cestovaní v čase. Popravde, na skúške získal neuveriteľne zlé hodnotenie.“

Technici a mladí sluhovia sa zježili. Slová, že veľkolepý Lucian mohol v niečom zlyhať, pociťovali ako 
svätokrádež.

Ale Colfax potriasol halvou a dodal. „Ten muž bol geniálny inými spôsobmi. Lepšími, podľa môjho 
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názoru.“ Pokrčil ramenami a povzdychol. „Od toho roku do konca školy sme bývali v malom byte mimo 
univerzitný areál. Zostávala mi ešte jedna skúška. Lucian sa ma spýtal, kedy sa vrátim domov a ja som mu to 
povedal. Keď som prišiel – v dohodnutom čase – ani mi nenapadlo klopať. Jednoducho som odomkol, vošiel 
dnu a našiel Luciana na našom starom gauči, kde preťahoval našu učiteľku. Trtkali ako dva psy. Boli nahí, on 
za ňou a kým do nej pumpoval, žmurkol na mňa, akoby to bol náš spoločný vtip.“

Starý muž sa zhlboka nadýchol nosom a pokúsil sa uvoľniť ramená. Po dlhej chvíli pokračoval. „Theresa bola 
skutočne nádherná žena. A bola zázračne bystrá. A ako my ostatní, dokonale sa do Luciana zamilovala.“

Colfax odhliadol od kamier a zamrmlal si popod nos: „Cisárovná sĺz. Tak o nej teraz hovoríte, nie?“

III

Cisárova tvár bola vždy úzka a chudá. To málo čo mu zostalo z vlasov mal ostrihané nakrátko a snehobiele. 
Husté biele fúzy mu každé ráno holil dôveryhodný Núbijčan. Rafinovaný make‑up pomáhal zakryť vek 
a podlomené zdravie, ale občas ho teplé svetlo zasiahlo v nečakanom uhle a všetko odhalilo. Vždy bol štíhly, 
ale teraz pôsobil vychudnuto. Jeho brada a lícne kosti vystupovali príliš ostro, jasné modré oči zbledli a stratili 
iskru. Bol prirodzene tichý a premýšľavý muž. Senátori a otroci mali rovnaké ťažkosti s rozoznávaním jeho 
pocitov. Len niekoľkí z nich ho dobre poznali a tí sa naučili všímať si jeho oči, sledovať jeho pohľad a dávať 
pozor, ako často žmurká. V tejto chvíli vyzeral starý muž smutne. Jeho tvár bola ako kameň, bledá a chladná, 
ale pomalé privieranie očí prezrádzalo vyčerpanie a hlboký žiaľ. Možno ľutoval, že súhlasil s rozhovorom. 
Prirodzene, mohol by ho ukončiť jedným slovom. Mohol povedať „Dosť,“ a Oktavián by zavolal dnu 
prétoriánov. V tej chvíli by sa vypli všetky stroje, film a zvukový záznam by sa skonfiškoval a zničil. Do 
hodiny by ich hostia z Veľkej knižnice boli na ceste späť do Neapola, nalodili by sa na svoju ladnú plachetnicu, 
dostali by zlato za námahu a príkaz mlčať o všetkom, čo sa tu stalo a čo sa tu nestalo.

Ale cisár rozhovor neukončil. 
Miesto toho sa rozhodol myslieť na niečo iné. Po dlhej prestávke sa opäť usmial. Modré oči na chvíľu 

zažiarili. Zdvihol zrak nad mramorový stôl a nežným hlasom sa prihovoril novinárke. „Vášho otca som spoznal 
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v treťom ročníku. Forrester bol starý na prváka. Mal prakticky tridsať. Pôsobil veľmi staro a mimoriadne 
múdro.“

Zasmial sa.
Väčšina divákov sa zasmiala s ním, ale potichu. Novinárka sa len pousmiala pri zmienke o svojom otcovi 

a po chvíli priznala: „Pokiaľ viem, o tých rokoch hovoril len zriedka.“
„Naozaj?“
„»Opustil som ten svet kvôli tomuto,« vravel matke. Snažila sa mu rozviazať jazyk, ale vždy len potriasol 

hlavou a spýtal sa: »Prečo strácať čas vecami stratenými?«“
„To znie ako váš otec,“ povzdychol Colfax. Otvoril ústa, v zápätí ich zatvoril, no potom prehovoril.
„Našiel ho Lucian. Forrester strávil dvanásť rokov v armáde, patril k Rangerom. Mal bojové skúsenosti, 

bol silný v každom význame toho slova a bol zvyknutý viesť mladých mužov za zúfalých podmienok.
Univerzita bola skvelé lovisko talentov. Každá veľká škola má tisícky mladých ľudí tak plných snov 

a neprebudených talentov, až sú z toho chorí. Lucian sa ma pokúšal naučiť svoje triky. „Choď za neznámym 
človekom,“ vravel. „A len úprimne rozprávaj. To je všetko. Povedz mu, že máš pripravené dobrodružstvo, ak 
má záujem. Pozvi ho na naše schôdze. Spomeň cestovanie časom. Spomeň Rím. Ale nehovor nič konkrétne. 
Povedz mu, že sa všetko dozvie na našej schôdzi.“

Až na to, že na schôdzach sme neprezradili prakticky nič. Bolo to len divadlo. Raz za mesiac sme sa stretli 
v pivnici miestnej pizzérie. Lucian zaplatil všetkým za večeru a pivo. Rečnil o veľkoleposti Ríma a jeho 
dejinách. Ukázal pár obrázkov trosiek a umeleckých rekonštrukcií. Potom so širokým úsmevom popísal, ako 
skočíme späť v čase, aby sme dali Rimanom všetky zázraky našej doby. Ako spravíme z ríše väčší, silnejší 
národ. A mimochodom aj o tom, že nás tam budú uctievať ako bohov.“

Zasmial sa a potriasol hlavou. „Schôdze boli len testovacím poľom. Po svojom prejave Lucian obišiel 
všetky stoly so zdvorilostnou konverzáciou a odhadoval povahu tých, čo prišli. Povahu a odhodlanie. Len pár 
tuctov si zaslúžilo dostať sa do užšieho kruhu. Forrester bol jedným z troch s vojenským výcvikom. Študoval 
dejiny, vďaka čomu bol dvojnásobne užitočný. A čo bolo najlepšie, mal chrbtovú kosť. Keď mal dôvod, 
nerobilo mu problém Lucianovi protirečiť.“

„Váš otec nám už na začiatku povedal, že to znie až príliš ľahko,“ pokračoval. »Jednoducho napochodujeme 
dvetisíc rokov dozadu a nakopeme Rimanov do riti. Samozrejme, že vyhráme! Máme guľomety a lietadlá 
a napalm. Ktorá légia by sa nám vyrovnala?«

»Ale také ľahké to nebude,« odvetil Lucian a žmurkol na nás ostatných. »To sa snažíš naznačiť, však?«
»Nenaznačujem, ja ti to hovorím!« Pamätám si, ako si Forrester zahryzol do pery, aby zachoval pokoj. 

»Dobre, povedzme, že sa nám do rúk dostane stroj času. A povedzme, že sa nám podarí poslať sa do minulosti. 
Tam sa naše problémy nekončia. Všetci musíme skočiť spolu, inak skončíme v iných časových prúdoch. A na 
jeden skok môžeme vziať len obmedzený počet ľudí a zbraní. Ak tomu dobre rozumiem, nemôžeme skočiť 
naspäť do prítomnosti a dokúpiť zásoby vo Wal‑Marte.«“

Egypťania si rýchlo písali. „Čo je Wal‑Mart?“ chceli vedieť, ale nik sa neodvážil prerušiť cisára.
„»To sú skutočné problémy,« zhodol sa s ním Lucian. Užší kruh sa stretával v našom byte. Naša učiteľka 

sedela vedľa neho na starom gauči. Lucian ju objal okolo ramien. »Tuná Theresa vám môže vysvetliť všetky 
tie sladké technické detaily.« Potom sľúbil: »Stroje času nie sú problém. O prototypoch vedci len snívali. 
Ďalšia generácia strojov bude jednoduchšia a lacnejšia. Ale súhlasím s tebou. Musíme so sebou vziať všetko. 
Preto musíme byť dôkladní. Keď už tam raz pôjdeme, nebude cesty späť.«

Forrester pokrčil ramenami. Bol prekvapivo nízkej postavy. Všimol som si, že veľa dobrých vojakov je 
malých. Ale vyžaroval autoritu. Moc. Ak by odišiel od stola, pár ľudí by ho nasledovalo. »Nedokážeme 
preniesť dostatok guliek,« varoval Luciana a nás ostatných. »V ríši je päťdesiat až sto miliónov ľudí. Je mi 
jedno, koľko zbraní a bômb prinesieme so sebou. Ak nás budú chcieť zabiť, nájdu spôsob ako nás rozdrviť 
počtom!«

Ale Lucian bol pripravený. Vyzeralo to ako dobre naplánovaný útok zo zálohy. »Najskôr si musíš niečo 
uvedomiť. Tieto staré ríše boli krehká záležitosť. Väčšina z tých miliónov boli otroci alebo hrozne chudobní 
ľudia, ktorým bolo ukradnuté, kto sedí v paláci. Okupanti sa vždy zbavili len pár tisícok elity a potom 
transplantovali svoje hlavy na krk bezhlavého štátu.«

»To je možno pravda,« uznal Forrester. »Ale na tých schôdzach nad pizzou rozprávaš, akoby tam nikoho 
nečakala smrť. Akoby sme len s úsmevom prišli, mávli čarovným prútikom a tie prosté duše sa pôjdu roztrhať, 
aby plnili naše rozkazy.«
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»Také ľahké to nebude,« súhlasil Lucian.
»V tom prípade potrebujeme viac vojakov,« povedal Forrester. »Alebo rovno vrahov a inú háveď. Takých 

ľudí, ktorí šťastne pokosia našich nepriateľov guľometmi.« Na okamih ho striaslo a opýtal sa: »To je tvoj 
plán?«

»Chcem najlepšie možné zbrane,« priznal sa Lucian. Potom si nás premeral triezvym a sebaistým pohľadom. 
Nevedel som, čo povie. Túto časť plánu doteraz tajil – čakal na dokonalú chvíľu. »Najviac potrebujeme,« 
prezradil, »zbraň čistej hrôzy. Zbraň, ktorá za nás vyhrá každú bitku a zbaví našich nepriateľov posledných 
zvyškov nádeje.«

»Atómovky nezoženieme,« vyštekol Forrester. »Čiže musíš mať na mysli lacnejšie zbrane. Otravu jedla. 
Kiahne. Ktorú z týchto hrôz si vezmeme so sebou?«

Forrester mal pravdu. A toto nebolo prvýkrát, čo mi podobné hrozné úvahy prišli na myseľ.
»Nie sme Rimania,« vyhŕklo zo mňa. Konečne. Potom som sa pozrel na môjho najlepšieho priateľa 

a s pocitmi zradcu som priznal: »Nechcem vraždiť a mrzačiť. Ak máš na mysli toto... používať epidémie na 
udržanie moci...«

Lucian si nás premeral.
Tým pohľadom dal každému z nás najavo, že sme ho sklamali. Akoby sme mu vrazili dýky do brucha a do 

zlomeného srdca. Potom pohladil Theresu po ramene a s uvoľneným hlasom povedal: »Zamyslite sa nad tým. 
Nie je to zjavné?«

Kým sa niekto z nás, hlupákov, odvážil hádať, Lucian nám vysvetlil svoj plán... ktorý sme mali priamo 
pod nosom!“

Iv  

Colfax sa významne odmlčal a nechal divákov zamyslieť sa nad prostou nekrvavou hrôzou, ktorú jeho 
mlčanie vyjadrovalo. Potom vzdychol, zdvihol pohár, uvedomil si, že je prázdny a jeho ruka klesla. Z tieňov 
vystrelila druhá ruka, rýchlym pohybom pohár odniesla z dohľadu, kým tretia ruka pred cisára položila ďalší 
vysoký pohár filtrovanej vody s ľadom.

Odmietol. „Nie. Niečo sladké.“
Nič sa nestalo.
„Sladkú limonádu,“ dodal a ďalšia ruka mu podala nový pohár s bublinkovou hnedou tekutinou. Po 

ochutnaní si premeral nápoj pohľadom. „Recept sme priniesli so sebou,“ podotkol. „Bol to dar od spriatelenej 
korporácie. Tešila ich predstava, ako Rimania pijú ich sýtenú slivkovú šťavu.“ Položil pohár na biely mramor 
a povzdychol. „Čo sme priniesli,“ dodal, keď sa opäť pozrel do kamier.

„Priniesli ste nám budúcnosť,“ spomenula novinárka hlasom na pomedzí úžasu a vďačnosti.
„Úlomky budúcnosti, áno,“ zaváhal Colfax. „Lucian zvyčajne sľuboval, že odídeme do roka, do dvoch. 

»Sme jednou nohou tam,« opakoval. Ale sľuby vždy sprevádzalo žmurknutie a postranný úsmev. Užší kruh 
to chápal – niečo také obrovské sa nestane rýchlo alebo ľahko. Lucian vravel »Čoskoro,« aby ľudia nestrácali 
sústredenie. Chcel a pestoval vojnovú mentalitu – ten plodný pocit, že záleží na každom okamihu, že každé 
rozhodnutie bolo osou, na ktorej balansovali naše sny.

Nič neudrží triezvu myseľ tak účinne ako vedomie, že na jednosmernú cestu si musíte so sebou vziať 
všetko. Mechanizmy na výrobu strojov a energie, ľudia s príslušnými schopnosťami a intelektuálna kostra 
technologického sveta – to všetko sme museli kúpiť, získať si a v niekoľkých prípadoch ukradnúť. Každý 
z projektu mal nápady. Každý hlas v užšom kruhu chcel vziať iný kľúčový kus nášho sveta. A Lucian 
– keďže to bol Lucian – súhlasil s každým z nás. Potrebovali sme moderné plodiny a spoľahlivé hybridy. 
Potrebovali sme knižnice, papierové aj na CD nosičoch. Museli sme mať kódex správania a najnovšie lekárske 
vybavenie a frajerské uniformy. A najpodstatnejšie bolo získať talentovaných ľudí. Ale každý nováčik vždy 
poznal dvoch‑troch ďalších, ktorí by „dali všetko“ za to, aby šli s nami, ktorí by boli „nadšení“, keby mali 
miesto v tomto úžasnom dobrodružstve... a po pár rokoch sme už stáli za kormidlom kompletnej organizácie 
s kanceláriami, poltuctom skladov a viac než tisíckou nadšených a platiacich členov.

Našu misiu tvarovala aj veda. Toto nebola len cesta časom, ale aj priestorom. Vedeli sme, že keď dorazíme 
do minulosti, naše telá a stroje a preplnené kufre nahradia čokoľvek, čo tam bolo predtým. Explodovali by 
sme do bytia a odtlačili ľudí, budovy a zem pod našimi nohami násilnou reštrukturalizáciou hmoty. Preto sme 
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museli mieriť na more. Voda a teplé vetry Stredozemného mora ponúkali mäkké a bezpečné pristátie. Ale to 
znamenalo, že budeme potrebovať solídny a plavbyschopný čln, ktorý by nás niesol posledných pár líg do 
Ríma.

Čln, ktorý unesie stovky ľudí, už nie je čln. Je to loď. Lucianova rodina mala peniaze a každý z nás dal 
toľko, koľko si mohol dovoliť. Ale väčšina z nás práve dokončila školu. Každý sme mohli vložiť pár zlatiek, 
ale spolu to nebolo veľké bohatstvo.“

Colfax sa napil limonády. 
Jedna z kamier znepokojivo zadrnčala, ale skôr než sa to ktokoľvek pokúsil opraviť, sama sa napravila 

s ostrým a nečakaným cinknutím.
„Lucian konečne priznal: »Potrebujeme pomoc.« Bol pri tom len užší kruh. Preletel nás pohľadom, zavrtel 

hlavou a zopakoval svoje slová. V jeho hlase som počul bolesť. Obetovali sme nášmu projektu sedem rokov, 
ale nestačilo by ani tisíc. Začali sme strácať členov rýchlejšie, než sme nachádzali nových. Naše financie sa 
zmenili na jeden veľký zmätok. Vtedy som to nevedel, ale Lucianovu rodinu pochopiteľne trápil jeho šialený 
koníček a odstavila ho od fondov. Ale Lucian sa nenechal odradiť. Na každý problém mal odpoveď a každú 
odpoveď bolo najlepšie podať s odhodlaným úsmevom. »Potrebujeme nového partnera,« povedal nám a škeril 
sa od ucha k uchu. »Potrebujeme rojka s hotovosťou a zdrojmi a jednoduchou vôľou použiť svoje dary.«

»Existuje taký mýtický tvor?« zaujímal sa Forrester.
»Existuje,« zapriadol s drzým žmurknutím Lucian. »A myslím si, že viem, kto to je.«
Neviem, kde toho miliardára našiel.  Predpokladám, že Lucian poslal tisíc listov a e‑mailov všetkým 

dôležitým asistentom v nádeji, že prehodia dobré slovo u svojich veľmi zaneprázdnených šéfov. Napokon 
zariadil schôdzku s mladým miliardárom, ktorý zbohatol na technológii a bol natoľko zvedavý, aby nám dal 
tridsať minút svojho času. Šli sme štyria, ale rozprával hlavne Lucian. A v mnohých ohľadoch to bol jeho 
najlepší prejav. Bol šarmantný, vtipný a pútavý. Popisoval majestát Ríma a zázraky, ktoré prinesieme do jeho 
zlatej éry. Presvedčil ma. Očaril ma, povzbudil ma. Ani som nepočul, ako miliardár povedal nie. Ale potom 
som si všimol tváre mojich priateľov a uvedomil som si, že sa stalo niečo hrozné.

»Mám jedno pravidlo,« povedal miliardár. »Neplatím za výlety, na ktoré nejdem a úprimne, ani zďaleka 
nemám v pláne ísť s vami do minulosti.«

Tými slovami všetko zmrazil.
»Prečo by som opúšťal tento svet?« spýtal sa nás. »Moje bohatstvo je tu. Moja moc a moja reputácia sú 

tu. To, čo chcete len dosiahnuť, už mám. A to, čo mám, je oveľa krajší život, než by ste vy alebo ja našli 
v minulosti.«

Tie prorocké slová ma zasiahli ako blesk.
Forrester vyzeral zranený. Ja som cítil frustráciu a zhnusenie a chvíľu som toho bohatého fagana úprimne 

nenávidel. Theresa so strachom v očiach hľadela na Luciana. Ten si to odniesol najhoršie. Prvý raz v živote 
ho jeho šarm zradil. Vnútro mu zožierali pochybnosti. Toto drsné odmietnutie ho celkom zničilo. Bol zúrivý, 
zúfalý a stratený. Neprekvapilo by ma, ak by sa na mieste postavil a vyskočil von z okna. Tak zle vyzeral.

Situáciu zachránila Theresa.
Luciana milovala. Pred dvomi rokmi sa vzali a úprimne ho zbožňovala. Spravila by čokoľvek, aby mu 

pomohla. Preto sa naklonila a usmiala na nášho nezdvorilého hostiteľa. Jej husté a dlhé čierne vlasy spolu 
s inteligentnými hnedými očami upútali pozornosť každého muža. Takže upútala miliardára prenikavým 
pohľadom a poodhaleným dekoltom a hlasom, ktorý by roztápal vosk, sa spýtala: »Pane. Určite máte priateľov, 
ktorí sú tiež bohatí. Je medzi nimi niekto, koho by zaujímala naša ponuka?«

Miliardár potriasol hlavou. „Nie.“
Ale potom sa zamyslel a pokrčil plecami. »Mark Lightbody. Nepoznám ho dobre, ale miluje dobrodružstvá. 

Niektorí ľudia tak reagujú, keď zdedia bohatstvo. Ak tie svoje nezmysly správne zaobalíte, môžete získať jeho 
prelietavú pozornosť.«“

* * *  

Colfax sa odmlčal.
Novinárka čítala v jeho tvári a reči tela a rozhodla sa spomenúť meno: „Marcus.“
„To bol jeho nápad,“ oznámil Colfax. „Hneď na prvom stretnutí povedal: »Volajte ma Marcus. Lepšie sa 
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do toho vžijem.«
»Marcus Lightbodicus,« zažartoval som popod nos.
To ho veľmi rozosmialo. »Iste. Prečo nie?«“
Ďalšia pauza.
„Mark bol drobný chlapík,“ povedal Colfax. „Ledva meter šesťdesiat. Starý ako Forrester, ale pôsobil ako 

rozmaznaný pubertiak. Potreboval skákať ľuďom do reči. Rád sa chvastal. Bol nerozumný, drzý a mal šialenú 
energiu, ktorou mohol skutočne niečo dokázať – príležitostne. Napríklad zaoceánske výletné lode boli jeho 
nápad. Taká loď je mesto samo o sebe – unesie tisícky ľudí aj náklad. A nestačilo by mu vyradené plavidlo 
s vŕzgajúcim trupom. Šiel nakupovať a vrátil sa nie s jednou, ale s tromi gigantickými loďami. „V odvetví 
prepukla panika,“ povedal. „Tak mi napadlo, prečo nie tri za cenu dvoch?“

Náš nový partner sa rozhodol, že musíme lode úplne prestavať, čo zabralo čas. Tiež trval na lepšej munícii 
a modernejšom vybavení a výcviku, zvýšenom počte ľudí a ďalšom výcviku. Každý nápad stál milióny. Rozsah 
našej operácie rástol a rástol. A Lucian si do ohromujúcej miery zachoval trpezlivosť a nechal Marcusa, nech 
si robí, čo sa mu zachce.

Tí dvaja neboli nikdy priatelia.
Ja som bol Lucianov priateľ. Theresa bola Lucianova manželka a milenka. A Forrester bol úplne oddaný 

našej misii. Ale prakticky odo dňa, kedy sme Marcusa spoznali, sme vedeli jedno. Malý pán si bude vravieť 
svoje a my budeme predstierať, že počúvame. Ďakovali sme mu precítenými, vážnymi hlasmi. A potom sme 
si vymenili pohľady. Bez žmurkania. Ale s napätím v čeľustiach. Vedeli sme, čo je v hre a vedeli sme, čo 
musíme robiť, aby sa práca podarila.“

v 

Colfax prestal rozprávať a hĺbavo sa zahľadel na svoju limonádu.
„Cnosť. Pravda. Spravodlivosť,“ vymenovala novinárka legendárne lode so zrejmou úctou. „Všetko zlato 

na tomto svete by nepostavilo ani jedno z tých ohromujúcich plavidiel. To vraví moja matka, keď popisuje tú 
dobu.“

Starec prikývol a jeho súkromný úsmev sa mimovoľne rozšíril.
„Keď ste prišli, mali ste tridsaťtri rokov,“ pokračovala žena. „Aj s Marcusovou pomocou trvali prípravy 

ešte osem rokov.“
„Áno,“ potvrdil.
Prikývol a vysvetlil: „Nič dôležité nie je ľahké. Museli sme prispôsobiť lode novým funkciám. Nákladný 

priestor sa musel zväčšiť a vylepšiť. V našom cieli neboli moderné lodenice – všetky opravy museli prebehnúť 
na mori, bez nákladných žeriavov a vonkajších zdrojov energie. Ďalším problémom bolo palivo. Máme za 
sebou ťahať aj obrovský tanker? To by obmedzilo našu pohyblivosť a zablúdená iskra by z nás všetkých 
urobila mŕtvoly vo vode. A tak sme sa po viacerých chybných krokoch rozhodli prerobiť všetky motory – 
lodí, terénnych vozidiel a hydroplánov. Ako palivo sme zvolili alkohol. Čistý etanol sa dá vyrobiť z takmer 
akejkoľvek pestovanej plodiny. Každá z veľkých lodí mala vedľa nádrží na palivo liehovar. Oceľové kravy 
pripravené vypásť si okružnú cestu Stredozemím. Prirodzene, výkon motorov klesol, ale aj pri úbohých 17 
uzloch budeme najrýchlejšia flotila na svete.

Osem rokov plných neprestajnej, ubíjajúcej prípravy.
Každú chvíľu keď sme nespali sme boli zaneprázdnení. Naši zverbovanci potrebovali primerané pracovné 

pozície a výcvik. Vytvorili sme štruktúru velenia, testovali ju, rekonfigurovali a testovali znova. Vtedy som sa 
konečne naučil, ako udeľovať rozkazy. Mali sme nekonečné problémy s vládami a  istými osobami. Nikomu 
sa nepáčili naše skladiská munície. Médiá nás označovali za kult, ktorý zneužíva slabé povahy a chce ich 
pripraviť o rodiny a o miesto v prítomnosti. Čelili sme armádam právnikov, ktoré sa od nás pokúšali odtrhnúť 
našich prívržencov a vysúdiť z nás aj posledný dolár. Daňové úrady a parlamentné komisie nás podrobne 
skúmali. A čo bolo najhoršie, ešte stále sme nemali fungujúci stroj času – nielen malú vedeckú hračku do 
laboratórnych podmienok, ale odolný stroj s dostatočným výkonom na prerazenie diery v prítomnosti, ktorou 
by mohlo zostúpiť do minulosti viac ako milión metrických ton kovu a ľudí.

Boli obdobia, kedy som pochyboval, že máme šancu na úspech.
Ale jedného dňa som s radostným prekvapením zistil, že sme konečne pripravení.
Náhoda chcela, aby to bolo v marci. Jedno slnečné víkendové popoludnie sa naša flotila stretla pri 
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talianskom pobreží. Naše tri hlavné lode, dva nákladné riečne člny a niekoľko tuctov pomocných plavidiel. 
Svetové médiá nás sledovali z bezpečnej vzdialenosti. Medzi nami a nimi boli elegantné moderné lode troch 
vojnových loďstiev. Ubehlo pätnásť rokov, odkedy sa cestovanie časom stalo realitou. V priebehu posledných 
rokov mala verejnosť možnosť prenajať si koncesované stroje času. Volali ich ChronoAble – „chrono“ 
podľa času a „Able“ podľa muža, ktorý zdokonalil mechanizmus. Prítomnosť opustila len hŕstka jedincov 
a pár malých skupín. Smrteľne chorí sa utiekali do budúcnosti v nádeji, že tam nájdu liek na svoje ťažkosti. 
Rojčiví blázni šli do minulosti za romantikou a zmyslom života. Ale my sme boli niečo iné. Boli sme obrovskí 
a organizovaní, dramatickí a cieľavedomí a celý svet sa díval na naše posledné, osudové prípravy.

Velil som Pravde. To znamená, že som vravel skutočnému kapitánovi lode, čo robiť. Marcus mal 
Spravodlivosť. A Lucian vládol celej výprave, ako aj našej hlavnej lodi, Cnosti. Medzilodnou komunikáciou 
sme počuli jeho krátky prejav o povinnosti a dobrodružstve. Ale úprimne, bol to jeden z jeho slabších prejavov. 
Zakoktával sa. Znel váhavo a trochu smutne. Neskôr sa mi Theresa zdôverila, že počas prejavu sedel Lucian 
na záchode a trpel akousi žalúdočnou nočnou morou. Povedal by som, že z nervozity. Pochybujem, že Lucian 
pred tou poslednou chvíľou naozaj chápal, čo od nás žiada. Až do posledného dňa bol náš cieľ len vzdialenou 
abstrakciou. Komplikovanou a uspokojujúcou hrou, ktorá sa končila vo chvíli, keď prehovoril do mikrofónu 
dnes slávne slová:

»Aby sme stvorili lepší svet.«“
Colfax sa uškrnul a priznal: „Tie slová som napísal ja.“
„Je to vynikajúca fráza,“ odvetila žena.
„»Aby sme stvorili lepší svet,« bol pripravený signál,“ vysvetili. „Náš ChronoAble sme prepojili so 

štruktúrou Cnosti. Theresa rozmiestnila senzory a dokončila kalibrácie. Na všetkých troch lodiach viedli hrubé 
káble z generátorov do radu kondenzátorov a ďalšie káble viedli synchronizovaný pulz energie do samotného 
stroja času. Vytvorili sme trhlinu. V prvej mikrosekunde bola trhlina menšia než špička prsta. Potom mu 
Theresa a jej personál dodali elektrický náboj a vypustili ho.

Náš stroj času v mnohom pripomínal ťažké delo. Hlaveň z nehrdzavejúcej ocele mierila rovno hore na 
modré nebo bez oblakov a z jej ústia vytryskla trhlina ako malý žiarivý záblesk. A potom sa žiara začala 
rozvíjať. Iskrila a rástla, nadobúdala väčší objem a začala strácať hybnosť. Ohromení sme sledovali, ako sa 
trhlina zdanlivo celú večnosť vznášala na mieste. A potom ju zem stiahla dolu. Trhlina sa rozvíjala stálym 
tempom. Pripomínala už oblak žeravej bielej plazmy, hoci nemala skutočnú teplotu. Jej energia bola niekde 
inde, zaneprázdnená prerážaním nových dverí v podlahe vesmíru. Spadla cez celú našu flotilu ako ťažká 
studená deka a najbližší zlomok nanosekundy novootvorené dvere ležali priamo pod nami.

V ďalšom okamihu bola – bez akejkoľvek známky pohybu – noc. Plávali sme na tom istom mori, ale 
nad hlavami sme mali hviezdy. Naše lode a morská voda, ktorú sme so sebou priniesli, vytláčala milióny 
galónov domácej vody. Stál som na mostíku a pozoroval som, ako sa do temnej diaľky valí obrovská vlna. 
Vtedy pribehol náš navigátor, takmer bez dychu. Mal kalendár založený na súhvezdiach a fázach mesiaca. 
Vyhŕkol približný dátum. Mesiac a rok. »Z toho, kde sa nachádza Polárka,« rapotal, »a kde je Mesiac a ostatné 
súhvezdia... No, mohol by byť rok 44 pred naším letopočtom a zaručene sme uprostred marca!«“

Colfax chvíľu počkal a potom sa pozrel na ženu sediacu oproti. S kývnutím dodal: „Váš prastrýko bol už 
niekoľko dní mŕtvy a ríša sa zmietala v chaose.“

Oktavián sa pousmial a uklonil sa s istým strohým pôvabom.
„V chaose,“ zopakoval cisár. Privrel oči. „No musím priznať, že to vyzeralo ako veľmi pokojný chaos. Tá 

noc a tiché more... Úprimne, cítil som sa skôr ako turista než dobyvateľ.“
Pohľad bledých očí bol vzdialený – a uchvátený.
„Výletné lode a Marcusa sme nechali na mori,“ pokračoval. „Ostatní členovia užšieho kruhu sa nalodili 

na jachtu s alkoholovým motorom, ktorá s malými člnmi po boku supela k brehu. Priamo pred nami ležalo 
ústie Tiberu. Orientovali sme sa pomocou zariadení na nočné videnie a nemenných obrysov kopcov. V šere 
pred svitaním sme sa vylodili v Ostii – prístave Ríma – a komu zatiaľ nesvitlo, vtedy si to uvedomil. Boli sme 
vo veľmi odlišnom svete. Hore prúdom bolo najčistejšie, najcivilizovanejšie mesto na planéte. Ale Tiber bol 
hnusný. Cítili sme a videli hrubý odpad, ktorý spláchla dole prúdom zimná voda. Zo symbolických dôvodov 
Lucian vystúpil na suchú zem ako prvý a skončil tak, že sa kĺzal cez kopu anonymných výkalov. Potom 
vzhliadol ku mne, začal sa smiať a všetci sa smiali. Vykríkol: „Preboha, toto miesto je ale žumpa!“

Vyložili sme terénne vozidlá. Forrester vyslal napred prieskumníkov a našli sme cestu vedúcu do Ríma. 
Via Ostiensis. Lucian trval na tom, že bude riadiť prvé vozidlo. Jeho oči veľké ako okná a biele zuby žiarili 
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odrazeným svetlom reflektorov. »Hrozná cesta,« neraz sa sťažoval. »Neprekvapuje ťa to, Jonathon? Všetky 
tie odporné malé budovy a táto hrozná dlažba... Nemáš pocit, že je to tu hrozne ošarpané?«

Na túto chvíľu som sa pripravoval pätnásť rokov. Študoval som. Predstavoval som si. Sníval som. A nie, 
vôbec ma to neprekvapovalo. Bol som nadšený, udivený a príjemne vydesený, ale vážne, všetko vyzeralo tak, 
ako v mojich snoch.

»Cesta nie je najhoršia,« odvetil som.
»Musíme ju nanovo vydláždiť,« dušoval sa. »Len čo získame ropu z Líbye, položíme tu pekne hrubú 

vrstvu asfaltu.«
Rím neočakával útok. Nie v tú noc a určite nie útok ľudí ako my. Mali sme brnenia z kevlaru a tvrdé 

policajné helmy a mali sme zbrane. Bol som vyzbrojený pištoľou. Forrester sám mal na sebe dosť palebnej 
sily, aby skosil celú légiu. Ale ani raz sme nevystrelili. Keď sme našli zamknuté mestské brány, Lucian 
odhalil svoju hrozivú zbraň. Zbraň sa viezla na vlastnom Humvee s generátormi v prívesoch. Žmurkol na 
mňa. »Povedz dátum.«

»Čo ja viem?« zamrmlal som.
Pokrčil plecami a pridal do kroku. Theresa sedela pri zbrani. Oslovila ho »Miláčik,« a pobozkali sa. Potom 

jej Lucian zašepkal do ucha a Theresa sa o kúsok odtiahla. Povedala mu: »Nemusí to byť tak veľa. Môžem 
vziať bránu a nechať stenu tu.«

»Ale kde by v tom bolo divadlo?« spýtal sa a venoval jej úškľabok. Potom zavolal Theresiných ľudí 
a zopakoval presné rozkazy.

Spustili sa generátory a niekoľko malých kondenzátorov. Lucian vybral dátum a Theresa namierila 
hlaveň z nehrdzavejúcej ocele. Previedla pár rýchlych kalibrácií a uprostred reakčnej komory zbrane vznikla 
miniatúrna trhlina. Záblesk bol nečakaný a tichý. Sklonil som hlavu a zavrel som oči, vďaka čomu som o všetko 
prišiel. Ale ako dobrí turisti sme mali kamery. Určite ste videli záznamy. Stojí tam brána. A veľká kamenná 
hradba. Vidíte stráže, ktoré opatrne nakúkajú z vrcholu hradby. Potom sa okolo nich rozšíri a rozvinie trhlina 
a niekoľko tisícok ton kameňa a dreva a svalov a mozgov sa prepadne časom. 

Našou hrozivou zbraňou bol ChronoAble.
Na zemi a s prenosnými generátormi bol taktickým prostriedkom. Ale keď sa zapojil do Cnosti a napájala 

ho celá lodná elektráreň, technicky vzaté mohol poslať menšie mesto do inej éry.
Stráže, brána a dlhá časť hradby zmizli. Pár uvoľnených kameňov sa skotúľalo na zem, inak sa pred nami 

nič nehýbalo.
Ticho som sa spýtal môjho priateľa: »Aký dátum si si vybral?«
Pokrčil plecami: »Okolo desaťtisíc rokov dozadu.«
Kým som otvoril ústa, rýchlo dodal: »Páčila sa mi tá predstava. Čiastočná stena uprostred divočiny a nikto 

netuší, ako sa tam dostala.« Zasmial sa. »Hádanka pre pána a pani Kromaňonských, všakže?«“
„Potom začalo svitať,“ povedal cisár, „a my sme sa ocitli tu. Tu, v srdci Ríma, na samotnom Fóre. Náš 

najlepší prekladateľ – odborník na latinčinu, ktorý sa od nadšenia takmer pomočil – začal kričať na občanov 
a otrokov, ktorí nás sledovali z diaľky. Vravel im: »Sme bohovia. Chceme sa stretnúť s Markom Antóniom 
a so senátormi. Priveďte ich sem a budeme vďační. Neuposlúchnite a pocítite náš hnev!«

Lucian sedel na kapote svojho Humvee. Zapol hudbu z CDčka, starý rokenrol navodzujúcu drsnú náladu. 
So širokým gestom ukázal nahor a druhou rukou chytil vysielačku. »Teraz!«

Vyplnenie jeho rozkazu trvalo pár minút.
Túlal som sa ako turista. Zízal som na Vestin chrám. Chrám Castora a Polluxa. Tabularium. A tu na budovu 

senátu. Vždy ma to zasiahlo, zas a znova – naozaj som tu. Nehľadel som na trosky. Pred očami som mal nové 
budovy s čerstvým náterom a staré budovy láskyplne udržiavané. Všimol som si, že ma z tieňa pozoruje pár 
chlapcov a odklopil som priezor helmy, aby som im ukázal príjemný úsmev. Vtedy prišiel drsný a stúpajúci 
zvuk motorov a chlapci sa rozutekali. Vrátil som sa k Lucianovi, ktorý bol blízko tribúny. O pár minút preletelo 
nad srdcom Ríma celé naše letectvo. Za každým hydroplánom vial dlhý transparent s nápisom v latinčine:

»Lucian vládne svetu.«
Dívali sme sa na lietadlá, ktoré prelietali nad našimi hlavami a znova sa vracali so zámerne hlučne bežiacimi 

motormi.
Stál som vedľa Luciana. Vždy, keď som sa na neho pozrel, sa usmieval. Žiaril. Všetka tá nervozita sa 

vyparila a nahradila ju závratná radosť.
Myslel som si, že je všetko dokonalé.
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»Bude to skvelé,« povedal som mu.
Ale Lucian si ma premeral pohľadom a s tým svojím divokým úsmevom odvetil: »Dobre, toto je hotové. 

Vybavené. Čo budeme robiť teraz, dofrasa?«“

vI  

Oktavián bol nižší muž s piatimi krížikmi na chrbte. Ako chlapec mal krehké zdravie, jeho telo neúprosne 
mučili žalúdočné problémy. No v dospelosti sa zmenil na ťažšieho a zreteľne zdravšieho muža. Krivka jeho 
úst prezrádzala múdrosť a istotu, chrup sa tešil najlepšej zubárskej starostlivosti. Jeho sivé a nemilosrdné oči 
žiarili spoza okuliarov s čiernym rámom. Dnes mal na sebe – ako obyčajne – tradičnú uniformu cisárovho 
dvora: modré džínové nohavice, pohodlné topánky so šnúrkami zakončenými zlatom a na prvý pohľad 
jednoduchú košeľu z toho najkvalitnejšieho čínskeho hodvábu. Po jeho pravici stál obrovský hnedý muž, 
ktorý držal v rukách ťažkú červenú vysielačku, pripravenú rozozvučať sa akýmikoľvek naliehavými správami 
pre cisára. Rádiové spojenie bolo štandardné opatrenie. V tento deň, tridsaťtri rokov po Príchode, bola ríša 
v mieri so svojimi susedmi i so sebou. Všade panovala prosperita a vláda Zákona. Proti Rímu neobstála žiadna 
prírodná či ľudská sila a nijaká sa ho už neodvážila vyzvať.

„Toto mesto sme dobyli za deň,“ prehovoril cisár s tichou hrdosťou. „Ľudí ohromil náš vzhľad, naše 
schopnosti. Mnohí senátori ušli po vražde Cézara, ale tí neoblomnejší prišli spolu s Markom Antóniom na 
Fórum. Delegáciu privítal Lucian. Tu, v budove senátu. Posadil tých bohatých mužov na lavice a s pomocou 
prekladateľa im vysvetlil, že sme prišli z miesta, aké si ani nevedeli predstaviť. Že sme bohovia. A že ak budú 
spolupracovať, necháme im ich bohatstvo a časť ich vplyvu. »Ale ak sa mi vzopriete,« prisľúbil, »pripravím 
vás o vašu pôdu, vaše zlato, aj o vašich otrokov. Vlastnými rukami vhodím vaše úbohé zdochliny do hroznej 
minulosti, kedy vládli svetu barbari!«

Antónius pozorne počúval. Bol to obrovský chlap, vznetlivý a bez predstavivosti. Ale kŕčovito sa poklonil 
Lucianovi a nám ostatným. »Som vaším sluhom,« zaklamal. Potom ešte pred večerom v prevleku vykĺzol 
z Ríma smerom na sever – do Galie a za Cézarovými starými légiami.

Na druhý deň sme zaistili Ostiu, pritiahli sme nákladné člny a vyložili sme ich. Na tretí deň sme nákladné 
člny potopili a vytvorili sme tak dočasné prístavisko, kde sme mohli ukotviť naše obrovské lode. Ale mnohí 
z nás nevedeli vydržať v Ríme. Celá ríša čakala aby sme si ju podrobili a úprimne, tento skvelý mladý svet 
v nás vzbudzoval zvedavosť.“

Forresterova dcéra sa usmiala svojím presláveným úsmevom. „Rada by som počula o nasledujúcich 
týždňoch.“

Colfax si odpil z limonády a pokračoval.
Oktavián načúval. Vždy venoval veľkú pozornosť cisárovým príbehom. Hľadal v nich nový detail alebo 

neplánované priznanie – akékoľvek užitočné slovo, ktoré by mu pomohlo pochopiť cestovateľov zo vzdialenej, 
stratenej budúcnosti. Ale dnes sa mu vybavili vlastné spomienky na tie dni. Gaius Oktávius Thurinus bol 
osemnásťročný chlapec, nadaný študent a cisárom zvolený nástupca. Správa o vražde jeho prastrýka ho 
zastihla za Jadranom, v meste Illyricum. Bola to tragédia a zločin, no zároveň aj príležitosť. Čo si počať? 
Obklopili ho radcovia a ponúkali mnoho možností. Niektorí mu odporúčali viesť macedónske légie do Ríma. 
Opatrnejšie jazyky ho prosili, aby sa vrátil sám a neozbrojený, najskôr spoznať potenciálnych spojencov 
a nepriateľov a až potom konať.

Chlapec zvolil opatrnosť. Zaobstaral si solídnu loď a s hŕstkou radcov a stráží sa vydal k Apeninskému 
polostrovu. Jeho púť spomalilo búrlivé more, ale na polceste sa obloha vyčistila. Posádka si na palube 
vychutnávala slnko a modrú oblohu. Agripa prvý spozoroval okrídlené zjavenie, ktoré plachtilo nad 
nekonečnými vlnami. Všetci počuli burácavý rev vychádzajúci z pľúc obludy. S rastúcou hrôzou pozorovali, 
ako sklonila krídla a smeruje k nim rýchlosťou vystreleného šípu.

Osudové znamenia majú svoju váhu a hodnotu. Problém je správne ich pochopiť. Obluda sa dvakrát otočila 
nad ich hlavami a potom zmizla za horizontom. Čo to znamenalo? Oktaviánovi priatelia a učitelia viedli 
debatu. Sotva sa zhodli, že je to dobré znamenie, objavil sa na horizonte malý kopec. Kopec rýchlo rástol. 
Čoskoro si uvedomili, že sa k nim cez ťažké vlny blíži druhé zjavenie. Na prvý pohľad veľká loď – no bez 
vesiel, ktoré by sa opierali do vody a bez plachiet, ktoré by zachytávali vietor.

Na prove bolo jednoduchými bielymi písmenami napísané latinské slovo: VERITAS.
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Pravda. 
Obluda zoslaná samotnými bohmi. Časť posádky volala Neptúna, jeho pomoc alebo aspoň zľutovanie. 

Niektorí skočili do mora. Oktavián s hrôzou sledoval, ako sa obrovská loď otočila na ľavobok a spomalila, 
za ňou spenená voda. Potom z obludy vykĺzlo menšie plavidlo. Bolo nízke a neforemné, ale pohybovalo sa 
ohromujúcou rýchlosťou a kým sa blížilo, z konca vystrekovalo vodu. Na palube bol možno tucet bohov 
a jeden z nich prehovoril mocným hlasom a neohrabanou latinčinou: »Nechceme ublížiť. Je s vami chlapec 
Oktávius? Chceme s ním hovoriť.«

Z Oktaviána bol zrazu opäť chlapec. Už nebol dedičom trónu, ani zvoleným následníkom Cézara, ale 
osemnásťročným chlapcom, ktorý sa triasol od hrôzy. Jeden z Agripových vojakov potlačil svoj strach 
a vyskočil na kotviaci čln. Nacvičeným pohybom meča zaútočil na odhalené rameno, ale akási hrubá látka 
dokonale absorbovala jeho silu. Na ďalší úder už bolo neskoro. Druhý boh na neho namieril kus železa a ozvala 
sa ohromujúca rana. Plece statočného vojaka sa roztrhlo a dážď krvi ofŕkal drevený trup lode a zbabelé tváre 
nad ním.

Bohovia vstúpili na palubu. Dva ďalšie výbuchy poslali k oblohe. Potom zoradili posádku a cestujúcich 
a jeden boh si každého prehliadol a porovnával ich s niečím na kúsku papiera.

Na papieri bol obraz mramorovej busty.
Ukázal na Oktaviána a prehovoril cudzím jazykom. Potom sa zasmial. Napokon sa uklonil pred svojím 

zajatcom a lámavou latinčinou povedal: »Volám sa Jack Forrester. Pozývam teba a tvoj sprievod na našu 
loď.«

Chlapec sa cítil slabý a vystrašený, ale prinútil sa hovoriť. Ticho sa spýtal: »Čo ak odmietnem?«
Forrester bol silný, impozantný muž. Na štyridsiatnika pôsobil prekvapivo mladistvo. Vedel by zastrašiť aj 

obyčajným zamračením, ale jeho zelené oči a otvorené dlane prezrádzali jeho úprimný odpor k tomuto druhu 
šikanérskej práce. »Potom ti zviažem ruky a nohy a sám ťa odnesiem,« odvetil. »A ak sa budeš príliš vzpierať, 
obávam sa, že Rím bude musieť žiť alebo zahynúť bez tvojho nadania.«

„Bol si môj nápad,“ podotkol cisár. Premeral tiene pohľadom a keď si spomenul na kamery, dodal pre 
budúce publikum: „Oktavián. Môj priateľ a dôveryhodný radca. Ako dlho sme spolu?“

Muž v modrých nohaviciach zachoval ticho, ale venoval cisárovi vrelý úsmev a úklon.
„Od toho veľkolepého aprílového dňa,“ pokračoval starec. A potom začal kašľať. Chudá ruka sa zaťala do 

päste a zakryla ústa, unavené pľúca drásala séria malých výbuchov. Okamžite sa zišli jeho lekári a kontrolovali 
čas a jeho kartu. Z dózy vytiahli veľkú ružovú tabletku a poslali ju cisárovi po jednom z jeho služobníkov. 
Dobrý pacient Colfax prehltol liek so zvyškom limonády.

Cisár bol náhle unavený. Vrstvy make‑upu nedokázali zakryť priehlbiny pod jeho očami. V ľavej ruke 
začal známy tras. Zakryl ju pravou rukou, aby ju udržal nehybnú. Forresterova dcéra na neho hľadela so 
súcitom. S ospravedlnením v hlase sa spýtala: „Chcete pokračovať?“

„Prirodzene,“ zamrmlal.
Prikývla. „Čo ste tým mysleli, vaša excelencia? Prečo bol Oktavián »váš nápad«?“
Diváci odtrpeli ďalší záchvat kašľa. Potom starec prikývol a vďačne venoval pohľad svojej spoločníčke. 

„Vlastne som to ako prvý nenavrhol ja, ale Forrester. Ešte sme boli na vysokej a on bol náš hlavný historik. 
Nad kúskom salámovej pizze poukázal, že v istom bode budeme potrebovať rady od domorodých obyvateľov. 
»Rady a občas aj niečo viac,« varoval nás.

»Veď poznáme dejiny, tie nám poradia,« so smiechom ho odbil Lucian. 
Forrester si odpil piva a zavrtel hlavou. Potom sa pozrel na mňa, nie na Luciana. Asi vycítil, že Lucian 

ho nepochopí. »Dejiny sú len príbeh,« zavrčal. »Obrovský príbeh, ktorý rozprávajú milióny ľudí, každý má 
svoje premenlivé záujmy a ničím si nemôžeš byť istý. Knihy sa budú mýliť, v maličkostiach, aj v zásadných 
veciach. My musíme získať pomoc niekoho, kto vidí za oponu.«“

Colfax sa odmlčal. Prikývol. „Keď sme sa rozhodli pre rok 44 pred naším letopočtom, viacerí spomenuli 
Oktaviána. Ale až ja som presvedčil Luciana. Vravel som, že budúci Augustus má schopnosti a vidí do podstaty 
vecí. Dejiny ho vykreslili ako racionálneho muža. Poznal svoj národ a jeho minulosť. Chápal senát. A ak ho 
nevyužijeme, jednoznačne by sme ho mali posadiť niekam, kde nám neublíži.“

Oktaviánova tvár mala láskavý, úctivý výraz – úsmev, ktorý nie je tak celkom úsmevom – a opäť sa uklonil 
v páse, aby dal všetkým divákom najavo svoju radosť zo skromného podielu chvály. 

„Marcus vzal Spravodlivosť do západného Stredozemného mora a v každom prístave dokazoval miestnym 
úradom, kto je tu pánom. S rovnakým poslaním som vzal Pravdu na východ. Po niekoľkých falošných stopách 
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som našiel na mori Oktaviána, predstavil som sa mu a uvítal som ho s jeho sprievodom na mojej lodi ako 
ctených hostí.“

Cisár opäť zdvihol zrak k horúcim svetlám. „Zamladi si bol chorý. To sme vedeli. Preto som ťa zaviedol 
rovno na ošetrovňu, kde ti lekári zistili žalúdočný vred a zaviedli ti režim antibiotík a vitamínov. Príčinou 
vredov bývajú baktérie, čo som vysvetlil tebe a tvojim spoločníkom vtedy na večeri pod otvoreným nebom. 
Moja latinčina nikdy nestála za veľa, na jazyky hlavu nemám. Ale mám pocit, že podstatné informácie sme si 
vymenili, však?“

Forresterova dcéra vrhla kradmý pohľad do tmy za svetlami. Cítila, že stratila kontrolu na rozhovorom.
„Pridaj sa, Oktavián! Prosím!“
Cisár si to želá, žena mu nemôže odporovať. „Áno. Sadnite si k nám, prétor.“
Oktavián nemal inú možnosť. Vkročil do ostrova neprirodzene ostrého svetla, usadil sa na prvej prinesenej 

stoličke a pozrel sa ponad stôl. Sklonil hlavu a skúsenou američtinou povedal: „Vaša excelencia. Prvý medzi 
rovnými. Je mi cťou slúžiť.“

Cisár opäť ticho zakašľal a chvíľu volil slová. „Ak smiem, chcel by som sa ti ospravedlniť.“
Oktavián bol úprimne zmätený. „Za čo?“
„Za Apollodora.“
Forresterova dcéra uprene hľadela na oboch mužov. Potom priznala. „To meno nepoznám. Kto to je?“
„Jeden z Oktaviánových učiteľov,“ vysvetlil cisár. „Filozof a skvelý človek podľa každej definície.“
Sklopil zrak na svoje dlane, ktorými sa dotýkal chladného mramoru. „Úloha hostiteľa ma tešila. Ale chcel 

som mojich hostí ohromiť. A preto som sa im pokúsil v skratke vysvetliť, ako funguje vesmír.
Na palubu som dal priniesť obrovský glóbus, ktorý som všetkým ukázal. Rímska ríša bola temná hranica 

okolo prsta modrej vody. Hociktorý muž by ju zakryl rukou. Predviedol som im nesmiernosť Ázie a kontinenty, 
o ktorých nič nevedeli a dosiaľ neznáme rieky a nekonečné moria. Priniesol som teleskop a ukázal som im 
planéty, Mesiac a hviezdy, hovoril som o rozpínavosti priestoru a času. Potom sme priniesli šimpanza. Kúpil 
som ho v Ríme od obchodníka so zvieratami. Štyri roky vysokej školy mi pomohli vysvetliť hosťom evolúciu. 
Ukázal som na zviera a prehlásil som ho za ich najbližšieho žijúceho príbuzného. A na záver som nechal 
doniesť mikroskop a primäl som každého z hostí, aby sa pozrel na kultúry z Oktaviánovho chorého žalúdka.

»Každý človek sa skladá z drobných buniek,« vysvetlil som, »a každá bunka je obrovská v porovnaní 
s atómami, z ktorých sa skladá človek aj tá najvzdialenejšia hviezda.«

Sám som to považoval za úspešný večer. Bol som skvelý hostiteľ a moji hostia onemeli od úžasu. Cítil som 
sa ako malý chlapec, nafúkaný, koľko toho vie. Uvedomujem si, že som príliš tlačil na pílu. Viem to preto, 
lebo Oktaviánov učiteľ nezniesol tento druh znalostí. Ukazoval som mu vesmír príliš nesmierny a príliš cudzí. 
Niekedy v noci si vo svojej kajute skleneným črepom prerezal zápästia a pomaly vykrvácal.

Asi chcel uniknúť pred démonmi.
Pred démonmi ako ja.“
Cisár sa konečne pozrel na Oktaviána, s utrápeným, tuhým úsmevom. „Je to vekom?“ spýtal sa. „Či mojou 

chorobou? Nech už je dôvod akýkoľvek, stále musím myslieť na nepatričné a smutné veci.“

vII

Nikto neprehovoril. Budovu senátu zahalila nepokojná skľúčenosť. Ale potom žena použila svoj úsmev 
a omamný šarm. Naklonila sa k cisárovi. „Matka mi rada rozpráva o tom, ako vás prvýkrát stretla,“ zapriadla. 
„Vás a môjho otca a Veritas.“

Colfax sa napriek svojej nálade usmial.
„Vaša loď a malé lietadlo vyvolali v Alexandrii úžasnú paniku,“ vysvetlila. „Ale potom ste sa vylodili vedľa 

nášho malého majáku s Forresterom a Oktaviánom. Vaša excelencia, nemohli ste byť príjemnejší a úctivejší. 
Matka prisahá, že z vás úprimne vyžarovala pokora, keď ste sa pred ňou poklonili a prosili ste o povolenie 
vstúpiť do Veľkej knižnice.“

„Bola to nádherná, čarovná jar,“ podotkol cisár, zavrel oči a zdvihol ruku k ústam, aby zachytil kašeľ. 
Ale kašeľ neprišiel. Spustil ruku do lona a opäť sa usmial. „Každá z našich zastávok bola plná histórie 
a ohromených davov. Našli sa správcovia, ktorých sme museli postrašiť, čo bola – prekvapivo – zábava. A boli 
rebeli a vrahovia, ktorých sme museli zatknúť. Brutus a Cassius. A Cicero. Známi výtržníci a ja som bol boh 
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zaneprázdnený ochraňovaním budúcnosti Ríma.“
Odmlčal sa a pousmial sa. „Moje učebnice dejepisu ma varovali pred vašou matkou. Ale nakoniec som jej 

dovolil zostať v Egypte. Presvedčila mňa a tvojho otca, že chce len pomôcť svojmu národu. Pôsobila ako bystrá, 
tvorivá osoba. Áno, Veľká knižnica ma fascinovala. Všetky tie nádherné starodávne pergameny rozpadajúce 
sa na prach. Ale rovnako očarili Kleopatru staré knihy, ktoré sa hromadili v mojej kajute. Detektívne romány. 
Vedecké publikácie. A najmä dejiny písané dvetisíc rokov po jej tragickej smrti.“

Cisár sa so zasneným povzdychom zahľadel na svoje ruky. „Vrátil som sa do Ríma,“ pokračoval. „Lucian 
naplnil mestské žaláre stovkami väzňov. Marcus sa priplavil nasledujúci deň, rovno z Galie. V cele mal Marka 
Antónia a pár nepekných generálov. Užší kruh sa tajne stretol na palube Cnosti. Sedeli sme v Lucianovej 
kajute, jedli pizzu a pili posledné zvyšky Budweisera, diskutujúc o osude väzňov. Ich trest bol spečatený už 
dávno, ale v ten večer sme sa v pohodlí klimatizovanej kajuty rozhodli o cieli ich cesty.

Naši väzni dostali pár zlatých prútov a vysadili sme ich na flotilu nečakane zastaraných trimér. Ich veslármi 
boli prétoriáni vyzbrojení do vojny. Vypustili sme ich na pokojné more. Theresa priniesla ChronoAble a keď 
bol plne nabitý a nakalibrovaný, Lucian prevzal ovládanie. Usmial sa nás a stlačil správny gombík. O chvíľu 
sa s fantastickým zábleskom svetla flotila vyparila.

Až do toho okamihu naši rímski priatelia nevedeli doceniť rozsah našej moci. Pamätám si, že som sa obzrel 
za Oktaviánom. Vyzeral ohromene a napriek horúcemu počasiu sa triasol. S pomocou prekladateľa som sa ho 
spýtal, čo sa stalo. Môj nový priateľ počúval a vlastnou začiatočníckou američtinou sa spýtal: »Kde sú tí muži 
teraz?«

Lucian ho začul. Prišiel za nami, plesol Oktáviana do ramena a svojou najhlučnejšou latinčinou mu 
vysvetľoval: »Poslal som tých hajzlov pred deň, kedy sa narodil Alexander.« Lucian bol na seba veľmi hrdý. 
Bol múdry a spravodlivý a chcel sa popýšiť. »Bol to môj nápad. Prišlo mi to príhodné. Politici a jedna z vašich 
najlepších légií. S ich rozumom a disciplínou môžu pomôcť Rímu dobyť svet skôr, než ten grécky buzík 
dostane šancu!«“

Opäť kašeľ. Trhavý a vlhký. Cisár dostal do ruky bavlnenú vreckovku a dal si ju pred ústa, aby zachytil 
hlieny s vláknom jasnočervenej krvi.

Stíchol a zamyslel sa.
„Občas uvažujem nad naším druhom. Určite viete, že v centrálnej Afrike sú pochované fosílie. Dokazujú, 

že naši predkovia boli rôznorodou zbierkou živočíšnych druhov, ktoré pomaly múdreli. Ale potom sa objavil 
Homo sapiens. Zdá sa, že sme náhle vhupli do bytia pred stotisíc rokmi v jednom vzdialenom údolí. A potom 
sme zaplavili celý svet a do posledného sme vyvraždili všetkých našich bratrancov. To ma vedie k otázke 
– sme potomkami hŕstky politických väzňov? Kráčame po tejto zemi pred naším časom? Ocitli sme sa tu skôr, 
ako nás mohla evolúcia vytvoriť?“

Zakašľal, ale len aby si prečistil hrdlo. Potom pozrel na Oktaviána a s chladnou istotou podotkol: „Sme 
vražedný druh.“

Nikto sa neodváži prehovoriť.
Cisár nespúšťal oči z Oktaviána. „Bolo to o týždeň alebo dva neskôr. V hlavnej sále Ctnosti bol večierok. 

V každom rohu obrovské televízne obrazovky. Pozerali sme filmy z mojej doby. Práve vojnové filmy. Nemci 
prekračovali hranice. Nie na koňoch, ale v tankoch. Ale to ťa nezaujímalo. Do oka ti padla bezprostrednejšia 
dráma. Marcus a Lucian spolu pili a viedli rozhovor. Pozorne si ich sledoval. Viem, že si ich nemohol dobre 
počuť, a že si ešte tak dobre neovládal američtinu. Ale vedel si čítať reč tela. Videl si, ako Marcus švihol rukou 
cez vzduch a ako sa Lucian mykol a prevrátil oči stĺpkom. Vtedy si sa obrátil ku mne a pokojným, temným 
hlasom si povedal: »Mám pocit, že ten malý muž bude pre vás problém. Pre nás.«“

vIII

Ozvala sa silná vlna kašľa nasledovaná pochmúrnym smiechom, ktorý prešiel do mena: „Marcus.“
Forresterova dcéra sa narovnala, pôvabné lakte opreté o snehobiely mramor.
„Koncom toho leta,“ pokračoval cisár, „som bol na obchádzke Pádskej nížiny s tímom našich technikov 

a najlepších rímskych architektov. Chceli sme postaviť malú oceliareň. Žiadalo si to veľa rozhodnutí a použitie 
autority. Jednotvárne. Nečakal som, že tam stretnem Marcusa, ale jedného dňa sa pred nami objavil na poľnej 
ceste. Vracal sa z Oranže, kde pracoval na veľkom liehovare. Náhoda nám preťala cesty, vravel. Nekomentoval 
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som to. Pri pohľade na jeho obrovskú suitu mi napadlo, že jeho ľudia – jeho najlepší priatelia a radcovia 
– s ním boli dávno predtým, než som ho spoznal.

Povedal: »Jonathon! To je ale šťastie, že sme sa stretli!«
»Ako sa máš, Marcus?« spýtal som sa.
»Skvele! Fantasticky! Počúvaj, ak chceš... Pár míľ odtiaľto mám villu. Prenocuj u nás. Aj s tvojimi 

spoločníkmi. Všetci.« Potom sa usmial a snažil sa ma očariť. »Čaká na mňa hostina. A dievčatá. A ďalšie 
dievčatá, ak sa ti tie prvé nebudú páčiť.«

»Rád sa najem,« priznal som. A to som aj spravil. 
Po večeri sme si sadli na rozkladacie stoličky pod holým nebom a pozorovali sme ako slnko zapadá za 

vzdialené kopce. Boli sme úplne sami. Čaty vojakov stáli mimo dosluch. Spýtal som sa: »Ako si sa dostal 
k tejto ville?«

Povedal: »Úprimne si nepamätám. Týchto mramorových chatrčí mám tak veľa...« Potom sa začal absurdne 
chichotať.

Mlčky som čakal na jeho ďalšie slová.
»Baví ťa to tu?« spýtal sa. Z jeho tónu som vytušil, že nemal na mysli len túto chvíľu. »Tak ma zaujíma,« 

dodal, »že keď človek sníva o niečom tak dlho – o niečom náročnom a jedinečnom – či nie je sklamaním, keď 
príde a vidí realitu naostro. Vieš, čo tým myslím?«

»Väčšinu času som šťastný,« povedal som.
»To som si myslel,« odvetil. »Na ľudí mám nos.«
Nebola to pravda, ale neprotirečil som mu.
Okolité polia patrili Marcusovi. Rástli na nich staré odrody pšenice a nové hybridy kukurice. Pšenica bola 

v lepšom stave. Nevedel som povedať, či ľudia obrábajúci zem boli sedliaci alebo majetok. Zdalo sa, že v tom 
nie je veľký rozdiel. Sledoval som, ako sa vyčerpané telá vracajú cez polia. Hladní, ubití ľudia. Mojou jedinou 
útechou bolo vedomie, že ich deti alebo prinajhoršom ich vnúčatá budú oslobodené od takejto zničujúcej 
existencie.

»Robím si starosti,« priznal sa Marcus.
Prezrel som si jeho tvár. Potom som sa spýtal: »Prečo?«
»Kvôli Lucianovi,« odvetil.
V tichosti som nadvihol obočie.
Marcus sa afektovane uškrnul a zavrtel hlavou. »Náš dobrý priateľ si nevychutnáva vládnutie ríši. Nie tak, 

ako by mal.« Malý muž sa odmlčal a predstieral utrpenie. »Nehovorím to rád. Naozaj. Ale nudí sa. Nudí sa 
a nevenuje ríši pozornosť. Nie je to preňho dostatočne vzrušujúce. A nevysvetľuj si ma zle – aj ja mám rád 
vzrušujúci život. Ale k tomu mi stačia tri dievčatá a amfora vína. Na druhý deň sa vrátim a pokojne budem 
rozhodovať o politike a otázkach štátu.«

Vyhýbavo som prikývol. »Lucian je v poriadku,« povedal som.
»Nudí sa,« zopakoval Marcus. »Určite si si to všimol.«
Všímal som si mnohé veci. Opäť som prikývol. Ustarostene som sa spýtal: »Čo budeme robiť? Máš 

plán?«
Marcus si ma premeral kútikom oka. Na tvári mal svoj neohrabaný, silený úsmev. Potom mi zbytočne 

nahlas odvetil: »Ja nemám žiadne plány. Len si myslím, že by sme to mali prediskutovať. Veď vieš, pokojne 
a racionálne... Keď už sme tí štátnici.«“

* * *  

Publikum práve vstúpilo do nezmapovaného územia. Úvahy o intrigách v rámci užšieho kruhu doteraz 
patrili len ku klebetám a domnienkam. Forresterova dcéra bol očividne úprimne potešená. Oprela sa v stoličke 
a na okamih sama sebe zagratulovala. Ale aby nepokúšala sudičky, opäť sa naklonila a pokojným hlasom 
plným pochopenia pokračovala: „Fascinujúce.“

„Fascinujúce,“ zopakoval cisár. Potom sa uškrnul a pokrčil plecami. „Pre mňa je to monotónne. Nechutné 
a malicherné a monotónne.“

Tým ju nepotešil. „Vaša excelencia,“ vyhrklo z nej. „Viem, že mi neprináleží naliehať na vás, aby ste 
čokoľvek odhaľovali. Ale je to dôležitá téma. Všetci vedia, že Marcus sa pokúsil o prevrat proti Lucianovi. 
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Získal podporu ďalších z užšieho kruhu? Alebo v tom bol sám?“
„Nie,“ povedal cisár. „A nie.“
Jej napätá tvár sa po chvíli uvoľnila.
„Žiaden prevrat nebol,“ vysvetlil.
„Aspoň nie úspešný,“ domyslela si.
„Žiaden. Určite nič také dramatické alebo účinné.“ Vyzeral frustrovane – či už kvôli jej alebo vlastnému 

rozviazanému jazyku. Položil pavúkovité ruky na stôl. Rukávy tógy sa vyhrnuli a odhalili jeho drobné bledé 
zápästia. „Dokončil som inšpekciu oblasti a vrátil som sa do Ríma. Keď som sa opäť stretol s Lucianom 
– medzi štyrmi očami – spomenul som mu rozhovor s Marcusom. Lucian reagoval smiechom. Smial sa a vrtel 
hlavou a ja som robil to isté. Mal som pocit, že sme úprimní. Vtedy mi môj priateľ položil ruku na rameno 
a ticho sa mi zdôveril: »To nie je prvýkrát, čo som počul o tom mužovi podobné zvesti.«

Bol som sklamaný. Predpokladal som, že ma konšpirátor oslovil ako prvého. Potlačil som vlastnú 
márnotratnosť a povedal som Lucianovi: »Hovorí hlúposti. Pozri sa na seba, ako tróniš v Júliovej bazilike 
a vládneš svojim poddaným... Dofrasa, robíš presne to, čo si vždy chcel!«

»Narodil som sa pre to,« odvetil a obaja sme sa Marcusovi dobre zasmiali.
Novinárka prívetivo prikývla, ale neudržala náznak pochybností.
„Žiaden prevrat sa neodohral,“ zopakoval cisár. „Prevraty sú výstredné. Žiadajú si organizačný talent 

a vierolomnosť a Marcus nemal dostatok ani jedného.“ Potichu si povzdychol. „Nie. Smutná pravda je, že to 
bola rodinná hádka. Zlá krv a žiarlivosť. Marcus nemal šancu.“

Opakovane vzdychol.
„Potom sa začali ich hádky,“ povedal. „Bojovali zvyčajne v súkromí. Videl som len jeden‑dva malé 

výbuchy. Theresa bola najčastejším svedkom. Navštevovala ma, keď bol Lucian na cestách. Zvyčajne bola 
rozrušená. So slzami tá jej inteligentná tvár zostarla o desať rokov. Videl som jej bolesť a keď som čo len 
okrajom spomenul Marcusa, zavrtela hlavou. »Ten malý kretén musí robiť problémy. Vždy sa musí na všetko 
sťažovať.«

»Čo sa mu nepáči?« spýtal som sa.
»Všetko,« zopakovala, akoby detaily boli príliš zjavné alebo nebezpečné. »Na to Marcus nemá právo,« 

vzlykala. »Je mi jedno, že bol našou bankou. Už ho nepotrebujeme a preto si nezaslúžime jeho prekliate 
názory.«

»Ale čo chce?« naliehal som.
»Vraví, že sme príliš civilizovaní. Že sme nechali pozemky a majetky príliš veľa domácim. Buričov treba 

zabiť, nie posielať do inej doby. Rimania chápu len ranu mečom do srdca a ak nebudeme dostatočne brutálni, 
prídeme o všetko.«“

Cisár pozrel na Oktaviána.
„Mal si pravdu,“ povedal. „Ten malý muž nám spôsobil problémy. Vtedy som si to uvedomil a neskôr na 

to prišli aj ostatní. Teda, zvyšok užšieho kruhu. Boli sme spolu už takmer dvadsať rokov plných plánovania 
a obetí. Pochybujem, že Marcus chápal nakoľko bol od nás izolovaný. My sme spolu dospeli a on bol nováčik. 
Hocijaký znudený miliardár by nám poslúžil rovnako dobre, možno aj lepšie. V priebehu našej prvej zimy 
a začiatkom jari sme sa rozhodli. Marcus bol rozmaznané decko, spôsoboval problémy a nakoniec s ním 
budeme musieť niečo spraviť.“

Obrátil sa ku kamerám. „Stále sme sa stretávali nad pizzou. Každý mesiac sme sa zbehli v niečom dome na 
Palatíne a ak Lucian nemal chuť vyjsť na breh, prišli sme na palubu jeho lode. Pili sme rímske víno, najnovšie 
várky nášho piva a jedli sme pizzu s prvými rajčinami na európskom kontinente. Klebeta striedala klebetu 
a prirodzene, po istom množstve piva sme si uťahovali z nášho kolegu.

Tento príbeh by nemohol byť banálnejší.
Bol marec. Chýbalo pár dní do nášho výročia. Bol nádherný, prekvapujúco teplý večer v meste, ktoré nám 

čoraz viac patrilo a stáli sme pred mojím domom – niekdajšou Cicerovou rezidenciou – a cisár Lucian sa 
pozrel na strechy pod nami a zavrtel hlavou. Potom povedal: »Nie je šťastný, v tom je ten problém. A bude 
nahnevanejší a otravnejší, čím dlhšie budeme čakať.«

Nemuseli sme sa pýtať, koho má na mysli.
»Pomohol nám,« pripomenul nám Lucian. »Jeho peniaze a energia boli pre nás obrovským prínosom. No 

podľa mňa je na čase hovoriť o zmenách. Lebo ten chlap tu jednoducho nie je šťastný.«
Bol som trochu opitý. Zasmial som sa, so slovami: »Možno by sme ho mali poslať domov.«
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Lucian sa otočil a väčšou časťou tváre sa usmieval. Úsmev mu nedosiahol do očí. Jeho oči boli jasné 
a chladné, bez žmurknutia.

Striaslo ma.
Otočil sa k ostatným a zvolal: »Mám pre nášho kolegu veľkorysú ponuku. Ale nepôjdem sám. Buď budete 

so mnou všetci, alebo to nestojí za námahu.« Potom sa na nás víťazoslávne usmial. »Kto sa pridá?«
Všetci, samozrejme.
Tak sme spoločne pochodovali so strážami stále nablízku. Bola hlboká noc. Palatín ešte nebol elektrifikovaný, 

preto sme mali v rukách baterky. Hromadne sme zastavili pred Marcusovým domom a búchali sme na 
jeho pozlatené dvere. Otvoril nám jeden z Marcusových opileckých kamarátov. »Priveď malého,« zakričal 
Lucian. Po chvíli sa pred svetlom našich bateriek zjavil Marcus, žmúril do svetla našich bateriek a škriabal sa 
v rozstrapatených vlasoch. »Čo chcete?«

»Nie si šťastný,« povedal mu cisár a znel opitejšie, než naozaj bol. »Vieme to a ja viem, že si myslíš, že by 
ti vládnutie šlo lepšie než mne. Počúvaj, Mark... Nekecaj mi do toho, kamarát, počúvaj! Nechaj si svoju loď. 
Vezmi si Spravodlivosť. Urči si posádku, vezmi všetky zásoby, ktoré unesieš a daj mi dátum. Sám si vyber, 
kamarát. Povedz si rok a ja ťa tam pošlem a budeš mať vlastný svet čakajúci na dobytie.«

Potom Lucian objal Marcusa okolo ramien a dotlačil ho pred nás. Malý muž bol v šoku. Omráčený. Nevedel 
sa pohnúť, ani prehovoriť. Takmer sa rozplakal, keď cisár preniesol jasným, silným hlasom: »Počuli ste už 
o šľachetnejšej ponuke?«

»Ako by si mohol čo i len pomyslieť na to odmietnuť ma?«“

* * *  

Colfax sa odmlčal. Jeho make‑upom cez vlasy, čelo a unavenú tvár pretekali cícerky potu.
„Lucian dal Marcusovi tri mesiace na prípravy. Tvrdil, že ak by to trvalo dlhšie, plebejci by určite zavetrili 

problém medzi nami. Snažili sme sa udalosť utajiť pred služobníctvom a radcami. Tebe som to povedal až keď 
bolo po všetkom, Oktavián. Hoci si pamätám, že ťa to veľmi neprekvapilo.

Marcus sa rozhodol skočiť o pätnásť mesiacov dozadu, krátko pred náš príchod. Vznikne nový časový 
prúd. Jeho časový prúd. Marcus miloval Rím. Presvedčil sám seba, že so znalosťami jazyka a politiky tu bude 
prosperovať aj bez našej pomoci.

No napokon sa k nemu pridala len minimálna posádka a pár mileniek. Ani podaktorí z jeho celoživotných 
priateľov nemali chuť zaútočiť na Rím sami. Mal pár zbraní a náš najopotrebovanejší hydroplán a možno 
polovica krabíc v jeho sklade bola naplnená balastom, nie strojovým vybavením. O tomto podvode som sa 
dopočul až neskôr. Ak by som vedel... No, asi by som sa nesťažoval. Marcus nás opúšťal a bral si tretinu našej 
flotily, čiže áno, možno by som Lucianove malé klamstvá odsúhlasil.

Ale čo sa zvyšku týka... Nuž, bol by som znechutený a pravdepodobne by som zdvihol hlas...“
Stíchol.
„Videl som, ako sa rozprávali,“ pokračoval. „Lucian a Theresa sa hádali. Boli sme na mori. Nasledovali 

sme Spravodlivosť k miestu, na ktorom sme vstúpili do tohto sveta. Keď som vošiel do ich kajuty, Lucian 
štekal rozkazy. Theresa sa obrátila ku mne. Keď ma zbadala a ja som si všimol, že plakala, narovnala chrbát, 
utrela si oči a povedala mi: »To nič. Bude to dobré. Môžem prejsť, Jonathon?«

Vykročil som z dverí a keď prešla okolo mňa, spýtal som sa Luciana: »Čo sa deje?«
Premeral si ma pohľadom. S odpoveďou váhal. Pomalým krokom prešiel ku svojmu obľúbenému kreslu 

a natiahol sa v ňom. Bol opálený, vo forme a dokonale šťastný. Vzal do ruky diaľkový ovládač, zapol obrovskú 
televíziu na stene a povedal: »Posaďte sa, pán Colfax. Posaďte sa a sledujte.«

Marcusova loď brázdila more. Mali sme obraz z kamery na vrchole mostíka Cnosti. Sedel som uprostred 
gauča a s pohľadom upreným na obrazovku som povedal: »Ešte pár míľ.«

»Nebudem čakať tak dlho,« priznal sa Lucian.
Nevedel som, čo povedať. Len som prikývol a vrátil sa k obrazovke, veď na tom ani nezáležalo. Marcus 

mohol byť v plnej rýchlosti, stále by to nenarušilo jeho skok do minulosti.
Lucian namieril kameru dole. ChronoAble bol namontovaný na nástavbe a nikdy veľavravnejšie 

nepripomínal delo. Theresa a jej ľudia mali plné ruky práce. Videl som ju gestikulovať. Videl som, ako na 
niekoho kričala, čo bolo nezvyčajné.
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Potom stroj vyprskol roj iskier: kalibroval sa. Museli sme zaručiť, že cestovatelia prídu do správnej 
nadmorskej výšky. Ale kalibrácie trvali dlhšie, než som kedy videl. Povedal som to Lucianovi.

Lucian mlčal.
Spýtal som sa: »Pokazil sa nám stroj času?« Mal vydržať sto rokov, ale tu nám záručný list nepomôže. »Čo 

hľadá? More je v rovnakej výške ako pred rokom.«
Prívetivo odpovedal: »To je pravda.«
Obrátil som sa k Lucianovej krásnej, uškľabenej tvári. Bol uchvátený. Usmieval sa presne tak, ako v tej 

internátnej izbe, keď sme boli prváci. Oslnený a hrdý sám na seba. Dokonca sa zvláštne potichu zasmial. 
Potom povedal: „Ešte som to nikomu neprezradil. Ani Theresa to nevie.«

Preglgol som a čakal, zadržiavajúc dych až niekde pod žalúdkom. »Práve som na niečo prišiel,« priznal sa 
Lucian. »Asi pred mesiacom mi to došlo. Konečne poznám svoje skutočné poslanie.«

»Tvoje poslanie?« vyhŕkol som. »Rím, všakže?«
»Rím je zdroj,« odvetil. »Surovina.«
Spýtal som sa: »Čo to znamená?«
Ale odmietol mi čokoľvek objasniť. Namiesto toho povedal: »Sleduj,« keď sa kamera vrátila ku 

Spravodlivosti. Marcus si ďalej prerážal cestu cez modré vlny. Lucian sa natiahol a stlačil červené tlačidlo na 
riadiacom paneli bez popisu. O chvíľu na to žiarivý záblesk svetla prerazil v našej prítomnosti nové dvere.

Náš okamih zrazu viedol do vzdialeného času. Jemné senzory zostrojené zatiaľ nenarodenými fyzikmi 
analyzovali ten jedinečný záblesk. Filtrovali a prečisťovali dáta. Hľadali náhodné fotóny, ktoré prenikli tými 
veľmi dočasnými dverami. Vytvorili obraz. V priebehu pár sekúnd mi zrnitá fotografia ukázala, kam poslal 
Lucian Marcusa a ostatných zradcov: videl som chladné more zmietané vlnami a hrubú snehovú deku padajúcu 
z olovenej oblohy.

»Kedy je to?« vyhrklo zo mňa.
Lucian šťastne zapriadol: »Osemnásť tisíc rokov dozadu.«
Pozrel som sa na neho.
»V zime,« dodal.
Nemohol som sa dívať.
»Ak ten muž prežije,« povedal, »predstav si všetky tie pozoruhodné budúcnosti, ktorým som práve dal 

krídla!«“

IX

Potenie sa zhoršilo. Na vine boli emócie alebo horúčka. V každom prípade to bol varovný signál, dôvod 
na znepokojenie a pravidlá rozhovoru boli jednoznačné. Forresterova dcéra pozrela na lekárov, ktorí hľadeli 
na Oktaviána a prosili o rozkazy. Kývnutím im dal povolenie. Rozhovor sa prerušil. Cisárovi vložili do uší 
staroveké teplomery, jemne zovreli jeho zápästia a počítali tep. Colfax bol spolupracujúci, zväčša ľahostajný 
pacient. Ako mnohí chronicky chorí, aj on sa naučil odovzdať svoje telo do cudzích rúk.

„Má horúčku,“ priznal sa jeden z lekárov. „Pre dnešok by sme mali prestať a počkať...“
„Nie,“ povedal cisár. „Nie teraz.“
Vrchný lekár uprel pohľad na Oktaviána. „Pane, neodporúčam ho viac zaťažovať.“
Oktavián prikývol a začal sa dvíhať.
„Povedal som nie,“ vybuchol Colfax a vytrhol zápästia z rúk, ktoré ho držali. „Utrite mi čelo. Upravte mi 

tvár. Ale chcem túto záležitosť dokončiť. Okamžite!“
„Ako si želáte,“ zašepkal tucet hlasov.
„A ty si sadni, priateľ môj. Patríš k týmto udalostiam. Videl si to isté čo ja, viac či menej.“
„Ako rozkážete, vaša excelencia.“
Lekári sa vydali na ústup a nahradila ich čata maskérov. Rýchlo vysušovali a zakrývali nedokonalosti, aby 

priblížili cisárovu tvár čo najviac k jeho verejne známej podobe. Prišli ďalšie nápoje, ľadová voda a limonáda. 
Medzi pohármi sa zjavil dlhý rad liekov, z ktorých si cisár vybral úzku bielu tabletku, ktorú zapil jedným 
krátkym hltom. Odkašľal si, no energicky.

„O pár týždňov neskôr,“ pokračoval, „opustil Lucian Rím a vydal sa na dlhú plavbu. Túto udalosť sme 
plánovali už niekoľko rokov. Nový cisár obíde svoju ríšu, poobdivuje jej krásu a ukáže sa svojim poddaným. 



2�

PovIedka

Robert Reed – veritas

Lucian bol žijúci boh a touto kartou sme hrali hanebne často.“
Pozrel na Oktaviána. „Pravdou je, že v tomto sme sa inšpirovali veľkým Augustom. Zbožštenie vodcu 

je ctihodná staroveká tradícia, najmä vo východných provinciách. Ten impulz sme obohatili o moderné 
kúsky – veľkolepé prejavy pred preplnenými koloseami, nočné premietanie propagandistických filmov 
v amfiteátroch a skvostné nové svätyne na počesť boha, ktorý cestoval dvetisíc rokov v čase, aby pomohol 
veľkému národu.

Zostal som v Ríme. S Forresterom a väčšinou užšieho kruhu som začal náš šprint do moderného sveta. 
Postavili sme prvé školy nového typu, v ktorých sa nové generácie učili o vede, nule, hliníku a motoroch 
s vnútorným spaľovaním. Systém akvaduktov sme spojili s jednoduchými turbínami, ktoré produkovali 
elektrinu na nočné osvetlenie hlavných ulíc. Rím sa vždy po zotmení menil na temnú, nebezpečnú dámu a to 
sme pomohli zmeniť. Tradičné krvavé športy sme zakázali, alebo aspoň potlačili. Na pobavenie verejnosti 
som obetoval tucet našich vzácnych terénnych vozidiel, ktorých preteky naplnili slávny Circus Maximus. 
Okrem toho som otvoril lekárske kliniky a zahájil veľkoprodukciu penicilínu a kiahňových vakcín. Preto sme 
pred našou druhou zimou zachránili viac životov než všetci ostatní bohovia tejto krajiny dokopy.

Lucian a Theresa sa vrátili do Ríma v zime.
Zdravšieho a šťastnejšieho muža som ešte nevidel, bol oslnivý. Jeho vnútorná iskra, tá blažená žiara, ktorú 

som prvýkrát zazrel pred dvadsiatimi rokmi v našej internátnej izbe, sa už nikdy nevytratila. Neprestajne 
sa usmieval. Keď prehovoril, akoby spieval – jeho sýty hlas akoby plynul z nejakého vznešeného miesta, 
nekonečne dôležitejšieho než toto. Ale Lucian uprednostňoval dlhé ticho a zasnené pohľady a v obrovských 
čiernych očiach sa mu trblietalo to svetlo, nech už pochádzalo odkiaľkoľvek.

Theresa bola pravý opak. Bola v strednom veku a unavená. Za posledné mesiace pribrala. Oči mala 
ustavične podliate krvou. Jej kožu napadla akási tropická vyrážka, ktorá nereagovala na žiadne lieky ani 
zariekanie kňazov. Vedel som, že mala problém so spánkom. Povedala mi to. Priznala sa, že majú s Lucianom 
ťažkosti. Slová, ktoré použila a smutné prikývnutie ma viedli k presvedčeniu, že za tým bola ďalšia žena. Či 
skôr viac ako jedna. Po unavenom povzdychnutí dodala: »Som rada, že som doma. Aspoň na pár mesiacov.«

»Čo sa stane o pár mesiacov?« spýtal som sa. „Kam idete?«
Otvorila ústa, ale zarazila sa. Prízračne sa usmiala.
»Nie,« povedala mi Theresa. »Nech ti to Boh povie sám.«“

* * *  

Prestávka. Dvihla sa päsť, aby zastavila kašeľ, ktorý neprišiel. Cisár ju otvoril a na sucho prehltol drobnú 
žltú tabletku, ktorú v nej držal.

„Stretli sme sa tu,“ ticho pokračoval. „Prestavbu budovy senátu začal Július Cézar a ja som ju dokončil 
s pomocou jeho vlastných architektov. Lucian si myslel, že to bude vhodné miesto. Pozval užší kruh a asi 
stovku ďalších cestovateľov časom, ako aj posledných senátorov čo prežili a našich najlepších rímskych 
priateľov. Bol si tu aj ty, Oktavián. Zvládol si náš jazyk, takže si počúval Lucianov prejav dvakrát. Pár viet 
americky, pár latinsky. A prirodzene, všetko zaznamenali kamery, ktoré zachovali tento historický, dokonalý 
okamžik na celé veky.

Lucian bol namyslený. Videl som to a naozaj ma to netrápilo. Ešte aj vtedy som bol dostatočne verný, aby 
som vnímal len to, čo som obdivoval a na zvyšok zabudol. Nechal som ho byť Bohom a my ostatní sme sa 
starali o jeho ríšu... Nebol to náš plán od začiatku?

Bol to dobrý, kompetentný prejav, hoci nie práve vynaliezavý.
Dalo by sa povedať, že Lucian bol príliš sebavedomý. Príliš sebaistý a suverénny. Začal fotografiami 

z Grécka. Jeden z nových chrámov bol takmer dokončený. Vo svojej podstate napĺňal náš pôvodný plán. 
Mramorové stĺpy formovali steny budovy s polkruhovým pôdorysom. Budova stála na širokom námestí 
a v jej strede sa týčila obrovská socha Luciana a šperkami vykladaného stroja času. Ale keď sledovali pohľad 
Lucianovej kamennej podoby... Vtedy sa moje srdce zachvelo a žalúdok zovrel.

Chrám stál čelom k Egejskému moru. Na pokraji vody stavali robotníci nové lodenice, iste za cenu 
značných výdavkov. Napočítal som šesť karavel v rôznych štádiách dokončenia s prístaviskom pre päťdesiat 
ďalších. Vedľa lodí stáli čerstvo postavené obchody, byty, kopy surového dreva a prázdne ohrady čakajúce na 
dobytok. Tisíc klebiet nabralo reálnu podobu. Zadržal som hlboký nádych. Forrester sedel vedľa mňa. Vyzeral 
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znechutený, nahnevaný.
»Čo ty na to?« zamrmlal som. Mlčky si ma premeral pohľadom. Obrátil som sa a našiel som svojho 

spoločníka sedieť medzi rímskymi priateľmi. Tvoja tvár, Oktavián... Ak smiem povedať, vyzeral si ohromujúco 
pokojný, prijal si to zistenie veľmi dôstojne. Ale vtedy som ťa poznal. Na prvý pohľad mi bolo jasné, že si 
rovnako zhrozený ako ja.

Lucian stál pod premietanými fotografiami. Šťastným hlasom vysvetlil: »Prišiel som do Ríma s jednoduchým 
poslaním. Spraviť ho moderným a mocným – ak sa si to budú moji nasledovníci želať, pomôcť im dobyť celý 
tento svet.« Zopakoval svoje slová v plynulej latinčine. »Ale potom som videl ešte jednoduchšie posolstvo,« 
pokračoval v američtine. »Prečo sa sústrediť na jeden svet, keď môžete mať milióny? Prečo sa zastaviť na 
tejto Zemi, keď na nás čakajú biliardy ďalších?«“

X  

Colfax si odpil limonády a odpočíval.
Ticho prerušil Oktavián. Opatrne prehovoril. „Vaša excelencia,“ uklonil sa. „Ak smiem, vaša excelencia. 

Smiem vám položiť otázku?“
Forresterova dcéra sa naježila. Ale cisár vyzeral úprimne potešený. S úsmevom sa spýtal: „Čo chceš vedieť, 

priateľ môj?“
„Vedeli ste o Lucianových plánoch. Počul som pár chýrov, ale vy ste poznali posádku Cnosti. Museli 

všetko vidieť a museli o tom hovoriť. Chcem vedieť, ako vás to mohlo prekvapiť?“
„Ale mohlo,“ priznal sa cisár. „Prekvapil ma rozsah jeho projektu. Malý chrám, pár dobrovoľníkov... to 

som si predstavoval. Ale keď som si uvedomil, že Lucian plánuje poslať tisícky ľudí to minulosti...“
„Z jedného chrámu,“ prerušil ho Oktavián.
Publikom prebehla vlna šepotu. Nikto si nespomínal, že by občan niekedy prerušil svojho cisára. Ale Colfaxa 

to neurazilo. Pokrčil plecami a povzdychol. „Ako dlho som bol s Lucianom? Koľko som mal príležitostí 
postaviť sa proti nemu? Ale ešte aj vtedy som bol verný. Najmä vtedy. Neskôr som sa stretol s Forresterom 
medzi štyrmi očami. »Pre takéto kraviny som sem neprišiel,« povedal mi. »Náš žijúci boh rozhadzuje všetok 
majetok a nerobí nič pre tento svet!«

Vtedy som len krútil hlavou. »Nič z toho nebude. Povedz mi, koľko ľudí dobrovoľne zahodí svoju 
prítomnosť?«“

Colfax sa pozastavil.
Oktavián sa narovnal a čakal.
„Na jar začal Lucian ďalšiu púť okolo Stredozemného mora. V každom novom chráme kňazi naložili 

karavely, triméry z druhej ruky, ba dokonca aj na kolene stlčené plte. Na palube boli roľníci a remeselníci, 
otroci a väzni. Niektorí išli z vlastnej vôle, ale noví kňazi často používali lži a manipulácie, alebo si vynútili 
poslušnosť pomocou miestnych vojakov. Lucian mal ciele. V tajnosti zostavil presné časové rozvrhy a kvóty 
a v prípade ich splnenia sľúbil kňazom obrovské pozemky, hojnosť zlata a monopol v niektorom z tisícky 
nových priemyslov.

Vravelo sa, že ak sa ráno objavila na obzore Cnosť, do súmraku klesol počet obyvateľov oblasti 
o desatinu.“

Ďalšie ticho.
Žena sa naklonila k cisárovi. „Nemohli ste tušiť...“
Oktavián ju chytil za zápästie a držal, kým nestíchla. Potom prehovoril. „Vaša excelencia.“ Hovoril pomaly 

a dôkladne artikuloval v snahe skryť svoje pocity. „Vedeli ste, čo sa deje. Vedeli ste. Napriek tomu trvalo 
niekoľko mesiacov, kým ste zasiahli.“

„Máš pravdu a vinu za to nesiem len ja sám.“
Nikto sa neodvážil prehovoriť. Len mechanické vrčanie kamier narúšalo strnulé ticho, do ktorého sa 

ponorila budova senátu.
Cisár sa obrátil k žene a priznal. „Nemôžem sa vyhovárať na moje priateľstvo s Lucianom. To bolo vo 

všetkých ohľadoch dávno preč. Vídali sme sa zriedka a keď sme boli spolu, správal sa ľahostajne a arogantne. 
Ak by som chcel, mohol by som viniť jedine moju hlbokú lásku k tomu mužovi. Láska je na rozdiel od 
priateľstva nezlomná a hlúpa. Prešlo päťdesiat rokov, odkedy som ho spoznal a dodnes cítim silnú náklonnosť 
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k tej pyšnej a očarujúcej bytosti.“
Zatriasol hlavou nad tým starým prehreškom. „Ale nie, neviním ani lásku. Moja výhovorka je jednoduchšia 

a úbohejšia.“ Pozrel sa Oktaviánovi do očí a priznal sa. „Do istej miery som veril v Lucianovu víziu. Nemohol 
som v noci spať a myslel som na milióny Zemí, ktoré budú mojou pomocou kolonizované. Hádzali sme 
vetrom ošľahaných roľníkov a šťastných otrokov do prakticky prázdnych svetov. Predstavte si, čo by sme po 
sebe zanechali, ak by prekvital čo i len zlomok tých kolónií. Dedičstvo hodné bohov.“

* * *  

Forresterova dcéra sa cítila zabudnutá. Pokojne sedela a držala jazyk za zubami. Jej čarovné temné oči 
hľadeli do prázdna medzi dvomi mužmi.

Cisár pokračoval. „Lucian a Cnosť odplávali na jar. Prirodzene, s nimi aj Theresa a ChronoAble. Plavili sa 
od prístavu k prístavu, od chrámu k chrámu. Na každej zastávke nasadli rýchlokvasní kolonisti na akékoľvek 
člny, ktoré boli po ruke. Aby stroj času čo najmenej opotreboval, kalibrácie boli minimálne. Lucian stál na 
prove lode, zaželal cestovateľom dobrý vietor a stlačil gombík. Len máloktorí z nich boli námorníci a nikto 
nemal skúsenosti s karavelami. Ale teoreticky mali pristáť v pokojnom mori blízko pôvodnej línie pobrežia. 
Theresa húževnato pracovala na tom, aby udržala cestovateľov v bezpečí. Študovala geologické spisy a prosila 
o viac kalibrácií. Lucian jej občas vyhovel. Občas. Ale boli dni, kedy ho nudili odklady a nešikovní námorníci, 
ktorí nevedeli svoje lode dostať do správnej pozície. Vtedy vybral náhodnú chvíľu z minulosti a začal strieľať 
na člny. Kolonisti sa bez varovania prepadali do starovekých čias. Päťtisíc rokov dozadu. Štyridsať tisíc rokov 
dozadu. Alebo viac. Každý výstrel z ChronoAble splodil nezávislý časový prúd. Tieto neohrozené duše leteli 
s párom sliepok, nejakou ovcou a všetkými nástrojmi ktoré uniesli niekam k mladšej, neskazenej Zemi.

Naše senzory zachytávali záblesky a triedili ich dáta, aby zachytili fotografiu minulosti. Väčšina vyzerala 
prevažne neškodne. Loď na trochu odlišnom mori – ťažko povedať, či sa kolonisti dožili druhého dňa alebo 
nie. Ale jeden z Theresiných technikov mi odovzdal dôkazy o katastrofách. Občas sa kolonisti ocitli v hrozivej 
búrke. Alebo uprostred nekonečného oceánu bez cesty do bezpečia. A jedna stará triméra plná Španielov bola 
na fotke s veslami a kúskom vody, ktorú vzala so sebou – a pod ňou bol vzduch. Triméra sa zhmotnila možno 
sto metrov nad morom. Kvôli chybnej kalibrácii nemali tí chudáci ani šancu... Tí dobrí, silní chlapi sa možno 
raz zapreli do vesiel, kým ucítili pád...“

Oktavián sa naježil, no mlčal.
„Zbytočné straty,“ uznal cisár. „No na druhej strane, nešírili sme naprieč celou ríšou lieky a vzdelávanie? S 

trochou času by sme zdvojnásobili primernú dĺžku života, zdesaťnásobili osobné bohatstvo a aj keby Lucian 
poslal polovicu národa do minulosti... Nevyrovnali by naše vylepšenia tieto straty a nevyhladili by všetky tie 
malé tragédie?“

Zavrtel hlavou a rozkašľal sa.
Oktavián ho prerušil menom.
„Forrester,“ povedal s úprimnou náklonnosťou. Potom dodal: „Koncom roka ste ho vzali do Egypta.“
„Mali sme tam ťažkosti, áno,“ prikývol cisár a pozrel sa na dcéru. „Snažili sme sa byť opatrní. Keď sme 

plánovali našu výpravu, hľadali sme ľudí bez silného kresťanského presvedčenia. Ale asi stovka z nás klamala. 
Alebo našli svoju starú vieru, keď sem prišli. Tak či onak, ušli od nás a presťahovali sa do Svätej zeme. Začali 
kázať o Božom synovi, predpovedať jeho príchod v najbližších dekádach a prorokovať jeho kráľovstvo na 
Zemi...

Bola to nepríjemná, špinavá záležitosť a myslím si, že tvoj otec odviedol vynikajúcu prácu pri vyhľadávaní 
kazateľov a ich nasledovníkov.“

Oktavián sa zopakoval. „Vzali ste Forrestera do Egypta.“
„Potreboval zázemie na mieste, ktorému mohol veriť. Mal vlastných vojakov a k tomu Kleopatrinu armádu 

s mušketami a napalmom. Prirodzene, vtedy nadviazal pomer s vašou matkou. Zaľúbili sa do seba – myslím, 
že to bola skutočná láska. Zo strany vášho otca určite.

Potom som sa vydal na súkromný výlet po východnom Stredomorí. Navštívil som nové chrámy a prázdnu 
krajinu okolo nich. Vyľudnenú, vyklčovanú. A tam, kde ľudia boli, otročili na slnku, zotínali posledné zvyšky 
lesov a pripravovali sa na ďalšiu hroznú jar, kedy sa Lucian vráti.

To všetko som videl a vrátil som sa domov.
Zakotvil som za skorého rána. Vyčerpaný som dorazil do svojho domu na Palatíne. Ležal som vo vani. 



2�

PovIedka

Robert Reed – veritas

Priveľa som pil. Potom som našiel môjho spoločníka sedieť v mojej pracovni.“ Obrátil sa na Oktaviána. „Ak 
si dobre spomínam, študoval si. Počúval si CD a čítal si Gibbona. To si pamätám. Ale úprimne, netuším, čo 
som ti povedal.“

Oktavián chvíľu váhal a potom povedal: „Povedali ste, že všetko ide do sračiek.“
„To znie pravdivo,“ prikývol Colfax.
„Potom ste sa spýtali, ako to napraviť.“
„A ty si mi povedal, čo mám robiť,“ doplnil cisár.
„Len som poradil,“ odvetil Oktavián. Prvýkrát pozrel do kamier a dodal: „Pre dobro Ríma, čo iné som 

mohol spraviť?“

XI  

Cisár uprel zrak na ženu. Mlčky skúmal jej podobu a jeho vlastná tvár zatiaľ prechádzala výrazmi rôznych 
pocitov. V jednej chvíli sa uškrnul. V druhej smutne vzdychol a potriasol hlavou. Potom sa zhlboka nadýchol 
a pokojným, nacvičeným hlasom ju oslovil. „Keď som súhlasil s týmto rozhovorom, žiadal som o vás. Trval 
som na vašej prítomnosti. Ak by ste neboli k dispozícii, nebol by som tu.“

S úsmevom prikývla. „Vašu žiadosť by som nikdy neodmietla, vaša excelencia.“
„Vaša práca je životne dôležitá,“ dodal.
Nezadržala úsmev a ticho odvetila: „Ďakujem, vaša excelencia.“
„Koľko filmových fór som postavil?“ spýtal sa.
„Viac ako tisíc,“ odhadla. „V samotnom Ríme ich musí byť aspoň dvadsať.“
„A vy sa objavujete v správach. Vaša tvár a váš hlas prinášajú aktuálne novinky z ďalekej Británie aj 

z centra Ríma.“ Široko sa usmial. „Ďakujem. Chcel som vám týmto osobne poďakovať. Viac než iní, práve vy 
ste nám pomohli stať sa moderným štátom.“

Nemohla zatajiť svoju radosť. Cisárova chvála ju hriala pri srdci, posilnila jej ducha a aj bez toho vysoké 
sebavedomie.

Potom Cisárova tvár stvrdla a ostal len chlad.
Pomaly prehovoril: „Vždy bolo predmetom domnienok: Kto obrátil Luciana proti tvojmu otcovi? Každý 

člen užšieho kruhu sa skôr či neskôr dostal do centra špekulácií. Aj jeho vlastní vojaci boli podozriví. 
A prirodzene, naši rímski poradcovia. Oktavián bol zjavným kandidátom. Má oči. Má uši. Vyniká dokonalou 
prefíkanosťou, vďaka ktorej vie zvažovať klebety a vyberať z pliev to, čo je skutočné.

Mohol to byť Oktavián. Ale aby sme tomu uverili, museli by sme predpokladať, že ho Lucian počúval, 
dôveroval mu a konal na základe jeho rád. 

Pravdou je, že Lucian nemal Rimanov nikdy v láske a nikdy im nedôveroval.
Ak chcete skutočný zoznam podozrivých, zostávajú len dvaja. Teda, ak nepočítame aj tvojho otca.“
Odmlčal sa, dýchal plytko a rýchlo. Dcéra otvorila ústa, ale jej slová zastavilo cisárovo nečakané priznanie: 

„Prišiel som za Lucianom. Priniesol som so sebou kopu dôkazov – niektoré boli skutočné, ale väčšina bola 
sfalšovaná. Lucian bol na svojej lodi. Nikdy nežil v samotnom Ríme. Jeho súkromná kajuta sa rozšírila do 
obrovskej miestnosti s nepriestrelnými oknami na všetkých stranách a posuvnými dverami vedúcimi k podobne 
obrovskému balkónu. Našiel som ho vnútri, za stolom, ako si prezeral súbor fotografií veľkosti plagátov.

»Moment,« povedal bez toho, aby zdvihol oči.
Vedel, že som prišiel. Vedel, že stojím za jeho ľavým plecom. Ale musel ma nechať chvíľu čakať, jednať 

so mnou so starostlivo dávkovanou ľahostajnosťou.
Nakoniec povedal: »Tak poď sem, Jonathon.«
Prikročil som a zovrel hŕbu papierov pod pazuchou.
»Vyberám fotky do môjho fóra,« vysvetlil a mávol k plagátom. »Chcem počuť tvoj názor. Čo si myslíš? 

Túto alebo túto?«
Výstavba jeho fóra prebiehala za budovou senátu. Bol to nákladný, ohyzdný projekt – výkladná skriňa 

dobytia nespočetných Zemí. Jedna fotografia zachytila triméru na pokojnom tropickom mori a necelých 
päťdesiat metrov od nej stál vo vode plesiosaurus s dlhým krkom a maličkou hlavou.

»Veľkolepé, však?« prehlásil.
Ale ďalšia fotografia bola ešte zvláštnejšia. Dvojica karavel brázdila staroveké more a v popredí na 

kamenistej pláži pred nimi sa bezcieľne túlalo zviera, ktoré vyzeralo na prvý pohľad ako plaz a na druhý ako 
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cicavec.
»Perm?« nemohol som uveriť vlastným očiam.
»Vynikajúci odhad, presne tak!« Lucian sa zachichotal a žmurkol na mňa. »Vieš čo? Asi použijem obe. 

Zväčšené na celú stenu, vystavené na popredných miestach.«
Rozhodol sa už dávno. Len si chcel vychutnať moje prekvapenie a moju hrôzu.
Takmer som sa ho spýtal, ako tí ľudia skončili. Ako mohli prežiť stratení v úplne inom svete? Pripadalo mi 

to kruté, a určite to bolo plytvanie. Za normálnych okolností by som k tomu povedal pár starostlivo zvážených 
slov. Ale mal som naliehavejší problém. Obomi rukami som spustil kopu papierov na jeho stôl. »Forrester je 
proti nám.«

Lucian sa zasmial. Mávol rukou na znamenie, že môžem odísť. »Poznám jeho sťažnosti. Počul som o nich. 
Dopekla, on mi svoj názor aj otvorene povedal –«

»Nie,“ prerušil som ho. »Prišiel som ti povedať, že proti nám pripravuje sprishanie.«
»Nevrav! Žeby môj vlastný generál chcel pochodovať na Rím?« Lucian odstrčil dôkazy bokom. »Poznám 

ho. Poznám jeho názory a tendencie. Nie je až tak hovadsky komplikovaný. A nie je ani zradca.«
Poznal som Luciana. Lepšie ako ostatní som vedel, že musím dlho počkať a dať môjmu starému priateľovi 

čas zvážiť situáciu. On zasa poznal mňa. A pomaly, pomaly si začal uvedomovať, že by som neprišiel bez 
dobrého dôvodu.

Zhlboka sa nadýchol a pritiahol spisy k sebe.
»Čo tu je?« spýtal sa.
»Nahrávky rozhovorov,« odvetil som. »Moje poznámky. A bezpečnostné hlásenia z Egypta 

a Jeruzalema.«
S trpkosťou v očiach sa spýtal: »Čo sa z nich dozviem?«
»Nie je to prevrat,« priznal som. »Máš pravdu. To by Forrester neurobil.« Potom som smutne zavrtel 

hlavou. »Ide mu o tvoj stroj času, Lucian. Chce ho zničiť.«“

* * *  

Colfax privrel oči a opäť ich otvoril. Dcéra obvineného sedela vzpriamene a bez pohybu, len z pootvorených 
úst jej uniklo syčivé zalapanie po dychu.

Pokračoval. „Do hodiny vydal príkaz pripraviť Cnosť na plavbu. Ale tankovanie paliva a nakladanie zásob 
trvalo tri dni a tri noci. Na tretiu noc som mal neohlásenú návštevu. Prišla sama, bez osobných strážcov. Povedal 
som jej: »Nemala by si chodiť v noci von, nie je to bezpečné.« Odvetila: »Tak ma pusti dnu.« Prekročila prah 
mojich dverí a zložila si z hlavy kapucňu, ktorá zakrývala jej opuchnutú tvár a krvou podliate oči. 

Kývol som k záhrade. »Poďme von. Tam môžeme hovoriť.«
Sluha nám priniesol limonády. Posadil som ju vedľa žulovej fontány, aby šum vody voda zakryl naše hlasy. 

»Theresa,« smutne som zavrtel hlavou. Po všetkých tých rokoch som sa jej nakoniec opýtal. »Vieš ako som 
žiarlil? Keď som prišiel vtedy domov a našiel som teba a Luciana...?«

To priznanie ju prekvapilo. Vyviedol som ju z rovnováhy. Ale niečo v mojom hlase alebo slovách ju 
presvedčilo. Theresa zavrtela hlavou a vľúdne sa spýtala: »Prečo si sa nikdy neoženil, Johnny?«

Pokrčil som plecami a placho som sa usmial. Mohol som jej povedať, že som nestretol tú správnu ženu 
alebo, že by nebolo zodpovedné priviesť manželku na také riskantné dobrodružstvo. Mohol som tvrdiť, že 
keď som sa zaľúbil do Ríma, musím si vziať jednu z jeho dcér. Všetky tieto odpovede by boli do istej miery 
pravdivé. Ale usmial som sa na ňu a povedal som: »Kvôli tebe. Vždy som ťa miloval a žiadna iná žena pre 
mňa neexistovala.«

Uprene si ma prezerala, akoby ma nikdy predtým nevidela.
»Myslíš to vážne?« spýtala sa.
Povedal som: »Áno.« A povedal som to presvedčivo. Môjmu hlasu pomáhal fakt, že to bola sčasti pravda.
Theresa sklonila hlavu a povzdychla. Spýtal som sa jej: »Prečo si tu?«
Prečo prišla? Akoby zabudla. Zavrtela hlavou a skúsila si spomenúť. Odpovedala mi s pohľadom upreným 

na kamenný chodník pri jej nohách. »Už je proti nám aj Forrester.«
»Nie je,« okamžite som odvetil.
Potom som jej vysvetlil podrobnosti mojej premyslenej a veľmi nebezpečnej lži.
Čakal som, že ju to prekvapí alebo urazí. Ak sa tak stalo, svoje city skryla. Pozrela sa na svoje ruky. Pozrela 
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sa na moje nohy. Potom prehltla slzy a zdvihla zrak nad moju hlavu. »Prečo by si niečo také spravil nášmu 
dobrému priateľovi?«

Mlčal som.
»Lucian ho pošle preč,« varovala ma. »Celé dni o inom nehovorí.« Striaslo ju a začala vzlykať. Opäť 

sklonila hlavu. »Prečo by si dopustil, aby sa niečo také stalo nášmu priateľovi?«
»Ja to nedopúšťam,« povedal som. »To ty.«
Potom som sa naklonil, vzal som jej ruky do svojich a priložil pery k uchu mojej lásky. »Drahá,« zašepkal 

som. »Ak nechceš, aby sa to stalo, tak sa to nestane. To je tá jednoduchá a strašná pravda, drahá.«“

XII

Vyčerpanie zmäkčilo starcov hlas. Okrúhly mikrofón nad ním sa musel spustiť bližšie, aby zachytil každé 
slovo. Technici ticho pracovali na jednej z kamier, v snahe vyriešiť nejaký kľúčový problém. Ale nikto ani 
slovom nespomenul, že by mali prestať. Ak by kamery zlyhali, alebo svetlá zhasli, publikum by zostalo sedieť 
v tme, len aby počulo pokračovanie cisárovho príbehu.

„Tvoj otec ma prekvapil,“ priznal. „Keď Lucian prišiel do Alexandrie, dal predviesť Forrestera do svojej 
kajuty, kde ho konfrontoval s mojimi sfalšovanými súbormi. »Prečo mi to robíš?« kričal. Keď Forrester 
nereagoval, spýtal sa: »Chceš poprieť všetky tieto dôkazy?«

Forrester bol v uniforme, ale bez zbrane. Preskúmal prepisy rozhovorov a prezrel si niektoré nahrávky. 
Napokon s pokojným hlasom odvetil: »Nie. Je to pravda. Všetko je to pravda.«

Lucian zúril. Krútil hlavou, trhal si vlasy a prenikavým hlasom zvreskol: »Vieš kam ťa pošlem? Vieš? Do 
doby, kedy bola Zem ešte bábätko, ty zkurvysyn! Skôr, než tu bol kyslík. Predtým, ako vychladla zemská 
kôra! Do pekla! Tam ťa pošlem! Do pekla!«

Forrester sa len pousmial. »Dobre, že si boh, lebo z muža už v tebe veľa neostalo.«
Lucian vyštekol rozkazy a stráže odviedli väzňa preč.
Potom sa posadil na svoj žltý gauč a povedal mi: »Zdá sa, že si mal pravdu, Jonathon.«
Nasledoval som Luciana do Alexandrie. Na vlastnú päsť a proti jeho rozkazom. Ale keď som ho dobehol 

v prístave, vysvetlil som mu moje dôvody. Jeden z jeho najstarších radcov konal proti nemu, musel som byť 
prítomný. Aj len ako pasívny svedok spravodlivosti – aby som v budúcnosti mohol utíšiť akúkoľvek kritiku 
od ostatných z nášho čoraz menšieho kruhu. 

»Si rád, že si prišiel?« vyštekol.
»Kedy ho pošleš?« spýtal som sa. »Dnes?«
»V túto zasranú minútu,« dušoval sa. Zavolal interkomom stráže a dal im jasné rozkazy. Potom zapol veľkú 

televíziu a zavolal Therese a jej technikom. »Neunúvajte sa s kalibráciou!« varoval. »Štyri a pol miliardy 
rokov do minulosti. Hneď teraz!«

Väzňa, ktorý stále nejavil stopy kajúcnosti, odviedli na provu lode. Bol vydesený, ale vzdor ho neopustil. 
Jeho uniformou presakoval pot. Videl som, ako priviera oči pred subtropickým slnkom. Zahľadel sa na 
nadstavbu a sledujúcu kameru. Potom sa s pomocou obrovskej sily vôle začal smiať na nás, jeho pokryteckom, 
úbohom publiku.

»Sme pripravení?« spýtal sa Lucian.
Odvetil mu ženský hlas. Nie Theresin, ale inej techničky. »Máme problémy s napájaním...« začala.
»Máme dosť šťavy?« zakričal.
»Ledva,« pripustila.
»Nevadí. Pošlem ho po kúskoch, keď bude treba.«
Lucian vstaval riadiaci panel do stolíka pri gauči. Položil ruku na červený gombík ako desaťtisíckrát 

predtým a zatlačil. Na jeden hrozný okamih naplnil televíznu obrazovku záblesk chladného svetla.
Keď sa svetlo vytratilo, Forrester stále stál na palube. Stále žmúril do kamier a vrtel hlavou.
Nepovedal som ani slovo.
Lucian na moju prítomnosť akoby zabudol. Opäť zavolal Therese. Povedal jej meno. Možno trikrát. 

Napokon sa ozvala tichým hlasom. »Áno?«
»Niečo sa pokazilo,« zlostil sa Lucian.
»Ja viem, drahý,« odvetila.
»Oprav to,« povedal jej.
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Odpovedala: »Nie.«
»Prečo nie?« spýtal sa. 
Nastalo ticho. »Lebo,« počul som v jej hlase úsmev, »som tú prekliatu vec práve zničila. Je to dosť dobrý 

dôvod?«“

* * * 

Cisár sa odmlčal, s námahou vybojoval zopár slabých nádychov.
„Lucian sa rozbehol,“ pokračoval. „Vedel som, že to spraví a myslel som si, že som pripravený, ale nestíhal 

som za ním. Dobehol ku stroju a k Therese možno o tridsať sekúnd skôr a kým som prišiel, zvieral ju oproti 
oceľovej hlavni, nezrozumiteľne na ňu kričal a potom sa pozbieral len natoľko, že sa jej začal vyhrážať 
najstrašnejšími, nepredstaviteľnými vecami.

Dobehol som k nim a ostal stáť ako obarený.
Plakala. Strácala sa, zomierala. Keď dáte svoj život a dušu inej osobe, nezostane vám nič, keď príde koniec. 

To viem. Nie tak dobre, ako to vedela Theresa. Ale keď som stál v tom jasnom slnečnom svetle a utieral si 
vlastné slzy, cítil som ničivú stratu, ktorá sa mi aj po rokoch zarezáva do srdca...

»Oprav to!« kričal Lucian.
Theresa povedala: »Nie. Nikdy.«
Potom sa dopustil ďalšej chyby. Obrátil sa na vystrašený personál a spýtal sa ich: »Viete to opraviť?«
Jeden z nižšie postavených technikov nervózne prikývol. »Myslím si, že áno.«
»Sprav to. Ihneď!« Potom zasadil zradkyni pred sebou omračujúci úder. Pustil Theresu na palubu a kopol 

ju do tváre. Vtedy som konečne zachytil jeho ruku a žiadal som ho, aby prestal.
»Pusti ma!«
Theresa sa schúlila do klbka a chránila si krvavé oči.
»Čo si si myslela, že tým dosiahneš?« kričal na ňu. »Tento stroj ovláda hocikto z tvojich ľudí. Dofrasa, 

myslela si si, že tým niekomu pomôžeš?«
Vtedy sa ho chopili ďalšie ruky.
Zovreli jeho ramená, nohy.
Odniesli sme ho preč. Snažili sme sa potlačiť jeho bojovnosť a varovali ho, aby zavrel zobák a správal 

sa slušne. A až vtedy si Lucian konečne všimol, čie ruky ho to ťahali preč. Užší kruh. Potajomky som ich 
priviedol so sebou na palube Veritas. Prepašoval som ich na jeho loď a strážam som povedal, že je to ďalší 
večierok s pizzou a prekvapením pre cisára. Užší kruh sledoval všetko z tanečnej sály – v odeve som mal skrytú 
kameru a mikrofón. Boli to najbohatší muži a ženy tohto sveta a pomáhali mi odniesť toho najmocnejšieho. 
Keď sme ho posadili do jeho obľúbeného kresla a Lucian sa na nás pozrel... a od tej chvíle už nebol nič len 
nadbytočný.“

XIII  

Ďalšia prestávka.
Cez čerstvý púder prerazila kvapka potu a stiekla do ľavého oka. Cisár ju zotrel roztraseným prstom. 

„Oficiálna verzia tvrdí, že Lucian chcel ísť do budúcnosti. A to je z veľkej časti pravda. Ale do 21. storočia 
ho nezavolal žiaden božský brat. Ten príbeh sa rozpráva na môj vkus s príliš veľkým nadšením. Napokon sa 
Lucian spamätal dostatočne na to, aby požiadal o konkrétny dátum. V noci sme ho strážili, aby sa nezabil 
a priviedli sme ho späť sem. Theresa dovtedy opravila ChronoAble. Stroj času a časť jeho senzorov sme 
naložili na Humvee a previezli do Ríma. Bola noc. Fórum sme vypratali a uzavreli. Náš cisár dostal šancu 
povedať posledné slová. Po chvíli váhania sa na mňa pozrel a povedal: »Nech už skončím hocikde, budem 
slávny. Nemyslíš, kamoš?«

Nepovedal som mu ani slovo.
V tej chvíli som sa túžil zbaviť Luciana najrýchlejším možným spôsobom.“
Opäť zmĺkol a pozrel sa na ženu. Zavrtel hlavou. Novinárka úprimne povedala: „Kiežby som poznala 

môjho otca.“
„Koľko si mala rokov, keď ho kresťania zabili?“
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„Necelý rok,“ odvetila.
„Nuž, Sarah,“ riekol cisár, „tvoj otec žil dobrý život a zomrel čestnou smrťou. Nepočúvaj klebety, že zradil 

Luciana. Uisťujem ťa, že tvoj otec bol dobrý a verný sluha príležitostne šľachetnej veci.“
S povzdychnutím pozrel na Oktaviána.
„Theresa poslala Luciana do budúcnosti. Senzory analyzovali záblesk a ukázali nám toto.“ Siahol pod stôl 

a vytiahol malý spis s jedinou fotografiou. Na nej bol Rím o dvetisíc rokov. „Prirodzene, toto je len jedna 
z možností,“ varoval cisár. „Ani najlepší matematici na svete nevypočítajú počet možných budúcností.“

Oktavián videl túto fotku veľakrát, no nikdy ho neprestala udivovať. Mesto zo skla a diamantov viselo 
vo vzduchu nad skupinou starostlivo opatrovaných mramorových zrúcanín. Tie zrúcaniny boli prestavanou 
verziou dnešného fóra. Každú z kryštálových budov držala vo vzduchu neviditeľná sila. Na oblohe sa medzi 
nimi cez závoj oblakov črtal zelenomodrý mesiac.

Chvíľa ohromenia pominula.
„Theresa sa rozhodla vrátiť sa na Cnosť,“ povedal cisár. „Vzala so sebou ChronoAble a hŕstku ľudí – dosť 

na krátku plavbu. »Skočím späť pár minút po tom, kedy sme sem prišli,« vysvetlila mi. »Porozprávam sa 
s Lucianom. Porozprávam sa so sebou. Spravím všetko čo bude v mojich silách, aby som ich varovala, ako 
škaredo sa to môže zvrtnúť, ak si nedajú pozor.«

Poukázal som na to, že tým veľa nedosiahne. Skokom späť nezmení našu minulosť, len vytvorí ďalší 
komplikovaný časový prúd.

Ale na to bola pripravená. Potichu a s unavenou autoritou mi vysvetlila: »Každá vec, ktorú spravíme 
v tomto svete, vytvorí nekonečné množstvo nových budúcností. A tak isto aj každá vec, ktorú nespravíme.«

Povedala mi: »Johnny, mám obmedzené možnosti a rozhodla som sa pre toto. Zbohom. Veľa šťastia 
s tvojou ríšou.«“

* * *  

Cisár sa predklonil tak, že len mramorový stolík mu zabránil vypadnúť zo stoličky. No nikto sa nepostavil, 
aby mu pomohol. Jeho vyčerpanie bolo také prirodzené, také vľúdne a pokojné a neodvratné, že dosiahlo 
určitý stupeň krásy, ktorá potláčala impulzy pomôcť mu.

„Moja ríša,“ zopakoval.
„So zvyškom užšieho kruhu sme šli do Ostie a spoločne sa prizerali záblesku svetla, s ktorým Theresa 

opustila náš svet. Vzala so sebou ChronoAble, jeho senzory a veľkú loď Cnosť. Hľadajte v tom symboliku, 
akú chcete. Odišla. Už sme neboli cestovateľmi v čase a nebudeme nimi najbližších pár storočí.“

„Moja ríša,“ povedal s tajomným potešením. Potom sa zmohol na úsmev a povedal kamerám. „Vtedy som 
sa obrátil na ostatných. Na mojich starých priateľov z vysokej. A spýtal som sa: »Má niekto námietky proti 
tomu, aby som dočasne skúsil vládnuť ja?«

Nikto vážne nenamietal.
A presne to robím už tridsať rokov.“

XIv  

Novinárka chvíľu čakala a potom povedala svojmu cisárovi a každému v jej širokom, neviditeľnom 
publiku. „Spravili ste pre Rím úžasné veci, vaša excelencia. Úžasné, skvostné veci.“

Colfax to nepopieral. Doprial si úškrn a pokrčil plecami. „Prirodzene, mal som pomoc.“
„Oktavián,“ oslovil svojho spoločníka.
„Vaša excelencia,“ odvetil Oktavián. Hoci sedel za stolom, uklonil sa a s tradičnou horlivosťou dodal: 

„A budete Rím viesť ešte dlhé, dlhé roky.“
„To ťažko,“ povedal cisár.
Potom sa zasmial a bez námahy si odkašľal. Kašľal a utieral si ústa bavlnenou vreckovkou, kde našiel 

ďalšiu stopu krvi. Smutne potriasol hlavou. „Kiahne sme zničili,“ povedal. „Cholera a mor takmer neexistujú. 
Ale napriek všetkej našej karanténe sa nám podarilo priniesť vírus HIV. Ten sa usadil v bordeloch a šíril sa 
ďalej. Nakoniec bol všade ešte skôr, než sme si uvedomili rozsah nákazy.“

Zložil vreckovku do lona a skryl ju do dlaní.
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„Čo vedie k ďalšej dobrej otázke. Prečo ma sužuje táto pohroma? V posledných tridsiatich rokoch som 
mal len pár sexuálnych partnerov a všetci sú dodnes zdraví a bez vírusu. Moji lekári sú šikovní a verní, 
aspoň tak pôsobia. Prirodzene, ten, kto ma chce zabiť, si príležitosť nájde. Injekcia s nakazenou krvou. 
Zubár s nesterilizovanými nástrojmi. Alebo ihla s pomalým, smrtonosným nákladom skrytá medzi posteľnou 
bielizňou.“

Oktavián cítil, ako ho publikum prebodáva pohľadom. Nehybne čakal, kedy konečne príde obvinenie. Už 
niekoľko rokov predvídal, že na neho zomierajúci cisár ukáže prstom. Ale nikdy si nepredstavoval, že to bude 
v takúto chvíľu. Pred kamerami, pred publikom. Starec sa naklonil cez stôl a vložil krvavú vreckovku do 
Oktaviánových otvorených dlaní. Riman vedel dosť, aby sa tej jasno červenej krvi bál.

Ale bol pravým Rimanom, takže svoju hrôzu ignoroval. Pokojne zložil vreckovku a odvetil: „Ste unavený, 
vaša excelencia. Odpočinte si, zajtra môžeme...“

„Nie,“ prerušil ho cisár. „Už toho nemám veľa na srdci a chcem to povedať. Teraz.“
Forresterova dcéra nespúšťala Oktaviána a cisára z očí. „Povedzte čokoľvek si želáte.“
„O pár storočí,“ začal starec, „opäť vymyslíme stroj času. Raz ich bude dostatočne veľa a budú oveľa 

šikovnejšie než náš ChronoAble. Naši potomkovia sa budú môcť pozrieť na náš časový prúd s nevídanou 
presnosťou. Keď ľudia z budúcnosti vyšlú dostatočne veľa senzorov, spoznajú minulosť do pozoruhodného 
detailu a žiadne tajomstvá nezostanú neodhalené. Každý dobrý skutok a každá zrada – tie v minulosti stále 
existujú a čakajú, kto ich vytiahne na svetlo...

To je podľa mňa krásny, dokonalý spôsob, ako zostrojiť vesmír.“
Vstal, nečakane energicky na muža v tak neutešenom stave. Obišiel stôl a položil Oktaviánovi ruku na 

plece. „Ak si ma otrávil ty... Nuž, nech je tak. Nech je tak.“
Oktavián sa začal dvíhať, aby vášnivo vyjadril nesúhlas.
„Viem to pochopiť,“ povedal cisár. Vďaka svojej výške svojho spoločníka v kresle. „Naozaj. Je to pre teba 

rozumný ťah. Nemladneš a ja by som možno žil ďalších dvadsať rokov. Narodil si sa, aby si vládol Rímu 
a jeho ríši. A úprimne, teraz by si to robil lepšie než ja. Pretože tým žiješ každý bežný deň. Ja som len bábka, 
ty si skutočná duša tohto štátu.“

Oktavián sa triasol. Nemohol si pomôcť.
Cisár sa otočil k žene. „Sarah, musím sa ti opäť ospravedlniť. Tento rozhovor má druhý, oveľa dôležitejší 

zámer. Som bez dediča. Nikdy som sa neoženil a to z dobrých dôvodov. Ale chcem, aby tieto kamery 
zaznamenali moje verejné vyhlásenie. Chcem adoptovať muža, ktorý ma po mojej smrti nahradí na poste 
cisára. To sa môže stať každým dňom.“

„Vaša excelencia,“ vyprskol Oktavián.
„Si to ty, priateľ môj,“ povedal s úsmevom svojmu spoločníkovi. „Odteraz si môj syn a môj jediný 

dedič!“
„Ale ak... Chcem povedať... Ak naozaj veríte, že som vás nakazil...“
„Zavri zobák, Oktavián.“ Cisár sa naklonil nad stolom, rozochvený náhlym návalom horúčky. Ale pozbieral 

sily, aby poznamenal: „Starý priateľ mi raz povedal, že dejiny sú len komplikovaný, sebe samému slúžiaci 
vymyslený príbeh, ktorý si rozprávajú milióny ľudí.“

Pokrútil hlavou a dodal: „Urobil si to, alebo nie. Ale v prvom rade mám zodpovednosť voči Rímu 
a popravde, nechcem si pošpiniť posledné chvíle môjho života zapletením sa do akýchsi palácových intríg.“

Žmurkol. Oktavián sa oprel a čakal.
Cisár si sadol do svojho kresla a pomalým hlasom plným dojatia prehovoril: „Pamätáš si, kde sa začal môj 

príbeh? Na internáte s Lucianom?“ Vľúdne sa zasmial. „V koľkých ďalších izbách sa nestalo nič? Koľkokrát 
som povedal Lucianovi, aby na to šialenstvo zabudol a koľkokrát som mu povedal, že je idiot a má držať 
zobák?“

Povzdychol si. „Dejiny sú labyrint.“
Potriasol hlavou. Múdro, s trochou ľútosti pripustil: „Všetko, čo sa môže stať, sa stane. O to horlivejšie by 

sme mali hľadať to, čo je pravdivé a mravné a oslavovať to aj naším posledným dychom...!“

preložila Zuzana „Namuras“ Jakúbková  
ilustrovala Petra Slováková 

redakčná úprava prekladu: rSt
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Ako vám napadla myšlienka predávať elektronické knihy?

Doba nazrála k prodeji obsahu. Zkoušeli jsme neúspěšně prodávat e-knihy v letech 2003 a 2006, tak 
v roce 2010 to byl třetí pokus. A zdá se, že se konečně trefil do správné doby. 

Ako vznikli Palmknihy?

Palmknihy vznikly jako důsledek bytové nouze. V roce 1999 bydlel Jirka Vlček v garsonce, čtením při 
lampičce rušil svojí přítelkyni a proto hledal alternativní řešení. Tím se ukázal podsvícený displej PDA Palm 
III. Protože tou dobou nebylo moc českého obsahu, tak jej začal shánět a pak nabízet na vlastnoručně 
udělaných stránkách. Jejich kvalitu ocenil Martin Bodlák tím, že nabídl zdarma vytvoření nových, hezčích 
a funkčních – a  pak to už jelo samospádem. 

A ako ich slovenská pobočka?

Vnímáme český a slovenský trh jaho hodně propojený. Na českých stránkách si knihy kupovalo velké 
množství slovenských zákazníků, kterým jsme chtěli poskytnout kvalitní obsah ve slovenštině. Z Prahy 
bychom to nezvládli, proto jsme se rozhodli hledat partnera, který by nám v tom pomohl. Volba padla na 
Artforum, domluvili jsme si setkání a po vzájemném oťukávání si plácli. 

Čo je dnes podľa vás najväčšou brzdou rozvoja e-kníh u nás? Ako sa môžu dostať  na rovnaké 
predajné čísla, aké majú tlačené knihy?

Limity vnímám tři: 
– obsah není zdaleka takový, jaký by mohl a měl být – v podstatě je málo titulů v elektronické 

podobě
– změnit chování lidí a vnímání elektronického obsahu jako rovnocenného k “analogovému” :-) bude 

chvilku trvat
– ještě nejsou čtečky tak rozšířené, jako oči. Nicméně i v této oblasti jsem optimista :-)

Považujete za možné, že by ich nahradili?

Ano, elektronické knihy nahradí část produkce papírových knih. Bude se to týkat zejména četby 
krátkodobé povahy typu detektivky, thrillery, fantastika a podobně. V mnoha oblastech se ale domnívám, 
že je role papíru nenahraditelná – například u knih trvalé hodnoty nebo výpravných, uměleckých knih. 

Rozhovor – Jaroslav Vlček

Palmknihy
„Konečne som sa trafil do správnej doby“

Server Palmknihy vznikol na prelome tisícročí ako nadšenecký projekt Jaroslava Vlčka 
a spolupracovníkov, pričom spočiatku sa snažil získavať a rozdávať elektronické knihy zadarmo. 
Postupne sa sprofesionalizoval a dnes patrí k najväčším predajcom e-bookov v Čechách a na Slovensku. 
Ako prvý zaviedol sociálne DRM. O začiatkoch, o stave trhu elektronických kníh, ale napr. aj o pirátoch 
sme sa porozprávali práve s jej zakladateľom.

knIhy
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knIhy

Ničí podľa vás pirátčina predaj e-bookov? Je podľa vás neprípustná aj v prípade, že daná kniha 
vyšla dávno a nie je šanca, že vyjde jej legálna e-booková kópia? Zaleží podľa vás v tomto prípade 
na vlastníctve tlačenej verzie?

Rozdělme si prosím problematiku na dvě části: morálka a zákon. Z hlediska zákona je legální stahovat 
pirátský obsah, není to morální. Na druhou stranu pokud máte papírovou knihu a k ní si seženete 
digitální, tak to nemusí být zákonné, ale za morální právo to lze za určitých okolností považovat. 

V této oblasti se pohybujeme na hodně tenkém ledě a netroufnu si vyslovit kategorické 
hodnocení. 

Nedávno sa mi stalo, že som sa chcel s jedným českým vydavateľom iba tak všeobecne rozprávať 
o tom, že chcem vydávať e-booky, a on začal na mňa kričať, že som zlodej – skôr, ako som stihol 
hocičo povedať. Je takýto postoj v Čechách a na Slovensku u vydavateľov, resp. autorov, častý?

Není častý. Je možná tak málo častý, že si troufám tipnout jméno nakladatele. :-)

Ako dôležitá je pre Palmknihy fantastika, teda hlavne sci-fi a fantasy? Prijali by ste jej silnejšie 
zastúpenie alebo je príliš dominantná?

Fantastika je na Palmknihách hodně silná a určitě ji nebudeme vědomě utlumovat. Už jen proto, 
že sám velmi rád tento žánr čtu. Nicméně nechci zapomínat i na příznivce ostatních žánrů. Doufám, že 
je to i vidět...

Čo vy radi čitate? Koľko asi prečítate za rok e-bookov a tlačených kníh?

Jak jsem již napsal výše – čtu moc rád fantastiku, hlavně scifi. Nicméně se nechci omezovat na jeden 
žánr – takže v poslední době jsem přečetl tři ženské romány, thriller a detektivku. Co se týká počtu – tak 
loni jsem přečetl maximálně 100 elektronických knih a 3 tištěné. 

Aký očakávate rok 2013? Čo sa podľa vás v tejto oblasti zmení?

Změny asi nastanou. Přibyde nový obsah, noví nakladatelé i noví zajímaví autoři. Doufám, že 
přibudou i čtenáři. Určitě by mělo dojít ke zjednodušení celého procesu získání knihy, zatím to vypadá 
tak, že je moc pro technologické nadšence. 

A v neposlední řadě očekávám další odbourávání nesmyslných ochran typu DRM. 

Rozprával sa Martin Kralik
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„Kharovy koule, do jaké díry se ten nedonošenec propadl?“ zaječela jsem, jakmile jsem zjistila, že to 
dokážu, protože nejsem mrtvá, nemám proražené plíce a nepřišla jsem o žádnou ze svých čtyř báječných 
končetin. 

„Nebuď tak vulgární, Noly!“ zasupěl nekromant.
„Blbče!“ ulevila jsem si. 
„To rád slyším, že jseš v pořádku,“ poznamenal kousavě. 
„Nejsem ani trochu v pohodě, idiote. Ulomila jsem si podpatek na botě a mám zničenou kabelku. Mohl jsi 

nás zabít! Mohl jsi zabít i ty lidi v patře nad námi,“ dodala jsem už méně emotivně.
„Mohl… A co? Kdy začneš konečně myslet mozkem, ženská?“ Pavoučími prsty ze sebe smetl kusy zdiva 

a s heknutím se narovnal.
Všude kolem nás se vznášela zrníčka prachu. Měla jsem je ve vlasech i v puse a nekromantova kápě pod 

jejich tlustým nánosem ztratila svou pochmurnou barvu. V bílém nadělení zanikl i jeho křivý nos a černá 
bradka. Víc než obávaný Jagavoj vypadal jako pekařský učedník. Při výbuchu se mu z hlavy svezla kapuce. 
Jako pekařský učedník, který si měl umýt vlasy už před týdnem, poopravila jsem své hodnocení. 

Náš experiment dal sklepení zabrat. Na zemi se v hromádkách suti válely oharky svíček a kousky rozteklého 
vosku. V úrovni hlavy zela v obvodové zdi díra a tou sem proudilo denní světlo. Tělo, které jsme se pokusili 
přivést k životu, zmizelo. 

„Jagavoji, zrovna tohle jsi podělat nemusel… Musíme toho umrlce najít. Jinak jsme v pěkným loji,“ shrnula 
jsem.

Uchopil mě za cíp uhlově černého roucha a přitáhl k sobě. „Tys to podělala,“ zasyčel mi přímo do tváře. 
„Neměla jsi před rituálem nasávat krokvu!“

„Na nekrouše jseš docela tělesně zdatný,“ ucedila jsem a v duchu se pokusila celou událost 
zrekapitulovat. 

†††

Jeden z nejparnějších letních dnů jsem strávila v Rjabašově květu, ven jsem se dostala až večer. Za zdí, 
lemující celý areál, se ke mně připojila zahalená postava. Jagavoj rozdrtil mezi zuby pozdrav a nabídl mi 
kostnaté rámě. Zavěsila jsem se do něj a nasála do sebe chladný mořský vzduch. 

Po slunce západu tu bývá příjemně. Plavena je hlavním městem císařství a jako každý velký přístav se 
hemží poflakujícími se námořníky, kteří vědí, že co nestihnou teď, půl roku nebude, spoustou vojáků, dost 
chytrých na to, aby věděli, že co nestihnou teď, možná nestihnou nikdy a samozřejmě jsou tu i zloději a další 
individua, která si chtějí jen tak užít, nebo jen dělat problémy. Umět se mezi těmi lidmi pohybovat není zase 
až tak těžké. 

Vyšlápli jsme kopec z obou stran zavalený úplně opuštěnými bloky domů a vyplašili hejno holubů. Byli 
jsme daleko od věčně ucpané hlavní třídy. Jagavoj mě táhl platanovou alejí dolů podél zdi obrostlé břečťanem, 
za níž bydlel nějaký boháč. Cestou jsme potkávali jen kočky, které se přes den vyhřívaly na zápraží a večer 
vyrážely za kořistí. 

Ještě zbývalo obejít několik zavřených krámků s plátěnými markýzami a stáli jsme na nábřeží. V průhledech 

Hanina Veselá

Duše, tělo a nekromant
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mezi domy se modralo moře, několik zdí zdobila rybářská síť. Dokonce se nám připletl pod nohy obrovský 
krab. Instinkt ho táhl k pláži, zřejmě prchal před údělem stát se něčí večeří. Dláždění zkropila večerní rosa a já 
musela dávat pozor, aby mi nepodjel podpatek. Jagavoj mě vedl k dokům, kde stojí ty nejmizernější nálevny, 
vonící tabákem, všudypřítomným dehtem a rybinou. Společnost nelítostného nekromanta měla však i své 
stinné stránky. 

Jago si myslí, že když nosí kápi, nemusí moc řešit hygienu. 
Já si myslím, že by se s jeho oborem nemusely dělat takové ciráty. Nevím, jak je tomu jinde, ale u nás je 

nekromancie zapovězena a pokusy o ni se trestají upálením. Lid věří, že zužitkování odumřelých tkání je proti 
přírodě a rouhání se bohům. Mrtvé tělo má jít do země a ne být využito například jako pomocná síla na stavbě. 
Něco jako hodný nekrouš prý neexistuje. Vyvolávání nemrtvých pokřivuje nekromantovu mysl, vzbuzuje 
pozornost jakýchsi běsů, podporuje maniakální touhu ovládat jiné a působit jim bolest, narušuje řád světa 
a tak dál Z vlastní zkušenosti ale vím, že minimálně to první je kec. Jagavojova mysl se dál křivit nemůže 
– není už totiž kam. Je to totální magor. 

Nekromant se za chůze otočil a sykl: „Dneska budu potřebovat nejen tvoje ruce, ale taky tu šedou hmotu, 
co máš v lebce.“

„Co chceš dělat?“ zajímala jsem se. 
„Bude se ti to líbit, uvidíš.“¨
„To říkáš vždycky… Je to zakázané?“ 
„Nepochybně.“ 
„Nebezpečné?“
„Velice.“
„Můžeme u toho umřít?“
„Jistě. A nejen my.“
„To zní jako bezva plán na dnešní večer,“ ušklíbla jsem se. „Ty víš, jak na mě, Jago.“ 
Z kápě se ozval zvuk, který mohl být smíchem, kašlem, potlačovaným říhnutím nebo směsicí toho všeho. 
Dosud jsem byla jen u oživování uhynulých zvířat a jednoho lidského těla. Dnes to vypadalo, že Jago 

konečně urval nějakou mazanou zakázku. Kdyby mi tak řekl víc! Přivřela jsem oči a v další chůzi pokračovala 
víceméně mechanicky. 

Většinu pozornosti jsem soustředila na skryté emoce svého společníka. Nekromantova pokřivená mysl se 
mi nechtěla otevřít. Zesílila jsem soustředění. Veškerou silou vůle jsem se pokusila jeho mentální ochranu 
prolomit. 

Plavenská ulice se před mýma očima rozplynula, najednou jsem viděla černo. Do hlavy se mi zařízla ostrá 
bolest.

„Cos mi to udělal?“ vyprskla jsem. 
„Tohle na mě víckrát nezkoušej, telepatko blbá!“ zaryl mi prsty do předloktí. „Nebo ti tu jehlu zabodnu do 

mozku dovopravdy,“ slíbil se zlověstným šklebem. 
„Promiň, síla zvyku,“ zahuhlala jsem a zbytek cesty uplynul v trapném mlčení. 
Jagavoj mě zavedl k Umrlčí hlavě. 
Pod vývěsním štítkem skutečně visela sušená lidská hlava – nevím proč, ale pokaždé, když jsem tudy 

procházela, jsem se tam musela podívat. 
Ve výčepu jsme se nezdržovali a rovnou zamířili do podzemí. 
Jindy jsme tam potkávali sklepnice, ale dnes bylo v katakombách pod hospodou úplně vymeteno. Zřejmě 

to bude vážné. Došli jsme až na konec slepé chodby. Pustila jsem Jaga před sebe a otočila se. Jenom on znal 
přesné umístění kamene, který spouštěl mechanismus na dveřích, vedoucích do nekromantské laboratoře. 
Uvnitř to vypadalo úplně stejně, jako při mé poslední návštěvě. 

Na podlaze stály svíce z černého vosku (Jago to tak měl rád). V jejich středu se nacházela věc, kterou jsme 
hodlali oživit. Ze zdí viselo několik skob s řetězy. Když jsem tu s ním byla poprvé, cítila jsem se divně. Co 
když mě sem nalákal jen proto, aby vypil mou krev, snědl mé maso a moji duši spálil na uhel? Skoro jsem se 
bála, ale jenom skoro… Však já také nejsem žádné neviňátko a on to moc dobře ví. 

Na zemi leželo statné mužské tělo. Mrtvý byl buď voják, nebo zápasník. Přes pravou tvář se mu táhla 
čerstvá spálenina. Měl dlouhé vlasy, špičatě střiženou bradku a podle rozbitých rtů a modřin na krku jsem 
poznala, že ho někdo uškrtil. Čistá smrt, dobrá smrt, jak by řekl Jagavoj. Duše musela odejít sotva před pár 
hodinami.
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„Chceš dalšího ghúla?“ zeptala jsem se. Na tvorbu zombie byl málo uleželý. 
„Něco lepšího,“ ucedil Jagavoj, zpod kápě vytáhl ostrý nůž a namířil s ním na mě. „Říkal jsem, že dneska 

budu potřebovat i tvůj mozek.“ 
Na tváři mi zahrál zmatený výraz, nekromant zahýkal smíchy. Tyhlety vtípky z branže… Nějak jim pořád 

nemůžu přijít na chuť.
„Tentokrát nechci nemyslícího smraďocha. Zákazník má navíc. Nedělal jsem si prdel. Vopravdu potřebuju 

pomoct v něčem, co sám nezvládnu, ale ty v tom jseš dobrá.“ 
„Tak povídej,“ povzbudila jsem ho.
„Co víš o giabech?“ zeptal se.
Musím říct, že mi jeho otázka vyrazila dech.
„Hlavní rozdíl mezi giabem a běžným nemrtvým jest v tom, že giab není bezprostředně řízen osobou, která 

jej oživila,“ odrecitovala jsem úryvek z Nekromantovy knihy kouzel. „Tělesná schránka jest ovládána duší 
zemřelého, jež byla do těla povolána v průběhu rituálu. Při tvorbě giaba jest možné spojit pouze duši a tělo, 
které k sobě patřily již za života původního majitele obojího. Giaba lze vytvořit z jakékoliv formy nemrtvého, 
leč nejčastěji jsou používáni ghúlové. Giab si ponechává všechny schopnosti ze svého starého života, nemá 
však tělesné potřeby.“ 

„Překvapuješ mě, Noly,“ pochválil mě. „Nejdřív připravíme ghúla a pak…“
„Duše toho chlápka je už v astrálu. Myslíš, že se odtamtud bude chtít vrátit – do mrtvoly?“ ušklíbla jsem 

se.
„To si piš, že nebude,“ souhlasil Jagavoj. „Budeš ji muset překecat. Zapůsobíš na ni svým charismatem, 

a když to nezabere, vymáčkneš z té své telepatie maximum. Zkrátka mu vsugeruješ naši vůli.“
Bez okolků jsem si řekla o pětinásobnou částku, než beru obvykle. 
Když jsme měli za sebou obchodní část, bylo třeba připevnit tělo řetězy, což jsem udělala. Jagavoj se 

nad mrtvým sklonil. Hlasem, který se ve sklepení podivně rozléhal, pronesl zaklínadlo a prstem načrtl na 
odumřelé tkáni runové obrazce. Nakonec vložil do nehybných úst drobný ametyst, od něhož se bude odvíjet 
ghúlův neživot, a vytáhl z kápě sáček s nějakou rostlinou. 

S vzrůstajícím napětím jsem sledovala, jak si bere tři snítky a nechává je shořet v plamenech. „Umbrja 
dusna,“ vysvětlil potichu. „Bez ní se do Stínového světa nedostanem.“ Sklep zaplavila stejná vůně, jako když 
jsem jednou zapomněla v hrnci syrovou kotletu a pokličku nad masem nadzdvihla až po několika dnech. 

„Má ten puch nějaké vedlejší účinky?“ zajímala jsem se.
„Na mě ne.“ 
Následující krok jsme museli provést společně. Složila jsem nohy pod sebe a natáhla ruce. Nekromant se 

usadil proti mně a pevně mé dlaně uchopil. Zatímco já se lehce potila, jeho prsty byly jako led. 
Vycítil mou lehkou nervozitu: „Noly, kolikrát jsi byla v astrálu?“
Zadívala jsem se mu zpříma do očí. Odrážely se v nich vědomosti, které jeho předchůdci střádali staletí. 

Za pouhý zlomek z toho mohl v Plaveně propadnout hrdlem. 
Byl to pouhý okamžik, ale já to viděla. Ten mladík byl včera Jagovojem, dnes je Jagavojem, ale kým bude 

zítra? Kdyby všichni nekromanti byli schopní jako on, království lidí zanikne přes noc. 
„Ve Stínovém světě jsem byla dvakrát,“ přiznala jsem.
„Výborně. Tak se soustřeď a pomalu vdechuj umbrju,“ řekl a zavřel oči.
Napodobila jsem ho, pach hniloby už naštěstí ztratil část ze své intenzity. Ponořila jsem se do tmy. Stropem 

ke mně pronikaly mužské hlasy, šoupání nohou a třískání korbelů. Potlačila jsem ty rušivé elementy a nechala 
mysl jen tak plout. 

Dýchám ten pach, nic jiného neexistuje. 
Zalétl ke mně bujarý smích a útržek pijácké odrhovačky. Znovu jsem vyprázdnila svou mysl. 
Jen vzduch a zápach. Hospoda nad námi ztichla. 
Oprava: jen vzduch. 
Necítím ruce ani nohy. Nádech střídá výdech, tíha vlastního těla se vytrácí. Můj dech je pravidelný. 

Neobejdu se bez něj, ale přesto o něj musím přijít. Můj dech… Je pryč!
Najednou jsem měla prázdné dlaně. Sklep zmizel. Stála jsem na pusté pláni a nade mnou se klenulo ocelové 

nebe. Kde je Jago? Chtěla jsem ho zavolat, ale z mých rtů nevyšel ani šepot. 
Zkusila jsem telepatii: Jagavoji! 
Přímo přede mnou se odlepil od země ohavný stín. Instinktivně jsem začala couvat, ale stín po mě natáhl 
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chapadla. 
Jsem tu s tebou. Drž se u mě. 
Pod nánosem iluzí jsem ve stínu rozeznala nekromantovu vyzáblou rukou. Jago, to jseš ty? 
Jo. Takhle vypadám dneska, ale zejtra bych vypadal jinak. Tvoje vidění je pokřivený. 
Oddechla jsem si. Jak vypadám já? 
Ne hůř než obvykle. Ale jestli nechcem společnost, nesmíme se zdržovat na jednom místě. Už o nás 

vědí. Pojď! Objekt našeho zájmu nemůže bejt daleko. Jsme kousek od kopce, kde jsou souzeny duše všech 
zemřelých. 

Jago měl pravdu. Vzhlédla jsem k obloze a zjistila, že to, co jsem z počátku považovala za mraky, jsou živé 
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stíny – jako nekromant nebo já. Poletovaly nad námi a při každém pohybu měnily velikost a tvar. 
Ještě nikdy jsem neviděla něco tak šíleného. Nad našimi hlavami se přelévala skrumáž tvorů, složených 

z ptačích pařátů a peří, z drápů a zubů, z kůže, ocasů, rohů a kopyt. Viděla jsem chlupaté hřbety démonů, 
ploutve gigantických ryb, rozevřenou tlamu krokodýla, kostěné bytosti, ale také obyčejné lidské ruce. 

Jedno z úskalí Stínového světa spočívá v tom, že to tu nikdy nevypadá stejně. 
Nevšímej si jich! poručil mi nekromant a zrychlil. Skoro jsem za ním vlála. Koukala jsem do země, ale 

tam byli ti tvorové také. 
Přestaň je vnímat!
Uposlechla jsem a rej drápů, pařátů a křídel zmizel. Jako bychom se ocitli úplně na jiném místě. Nad námi 

visela studená noční obloha a pod nohama čvachtala rosou smáčená tráva. Na vlhká stébla dopadaly paprsky 
neexistujících hvězd. 

Uprostřed té louky se zvedal vysoký kopec – byla to spíš hora. Lemovalo ji schodiště, na němž se jako 
sardinky těsnaly lidské duše. 

Trochu mě to rozhodilo. Když člověk zemře, nemělo by se po něm dál chtít, aby se obtěžoval s tak 
triviálními věcmi, jako je strkání se ve frontě. 

Tlačili se tam hrdinové s lotry, všichni dohromady. Část z nich odevzdaně čekala, až na ně přijde řada, 
někteří ale předbíhali své sousedy a zkoušeli všelijaké triky, jak zástup obejít. 

Lidi jsou lidi a smrt z nich lepší nedělá, zahučel Jagavoj. 
K hoře, kde boží soud zasedal, kráčela shrbená postava. Naše duše. Přestala jsem koukat, kde co lítá 

a pokusila se ji uchopit.
Volám tě ze spánku, z věčnýho chladu, z bezbřehý nicoty… zaslechla jsem Jaga. 
Stín zpomalil, jeho obrys se vztyčil proti inkoustově černému nebi. 
Ahoj, frajere! zvolala jsem. Duši mé oslovení zaskočilo. A nekromanta zaskočilo také. Kam tak naspěch? 

navázala jsem, abych udržela spojení.
Kdo jsi, stíne? Nech mě být, odpověděla duše a přízračnou rukou ukázala ke kopci.
Nejseš zrovna milý. 
Co ode mě chceš? Máš pro mě další obchod? Já s tím končím! Nevidíš, že jdu dál? Zdržuješ, stíne! mrtvý 

udělal další dva váhavé kroky.
To si jen myslíš, chlácholila jsem ho. Ve skutečnosti není kam spěchat. Tady totiž čas neexistuje. Při těch 

neslovech jsem nahlédla do jeho minulosti. 
Nebylo to těžké, duše na rozdíl od živých nemá žádnou ochranu. Kněží mají pravdu, v podstatě stojíme 

před bohy nazí, ale není to tělesná schránka, která se ocitne bez šatů; to naše nitro je zcela odhalené, a o to je 
to horší. Pomalu jsem začínala chápat, proč někomu stojí za to takového člověka oživit. 

Jmenoval se Gusjav. Jeho život byl sérií úkladů a vražd. Měla jsem tu čest s opravdu dobrým zabijákem. 
Tvá cesta na zemi nedospěla ke konci. Půjdeš se mnou, Gusjave. Vrátíme se – spolu. 
S každým neslovem jsem kolem něj splétala pavučinu hypnózy. Však já tě dostanu, dušinko. 
Proč bych tě měl poslouchat? Natáhl ruce ke kopci, kde boží soud zasedal, a škubl nehmotnými prsty. 

Žádné pomoci se však odtamtud nedočkal. Já už tam nepatřím. Nestojí o mě.
Ale stojí. Proto tu jsem, Gusjave. Poslali mě za tebou. Tvoje tělo tě potřebuje. 
Lžeš! Nebudu nikomu otročit! upínal se zoufale ke svému cíli. Tím bylo vystoupat na vrchol hory, pokořit 

se před boží spravedlností a za všechny zlé činy skončit v Jamách věčného zatracení. 
Moc se s tím pářeš, syknul Jago.
Gusjave, copak nezůstalo na světě nic, co jsi nestihl a kvůli čemu by ses tam chtěl vrátit? Opravdu byl tvůj 

život tak pustý?  
Neslova měla jen odlákat pozornost. Ve skutečnosti jsem se jejich význam snažila svému objektu 

vsugerovat. Co na tom, že je mrtvý. Otisknu svůj příkaz do jeho nitra a přiměji ho ke spolupráci.
Můj život byl… prázdný, opakoval zatvrzele. Nic po mně nezbylo. Nic, nic, nic. 
Byl jsi nikdo?
Och, ne, ne! vzdoroval mi, ale už se nesnažil utéct. Dopustil jsem se věcí, které se neměly stát. 
U Khara, co je tohle za duši? 
Gusjave, znovu jsem použila jméno, které ho pojilo s naším světem. Vždycky je volba. Odejdeš se mnou, 

abys napravil své chyby. Protože pokud to neuděláš ty, neudělá to za tebe nikdo jiný. A za posledním neslovem 
následoval příkaz: Vrat‘ se do svého těla!
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Prásk! Kopec puknul ve svých základech a duše se rozlétly do všech světových stran. Nebeská klenba se 
závratnou rychlostí řítila na naše hlavy, mokrá tráva se vzdouvala a syčela jako klubko hadů. Stínový svět 
kolem nás se rozpadal. Gusjavova duše zmizela spolu se vším ostatním a mě bylo jasné, že se něco děsně, 
ale opravdu děsně podělalo. Potom se někdo hlasitě zasmál, vysoko nad námi o sebe práskla dvojice korbelů. 
Oslnil mě záblesk ostrého světla, na těle zasvrběla vrstva ochranné magie a vzápětí jsem se rozkašlala. Všude 
se sypaly úlomky zdiva. 

†††

„Co budeme dělat?“ zeptala jsem se a kriticky pohlédla na své roucho, podobné tomu Jagavojovu. Kromě 
prachu nijak neutrpělo, ale odnesly to boty a kabelka. Její kovová přezka se úplně rozpekla. Aspoň už vím, 
proč nekromanti chodí jako šupáci. 

„Ten blbec je pryč,“ ucedil Jago.
Zachmuřeně jsem pohlédla na díru ve zdi, velkou tak, že by se jí protáhlo lidské tělo. A taky se jí protáhlo. 

Řetězy, které držely Gusjava v klidu, byly zpřetrhané. 
„Co to znamená?“ zeptala jsem se. 
„Neznamená to nic, jen že jsme měli nesmírný štěstí.“
„Štěstí?!“ prskla jsem. „Bouchlo to tu, a za to, že žijeme, vděčíme tvé magii. Ještě teď mě z toho kouzla 

svrbí kůže!“
Hned jsem těch slov zalitovala. 
„Tak jest,“ pravil nabubřele, „díky mně ještě dýcháš, to si uvědom. Ale neúspěch rituálu je tvoje vina. Tvý 

tělo nebylo tak čistý, jak by mělo. Do astrálu se nechodí v rauši, Noly!“
„Hele,“ ošila jsem se, „krokva je jen lehounká droga a navíc je to už skoro tři dny.“
„Tři dny? Co ty jseš za osobu?“ vztekal se dál. „Jestli jsem se během výbuchu nakazil nějakým neřádem, 

sním tvá játra! I když počkej… Radši jinou vnitřnost. Zrovna na tomhle bych si u tebe vylámal zuby.“
Udělala jsem obličej: „Velmi vtipné. Ale pořád jsi mi neřekl, co je zač ten mrtvý chlápek. Myslíš, že po 

mně půjde?“ 
„Může jít po komkoliv, tak radši nos při sobě dýku.“ 
„Pch, jen ať si něco zkusí! Poručím mu, aby se vlastní rukou uškrtil.“
„To bych tě chtěl vidět, Noly. To tělo zmizelo dřív, než jsem stačil načrtnout poslední znak, kterej by 

natrvalo spojil duši s mrtvou schránkou.“ 
„Chceš říct, že dušička cape ke kopci?“ 
„Přesně tak. To, co zdrhlo, je pitomej ghúl. Nemá mozek, v kterým by se takoví jako ty mohli hrabat. 

Hejbá se nesystematicky a jen díky mým kouzlům. Neživotní energie, kterou jsem ho naládoval, mu vystačí 
maximálně den. Pak padne, kde padne. My ho najdem, dáme do ledu, aby nezasmrádl, a až z tebe vyprchá ta 
droga, zkusíme to znovu.“

„Jak jsi k tomu tělu vůbec přišel?“
Jagavoj se ušklíbl: „To ti radši nebudu říkat.“ 

(Další osudy mladé nekromantky  můžete sledovat v knize „Magnólie a démon“, z níž také pochází tato 
ukázka.) 

ilustroval Michal Hrůza
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Milošova polička
Artefakt Carpathia
Maroš Krajňak
Carpathia
Bratislava, Trio Publishing, 2011

Prichádza alternatívny svet na pomedzí Slovenska, Ukrajiny a Poľska. V kúte podvedomia, medzi vrchmi, 
písaný do vrások dejín. Odraz metafikcie, pokus o iné stvárnenie podobných pocitov, pochod územím, 
ktoré si v realite ráznym autorským gestom dobyl Andrzej Stasiuk, takže aj k najintímnejším spomienkam sa 
rodák musí vracať okľukou cez plášte odstupu, hypetrofie hyperboly, fantastiky a metafory, vrstvenia času 
a priestoru.

Cesty hrboľatejšie než kopce nedorastajúce vredovitosť svedomia opretého o stoly hostincov s obrusmi 
na ktorých zaschnuté fľaky grcancov lemujú dierky prepálené cigaretami. Na stenách tu a tam výšivky, 
v pozadí clona unudenosti pohľadov. Exotika. Neviditeľná zvnútra. Na blízkosť tvaru a usporiadania 
košickej železničnej stanice k orientálnemu bazáru ma upozornil známy z Bratislavy. Tuto je inde. Ktoviečo 
tuto vlastne je a ktoviečo by tu bolo. Ľudovít Štúr bol ale megaloman, chcel mať Slovensko väčšie, preto 
v rokoch 1845-1846 poslal Bohuslava Nosáka, rodáka z Gemera a redaktora Slovenských národných 
novín, ktorým šéfoval, na výpravu na Spiš, Šariš a Zemplín. Nosákove cestopisy pod názvami Listy 
z neznámej zeme k L... a Spomienky potiské, vychádzali prvýkrát na pokračovanie v prílohe SNN Orol 
tatránski v rokoch 1845-47. Približovanie prostredia a približovanie sa prostrediu neraz evokuje rozprávku. 
Alebo fantasy. O neasimilovaných chasidských Židoch s pajesmi, čudesnou variajslovenčinou drístajúcich 
superpijanoch, Rusínoch v kostoloch s cibuľami miesto veží a iných podivných bytostiach. A o povstaní 
roku 1830. V ktorom zemplínski, šarišskí, spišskí sedliaci rozzúrení hladom a cholerou, spôsobenou 
otravovaním studní podivným práškom (tj. dezinfekčnými prostriedkami) boháčov a čarami židov, miestnych 
šľachticov, advokátov a prívržencov Jehovu nabodali na vidly, dodrúzgali kyjmi, dosekali kosami. Vrátane 
žien a malých detí, jak možno medziiným v poviedke Jonáša Záborského Hlovík medzi vzbúreným ľudom, 
dočítať sa. V tom čase mešťania prešporskí na promenáde zdravili sa pridvihnutím cylindra a tešili sa na 
konskú železnicu.

Nuž, Carpathia. Konkrétne určovanie narážok nie je dôležité, možno iba mätú. Výjavy drží autor pod 
kontrolou koncentrickým pohybom, centrum, ktorého si (sa) ponecháva ako tajomstvo. Zdroj som ja a tam 
sa i vrátim. Carpathia je vízia, ktorú sa oplatí začať znova odnepamäti donekonečna. Zaklínadlo proti 
plagovaniu ostalo platné vďaka talentu, ktorý je schopnosťou pretvárať. Preto Krajňak znesie porovnanie 
i porovnania. Ak by mu aj náhodou nepatrili, platí: Nedajme si dobyť miesta našich snov.

Či fantastika? Pravdaže! Nemŕtvi partizáni, večný jeleň, ahasverovský pútnik na hranici kopcov. Studňa, 
otec, chalupa, rítus je mýtus hókus pókus folklór tradícia. Priame zásahy nadprirodzena nie sú pričasté, 
avšak irealitu textu zdôrazňujú kategórie času a priestoru. Presúvame sa skrz naskrz dejinami. V kotrmelcoch 
spomienok vízií bezmenného rozprávačstva plynú mestá a osady

vymyslené
ukryté za masky názvov 
reálne.
Na pomedzí Ukrajiny, Slovenska a Poľska blúdime Zónou. Pravdaže, Strugackovci ako východisko 

a odrazový mostík. Tu ale asi neboli mimozemšťania, iba ak kruhy v obilí ako symbol tajomna v neurčitosti. 
Výsek krajiny s nebom je posiaty červenými bodkami

letiace jahody
meteority
klobúčiky muchotrávok so zamaskovanými bielymi bodkami
tesne po výstreloch zo samopalov vylietnuvšie žeravé guľky
fŕkance paradajkovej polievky.
Spýtajte sa Bohdana Hostiňáka, tvorcu obrazu, použitého na obálke. Isteže v texte sa mihne i Warhol. 
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Po zážitku z rockových orgií v amfiteátri stretáva rozprávač profesora Mušinku, tiež reálnu postavu, znalca 
ukrajinského folklóru, ktorý kvôli pašovaniu kníh z ukrajinských emigrantských kruhov v Nemecku na 
Ukrajinu utrpel zákaz vedeckej činnosti a pásol kravy. Táto legenda si v texte nenašla miesto. Autor tasil iné. 
Nikola Šohaj iba v náznaku. Niežeby sa mýtus zdal opotrebovaným, no autor zjavne sa rozhodol čerpať skôr 
z obrazov vlastného podvedomia a zároveň brániť sa mágii Andrzeja Stasiuka, pretože zničujúci jasnozrivec 
z Poľska preblúdil kraj, vopred vzal spomienky. Vyviezol a predal. Podobne ako Olbracht a Čapek. Áno, 
kultúrny kolonializmus, vezmú nám aj to čo nemáme, kým sa nestvorí. Nebyť Štúra s Nosákom nemuselo 
by tu byť Slovensko. Vedomým vedomím. Krajňák stojí v rade skôr na konci než na kopci. Koľko ton vzorov, 
ktorým by sa mal klaňať až by si frňák dogniavil. Pankovčín, Patarák, Zelinka...

Sú prosto kraje, v ktorých sa nedá robiť oveľa viac než vymýšľať, až kým sa nestanú načisto fiktívnymi, 
vygumovanými do bytia, takže nikdy nemiznú. Aj vďaka ľuďom zamrznutým v časopriestore večných putík 
večného okraja sveta podľa vzoru Jakub Vandrovec o ktorých Andrzej Stasiuk píše v románe Taksim: 

...nikdy nevedeli žiť sami, podľa seba,   nedokázali si vybrať a odvykli si od toho, že si možno 
vybrať zle. Teraz sú ako staré deti a už sa nič nenaučia. Nakoniec, čo by sa mali naučiť? Že môžu ísť 
do piče? Že v skutočnosti oni sú tými sveta proletármi a majú jednoducho zmiznúť, alebo ticho sedieť, 
lebo už o nich nikto nebude spievať piesne? 

V Carpathii by zablúdili aj Lynch s Ecom. Možno sa už aj stalo. Slovenský prekladateľ najnovšieho, 
Ecovho románu Pražský cintorín tvrdil, že Eco zberá zbrane a túži po valaške. No čo tak sekera, ktorou 
zabili Nikolu Šohaja a námet na nový román či film. Podľa vzoru Balady pro banditu napríklad.

Bradatý Miroslav Donutil v náznakoch kroja za zvukov hudby westernov v podaní Zelenáčov blúdi 
krovím. Starostlivo obchádza vystreté nohy trampov, ale v prestrihu sme občas aj inde. Film vo filme, legenda 
vytvorená štylizovane so zámerom stať sa legendou o vlastnom vzniku. Napoly zakázanou, vypointovanou 
na efekt prelínania napätej struny, aby naštvala úprimných ľudí, ktorí pokrútia hlavou a rieknu: To nie je 
pravda, trampi si predsa vtedy inak viazali šnúrky na topánkach. Ukázali by dobový grif ochotne, s radosťou. 
Fuj. Nechcem to vedieť, tobôž vidieť.

Kaličenie ilúzie realitou je pocit ďalšej vrásky horotvorných procesov Carpathie. Nie sme si istí, či sa 
dvíha alebo klesá. Keď sa prebudíš. Text poskytuje pôžitok z objavu, pretože sa nedá predvídať, čo bude 
v nasledujúcom odstavci. Sled sureálne pôsobiacich obrazov je ale sústredený okolo centra, ómu, predstavy, 
chiméry Carpathie. Čo nevyslovíš, bolo už toľkokrát a opäť sa postaví na špičky neviditeľnosti. Novela 
vypovedá nielen o túžbe tvoriť a vymýšľať si, ale aj o jej (ne)možnostiach. Dotykové plochy interpretácií, 
hypotéz, obrazmi naznačených myšlienok svrbia. Rozškrabaný vred vystav v záhrade, objekt nazvi: Carpatia 
dva, artefakt. Predaj za zlámanú grešľu. Alebo za tri. Vo sne o plechovke paradajkovej polievky Andyho 
Warhola.

Rozpaky nad smiechom alebo Adam Krt po americky 
Henry Kuttner, 
Roboti nemají ocas, 
Praha Laser 2010, 
preklad:Miroslav Valina

Tak, čo to tu dnes máme! Kuttner Henry, no konečne niečo šťavnaté po plesnivinách! Jupí! Svieže! 
Sa hodí do Jupitera! Ba aj na Jupiter, sem s ním! Och, on! Ten Kuttner! Hogbenovci! Skoro mi brucho 
prasklo od smiechu a úžasu v osemdesiatych rokoch a neskôr nečakaná poetika, tajomno, nevýslovnosť 
chrudošivých... Škoda vravieť a písať, čítať načim! Teda ešte raz – sem s ním! Že boli dvaja a polovica 
z toho žena, o to viac. Miestami pridali sa aj iní. Napríklad Lewis Padgett atď. Však súbor poviedok o ktorý 
pôjde tentoraz, spísal podľa posmrtne uverejnených údajov C. L. Mooreovej iba on sám. Časť príbehov 
vznikla pred pôsobením autora v armáde USA za druhej svetovej, časť po ňom. Z hľadiska štýlu ani témy sa 
nelíšia. Kuttner bol profík. Začal tam, kde prestal a nikdy neskončil. Keď popozeráte si trocha jeho životopis 
– vlastne celkom stačí aj nahliadnutie do predslovu a doslovu ku knihe – usúdite, celkom štýlovo povrchne 
zasvätene správne, že sa upísal na smrť, lebo sa upísal písaniu. Zomrel na chrlenie písmeniek vo veku 43 
rokov. Inak chrliče mám rád. Najmä gotické v rohoch katedrál a na rímsach s veľkými papuľami. Bizarné 
pôvabné bláznivé – ťažko, ak vôbec, pochopíte načo tam sú. Ale k veci, teda ku knihe.
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Hrdinom, či skôr antihrdinom cyklu, je vynálezca Galoway Gallegher väčšmi opitý než bláznivý, respektíve 
jeho šialenstvo (údajné) je takto motivované. Vynachádza len v stave podnapitom, čo autorovi umožňuje 
logické (?) zdôvodnenie absurdít. Veľmi zaujímavou podstatou príbehov by chcelo byť lúštenie princípov 
vynálezov samotným tvorcom. V dôsledku stavu v ktorom pracuje namiesto logiky uplatňuje podvedomie 
a preto nikdy nevie, čo vynašiel. Autor sa takýmto spôsobom obratne vyhýba prakticky akýmkoľvek popisom 
a tiež zdôvodneniam. Artefakty sa zjavujú, dekódovanie ich účelu je možné iba v stave podnapitom. Klin 
sa klinom vybíja a bludný kruh (alkoholika a blázna) sa uzatvára. Popíjanie tvorí rytmus prózy, pričom ťažko 
riecť, či jeden glg a pripomenutie alkoholu má znamenať jeden checht alebo začudovanie (rýdzo slovensky 
jeden čud) či brr (merná jednotka odporu pre abstinentov, moralizátorov a priaznivcov prohibície), možno 
zmes oboch... prípadne miestami prehliadku znalosti značiek rozmanitých tvrdľavín. Totiž miestami na môj 
dnešný a azda aj náš širší vkus v tomto ohľade prinajmenšom primnoho štylizácie. Hrdina chlastá a hotovo. 
Hromdotoho, aké tam obštrukcie! Ustavičné pripomínanie tohto faktu pôsobí vo viacerých, otravne veľmi 
mnohých okamihoch redundantne, nakoľko Kuttner je autor aj v miestach najslabších natoľko dobrý, že 
sa občas pozabudne, má nápady a veruže aj iné než ukazovanie spôsobu pitia postavy s podložkou, bez 
podložky, s ponožkou, bez ponožky, z ponožky, vrchnáku plniaceho pera, kvetináča s azalkou i bez azalky, 
prilby barbara Conana, polovice kindervajíčka... atď. Samozrejme prostredie je šmrcnuté atmosférou 
Hammett/Chandler. V polohe humornejšej, miestami kŕčovito, miestami vydarene groteskne.

Poďme však ďalej dovnútra. Nájdeme robota. Jedovatého, depresívneho a všelijakého iného odrážača 
loptičiek dialógu. Repliky sú hutné, svižné. Cítite, vidíte, dá sa, štylistickosyntaktickobarometrickyemočne 
dokázať, že aj vtipné (v priemere tri čudy a päť chechtov na štvorcový centimeter a gram alkoholom 
spotrebovaného hrdinu) ale sa už väčšinou nesmejete. Prinajmenšom nie zhlboka a naplno. Iba pousmievate 
zdiaľky. Je vám ľúto a veľmi... no nedá sa nič robiť. Aj texty starnú. Tento súbor Kuttnerových poviedok 
pôsobí ako pozeranie sa na komédie spred sedemdesiatich rokov. Postavy behajú, kričia, mávajú rukami 
vystreľujú po sebe rýchle, miestami viac, inokedy menej duchaplné poznámky. A vy nechápete prečo 
toľko kriku... pre nič za nič... Nadväznosť a súvislosť poviedok s bláznivou komédiou USA prelomu rokov 
tridsiatych a štyridsiatych je v knižke spomenutá. Aj mnoho iných súvislostí... pravdupovediac zaujímavejších 
než prózičky samotné. Klasik sa dočkal kvalitného prekladu a naozaj starostlivého vydania s obsažným, 
informatívnym doslovom Martina Šusta, predslovom i zaujímavým predhovorom spoluautorky a manželky 
pisateľa. Veľmi podnetné je toto všetko len potom samotné jadro...

Vynálezy sa mihajú v preskokoch z dimenzie do dimenzie, no keďže Kuttner sa bojí, že pred poetikou 
surrealizmu by mu bežní amíci poutekali do myších dier (áno, cieľovú skupinu pozná veľmi dobre), nie 
vynálezy, ale farebnosť fantázie zdôvodňuje, motivuje, vysvetľuje, ospravedlňuje riedi. Prevažne etanolom. 
Ak dobový spisovateľ vznikajúceho fandomu nechce riskovať obvinenie z avantgardy a iných trestuhodných 
intelektuálstvom zaváňajúcich deviácií, musí sa maskovať. Keby Kuttner priznal hrdinovi týchto príbehov 
právo na triezvosť, musel by ho nechať zavrieť do blázinca (a príbehy by skončili). Opilstvo je prijateľnejšie 
než šialenstvo. Pretože zrozumiteľné. Navyše, nenarúša príjemnú idylu logiky, ktorá prestáva byť platnou iba 
mimo vážne mienených rámcov. Nezabúdajme, že Kuttner písal poviedky o dínom dánom sa zjavujúcich 
vynálezoch v čase, keď John W. Campbell v Astouding Science Fiction nútil/učil autorov dotvárať 
vierohodnosť fantastického ozvláštnenia. Kuttner ale nebol Asimov. Veda ho vlastne príliš nezaujímala – 
prinajmenšom nie inak než ako príležitosť na žart. Bol historkárom, majstrom výmyslu a preoblečení štýlov. 
V cykle poviedok o profesorovi medziiným sledujeme proces vytvárania priestoru na akceptovania hodnú 
paródiu, ktorá pod pláštikom opileckého bľabotu bez mihnutia oka obchádza Campbellove povestné, 
vážne technicistické, na metóde uplatňovania logickej postupnosti realizmu založené, normy. Príbeh 
sebautvárania sa Kuttnerových textov na ceste k aspoň čiastočnému uplatneniu postupov modernejšej 
literatúry aj v rámci žánrového geta v starostlivo pripravenom priestore manéže klauna s nosom červeným 
od veďvietečoho je pre mňa v súčasnosti, žiaľ, omnoho zaujímavejší než ich samotný obsah. Podobný 
tanček so slečnou avantgardou vo vážnejšom garde usporiadal na sklonku tridsiatych rokov s Fafhrdom 
a Myšilovom Fritz Leiber. Prekĺzol s dvojicou dobovo takmer nebadane, k cyklu sa vracal, postupne ho 
dotvoril na jednu z legiend invenčnosti postupov v rámci vznikajúceho žánra fantasy. Úspechy s týmto typom 
príbehov však výraznejšie žal až od šesťdesiatych rokov. Lenže Kuttner nebol Leiber. Bol eruptívnejší, chcel 
a tvoril rýchlejšie. Akoby vedel, že požije o polovicu rokov menej v porovnaní so zmieneným. Chrlič sa 
usiloval o efekt momentálneho účinku. Čo už. Vtedy a tam viac narušiť normu bez prezradenia sa nedalo. 
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Primálo na uplatnenie invencie, imaginácie, básnivej hravosti, ktorú dodnes obdivujeme v chrudošivých. 
Disciplínou komerčného remesla v tomto prípade utopený červík pochybností klesá na dno. Stránky 
ubiehajú, robot a vynálezca sa rozčuľujú, hrkocú strojčekmi. Jeden škrípe, druhý si upíja. Prepáčte, ja sa 
opakujem. Málo. Kuttner v tomto súbore viac (ale značky alkoholu strieda, znalci a pôžitkári sa majú na 
čo tešiť!). Autor si fintou uplatnenia podvedomia šikovne uvoľnil ruky od trápností technicistických popisov 
ku snívaniu, avšak na polceste sa zľakol priveľkej odvahy a prázdnotu namiesto imaginácie a zanárania 
sa do núkajúcich paradoxov zjavujúcich sa tajomstiev v mene zrozumiteľnosti pre bežného čitateľa zapĺňa 
fraškovitým humorom, humorom spomenutých  komédií – a samozrejme, refrénom fľašky. Napokon, len 
v dôsledku zmieneného gesta sme schopní profesora identifikovať. V celom cykle nenájdeme s výnimkou 
zmieneného žiaden poľudšťujúci charakterotvotný detail. Gallegher je bábka a maniak, šialený vedec 
vystrihnutý z  braku či ópiového sna romantikov prvej polovice devätnásteho storočia. Figúrka znesiteľná v 
jednom- maximálne dvoch kratších textoch v sérii pôsobí trápne. Najmä tým, ako sa zo všetkých síl usiluje 
byť smiešna tým, že si chlipne, glgne, chlastne slastne kedy sa jej zachce. Možno aj je... asi ako Adam 
Krt...v piatich pokračovaniach, po odchode od ženy za stádom divého dobytka do argentínskych pámp 
a neprestajne nadrndaný. No ale fakticky - keby bol Kuttnerov vynálezca Rus alebo iný stadodtiaľto, tak 
by pil stále, v kuse, normálne, bez čudochechtov, nespomínal by to o nič viac, než že dýcha a bolo by 
po „realisticky-alkoholickom“ ozvláštnení, ktoré možno väčšinu príslušníkov strednej triedy v Štátoch (pre 
ktorých opilstvo v rámci dodržiavania pracovnej disciplíny vo Firmách a Biznise ostane navždy odvážno-
absurdným výplodom imaginácie a Tenktorýsaodvážichlastaťajpočasbiznisuanamiesto-neho vzrušujúco-
dráždivým predmetom obdivu zmiešaného na hranici vážneho s veselým s opovrhnutím. Práve v ustavičnom 
prekračovaní tejto pre nás nejestvujúcej hranice zákazu/strachu z alkoholu a strachu o alkohol spočíva 
pre občanov USA slasť z vnímania spomenutých poviedok. Jedná sa teda o efekt podobný čítaniu textov 
vytvorených u nás za reálneho socializmu s protirežimnými narážkami napísanými tak, aby ich dobový 
čitateľ odhalil. Žiaden z týchto výtvorov sa, pravdaže, za Veľkú Mláku nedostal a aj my sa k nim budeme 
vracať čoraz zriedkavejšie) vie aj dnes (či prinajmenšom dobovo, s ohľadom na prohibíciu vedelo) nabudiť 
viac než stroje času... Na druhej strane, keby nás Andrzej Pilipiuk v rytme aktuálneho hasenia smädu hrdinu 
zakaždým častoval vetičkou – Jakub Vandrovec sa napil (ponožkového džúsu zo selaniek chrudošivých 
bororov na atómový pohon), niekoľkostranové poviedky by prostredníctvom zmienenej frázy nevyhnutne 
nadobudli objem ság. OK, som ironický, zlomyseľný, škodoradostný... pretože nahnevaný a sklamaný. Zo 
seba najväčšmi. Že som sa neobrnil. Voči času. Čo som vlastne čakal? Prvá láska nastorako obila frňákom 
nočný stolík. Do modrobielofialova šepkala znova – ÁCH! Bez sentimentu odhrňme plentu. Nie všetko od 
Kuttnera čo sa blyští, je rýdze zlato. Popri hrozienkach poínt nájdete mnoho zbytočných slov, úderov do 
kláves písacieho stroja, chumáče profi vaty. Poviedky sú, všimnite si, zhruba (pomerne presne, počítal som 
popri čítaní a namiesto, keď napriek rýchlosti nie a nie sa dočkať konca, takmer desať minút kus) plus mínus 
rovnako dlhé dajme tomu okolo 40-50 normostrán od kusa, presne na mieru potrieb dobových magazínov 
(po prerobení na dvojstranové short stories by boli vynikajúce!). Napokon prečo nie. Tovar ako má byť. 
Ani dnes nikoho neurazí, ako príjemne zvoľna ubieha text. Aj keď v podstate o ničom. No prečo sa aspoň 
nepousmiať, neuznať historickú hodnotu pre žáner. Na každom polkroku vidíte, kto čo odtiaľto si požičal, 
či rovno vzal. Depresívnym robotom počnúc – ďalšie príjemné stretnutia podobného druhu ponechám 
vašim čitateľským zážitkom. Prosto držíte v rukách rezervoár, zdroj, žriedlo, legendu, jeden z uzlových bodov 
krížnych ciest angloamerickej žánrovej fantastiky dvadsiateho storočia. Nebuďte teda nespravodliví. Nedá 
sa predsa neuznať, že nerozumiete. Aj preto, že ste iní. Nikdy ste sa neožrali a ani len potom netúžili, a tak 
vás nepošteklí „chachacha“ či iný blaženocit po prečítaní „martini“, „chinzano“, „champagne“, „cognac“, 
prípadne iných názvov trúnkov. Jednoducho chrlič pôžitku je ďaleko a táto gotika sa vás netýka. Nikdy ste 
(viď vyššie) ani len v náznaku nepocítili atmosféru prohibície, tak prečo by vás malo vzrušovať či niekto drží 
v ruke fľašku s mliekom alebo whiskou. Takto ste mimo, trpíte a škrípuc zubami neprestávate dúfať, že sa 
trpákovi Gallegherovi zjaví z jalovosti aspoň rysavá jalovica. Teraz spácham spoiler. Nie, neudeje sa tak. 
A spod koberca v izbe ani nevylezie krt.

Škoda. Keby bol Kuttner nabral viac odvahy k experimentu, bol by predbehol Borisa Viana. Napísaním 
surrealistických poviedok vydaných v náklade niekoľko desiatok kusov a objavených v šesťdesiatych rokoch 
predstaviteľmi beat generation alebo výstredným profesorom literárnej histórie so záľubou v obskúrnych 
knihách. Keby bol disciplinovanejší mohol zasa stvoriť skvelé fantastické psychodetektívky, založené skôr na 
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lúštení princípov myslenia než strojov. Hammett strihnutý Freudom a Dostojevským. To by bol iný koktejl! 
Nuž, stalo sa inak. Kuttner zmierlivo, uvážlivo, rozumne zostal na polceste mimo extrémov, ale aj dôsledného 
naplnenia zámerov vyplývajúcich z textu o to väčšmi vyhovel očakávaniam čitateľov. Vytvoril diela naladené 
na dobovú vlnu očakávaní, populárne, obľúbené, od čias vzniku mnohokrát znovu publikované. V dôsledku 
tradície, zotrvačnosti, sentimentu, úcty, túžby po jednoduchej zábave a najmä pretrvávania (prinajmenšom 
podvedomého) tabuizovania pitia alkoholu v normami puritanizmu neprestajne zvieranej spoločnosti. 
Niežeby som bol fanúšikom alkoholických trosiek ďalekého a bližšieho východu, avšak neschopnosť (bez 
prítomnosti ktorej by už dnes v článku rozoberaný cyklus Kuttnerových poviedok dávno zapadol prachom 
zabudnutia) uvoľniť sa a potiahnuť si z fľaše bez pocitu, že robím to, čo chcem a práve preto, že to chcem 
ja, je žalostná. Napätie býva, pravdaže, aspoň tu a tam v sebaobrane pred kolapsom kotla, narúšané 
výbuchmi smiechu. Pôsobiaceho pri pohľade zvonka trápne, úboho, zbytočne a šialene. Hahaha, no 
kuknite, on sa napil! On chlastá! Profesor slope! No také čosi! Mrkva v zime, ľadovec v lete na výlete!

Čo sa týka kúpy dnes u nás (prakticky na záver s pointou nad pintou piva a či bez). Ak chcete mať čo 
najviac Kuttnera na poličke, áno, ak ho chcete mať (naďalej) zafixovaného ako iba skvelého autora, potom 
nie. V prvom i druhom prípade sa zasmejete. Prinajmenšom na vlastných očakávaniach.

Miloš Ferko

My čekali jaro a zatím přišel mráz

spievalo sa v piesni country kapely v sedemdesiatych rokoch. Údajne pomerne verne preloženej 
z originálu o ťažkom živote priekopníkov v Skalistých horách. Avšak ak chcete môžete si predstaviť aj august 
1968, tanky po jari a jeseň po jari. Popučené obilie a hrozno. Samé logické veci – veď kto už by len po 
auguste čakal jar, Azda ak piesňotovorný rojko. Preč teda s nadinterpretáciou. Skutočnosť je istejšia. Autori 
prekladov a textov piesní v skupine Fešáci boli priaznivcami vedeckej fantastiky. Metódou extrapolácie, 
prostredníctvom troch rosničiek, predvídali udalosti sklonku marca 2013.  Podobne ako roku 1951 srbský 
autor Erih Koš v románe Sneh a ľad. Píše o príchode novej doby ľadovej. Keď v marci namiesto oteplenia 
opäť začína prituhovať, zlyháva infraštruktúra, ľudia sa od výdobytkov civilizácie uťahujú ku koristníckemu 
spôsobu života. Košov román je nielen fantastický a katastrofický, ale aj alegorický. Avšak bez narážok na 
stalinizmus či na Tita. Košom zobrazovanú ľadovú dobu môžeme, ponad konkrétne obrazy zmätku v knižke 
nazvať odcudzením. Oteplenie autor následne odvodzuje od zmeny v ľudských vzťahoch. Čo už, nezdržal 
sa, zamoralizoval si. Povojnová doba musela byť poučnou, lebo chcela.

Roku 1961 bolo dielo preložené do češtiny, roku 1981 do slovenčiny. O ďalšie tri roky neskoršie vyšla 
knižka Alty Vášovej 7,5 stupňa Celzia s rovnakým námetom. Určená, údajne deťom, preto sú hlavnými 
hrdinami a dielko vyšlo vo vydavateľstve Mladé letá. Vzťahy popísané v texte sú rovnako drsné ako 
u Koša v knihe Wiliama Goldinga Boh múch o deťoch na ostrove, či vo Vášovej dospelým adresovanom 
postkatastrofickom románe Po. Názov dielka zasa zasa môžeme vnímať aj ako odkaz Bradburymu. 451 
stupňov Fahrenheita naruby... a o to viac rovnako. A propos názov. Sneh Neala Stephensona je desivý aj 
bez fujavice. No tak či onak, veľdielo modernej fantastiky predvída a zároveň pripomína dôležitosť právd. 
Nuž zopakujme si. Zima je krutá a keď jar príde prvého apríla, treba dúfať, že sa nejedná o žart. Napokon, 
spievať, čítať a myslieť si môžete čo len chcete.

Miloš Ferko

Stratená kniha

texty chladu
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Obrazy v hĺbkach jeho podvedomia boli rozmazané a neuchopiteľné. Nemali presnú podobu ani 
konkrétne tvary či mená. Podobali sa skôr nejasným a zvláštne neutrálnym pocitom, krúžiacim na hranici 
preskúmateľnosti. Bol to stav, na ktorého začiatok si nevedel spomenúť a ktorého koniec bol v neurčitosti. 
Netrápilo ho to. Jeho vlastné vedomie, utopené v sladkej nevedomosti, nikdy iný pocit nepoznalo a preto ani 
nemalo dôvod túžiť po zmene.

Zmena však nakoniec predsa len prišla.
Spôsobilo ju niečo nedefinovateľné a znepokojivé. Prišlo to zvonku a nemal na to vplyv. Zmena sa prejavila 

najprv tým, že niektoré pocity začali dostávať až nepríjemné konkrétne podoby. Jeden z nich sa pomaly, 
postupne pretavil do všadeprítomnej a všetko stravujúcej bolesti. Iný sa zmenil na panický strach z neznáma 
a z veľkej čiernej priepasti, ktorá zívala tam, kde mali byť nejaké vedomosti, informácie a spomienky. 
Vnímanie pradena reality sa u neho začalo od toho najtenšieho a najkrehkejšieho vlákna. Aj keď bol zmätený 
a vyľakaný, zachytil sa ho ako topiaci slamky a už nepustil. Možno trochu aj preto, že viedlo von z tých 
bezstarostných ale prázdnych a jednotvárnych bezvedomých hĺbok. Viedlo za svetlom.

Opatrne otvoril oči, ale nič sa nezmenilo.
Stále rovnaká tma. V pľúcach ho neznesiteľne pichalo. Zasípal. Na zvuk jeho hlasu sa rozsvietili nejaké 

vzdialené tlmené svetlá a dodali priestoru hĺbku. Nič nepoznával. Na neznáme veci a zariadenia, plné 
ešte neznámejších detailov, pozeral úplne cudzími očami. V hlave sa nevynáralo žiadne poznanie, žiadne 
spomienky. Cítil len trpkú, skľučujúcu prázdnotu a rozčuľovalo ho, že ani nevedel prečo.

V jeho zornom poli sa niečo pohlo.
Jedna z vecí, ktorá stála neďaleko, sa zrazu vydala k nemu. Jej tvar mu vzdialene niečo pripomenul, ale tá 

spomienka bola stále za hranicou uchopenia. Vec zastala tesne pred ním a zavlnila svojimi výstupkami.
„Neboj sa. Som robot obsluhujúci hibernačný sarkofág. Práve sme ťa oživili.“
„Kde som?“ zachrčal.
„Na Marse. Voláš sa Pron Limov. Tvoje telo je staré tridsať rokov subjektívneho času.“
„Prečo ma všetko tak bolí? Nemôžem sa takmer pohnúť.“
„Hibernácia bola nestabilná, oživenie sa skomplikovalo. Aby sme ťa zachránili, museli sme narýchlo 

improvizovať. Poškodenia organizmu, ktoré pri tom vznikli, ti doliečime naživo.“
„Prečo tu nie sú žiadni ľudia? Neprieči sa to oživovaciemu protokolu?“
„Áno, prieči, ale žiadni ľudia na Marse nie sú.“
„Ako to, že nie sú?! Vždy tu predsa nejakí boli!“
„Boli, ale odišli. Ostali len roboti.“
„Tak ma spoj s niekým zo Zeme!“
„Je mi ľúto, ani na Zemi nikto nie je.“
„Chceš povedať, že aj tí niekam odišli?“

Anton Stiffel

Smietka Si a v popol Sa 
obrátiš
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„Áno. Všetci nasadli na lode s warpovým pohonom a odleteli.“
Pron neveriaco pokrútil hlavou:
„Akože odleteli!? Kam odleteli!?“ 
„Odleteli do jednej zatiaľ nepomenovanej hviezdnej sústavy na okraji galaxie.“
„Všetci? To nie je možné!“
„Ušli pred skazou, ktorá sa blíži z vonkajšieho vesmíru. Šesť svetelných rokov od Zeme vybuchla supernova 

známa pod označením HR 6910 a čelná vlna explózie dorazí do Slnečnej sústavy za dva týždne. Zmetie všetky 
planéty, okrem tých, ktoré budú v zákryte za Slnkom. Podľa výpočtov bude v tom čase Slnkom tienený iba 
Mars.“

„Nepamätám si, žeby v blízkosti Zeme bola potenciálna supernova!“
„Nebola, ale hviezda HR 6910 mala o niečo väčšieho sprievodcu, z ktorého sa po vyčerpaní paliva v jadre 

stal červený obor a ktorého plynný obal pri nafukovaní dosiahol až k okraju bieleho trpaslíka HR 6910. To mu 
umožnilo prekonať kritickú hmotnostnú hranicu a pokračovať vo vývoji smerom k supernove.“

„Prečo ma tu ostatní nechali?“
„Nenechali. Nevedeli o tebe.“
V duchu si sľúbil, že ďalšiu otázku už nezačne slovkom ako alebo akože, lebo si začínal pripadať ako hlúpy 

školák, ale šok z robotovej odpovede spôsobil, že na to úplne zabudol.
„Akože nevedeli!? Nechápem...“
„Pracoval si ako prospektor v Oortovom pásme za Plutom, keď ti po jednej kolízii s ľadovou triešťou náhle 

explodovala loď. Samočinný systém ťa ešte stačil hibernovať, ale na záchrannej kapsli sa poškodil núdzový 
vysielač a tak sa tvoj hibernačný sarkofág nikdy nenašiel. Krúžil niekoľko storočí v Oortovom oblaku, kým 
ho nezachytila jedna malá kométa a nedopravila bližšie k Slnku. Tu ho zachytila gravitácia Marsu a stiahla 
k povrchu. Našli sme ťa celkom náhodou pri rutinnom snímkovaní.“

„Na žiadnu prospektorskú prácu si nespomínam...“ zneistel Pron.
„Ani nemôžeš. Hibernačná nestabilita ti okrem iného poškodila aj pamäť. Väčšina spomienok je pre teba 

pravdepodobne navždy stratená.“
„To sa asi zbláznim...“ zamrmlal si bezradne Pron. Zdalo sa, že robot jeho poznámku prepočul.
Myšlienky v Pronovej hlave divoko vírili. Nič z toho, o čom rozprával robot, si nepamätal. Nespomínal 

si na svoju prácu, na svoju loď, na jej meno ani na žiadne vzťahy, ktoré ho možno viazali k iným ľudom. 
Nespomínal si vôbec na nič a to ho desilo stále viac a viac. Zo zúfalstva sa opýtal:

„Prečo ste ma vlastne prebudili? Za takýchto okolností, keď supernova dýcha na krk, by sa predsa nikto 
nechcel dobrovoľne neprebudiť...“ 

„Je to trochu dlhšia história. Pred päťsto rokmi odštartovala podsvetelnou rýchlosťou zo Zeme expedícia, 
ktorá mala preskúmať hviezdnu sústavu Alfa Ceti II. Vtedy ešte neexistoval warpový pohon a tak vedci 
naplánovali, že naspäť sa expedícia vráti skokovou bránou, ktorú mala pri Alfa Ceti II vybudovať. Rovnakú 
bránu postavili ľudia za obežnou dráhou Pluta. Expedícia sa mala vrátiť po tristo rokoch pozemského 
a štyridsať palubného času, ale nevrátila sa. Čo sa s nimi stalo nikto netuší.“

„Čo mám s tým všetkým spoločné ja?“
„Keď vybuchla supernova a ľudia zistili, že z planét ostane zachovaný len Mars, presunuli skokovú bránu 

na jeho obežnú dráhu.“
„A odo mňa sa očakáva...“
„...aby si nám dal príkaz na aktiváciu brány. Expedícia sa vplyvom rozpínania vesmíru dostala možno 

ďalej, ako sa pôvodne predpokladalo a asi už nemá dostatok energie na otvorenie brány a návrat.“
„Prečo bránu neaktivovali ľudia ešte predtým, ako odleteli?“
„Pokiaľ expedícia nepostavila pri Alfa Ceti II k pozemskej bráne dvojča, nemalo to význam. Neskôr to už 

bolo ľuďom jedno. V prvom rade ich zaujímala vlastná evakuácia.“
„Nemohli ste ju aktivovať vy sami?“
„Nie. Posledný príkaz, ktorý sme dostali od človeka, znel: ‘Starať sa o bránu a udržiavať jej funkčnosť až 

do návratu expedície, alebo do zničenia brány vonkajšími vplyvmi, ale neaktivovať ju.‘“
Pron bol čoraz zmätenejší. Nevedel, čo si má o všetkých tých faktoch myslieť. K zaujatiu akéhokoľvek 

postoja mu chýbali vlastné informácie. Dostával sa do bludného kruhu, z ktorého sa nedalo vymaniť. 
Dialóg s robotom ho nečakane unavil. V hlave mal chaos. Nohy, ešte nezvyknuté držať váhu jeho tela, sa 

mu podlomili a Pron sa zviezol k zemi. Od bolestivého úderu hlavou o tvrdú podlahu ho zachránili len rýchle 
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reakcie robota.

„Si unavený. Musíme ťa ešte doliečiť,“ povedal robot a s zľahka ho uchopil svojimi manipulátormi.
„Hlavne mi dajte niečo proti bolesti.“, zašepkal z posledných síl Pron.
Robot sa dotkol jedným zo svojich malých výstupkov kože na jeho krku, niečo zasyčalo a telom sa mu 

začala rozlievať vlna úľavy, z ktorej mu veľmi rýchlo oťaželi viečka.

Keď znova precitol, bol sám. Mäkké žltozelené svetlo sa rozsvietilo okamžite, ako otvoril oči. Bol v malej 
miestnosti plnej prístrojov. K jeho telu bolo pripojených množstvo tenkých káblikov a hadičiek. Ležal na 
širokom pružnom lôžku, ktorého profil sa s tichým bzukotom nenápadne pretvoril hneď, ako sa posadil. 
V miestnosti sa vznášal slabý dezinfekčný zápach.

V prvom momente chcel privolať nejakého robota, ale musel si priznať, že tie roboty, ktoré tu ľudia nechali, 
mu podvedome naháňali strach. Rozum mu nahováral, že by nikdy nemohli porušiť niektorý z robotických 
zákonov a ublížiť mu, toľko si ešte pamätal. Niečo mu ale na nich nesedelo.

Chvíľu skúmal uchytenie káblikov a hadičiek ku koži a potom ich všetky rýchlymi úspornými pohybmi 
poodopínal. Niektoré úchytky ho pritom zaštípali a z niekoľkých sa vyrinulo pár kvapiek krvi, ale celkovo 
sa cítil o mnoho lepšie ako predtým ‑ tesne po oživení. Vstal z postele a váhavo vykročil k dverám. Začal 
premýšľať, ako ich otvoriť. Keď sa ich však dotkol rukou a začal prehmatávať, otvorili sa samé. Vynorila sa 
pred ním spleť neznámych chodieb, ktoré sa v diaľke rozvetvovali do ďalších odbočiek a tunelov. Tušil, že 
roboty ho začnú čoskoro hľadať a preto rýchlo zabočil doprava a na niekoľkých nasledujúcich križovatkách 
spravil to isté. Na jednej zo stien sa pred ním neočakávane vynoril starý a poriadne zaprášený infoterminál. 
Nedôverčivo ho preskúmal a keď našiel to správne tlačidlo, zapol ho. Na jeho nemalý údiv sa pred ním 
holoprojekciou naozaj zavlnil vzduch a vyrolovalo ponukové menu. Metódou pokusov a omylov našiel 
cestu k všeobecným informáciám, ale keď sa opýtal na prospektorstvo v Oortovom pásme, infoterminál mu 
zablokoval prístup. Zaujalo ho to. Infoterminály predsa neblokovali prístupy len tak.

Vyskúšal zopár neutrálnych hesiel, ale žiadne nereagovalo. Potom mu napadlo vyskúšať sériové číslo 
robota, ktorý bol pri jeho oživovaní a ktoré mu utkvelo v pamäti.

Prístup sa, na jeho opätovné počudovanie, odblokoval. Navolil tému ‘Prospektorstvo’ a pred ním sa zjavili 
súbory plné dát. Začal sa v nich orientovať.

Našiel aj informáciu, po ktorej dychtil najviac. Zoznam všetkých prospektorov, ktorí pôsobili v Slnečnej 
sústave. Nech ho však prechádzal z ktorejkoľvek strany, jeho tvár ani meno tam nefigurovalo. Nebola tam 
nikde o ňom ani zmienka. Skúsil sa ešte nájsť cez všeobecné vyhľadávanie, ale aj to skončilo bezúspešne. 
Všeobecná databanka nepoznala nikoho s takým menom ani s charakteristikami, ktoré zadal. Niekde niečo 
nesedelo.

Prepadla ho neistota.
Skúsil ešte zadať tému ‘Expedície’ a našiel aj tú k Alfa Ceti II.
Expedícia však neodletela pred päťsto rokmi ako ho informoval robot, ale pred vyše tisícdvesto a ešte 

predtým, ako dorazila na Alfa Ceti II sa zastavila v oblasti hmloviny NGC 1397, odkiaľ poslala k Zemi, cez 
maličkú bránu, postavenú priamo pri hmlovine, sondu so vzorkami. Vo vzorkách sa ale nachádzal aj neznámy 
vírus, ktorý aj napriek prísnej karanténe usmrtil osemdesiat percent vtedajšej populácie Zeme.

Ľudstvo sa rozdelilo na dva tábory. Jeden chcel bránu zničiť, alebo aspoň znefunkčniť, ale druhý zase 
apeloval na sľub, ktorý bol daný expedícii, že jej bude za každých okolností umožnený návrat. Extrémistické 
skupiny z prvého tábora sa pokúsili samovražedným útokom bránu zničiť, ale neuspeli. Zástancovia expedície 
bránu postupne opravili, ale keďže expedícia sa v stanovený čas nevrátila, stal sa z nej mýtus a brána začala 
chátrať. Jej návrat už nikto nepredpokladal...

Pron nechápal, prečo mu roboty tieto ďalšie informácie zamlčali. Hrali hru, o ktorej nemal ani potuchy.
Vedel, že roboty nemôžu úmyselne klamať. Fyzicky to jednoducho nebolo možné. Tak, o čo tu vlastne šlo? 

Išla mu z toho puknúť hlava.
Rozbehol sa chodbami a bežal, kým sa úplne nevysilil. V najzadnejších traktoch marsovského krytu narazil 

na skupinu robotov opravujúcich nejaké zariadenie. Keď k nim udýchane dobehol, všetky roboty na okamih 
znehybneli, potom sa ale horúčkovito rozpŕchli a snažili sa telami zakryť zariadenie, na ktorom pracovali. 
Pron sa napriahol a energicky do jedného z nich kopol. V nohe mu okamžite vystrelila krutá bolesť. Robot 
odletel o pár metrov a prekopŕcol sa. Pron zaostril pohľad a zamrazilo ho. Roboty zakrývali plochý tubus 
naplnený čírou kvapalinou, v ktorej sa vznášalo neuveriteľne zdeformované torzo ľudského tela popretkávané 
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trubičkami a káblikmi. 

„Čo... čo... je to!?“ ledva vykoktal šokovaný a stále zadýchaný Pron.
Žiadny z robotov sa nehýbal. Jeden z nich však nevzrušeným hlasom odpovedal:
„Je to farma s náhradnými orgánmi pre teba.“
Vtom sa torzo v kvapaline pohlo a prebehlo ním niekoľko kŕčov. Kvapalina sa zvírila.
Pron mal chuť šialene sa rozosmiať.
„Klameš!“ rozkričal sa na robota. Cítil sa bezmocne a mal strach. Chcel sa dozvedieť niečo viac o sebe a o 

svojej minulosti a namiesto toho sa realita začínala meniť na nočnú moru.
Zvrtol sa a opäť sa rozbehol. Tentoraz k miestu, kde sa prvýkrát prebudil. Rozhodol sa podrobnejšie 

preskúmať sarkofág, v ktorom bol hibernovaný.
Tesne pred vstupom do sály ho zastavil veľký humanoidný robot, ktorý ho prevyšoval o polovicu tela. 

Pokojne roztiahol ruky, do ktorých by bez problémov objal aj piatich Pronov a zabránil mu tak ísť ďalej.
„Nemá význam, aby si tam chodil a prezeral hibernačný sarkofág“, povedal pokojne robot a doplnil, 

„pretože v skutočnosti to žiadny hibernačný sarkofág nie je a  na celom Marse sa ani žiadny nenachádza.“
Pron pred ním zastal, rozkročil sa a založil ruky vbok:
„Čakám vysvetlenie. Ale hlavne nech je to pravda! Klamstiev mám už po krk!“
„Neklameme ťa, len ti v tvojom vlastnom záujme zatajujeme informácie.“
„Čože?! To určite nemôžeš myslieť vážne!? V akom mojom záujme?“
„Aby si sa psychicky nezrútil.“
„Skôr sa zrútim, ak mi nepoviete pravdu!“
„Nemôžeme dopustiť, aby si sa psychicky zrútil...“
„Tak mi už konečne poviete pravdu alebo nie?“
„Áno. Pravdou je, že nevieme, kto si. Pokročilými nanotechnológiami sme ťa poskladali z odpadu, ktorý 

sme našli na Marse a celú tvoju identitu sme vymysleli, meno, prospektorstvo aj nehodu.“
„Z odpadu?“ opýtal sa neveriacky Pron.
„Áno. Po tom, ako sa Mars nepodarilo po viacerých neúspešných pokusoch teramorfovať, si ľudia z neho 

urobili skládkovú planétu, pričom prvý odpad tvorili samotné teramorfovacie stroje. Potom tu začali vyvážať 
smeti aj rôzne tajné a nelegálne spoločnosti, ktoré sa zaoberali najrôznejším výskumom, medziiným aj v oblasti 
genetiky a klonovania. Takže biologického materiálu na postavenie človeka sme tu našli dosť.“

„A čo tá príšera v  priehľadnom valci?“
„Nevydarený prvý pokus. Naše nanotechnológie boli spočiatku neohrabané. Jednotlivé nanostroje, ktoré 

budovali ľudský organizmus, nedokázali spolu komunikovať ani sa navzájom spájať. Vznikal chaos, ktorého 
výsledkom bolo to, čo si videl v tubuse.“

„Keďže som tu ja, musel nastať nejaký prelom...?“
„Áno. Dokázali sme nanostroje prinútiť spájať sa do zložitejších štruktúr, ktoré mohli v čase meniť svoj 

tvar a funkciu. Navyše spojením svojej výpočtovej kapacity získali vyššiu inteligenciu, takže mohli plniť aj 
zložitejšie úlohy.“

„Čo bude s tým nevydareným pokusom?“
„Nie sme schopní ho zlikvidovať, pretože nedokážeme rozhodnúť, do akej miery je to už človek a do akej 

ešte nie. Nie sme schopní ho ani opraviť. Základná bunková DNA stavba sa nedá prebudovať bez toho, aby 
ho to zabilo.“

„Takže ho nechávate takto sa trápiť...?“
„Nie. Ak chceš, môžeš jeho život ukončiť ty.“
Pronovi prebehli po tele zimomriavky. Mohlo sa to kľudne vyvinúť naopak a namiesto torza mohol byť 

v tubuse teraz on a niekto iný by rozhodoval o jeho osude tak, ako on teraz rozhoduje o ňom. Mal práve on 
vôbec nejaké právo rozhodovať o jeho živote? Zaklial. O túto zodpovednosť nikoho neprosil. Odsunul úvahu 
na neskôr, prevrátil list a narýchlo sa opýtal:

„Stále však neviem, prečo ste ma vlastne poskladali...“ 
„Postavili sme výkonný rádioteleskop a zistili, že čelná vlna explózie letí k Slnečnej sústave pomalšie, ako 

vypočítali ľudia. V dôsledku toho bude pri prechode vlny Slnko zakrývať len tridsať percent povrchu Marsu. 
Zvyšok ošľahnú žeravé plyny zo supernovy, ktoré roztavia povrch, odparia atmosféru a zničia aj bránu...

„Ale ako sa to všetko týka mňa!“ skoro znova kričal Pron.
„Posledný príkaz, ktorý sme dostali ‑ starať sa o bránu ‑ nás uväznil na Marse bez možnosti s tým niečo 
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robiť. Pomohli sme si, ako sme vedeli. Poskladali sme teba, aby si zmenil príkaz a mohli sme sa zachrániť.“

„Ako sa chcete zachrániť? Nemáte kam utiecť a nemáte ani na čom!“
„Aktivujeme bránu a pokúsime sa skočiť k Alfa Ceti II. Predpokladáme, že expedícia druhú bránu už 

dávno postavila.“
„A ak nie?“
„Schováme sa spolu s tebou do krytu, ktorý sme postavili na mieste, o ktorom predpokladáme, že bude 

ošľahnutiu žeravými plynmi vystavené najmenej. Máme päťdesiatpercentnú šancu, že to prežijeme.“
„Odkiaľ zoberiete energiu na aktiváciu brány? Toľko energie nie je ani na celom Marse.“
„Skonštruovali sme jednoduchý konverzný stroj a vyslali ho oproti vlne. Keď sa s ňou stretne, antihmotový 

mechanizmus v stroji anihiláciou pretransformuje zlomok energie vlny do mohutného laserového lúča a odošle 
ho k Slnečnej sústave. Zberač na obežnej dráhe Marsu ho zachytí a prevedie do brány.“

„Ako si môžem byť istý, že mi hovoríte pravdu? Čo ak je aj toto ďalšia vaša šialená historka?“
„Buď nám budeš veriť, alebo nie. Je to na tebe. Všetci sme na jednom Marse.“
„Čo ak nezmením príkaz a bránu nebudete môcť aktivovať?“
„Tak ju už nebude môcť aktivovať nikto, pretože čelná vlna explózie ju nenávratne zničí a ďalšiu už 

postaviť nedokážeme.“
„V poriadku, popremýšľam o tom. Poslúchnete môj príkaz nech sa rozhodnem akokoľvek?“
„Áno. Poslúchli by sme ho v každom prípade,“ povedal robot a doložil: „Si tu jediný človek.“

Dokráčal k jednej z menších miestností v kryte, ktorú mu roboti pridelili pre osobnú potrebu. Na ramenách 
doslova cítil váhu rozhodnutia, ktoré mal spraviť. Má umožniť robotom, ktorí ho oklamali, zachrániť sa, 
alebo zotrvať na pôvodnom príkaze ľudí, ktorým bol osud expedície aj tak dávno ukradnutý? Kto je on, aby 
ovplyvnil túto dôležitú vec? Nemal rodičov, nemal spomienky, nemal minulosť. Nemal nič.

Trpko sa usmial.
Vlastne jediné, čo má, je jeho vlastný život, za ktorý ešte k tomu vďačí opusteným robotom, ktorí sa v pude 

sebazáchovy tretieho robotického zákona zahrali na bohov. Keď do Slnečnej sústavy dorazia roztavené plyny 
zo supernovy, kolíska ľudstva prestane existovať. Ostane tu len otrasené Slnko a spečený Mars.

Všetko ostatné stratí význam...
Tak ako ho stratil aj život toho anonymného torza v tubuse. Po náhlom impulzívnom rozhodnutí ukončil 

jeho utrpenie a pochoval ho ďaleko v marsovskej púšti. Bez označenia a náhrobku, na ktorý by aj tak nemal 
čo napísať.

Po krátkom nepokojnom spánku znova vstal, zhltol pár suchých kociek nedefinovateľnej chuti, ktoré našiel 
v jednom zabudnutom sklade a zapil ich miliónkrát zrecyklovanou vodou. Obliekol si špinavú kombinézu, 
ktorú roboty vyhrabali v nejakej dielni, a vykročil urobiť to, čo musel. Urobiť rozhodnutie, pre ktoré bol 
stvorený...

„V akej lodi poletíme k bráne, keď sa aktivuje?“ opýtal sa Pron.
„Upravili sme jeden orbitálny transportér, ktorý tu ľudia omylom zabudli. Výkon motorov by mal byť 

dvojnásobný,“ odvetil robot.
„Nechci mi nahovoriť, že do toho malého transportéra sa zmestím aj s tridsiatimi šiestimi robotmi! To 

by museli byť rozobraté do poslednej skrutky a všetko by sa to muselo natlačiť tak, že by sa tam nedalo ani 
dýchať.“

„Máme len túto jedinú loď. Budeme to tam musieť natlačiť.“
Pron sa kyslo uškrnul. „Na čo som sa to len nechal nahovoriť...?“

Práve sa snažil ukuchtiť niečo lahodnejšie ako tie večne bezchuťové kocky, keď sa ozvala siréna. Laserový 
lúč z konverzného stroja dorazil.

Bola tu energia.
To ale znamenalo, že čelná rázová vlna explózie bola neďaleko. Čas sa začal počítať na sekundy. Okamžité 

nalodenie a odštartovanie k bráne nacvičoval aspoň stokrát. Roboty už boli dávno rozobraté a nahustené 
do transportéra. Tréning mu prišiel vhod. Nechal všetko tak, dobehol do doku, rutinne naštartoval motory 
a s preťaženým transportérom sa vzniesol po plynulej suborbitálnej krivke ku gigantickým oblúkom skokovej 
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brány.

Záchytná plocha zberača, ktorý zachytil lúč a spätne ho pretransformoval na energiu pre bránu, žiarila na 
orbite ako malé Slnko a pomáhala mu v navigácii.

Brána dostala dostatok energie a aktivovala sa, ale ešte stále nebola otvorená a priechodná. Čakala na 
okamžitú odozvu z druhej strany cez warpovú časopriestorovú komunikáciu. Brány vytvárali, pomocou v nich 
uloženého stopového množstva ‚zvláštnej‘ hmoty s negatívnou hustotou energie nanometrové červie diery, 
ktoré boli stabilizované hladinovým silovým poľom. K vytvoreniu červej diery bolo nutné, aby k deformácii 
časopriestoru došlo v rovnakom okamihu na oboch bránach a tieto deformácie boli presne nasmerované 
a zosynchronizované.

Iskričky nádeje začali pohasínať.
Druhá strana brány sa neozývala. Možno dávno schátrala a možno ju expedícia pri Alfa Ceti II ani nikdy 

nepostavila. To doteraz nikto nezistil a Pronovi napadlo, že sa to možno už nikdy nikto nedozvie. Alfa Ceti II 
bola príliš ďaleko a životnosť tejto brány bola už iba pár minút.

Aj keď čas tam niekde von, za sklom kabíny transportéra, uháňal k neodvratnej skaze ako šialený, Pron 
pokojne a so smútkom v očiach sledoval, ako sa energia, ktorú dodal konverzný stroj zo svojej sebadeštrukčnej 
misie, pomaly a nezadržateľne míňa na udržiavanie aktivovaného stavu brány. Zanadával v tesnej kabíne 
transportéra, koľko mu pľúca dovolili.

V nasledujúcom okamihu sa brána zavrela. Energia sa minula.
Pron si sklamane vzdychol a v duchu dal bráne posledné zbohom. Stočil transportér späť k Marsu a hľadal 

najrýchlejšiu zostupnú krivku, keď si všimol malé svetielko za okrajom dráhy najvzdialenejšieho marsovského 
mesiaca. Vyzeralo to, akoby sa na hviezdnom pozadí objavila nová hviezdička.

Podľahol panike, že je to už čelná vlna explózie, ale ten kúsok zdravého rozumu v ňom našťastie prevážil. 
Vlna tu mala byť až o pár minút. Malý svetelný bod za vzápätí rozrástol do obrovského dúhovo opalizujúceho 
kužeľa a dosiahol až k povrchu Marsu. Palubné prístroje v transportéri sa zbláznili. Pron pustil do motorov 
plný výkon a snažil sa utiecť od toho záhadného divadla, keď sa zrazu v najjasnejšom strede kužeľa zjavila 
ozrutná tmavá vec.

Pronovi zamrzol dych. Objekt plný nesymetrických tvarov a dlhých, tenkých výbežkov, na koncoch 
ktorých akoby sa trblietala jemná hmla, sa rútil priamo na neho. S preťaženým transportérom sa mu už 
nedokázal vyhnúť. Rozhodoval sa len krátko a v poslednej chvíli odhodil náklad. Kontajner s tridsiatimi 
šiestimi rozobratými robotmi vytvoril dostatočne silný hybný impulz, aby sa transportér o vlások vyhol 
jednému z výstupkov. Horšie dopadol kontajner. Poobtieral sa o niekoľko výčnelkov a odrazil smerom preč 
od Marsu.

Pron nič nechápal, ale vedel jedno. Vlna už bola prakticky tu. Skontroloval čas a po chvíľkovom zaváhaní 
sa vrhol za kontajnerom. Triasol na celom tele. Otázka bezpečného návratu do krytu začala byť problematická. 
Začal mať neblahé tušenie, že sa to zase zvrháva na nejakú zodpovednosť a osudové rozhodnutia.

Vtom sa kabínou transportéra z doteraz nepoužívaného komunikátora rozľahol zle artikulovaný hlas s ešte 
horším prízvukom.

„CÍTIŤ IMPULZ. V INOM PRIESTORE. Z VAŠEJ VECI NA ORBITE. MY PRÍSŤ. KONTAKT.“
 Pron nevedel,či sa má smiať, alebo plakať. Ľudia určite túžili po kontakte s inou rasou celé veky, a teraz, 

keď sa tu konečne zjavili, tu niet nikoho. Netušil, prečo sa takáto vec musí stať práve jemu. Začala ho z toho 
všetkého pobolievať hlava. Už nemal síl ani kliať.

S ťažko skrývanou iróniou v hlase, ktorú, ako tušil, aj tak nerozoznajú, sa prihovoril mimozemskej lodi:
„Vítam vás v Slnečnej sústave. Ak však chcete prežiť aj najbližšiu polhodinu, otočte svoju veľkú loď 

a skočte späť domov. O krátku chvíľu je tu čelná rázová vlna z nedávno vybuchnutej supernovy.“
„SUPERNOVA. VIEME. STÍHAME. UNIKNEME“
Pronovi zúfalo chýbal čas. Blížil sa k odhodenému kontajneru. Na jeho zachytenie a ukotvenie mal iba 

jeden krátky pokus.
Cudzia loď sa ozvala znova:
„POMÔŽEME. ZACHRÁNIME. TEBA. STÍHAME. UNIKNEME.“
Myšlienky v Pronovej hlave divoko vírili. Vyzeralo to neskutočne. Rýchlo sa opýtal:
„Zachránite aj kontajner, ktorý som musel odhodiť?“
„ZACHRÁNIME. LEN TEBA. KONTAJNER. ZÁŤAŽ NAVYŠE.“
Na krátky okamih to bolo lákavé. Veľmi lákavé. Ani nevedel prečo, povedal:
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„V kontajneri sú roboty! Umelá inteligencia! Pomohli mi!“
„NECÍTIME UMELÚ INTELIGENCIU. KONTAJNER NEŽIVÝ. ZÁŤAZ NAVYŠE.“
Pron silou vôle upokojil chvenie rúk. Doletel ku kontajneru, plynulo pribrzdil a zapojil približovaciu 

elektroniku. Kontajner nepríjemne rotoval a bol dosť poničený. Pron vydýchol, zavrel oči a zaklapol kotvy. 
Z ôsmich sa zachytilo päť. Skoro sa od šťastia rozplakal.

„SUPERNOVA. VLNA PRICHÁDZA. RÝCHLO. ZACHRÁNIME TEBA.“
Mimozemšťania mali pravdu. Ostávalo už iba pár sekúnd. Strmhlavo sa vrhol do riedkej atmosféry Marsu 

aj s nedostatočne upevneným kontajnerom. Ak by sa odtrhol, musel by ho nechať napospas vlne, alebo zomrieť 
spolu s robotmi. Prehovoril k mimozemšťanom:

„Robotov nemôžem opustiť. Mrzí ma to. Ukryjem sa s nimi na planéte pod povrchom.“
„MY ĽUTOVAŤ. ROVNAKO.“
„Môžete prísť znovu.“
„NEMÔCŤ. NEVYHOVUJE. NÁROČNÉ VYSVETLIŤ.
„Tak teda zbohom. A choďte už, lebo naozaj zhoríte!“
Do pristávacieho doku v kryte vletel prirýchlo a keďže jeho transportér bol kvôli nákladu robotov aspoň 

trojnásobne preťažený, jeho pohyb zastavila až zadná stena doku. Masívne vráta sa začali automaticky 
zavierať, ale vedel, že to nestihnú. Mohol len odhadovať, akú škodu tu vlna narobí.

Vo vrátach doku sa zrazu začalo zosvetľovať tmavé hviezdne pozadie.
Vlna zo supernovy dorazila.
Mimozemská loď bola ešte stále tu. Pron nechápavo pokrútil hlavou.
„ZBOHOM...“ zanikol v narastajúcom hukote neprirodzený hlas.
„Leťte do šľaka!“ stačil ešte zakričať Pron tesne predtým, ako sa prejavil tlakový účinok vlny. Vyzeralo to, 

akoby neviditeľná ruka uchopila transportér a šmarila ho o stenu. Vráta doku sa v okamihu rozpálili do biela 
a zapiekli, takže sa s nimi už nedalo pohnúť. Niektoré zariadenia v doku sa začali taviť a horúčava začala 
pomaly prenikať aj do transportéra. Pron sa vrhol do zadnej sekcie ku skafandru, ktorý si doteraz nestihol 
natiahnuť. Bol až zúfalo pomalý. Ľutoval, že pri nacvičovaní naloďovania si nenašiel čas aj na skafander. 
Z útrob transportéra sa začala ozývať podozrivý zvuk. Sklo v kabíne začalo teplom pukať...

Konečne sa mu podarilo poskladať prvého robota. Až teraz si začal uvedomovať, že omnoho ľahšie sa 
rozoberajú, ako dávajú dokopy. Dúfal, že ďalšie skladanie sa bude rádovo zjednodušovať, keď mu budú 
pomáhať už poskladané roboty. Zapol aktivačný okruh a robot sa zachvel. Obzrel si okolie, pozrel na Prona 
a opýtal sa:

„Mimozemšťania nás nechceli zviezť?“
Pronovi od šoku vypadli z rúk nástroje.
„Ako viete o mimozemšťanoch?!“
„Predpokladali sme to. Na bránu pri Alfa Ceti II sa nedalo spoliehať, preto sme na tú našu primontovali 

warpový zosilňovač. Urobili sme z nej vlastne taký veľký reproduktor. “
„Zase ste ma oklamali!“ kričal skoro nepríčetne Pron.
„V tvojom vlastnom záujme. Neuveril by si nám.“
„Mohli ste sa o to aspoň pokúsiť...“
„S nami by mimozemšťania nekomunikovali. Mali sme o nich približnú predstavu.“
Pron zaryto mlčal. Po chvíli sa však ticho opýtal:
„Je ešte niečo, v čom ste ma oklamali?“
Robot sa zavrtel, zakýval výstupkami a pokojne povedal:
„No, aj s tými ľuďmi to bolo trochu inak...“

27.6.2002 BA 
Anton Stiffel 

Špeciálne poďakovanie patrí Milošovi Ferkovi za pripomienky pri písaní tejto poviedky. 

ilustrovala Zuzana Droppová
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Udalosťou tohto roka vo svete e-bookov je zatiaľ podľa mňa české vydanie „Duny“ Franka Herberta. 
(http://www.palmknihy.sk/web/kniha/duna-4794.htm) 
Podrobne popisovať tento ekologický sci-fi príbeh boja Paula Atrieda s púštnou planétou v prepracovanom 

svete, kde najdôležitejšou komoditou je tajomné korenie, určite nemá zmysel. Každý scifista sa s ňou 
v nejakej podobe už stretol – keď nie v knžnej forme, tak určite v podobe filmu, miniseriálu či jednej 
z počítačových hier. E-boook je spracovaný podľa najnovšieho, štvrtého českého vydania. Ak ste Dunu 
ešte nečítali, určite by ste mali, však vo všetkých anketách o najlepší sci-fi román získava prvé alebo druhé 
miesto (na striedačku so spomínanou „Enderovou hrou“ ).

Veľké bravó pre vydavateľstvo Baronet! Verím, že nám ponúkne aj ďalšie diely tejto ságy, rovnako ako 
knihy Bradburyho či Clarkea (od toho zatiaľ v elektronickej podobe ponúklo len „Zkazky z planety 
Země“ ). A verím, že sa budú inšpirovať aj ďalšie vydavateľstvá a dostaneme aj knihy Gibsona, Carda 
a ďalších autorov z kategórie top. Lebo to je jediná cesta, ako bojovať s pirátmi – zobrať im hlavný 
nepriestrelný argument, ktorým je dostupnosť knihy v e-bookovej forme.

Ďalšou dôležitou knihou, ktorá v poslednej dobre vyšla, je „Pohádka o Trojce“ Arkadija a Borisa 
Strugackých. (http://www.palmknihy.sk/web/kniha/pohadka-o-trojce-4519.htm) 

Fenomenálnych najlepších spisovateľov ruskej fantastiky určite poznáte, knižka Stalker je všeobecne 
známa (a tiež dostupná v elektronickej podobe, rovnako ako novela „Les“). Antitotalitná a antibyrokratická 
satira „Pohádka o trojce” to za komunizmu nemala ľahké, preto knižne vyšla až za prestavby, dvadsať 
rokov po napísaní. Existuje v troch verziách, český preklad je z tej najnovšej.

Momentálny kráľ českej fantastiky Miroslav Žamboch vydal novú akčnú fantasy „Ve službách klanu“ 
(http://www.palmknihy.sk/web/kniha/ve-sluzbach-klanu-4565.htm) a tá sa hneď stala najpredávanejšou 
knižkou na Palmknihách. Predbehla tak nie len severské detektívky, ktoré ovládali rebríček vyše roka, ale aj 
tretí diel cyklu Bratrstvo krve, ktorý Kulhánkov učeň František Kotleta nazval „Mega hustej nářez”. Žamboch 
sa v novej knižke vrátil do sveta svojho prvého hrdinu Koniáša, aj keď sa kniha odohráva v čase pred jeho 
narodením. Kniha je dostatočne originálna a akčná, aby vás zdrapla a nepustila až po poslednú stránku.

Martin Králik

Elektronická knižnica

Ak máte radi steampunk a myslíte si, že by ste v tomto žánri vedeli napísať čitateľnú 
poviedku, pustite sa do diela. Jupiter práve teraz takéto poviedky potrebuje. Najlepšie z nich 

chceme vydat v septembri, preto nám svoje diela posielajte do konca júna. Maximálnu 
dĺžku neuvádzame, no dlhé poviedky musia byť veľmi zaujímavé, aby sme ich uverejnili. 
Vydané texty budú honorované a na rozdiel od minulej súťaže neodmietame ani české 

poviedky. Podmienkou je, aby texty neboli pred vydaním u nás uverejnené v tlači a ani na 
internete.

Steampunkové poviedky
posielajte do Jupitera aj v češtine
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Dedinky, ktorým sa bežne v katalógoch cestovných kancelárií dávajú prívlastky ako malebná, rybárska, 
vhodná na oddych a podobne, majú veľa spoločného. 

Takého dedinky mávajú jednu hlavnú a dve, maximálne tri bočné uličky.

Z jedného konca na druhý sa dá prejsť za päť minút, všetko potrebné nakúpite v supermarkete (čo je 
v podstate obchod, ktorý má v ponuke viac ako desať položiek), najbližšia zástavka autobusu (vlaku) je 
necelých 15 kilometrov, o desiatej večer je v celej obci tma a najväčším potešením je káva (čaj, alkohol) 
v miestom penzióne. Výhodou sa javia prázdne pláže, čisté more a taký neskutočný pokoj, ktorý sa zunuje za 
tri dni. Aj pojem rodinná atmosféra má svoje úskalia, keďže vieme, že v rodinách to občas vyzerá všelijako. 

Jediný kultúrny program je televízia, na ktorej naladíte dva regionálne kanály v absolútne nezrozumiteľnom 
jazyku, prípadne posedávanie na balkóne a sledovanie domorodého mladomanžela, ako sa pokúša zjesť 
rybaciu polievku, do ktorej už šiestykrát žmýka citrón a zjedol k nej už pol chleba a kus syra, napriek tomu 
polievky neubudlo. A mladomanželku a jej mamu, ktoré občas vykuknú, aby sa uistili, že mladému chutí. Ten 
sa vždy len neisto usmeje a trpiteľsky pokračuje vo večeri. 

Väčšina mužov sa v nich živí rybolovom, okrem jedného pekára, jedného majiteľa penziónu (a zároveň 
jedinej taverny‑krčmy‑pubu vhodné zakrúžkuj) a supermarketu a jedného čudáka, ktorý každej lepšej dedine 
dodáva atmosféru.

Stavros Papagiannopoulos žil v takejto malebnej rybárskej dedinke už vyše šesťdesiat rokov. Narodil 
sa doma, na svet mu pomohla babica, podobne ako pred rokmi jeho mame, a bola aj pri narodení jeho 
najstaršieho syna. Každá generácia Papagiannopoulosovcov mala za úlohu zabezpečiť pokračovanie rodu po 
meči a zachovanie tradičného spôsobu obživy ‑ lovu rýb.

Pamätal si ešte svoju dedinu bez elektriny a asfaltovej cesty. A hlavne, bez obchodu so suvenírmi 
a návštevníkov. Boli časy, keď dúfal, že ich sa všeobecná turistická hystéria týkať nebude. Lenže biznis je 
biznis a bolo treba hľadať stále nové miesta, z ktorých sa dalo vytrieskať maximum. Sieť bola hodená do 
vody a pomaly sa zaťahovala. Už hen, za kopcom zúrila civilizácia s hotelmi s počtom hviezdičiek od dve po 
maximum, s barmi, diskotékami a celonočným verejným osvetlením. 

Jedného dňa zasadli chlapi v taverne a zhodli sa na tom, že z rybárčenia, chovu včiel a pestovania oregana 
dedina nezbohatne. Stavros nevedel, kto prvý prišiel s tvrdením, že sú chudobní a zaostalí, a že treba šancu 
chytiť za pačesy a dotiahnuť ju, hoc aj násilím, medzi seba. O osude dediny a jej ďalšom smerovaní rozhodla 
iba náhoda. Nikos Zafiropoulos sa deň pred hlasovaním pohádal so svojou manželkou z dôvodov, ktoré nie 
sú známe (alebo zverejniteľné). Tá ho vykázala zo spálne, pri čom Nikosovi hrdosť kázala odísť z domu 
a zatresnúť za sebou dvere. V tme si nevšimol vedro, ktoré tam ostalo z čisto fatálnych dôvodov ako prostriedok 
náhodného ovplyvnenia budúcnosti. Zakopnutie o uvedené vedro spôsobilo jeho následný pád, prasknuté 
zápästie a zlomeninu nohy v členku.

Keďže na takéto zranenie nestačila liečba domáceho charakteru, bratranec Antonis Zafiropoulos naštartoval 
svoj rybársky čln a odviezol ho do najbližšej nemocnice. Po mori to bolo rýchlejšie ako po ceste, lebo výraz tu 
za kopcom znamenal kilometre po kľukatej a úzkej ceste do kopca a asi toľko isto z kopca. Cesta viedla okolo 

Diana Laslopová

zmena
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polostrova, takmer kopírovala terén a nemala žiadne väčšie ambície vzpierať sa charakteru krajiny. 

Týmto zásahom prozreteľnosti na hlasovaní chýbali dvaja tradicionalisti a pokrokári ľahko presadili víziu 
rozvoja dediny prostredníctvom turizmu. 

Od vtedy ubehlo pár rokov, Nikosova noha sa celkom dobre nezahojila, a tak pokrivkával okolo domu 
a občas hromžil na svoju ženu. V dedine zaviedli verejné osvetlenie, postavili jeden penzión, supermarket 
a vrhli sa na cestu k jasnej a krajšej budúcnosti. 

Už to nebola Stavrosova dedinka ani jeho pokojný život. Pokúšal sa prispôsobiť, presviedčal sám seba, že 
takto to má byť, ale veľmi mu to nešlo. Jediná výhoda bola v tom, že sa dopyt po čerstvých rybách zvyšoval 
a roboty bolo stále dosť. Jeho synovi sa darilo, vzal si úver, kúpil väčšiu loď a otcovu Zosime poslal do 
dôchodku. Stavros to niesol pomerne hrdinsky, ale napriek tomu tvrdohlavo odmietal ísť do šrotu a hoci si 
uvedomoval, že synovi konkurovať nemôže, nechcelo sa mu posedávať pred domom a pozerať, ako sa všetko 
okolo mení. 

Aj toto skoré ráno naštartoval motor a vyrazil na more. Čerstvý morský vzduch prinášal potešenie jeho 
pľúcam. Hladina bola pokojná a napriek pravdepodobnosti vývoja deja sa ani nechystala byť iná. V mnohých 
príbehoch, keď sa má stať niečo dramatické, tak sa to stane dramaticky. K moru sa hodí temná farba, zúrivá 
búrka a vlny veľké ako domy. Lenže žiadny skúsený rybár ako Stavros by sa nepotuloval vonku v takom 
bláznivom počasí. Jeho kĺby boli lepšie ako hocaký barometer, a preto sedel na palube, do vody vhodil udicu. 
Dnes nešiel loviť pre trh, ale pre potešenie.

Najväčšia zmena jeho života sa udiala celkom nenápadne. Možno nejaká tá netypicky tvarovaná vlnka 
a podozrivý záchvev vzduchu by sa našiel, ale to sa dá ľahko prehliadnuť.

Napriek tomu, že sa udalosti snažili maskovať a tváriť nenápadne, Stavros predsa len cítil, že sa niečo deje. 
Od narodenia dýchal morský vzduch. Toto more voňalo inak ako jeho more. Toto more šumelo inak ako jeho 
more. Obzeral sa nervózne okolo. Na oblohe ubudlo tých pár oblakov, ktoré tam pred chvíľou boli, ale to je 
na mori bežné. Okrem iného, rádio, ktoré potichu hralo v kabíne, začalo šumieť.

 
Vytiahol prázdnu udicu a opatrne sa nahol ponad okraj lode. Do trupu celkom jemne udierala bója. Aspoň 

si myslel, že to je bója. Ešte takú nevidel, strieborná lesklá guľa. Možno ju tu zabudol niektorý z tých bláznov, 
čo chodí s turistami šnorchlovať na otvorené more. Poškriabal sa po brade. Sadol si naspäť na miesto a zapálil 
si cigaretu. Otec ho naučil, že v živote neexistuje problém, ktorý by nevyriešila dobrá cigareta, alebo pohárik 
vychladeného uza. A ak by ho aj nevyriešili, určite by sa svet zdal byť pokojnejší a krajší. 

* * *

Doktor aplikovaných teórií Tobiáš Fuchs nervózne uhýbal očami svojmu kolegovi, taktiež DrAT., 
Malcolmovi Hillarimu. Obaja vedci boli zamestnancami SVÚ (Spojený výskumný ústav), konkrétne oddelenia 
OVRT (Overovanie validity a reliability teórií). Názov bol honosný. Musel byť, keďže sa v ňom zamestnávali 
vedci len na to aby zisťovali, či sa kolegovia z iných oddelení praktického výskumu nemýlia alebo či sa 
nemýlia príliš.

Darmo na príležitostných spoločenských stretnutiach argumentovali, že ich vedomosti musia byť omnoho 
komplexnejšie, ako v ostatných úzko špecializovaných odvetviach. Podpichovaniu a posmeškom za chrbtom 
sa nevyhli. Samozrejme, nikto (aspoň nie príliš často) im otvorene do očí nepovedal, čo si myslí. Predsa len, od 
ich hlásení záležali mnohé veci. Prémie, odmeny za vynálezy a objavy využiteľné v praxi, spoločenské uznanie, 
bezplatný automat na kávu a kondómy na každom oddelení, ako ustanovovala kolektívna zmluva. (Nikto si už 
presne nepamätal, prečo kondómy, ale zrejme to bol nápad niektorého zo študentov ‑ praktikantov, ktorí patrili 
k životu v ústave. Normálnemu vedcovi by nenapadlo strácať čas vykonávaním sexu na pracovisku, keď 
predsa existoval omnoho príjemnejší spôsob čakania na výsledky niektorých výskumov. Nejaký malý krátky 
experiment. A z nejakého ešte podivnejšieho dôvodu sa vedenie staralo o to, aby boli kondómy v automate 
vždy čerstvé a kvalitné. Čo sa o káve nedalo povedať. Možno si niektorý úradník zamenil príkazy.)
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Keď sa obom mužom zrazili pohľady, vybuchla medzi nimi nemá otázka.
„Čo, do pekla, toto má byť?“ 
Mladší z nich, Fuchs, mykol plecami. Hillari zafunel ako bizón.
Loďka na mori, na tom nebolo predsa nič zvláštne. Oni sami sa pohybovali po hladine na malom 

opravárenskom člne. Jeden z efektomerov hlásil výpadok, bolo ho treba vymeniť. Ibaže tá druhá loď tu byť 
nemala. A spôsob, akým sa dostala tam kde práve kotvila, tiež nebol celkom správny.

Keď sa loď potrebuje dostať z miesta A do bodu B, potrebuje prekonať určitú vzdialenosť. Niektoré 
evidentne nie. Vedci sa plavili z vonkajšej strany pomysleného kruhu tvoreného bójami rozmiestnenými na 
mori. Postupne chceli overiť technický stav všetkých prístrojov a odstrániť hlásenú poruchu. Nič podstatné, 
ani zvláštne sa neudialo, ak sa za zvláštne a podstatné nepovažuje, že sa vám pred očami zhmotní objekt. 
Obaja to videli. Prázdna hladina s pohojdávajúcou sa striebornou guľou a zrazu hladina s pohojdávajúcou sa 
cudzou loďou. 

Vypli motor, aby na monitore zistili, čo to vlastne vidia.
Nebolo pochýb. Je to loď. Stará konštrukcia z pred pár desaťročí. Na palube jeden človek. 
Malcolm pokýval hlavou. Treba zistiť, o čo ide.

Naštartovali motor, oboplávali loď tak, aby videli muža sediaceho na palube. Všimol si ich, ale neprerušil 
činnosť, ktorá zahŕňala sedenie, držanie nejakého predmetu v ruke a vyfukovania dymu, z cigarety.

„Haló! Haló! Pane, čo robíte v tejto oblasti! Bude tu prebiehať dôležitý experiment. Tu sa nemôžete 
plaviť!“

Muž, podľa výzoru a parametrov danej doby starý a značne opotrebovaný, pozeral na nich pokojne. Napriek 
tomu sa im zdalo, že ten pokoj je veľmi relatívny a rozhodne sa treba mať na pozore pred tým, čo sa za ním 
ukrýva. 

Odpovedal. Ale oni mu nerozumeli ani slovo. Komunikácia uviazla na plytčine. 

Šibnutí turisti. Myslia si, že keď na mňa budú rozprávať pomaly, že im budem rozumieť. Hlupáci. Chcú 
byť v Grécku, nech sa učia po Grécky. Odplatil im rovnako. Veľmi pomaly a dôkladne zopakoval vo svojom 
rodnom jazyku: „Neviem po anglicky.“

Zmätene na seba pozerali a potom pokračovali vo vysvetľovaní.
Potom sa ten mladší a chudší vytratil do kabíny. O chvíľu sa vrátil aj s nejakým prístrojom. Znovu niečo 

povedal. Stavros pokrútil hlavou. Mávol rukou. Otočil sa, že naštartuje loď a vráti sa domov, ale mladík začal 
nervózne pokrikovať. Stavros sa teda otočil.

„Nerev tu na mňa mladý, lebo ťa hodím do vody.“
Na jeho prekvapenie sa muž upokojil. Starší chvíľu niečo mumlal do prístroja. Potom znovu zamával 

a ťažkopádne sa mu prihovoril: „Prepáčte, muste isť prač. Preč.“ 

Preto bol Malcolm Tobiášov nadriadený. Lebo si štatisticky vedel rady častejšie, ako jeho podriadený. 
V momente, keď pochopil, že tu je niečo celkom inak, ako by malo, kázal mladému doniesť intercom a vytočiť 
oddelenie lingvistiky. „Dobrý deň, tu je DrAT. Malcolm Hillari. Potrebujem pomoc. Zdá sa, že tu máme 
domorodca, ktorý nerozumie po anglicky. Akého domorodca? No, ja neviem celkom presne, ale myslím, 
že je to Grék. Ale ruku do ohňa za to nedám. Neviem, ako je možné, že nerozumie anglicky. Čo tým chcete 
povedať, že je moja angličtina čudná. Nie, nie, počúvajte. Niečo povie a vy my pomôžete. Ale pomôžete. Vaša 
štúdia o historickom vplyve rozširovania anglického jazyka na svetovú ekonomiku...Ďakujem.“

Po takmer hodine sa im podarilo ako tak dohovoriť a presvedčiť starca, aby išiel s nimi ku brehu, čo v praxi 
znamenalo, že on proste mávol rukou, naštartoval a plával preč. Našťastie boli vybavení vlečným lúčom, čo 
bolo pre údržbárske člny normálne. 

Medzi tým zavolali Athanasii Andersonovej. Hoci jej meno naznačovalo niečo iné, nemala gréckych 
predkov o nič viac, ako Tobiáš, alebo Malcolm. Ale mala grécke meno a keďže sa ústav nachádzal v správnej 
oblasti Nové Grécko, vzala si do hlavy, že sa naučí lokálny spôsob komunikácie, ktorý používalo mizivé 
percento domácich a aj to nie vo verejnom styku. (Neboli jediní. Masívnym rozširovaním angličtiny do sveta, 
ako aj novou vlnou globalizácie sa pôvodné jazyky takmer všade na svete stali lokálne udržiavanou tradíciou. 
V určitom období mala angličtine tendenciu konkurovať mandarínska čínština, populárna ešte aj teraz.)

Hoci Malcolm jej počínanie označil za neefektívny špás, teraz bol rád, že nemusí o tlmočníka škemrať od 
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lingvistov. Nerád by zasväcoval do takej delikátnej záležitosti príliš veľa ľudí mimo oddelenia. 

Athanasia si neodpustila tak trochu víťazoslávny výraz. Čakala ich v prístave. Trvalo im dlhšie, kým sa im 
podarilo úspešne zakotviť. Pán bol, zdalo sa, zmätený. V určitom momente podľahol hystérii. Rozhadzoval 
rukami, kričal. Potom sa upokojil. Ruky bezradne spustil vedľa tela, zamračil sa a iba pozeral, keď Zosime 
priväzovali k mólu. 

Tam už postávala Athanasia. Mala trému, prvýkrát sa chystala viesť samostatný rozhovor s domácim 
občanom, zjavne postihnutým nejakým neznámym a neliečiteľným druhom senility. Inak si jeho neznalosť 
angličtiny nevedela vysvetliť. Jedine, že by bol zástancom mandarínčiny, alebo niektorej z občasných skupín 
odporu. Pokúsila sa teda najprv tak. Nie. Nefungovalo. 

Stavros bol hrdý grécky muž. Tvrdý ako skala. Tak mu hovorievala jeho matka. Taký má byť správny 
ochranca rodiny. Ibaže teraz sa cítil nesvoj. Neistý. Až na toľko, že stratil kontrolu a trochu panikáril. 
Samozrejme, sám pred sebou svoje rozčúlenie maskoval za vyhrážanie sa turistom, že ich hodí do mora a na 
ich, ehm, penise si budú pochutnávať ryby. Snažil sa ich zastrašiť gestikuláciou, ale nepomohlo. Nejaká sila 
vliekla jeho Zosime za tým smiešnym člnkom. V tomto momente bol presvedčený, že je určite mŕtvy. Keď 
tak nad tým uvažoval, pop im nikdy nehovoril, ako presne to po ceste na druhý svet vyzerá. Odovzdávam sa 
do Tvojich rúk. 

Malcolm s Tobiášom stáli vedľa kolegyne, rozhovor nepriniesol žiadané vysvetlenia, práve naopak. Zdalo 
sa, že muž je vážne chorý. Tvrdil, že ráno vyplával na more. Že musí ísť domov. Zadali do vyhľadávača názov, 
ktorý starec opakoval. Dedina existovala. Kedysi. V minulosti. Nie síce až tak dávnej, ale to nemenilo nič na 
fakte, že dnes už po nej nebolo ani pamiatky. Bola súčasťou ústavného areálu. 

Kde kedysi stáli domy, bola teraz hlavná budova. 
Tobiáš si prečítal tých pár článkov, ale nenašiel nič nezvyčajné. Ani zmienku o nezvestnej osobe. Na 

hlas to síce zatiaľ nepovedal ani jeden z nich, ale obaja vychádzali z predpokladu, že na mori sa stalo niečo 
nezvyčajné a pokiaľ nejde o nejaký skutočne hlúpy žart niektorého vedca, ktorého nepotešil ich posudok, stali 
sa svedkom a tu sa myšlienky iba zdráhavo posúvali vpred, cestovania v čase. Možno. 

* * *

„Ten človek je trochu frustrovaný z potláčanej agresivity. Vykazuje isté anomálie, ale aby som to zhrnul, ak 
odhliadneme od toho, že si myslí, že je rok 2006, je ten muž vlastne celkom v poriadku,“ povedal psychoporadca, 
ktorému Hillary dôveroval. Ako všetci, povinne navštevoval súkromné hodiny psychohygieny. (Už dávno sa 
totiž dokázalo, že to má pozitívny vplyv na efektivitu práce.)

„V poriadku?“
„Pozrite, Malcolm. Na to, aby som mohol zodpovedne vyhlásiť, v akom stave má mozog, by som potreboval 

podrobnejšie vyšetrenia. Mali by ste celý tento prípad nahlásiť a postúpiť príslušným orgánom. Pre jeho 
dobro.“

Vedúci sa poškriabal na brade. „Hm, sú tu určité okolnosti, pre ktoré by som radšej ešte s oficiálnymi 
postupmi počkal. Pár dní. Čo by ste mi ako odborník poradili? Čo robiť s dezorientovaným človekom?“

„Myslím, že by nemal byť sám. Pokiaľ možno, majte so sebou tlmočníka. Vychádzajte mu v ústrety, pokiaľ 
jeho požiadavky nebudú príliš nezvyčajné, alebo nebezpečné. Ak ma budete potrebovať, zavolajte. Dávam 
vám pár dní. Potom to musím hlásiť.“

* * *

Stavros nemohol povedať, že by sa o neho nesnažili starať. Dávali mu jesť, ubytovali ho v malom, ale 
udržiavanom kamrlíku, zabezpečili čisté oblečenie. Okrem dvoch vedcov a mladej ženy sa s ním rozprával 
ešte muž, ako vydedukoval, potrebovali zistiť, či je normálny. Bol síce staromódny a v princípe proti veľkým 
zmenám, ale úplný hlupák nebol. 

Na jeho neustále sa opakujúcu otázku, kde je, odpovedali vyhýbavo. Anomália. Ibaže mu nechceli vysvetliť 
bližšie, čo presne si má pod tým slovom predstaviť. Ten, čo sa volal Malcolm Hillary sa väčšinou mračil. 
Athanasia sa zlepšovala v používaní gréčtiny, dokonca mladý Tobiáš Fuchs pochytil pár fráz. Mladík zrejme 
dostal príkazom byť na neho milý, pretože bol schopný splniť takmer každé jeho želanie. Okrem cigariet. Tie 
mu zohnať nevedel. Vraj je to nelegálne. Stavros si poslednú cigaretu vytiahol z úst a vrátil do škatuľky.
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„Ideme na more. Dva dni som zavretý vnútri, to nie je pre mňa dobré.“ Zavelil na tretí deň ráno. Tobiáš 

chcel bežať pre kolegyňu, ale Stavros ho zadržal. „Nechaj, pôjdeme sami.“
„Zle rozumiem.“ Snažil sa o konverzáciu mladík.
„Nevadí, aspoň bude trochu pokoj.“

Na žiadnom oddelení nevideli Malcolma zvlášť radi, ale nikto ho nikdy neodmietol. Pre istotu. Teraz sedel 
v oddelení kvantovej fyziky a snažil sa racionalizovať svoje podozrenie o cestovaní v čase. Nech sa opýtate 
vedca na čokoľvek, nikdy nedostanete stručnú odpoveď.

„No, predstavte si to tak. V momente veľkého tresku sa začalo všetko rozpínať všetkými smermi. Vytvorila 
sa sféra a tá má tendenciu udržiavať si svoj tvar. Nebudeme brať do úvahy nerovnosti povrchu spôsobené 
neskoršou rôznou hustotou materiálu. Ale berme guľu ako základný tvar vesmíru. My si predstavujeme, že čas 
je priamka. V skutočnosti je čas ale kruh s nekonečne veľkým priemerom. Čo značí, že priemer tohto kruhu 
je taký veľký, že čas sa nám iba javí, akoby bol priamkou. V takom prípade by cestovanie časom bola možná 
vec, lebo za určitých veľmi špecifických okolností by bolo možné časový kruh prejsť z bodu v prítomnosti, 
do bodu v minulosti a naopak. Prejdením celej kružnice, samozrejme.

„Aha. To znamená, že nevieme ako by sa sem, teoreticky, niekto dostal, ani ako by sa teoreticky vrátil 
späť.“

„Ehm, no, vlastne nie. Ale niečo sa muselo stať, nie? Analyzovali ste udalosti toho dňa?“ 
Doktor na neho škaredo pozrel.
„Prepáčte, ale medzi vedcami sa veľa tajomstiev neudrží. Vo všeobecnosti už začína historka o cestovateľovi 

v čase kolovať ústavom. Medzi nami, myslel som si, že niekto šíri o vás zlomyseľné klebety. Ale asi nie.“
„Dobre. Čo chcete za mlčanie? Máme na pláne overovať váš výskum?“
Fyzik sa usmial.
„Nie. Zatiaľ nie. Mám jeden návrh. Ja nebudem nehanebné klebety šíriť ďalej a za to sa budem môcť 

pozrieť, ako sa sem ten človek dostal. Chápete. Cesta časom? To je na nobelovku. Okrem toho, budete môcť 
môj projekt overovať priamo pri jeho vzniku.“

Hillary prikývol. Ešte v ten deň mal fyzik prístup k potrebným dokumentom v ich oddelení.

Stavros hodil do vody udicu. Podal ju Tobiášovi, potom nahodil aj svoju. Nalial uzo. Mladík privoňal 
a pokrčil nosom. Starec mu naznačil, aby pil. Chutilo to ako feniklový čaj s príchuťou alkoholu. Rozkašľal sa. 
Muž sa mu smial. Poklepal ho po chrbte. 

„Potrebuješ viacej zábavy a čerstvého vzduchu, chlapče.“
Tobiáš sa neisto pousmial. Nerozumel. Prekvapilo ho, že mu to až tak neprekáža. Hoci bolo toľko vecí, na 

ktoré by sa rád opýtal.
Stavros vytiahol poslednú cigaretu. Zapálil ju, potiahol z nej, vyfúkol. Znovu sa otočil na mladého vedca. 
Krútil hlavou: „Nie, to nemôžem, je to nelegálne. Keď na to prídu, tak v ústave končím.“ Následne si 

uvedomil, že fajčenie je najmenší problém. Pretože dôležitejšie ako to, že fajčí je to s kým a za akých okolností. 
Uvoľnená atmosféra zjavne neefektívnej činnosti a predošlý alkohol robili svoje. Prijal ponuku. Potiahol si. 
Vdýchol štipľavý dym veľmi nešikovne. Znovu sa rozkašľal. Starec sa smial, udieral sa do kolien a potom sa 
rozplakal.

„Chcem ísť domov.“

„Čože? Zlyhali naše efektomery? To je nemožné. Pred tým, než sme odchádzali z laborky, všetko sme 
presne nastavili.“ Bránil sa Malcolm.

„Napriek tomu je jasné, že došlo k manipulácii s ovládaním meračov. Pozrite. Podľa tohto záznamu došlo 
k sérii zapnutí a vypnutí niektorých meračov v rôznom poradí. Pri väčšine sú zaznamenané časové údaje, 
ale koniec je vymazaný. Prerušilo sa nahrávanie. Musíme sa pozrieť na záznam z kamery.“ Trval na svojom 
fyzik. 

„To je hlúposť. Nič také sa nemohlo stať.“
„Zjavne mohlo.“
Stiahli si záznam z kamery v daný deň. Kamerový bezpečnostný systém bol v ústave od jeho začiatku. 

Málokedy niekto potreboval záznamy, pretože v laboratóriách sa nedialo nič, čo by vybočovalo zo zabehnutých 
koľají. Zvyčajne.
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Kým Tobiáš trčal ktovie kde s návštevníkom, on mal prehliadať nudné záznamy. Po chvíli pozerania zmenil 
názor. V nemom úžase sledovali kolegyňu Athanasiu, ako si praktizuje vášnivý sex s pracovníkom údržby 
priamo na stole s citlivými prístrojmi. Malcolm si uvedomoval, že Athanasia je mladá a na vedecké pomery 
príťažlivá, ale od vedcov ich triedy a charakteru sa podobné správanie neočakávalo. Zaiste, dlho potlačované 
pudy mohli mať za následok veľmi spontánny a neovládateľný záchvat emócií. 

„Budeme to musieť preskúmať dôkladne.“ Prerušil ticho fyzik, červený ako paprika. 
„Myslím, že len od momentu, kedy sa vyplo zaznamenávanie údajov o efektomeroch.“
„Osobne začínam byť presvedčený, že postupné zapínanie a vypínanie efektomerov mohlo spôsobiť cestu 

v čase. Je to síce nezvyčajné, ale nie nepravdepodobné.“
„Ten proces je reverzibilný?“
„Neviem, ale skúsiť to môžeme. V každom prípade. Buď sa to podarí a pošleme ho domov, alebo sa to 

nepodarí a ostane tu, alebo ho pošleme niekam inam a v tom prípade problém zanikne tiež.“

Tobias bol z mužovej reakcie nesvoj. Nerozumel slovám, ale pochopil význam. 
Stavros chvíľu vzlykal, potom znovu prešiel do smiechu. Akoby sa nič nestalo. 
„To bude dobré. Už pracujeme na tom, aby ste sa vrátili tam, kam treba.“
Nebol si istý, či hovorí pravdu, ale ak by sa aj ukázalo, že nie, starec mu zrejme nerozumel o nič viac. Hoci 

možno tiež pochopil význam slov. Zmĺkol.

Hillary si zavolal oboch účastníkov onoho delikátneho aktu, oznámil o čo ide a ukázal časť záznamu. Ona 
bola hlboko zahanbená. On nervózne pokašliaval a snažil sa vyhýbať pohľadu na obrazovku. Bolo jasné, že 
obaja aktéri čo chvíľa budú musieť decentne z osobných dôvodov opustiť miestnosť. Ešte že bol vypnutý 
zvuk. Priblížili obraz tak, že bolo vidieť detail jej ruky ako udiera do vypínačov na prístroji a kúsok jej 
tela zakrytý bielym plášťom. Neskôr sa ešte zopárkrát bolo treba k záznamom vrátiť, aby bolo isté poradie 
a čas vypnutí a zapnutí. No, keď už nič iné, týmto sa dokázalo, že automaty na kondómy majú aspoň nejaké 
ospravedlnenie pre svoju existenciu.

* * *
Nejaký čas trvalo, kým sa im podarilo zostaviť a niekoľkokrát overiť algoritmus zapnutí a vypnutí všetkých 

meračov a vytvoriť program na ich presné vypínanie a zapínanie tak, ako bolo treba.
Za ten čas Stavros naučil Tobiáša chytať ryby na udicu. „Isto, nie je to, ako hovoríte, efektívne. Je to 

umenie. Viete, my Gréci sme v podstate vynašli umenie. Ale to vy viete. Ste predsa študovaný. Je to oddych. 
Oddych má svoj zmysel.“ Tobiáš poslušne prikyvoval. Prikyvoval aj keď nerozumel.

Starec v ústave nemal s Athanasiou problém, ale čo sa týkalo lode, bol voči jej prítomnosti na nej dosť 
nekompromisný. Nuž čo. Možno bude musieť s týmito čudnými ľuďmi prežiť zvyšok života. Mysleli si o ňom, 
že je hlupák. Napriek všetkému, čo sa mu pokúšali nahovoriť vedel, že nie je tam, kde chcú, aby veril, že je. 
Možno si nebol celkom úplne istý. Ale mal podozrenie, že sa ocitol v najhoršej nočnej more. V budúcnosti. 
Mal strach, ktorý vzrástol v momente, keď mu Malcolm oznámil, že našli spôsob, ako ho dostať naspäť 
domov. Musel súhlasiť, že to skúsia. Výsledok bol neistý. Buď sa to podarí, alebo nie. 

Naposledy zakýval Tobiášovi, Malcolmovi aj Athanasii a ostal na mori sám. Netušil, kam ho pošlú. Lebo 
oni ho išli posielať. Mysleli si, že to nevie. Keď zmizli, zapol rádio, z ktorého sa ozýval iba šum. Do vody 
hodil udicu, nalial si zvyšok uza, čo mu ešte ostalo. 

Hladina bola pokojná a napriek pravdepodobnosti vývoja deja sa ani nechystala byť iná. V mnohých 
príbehoch, keď sa má stať niečo dramatické, tak sa to stane dramaticky. K moru sa hodí temná farba, zúrivá 
búrka a vlny veľké ako domy. Lenže tak, ako pred pár týždňami, ani teraz sa nedialo nič nezvyčajné. Možno 
nejaký ten podozrivý záchvev vzduchu, alebo netypicky tvarovaná vlnka. Ale to sa ľahko prehliadne.

Napriek tomu Stavros vedel, že je opäť doma. More voňalo inak. Ako jeho more. A keď už nič iné, tak 
z rádia sa ozývala domáca hudba. 

Vytiahol udicu. Naštartoval motor, prežehnal sa. Vedel, že nech bude protestovať akokoľvek, jeho dedine 
sa budúcnosť nevyhne.

ilustrovala Bea Tomash
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* Vrátime sa na začiatku k januáru a upozorníme na anketu, ktorú vyhlásil server fandom.sk. Volá 
sa Fantastická osobnosť roka (FÓR) a udeľuje sa v kategóriách domáca a zahraničná osobnosť roka. 
V domácej zvíťazil Juraj Červenák pred Alexandrou Pavelkovou. „Tretie miesto medzi slovenskými 
osobnosťami nezískal nikto a zároveň všetci – návrhov bolo mnoho, avšak každý bol podporený len 
jedným hlasom.“ V zahraničnej kategórii získali rovnaký, no najvyšší počet hlasov český spisovateľ Jiří W. 
Procházka a režisér Peter Jackson. „Na druhom mieste v rebríčku zahraničných fantastických osobností 
sa umiestnil spisovateľ Terry Pratchett a organizátor Václav Pravda a tretie miesto medzi zahraničnými 
osobnosťami dopadlo úplne rovnako ako medzi domácimi.“ Viac o súťaži, ako aj rôzne obskúrne návrhy 
a vtipné odôvodnenia nájdete v článku http://bit.ly/12XyG5A.

* Minule som sa tu venoval novinkám na Facebooku. Teraz sa bližšie pozriem na druhú veľkú sieť, 
ktorá za dva roky existencie nabrala tretinu fanúšikov miliardovej Zuckenberovej siete a v niektorých 
štatistikách predbehla Twitter. Najčastejšie výhrady voči nej boli, že je príliš mŕtva (ľudia sa tam 
zastavovali na pár minút) a príliš geekovská. Toto všetko sa snaží zmeniť obdoba facebookovskej 
skupiny, ktorú google nazval komunitou. Z domácich by som upozornil hlavne na Sci-fi a Fantasy [CZ/SK] 
(http://bit.ly/173qu4l), ktorá vznikla deň po oficiálnom spustení tejto možnosti, čiže 7. decembra a už 
nabrala vyše 370 členov. Čo je síce niečo nad polovicu facebookovej skupiny Slovak science fiction & 
fantasy (dnes už vyše 600 členov), no komunita je veľmi vitálna a takmer každý deň tam niečo nové 
nájdete. Ďalšia zaujímavá komunita, hlavne pre čitateľov e-bookov, je E-čtení a e-čtenáři, ktorá má dnes 
takmer 560 členov, čo je niekoľkonásobne viac ako facebooková Čítame e-booky (tá má niečo vyše 110 
členov, no treba povedať, že podobných skupín je na FB viac). Z množstva zahraničných sci-fi komunít sa 
mne najviac pozdáva Science Fiction (http://bit.ly/15aajWD), ktorá má vyše 9700 členov. Nie je zďaleka 
najväčšia – Peter‘s SF Community má vyše 27 tisíc a komunita Sci-Fi 25 tisíc členov. Tieto dve komunity 
sa však zameriavajú takmer výhradne na filmy, kým členovia mnou odporúčanej viac postujú články 
o knihách a vede a preto mi je oveľa bližšia.

* Spomínali sme facebook. Aj tu by som chcel upozorniť na jednu stránku, ktorá nám pomáha 
s prípravou budúceho číslka. Ak viete z úvodníka, prvý platený Jupiter sa bude zameriavať na steampunk 
a pre pomoc sme preto kontaktovali slovenskú steampunkovú FB stránku Slovenský steampunk 
(Steampunk Slovakia) (http://on.fb.me/155p6S)

Martin Králik

Rogerland

PF priekopníkovi fantasy
KONKOL - VÝROČIE

 Siedmeho apríla 2013 sedemdesiatku oslávil Štefan Konkol. Občianskym povolaním lekár, 
koncom šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia kvôli nesúhlasu so vstupom vojsk Varšavskej 
zmluvy na územie ČSSR emigroval. Vo svojej profesii pôsobil i v Austrálii. Absolvoval niekoľko ciest 
po Južnej Amerike. Písať začal po návrate na Slovensko v deväťdesiatych rokoch. Publikoval poviedky 
v zborníku Krutohlav a časopise Fantázia, knižne debutoval románom Operený had, v ktorom 
sa hrdina po ceste časom dostáva do kontaktu s civilizáciou Mayov. Kniha sa dočkala aj reedície. 
Neskoršie sa Štefan Konkoľ stal spoluautorom prvej slovenskej fantasy ságy Miešanci (2000-2002, 
s Alexandrou Pavelkovou) a tvorcom prvého zdieľaného sveta slovenskej fantastiky, nadväzujúceho 
na text knižky Pohrobok ale aj reálie spomenutej trilógie.

Miloš Ferko
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Svetlo pouličných lámp olizovalo lesklý chodník a ja som pomaly kráčal teplou sobotnou nocou mestom. 
Bol to jeden z tých večerov, kedy sa človeku nechce ísť domov a pokojne by vydržal von až do svitania. 

Z bočnej uličky sa vynorila ženská postava a šla mojím smerom. Mala náskok jedného kroku. Po pár 
metroch bolo jasné, že máme rovnaké tempo a  chvíľu sme si takto nezáväzne vykračovali. 

Nastal vzácny moment, keď sa ani jeden z nás necítil trápne, neobzeral sa a nesnažil sa predĺžiť krok, lebo 
mal pocit, že ho ten druhý každú chvíľu zakole nožom. Čo nebolo na túto dobu ničím zvláštne a práve to 
urobilo tento okamih skutočne výnimočným. Ale aj napriek tomu, mi začalo vadiť, že jej nevidím do tváre. 
Čo, ako som takmer okamžite usúdil z pohľadu na jej zadok, bola veľká škoda.

Podporený alkoholom, ktorý mi  radostne prúdil krvou priamo do mozgu, som si povedal, že oslovenie by 
vyriešilo onú túžbu. 

„Ahoj, vidím, že máme rovnaký smer, nepôjdeme kúsok spolu?“ 
Áno, treba uznať, že táto veta bola veľmi zvláštna. Preto som si na pomoc privolal všetkých, na ktorých 

som si spomenul a zobral som to pekne od podlahy. 
Satan, Bože, Ráma, ak by pomohla, mohla to byť aj nátierka, Perún a všetky grécke božstvá dajte mi dnes 

v noci šťastie a ja vám  hneď ráno, po prebudení, chcel som povedať, obetujem kravu, ale našťastie som si 
dosť rýchlo uvedomil, že kravu nemám a aj kedy som mal, tak ju nedokážem podrezať, z čoho by mal Ráma 
určite radosť. Preto som dodal poďakujem. Zafungovalo to! A poviem vám, stálo to zato. 

Určite to spôsobil alkohol, ale vnímal som jej otočenie spomalene. Dlhé vlasy, špinavý blond, sa rozvinuli 
ako čínsky vejár, opísali polkruh a jemne sa usadili do pôvodného tvaru, lemujúc jej tvár. Mala mierne 
zošikmené oči. Plné pery. Jednoducho povedané, ak príťažlivosť vytvára symetria lícnych kostí, ona bola 
matka symetrie. Nie, bola to bohyňa symetrických matiek!     

Rýchlo si ma prezrela a usmiala sa. Zuby mala tak biele, že aj sneh by stmavol závisťou. 
„Prečo nie.“ Bol som ohromený, teda vnútorne, navonok som samozrejme neprejavil to nadšenie a úžas, 

ktorý som pocítil a tak sme spoločne, ona rázne ja mierne kolísavo, vykročili na spoločnú cestu.

„A kam vlastne ideš?“ opýtala sa.
„Ani neviem, nechce sa mi ísť domov, tak sa motám mestom. Je krásna noc, chcel by som zažiť niečo 

nezabudnuteľné.“ Bolo to priveľa?  
Usmiala sa, nepovedala nič.
„Ako sa voláš?“ 
„Načo ti to je vedieť? Pravdepodobne sa už nikdy nestretneme.“ Mala hlas ako med, a ja som sa v ňom 

pomaly utápal. 
„Ja viem, ale aj tak by som ho rád poznal.“
Moje lesklé oči sa pozreli do jej. Mal som pocit, že sa mi podlomia kolená. Bol to jeden z tých pohľadov, 

ktoré trvajú len zlomok sekundy, ale vy máte pocit, že ste sa pozreli až na dno jej duše.
„Takže by si chcel zažiť niečo nezabudnuteľné?“

Maroš Horváth

rub a líc
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„Hmm.“
„A stretnutie so mnou také nie je?“
Ach, zákerná skúška. Jedna z tých prefíkaných, ako Autobusová otázka. Kto prvý vystúpi. Muž alebo 

žena? Poviete, že muž, ste sebecký namyslený, šovinistický bastard, poviete, že žena, ste sexistický bastard, 
lebo sa chcete pozrieť na jej zadok, keď pôjde pred vami. Pri takýchto skúškach ste na veľmi tenkom ľade 
a väčšinou nie je žiadna odpoveď správna. Tak ako teraz.

 Poviem nie, urazím ju a skončil som. Poviem, že je, tak čo viac ešte chcem? Nerozvážna odpoveď môže 
všetko zničiť.

„Samozrejme stretnúť ťa bolo krásnym obohatením noci.“ To bolo dobré, som génius, pán slova 
a diplomacie, som Homér súčasnosti, som slovný guru. „Ja som skôr myslel na iný druh zážitku.“ Dočerta! 
Teraz si pomyslí, že som sexistický bastard.

Usmiala sa. 
Bez slova sme kráčali ďalej. Zhruba po piatich minútach ticha zastala. O jeden a pol kroka neskôr som 

zastal aj ja. 
„Dobre.“
„Dobre?“ odvetil som.
„Ak teda ešte stále chceš zažiť niečo nezabudnuteľné.“
„Áno, to by som rád.“
Pristúpila ku mne. Bola tak blízko, že som cítil jej dych. Nedýchal som, aby ona neucítila ten môj. 
„Tu máš.“
Pozrel som sa dole a uvidel, ako mi podáva mincu. Vydýchol som.
„Sklamaný?“
„Čože? O, nie. Čo je to?“
Uchopil som mincu medzi palec a ukazovák a prezrel si ju. Strieborná minca. Dosť veľká.
„Takú som ešte nevidel. Uložil som si ju na ukazovák a palcom ju vystrelil kolmo nahor. Ozvalo sa 

cinknutie, nasledované tichým šušťaním otáčajúcej sa mince. V páde som ju zovrel v dlani.
Dobrý výkon na niekoho s jeden a pol promile.
„Panna, alebo orol?“
„Prečo si myslíš, že je to panna?“ opýtala sa.
„Tak sa to hovorí nie? Orol a panna.“
„Áno, ale odkiaľ vieš, že tá žena je panna.“
Žeby ďalšia skúška?
„Neviem. Tvári sa tak?“
„Nechaj si ju a poď. Tu za rohom je miesto, kam občas zájdem.“
V okolí som o žiadnom bare nevedel, tak som sa nechal viesť. O tridsať metrov sme boli na mieste. 

Popravde to boli len otvorené tmavé dubové dvere. Po prvom schodíku nasledovalo najstrmšie schodisko, 
aké som kedy videl. Stáčalo sa doprava a na jeho konci sa od steny odrážalo svetlo. Vyzeralo to ako cesta 
priamo do pekla. Schody neboli osvetlené, žiadna reklama, či len vývesná tabuľa nad dverami. Majiteľ si na 
propagáciu asi nepotrpí. Zhliadol som. Dívali sa na mňa len čierne okná. 

„Ako sa tento bar volá?“
„Neviem. Nikdy som to nezistila. A prečo si myslíš, že je to bar?“
„Čo iné by to bolo?“
„Možno je to ako s tou pannou. Čo ak sa len tak tvári? A hlavne tú mincu nestrať. Mal by si veľký problém 

s... barmanom. Je to niečo ako vstupenka.“
Zaujímavé, niekde dávajú pečiatku na ruku, tu striebornú mincu. Začínalo sa mi to páčiť.
Jej úsmev mi nedal možnosť reagovať. Chytila ma za ruku a vtiahla do dverí.

Miestnosť bola väčšia ako sa z vonku zdala. Ale to už tak s miestnosťami chodí. V prítmí sedelo, za 
drevenými stolmi, pár ľudí. Niektorí po mne hodili zvláštny pohľad. Zakalene prázdny s náznakom utrpenia. 
Hneď ho však sklopili k pohárom. Klasickí štamgasti, ktorých v živote už nič nečaká a tak hľadajú odpovede 
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na dne pohára, ktorý sa im kruto vysmieva priamo do tváre. 
„Zvláštne miesto.“
A skutočne aj bolo. V rohu obdĺžnikovej miestnosti hrali dvaja muži šach. Čo bolo veľmi podivuhodné. 

Nemyslím to, že tu niekto hral šach, čo bolo samo o sebe taktiež minimálne nevídané, ale skôr to, že budova, 
do ktorej sme vstúpili mala tvar pripomínajúci písmeno V. 

Uvedomil som si, že sme asi jedno podlažie pod zemou. Cez malé úzke okná, ktoré boli na ľavej aj pravej 
strane tesne pod stropom, sem zatekal studený vzduch. Niekde v tých miestach bol chodník. 

Sadli sme si k voľnému stolu. Hneď pri nás stál mohutný barman. Mal kraťasy, a tielko. Na pleci prehodenú 
utierku a výrazné tetovanie na pravom ramene. Tento chlap má výhodu pri balení sa na dovolenku. Vlasy už 
má zbalené dopredu.

 „Ahoj, Mirabel. Koho to tu máš?“ hlas mal chrapľavý, akoby celý život na niekoho ziapal. Podozrievavo 
si ma premeral. 

Ten by mohol hrať bachara.
„Pokojne, Ignác.
Musel som pevne zovrieť pery, aby som zadržal smiech derúci sa mi hrdlom, spôsobený predstavou bachara 

menom Ignác. Asi sa mi to veľmi nedarilo, lebo Ignác na mňa pozrel, ako šelma chystajúca sa roztrhať svoju 
korisť. 

„Chceš aj niečo piť? Alebo tu budeš sedieť a tváriť sa, akoby si mal zaražené prdy?“
„Ehm, aké máte pivo?“
„Len to najlepšie“
„Aha, tak jedno veľké.“
So zavrčaním odišiel.
„Nevšímaj si ho, on len šteká.“ Vtedy som ani len netušil, akú pravdu mi povedala.
„Hlavne nestrať mincu.“
Dvere sa otvorili a po schodoch do baru vošiel muž s klobúkom. S takým, čo nosili mafiáni v starých 

filmoch. Mal na sebe hnedú vestu a rifle. Muselo mu byť pekne teplo.
„Zdravím, doktor. Zase sám? Naposledy ste sa minuli o vlások.“
„Dnes určite príde.“ odvetil.
„On chodí vždy, len ty tu už nie si.“ zašomral si barman.
V Ignácovom hlase bol jasný sarkazmus. Začínal som toho chlapa nenávidieť. Bol to presne ten typ, ktorý 

vás naserie, len čo ho uvidíte a nič s tým neviete spraviť. Jednak preto, že je taký veľký, má svaly a to parádne 
tetovanie na ramene, ktoré bolo mimochodom také veľké ako moje stehno a za druhé mu to ani nemôžete 
povedať, lebo by vás zlomil ako zápalku. 

Už som sa nadychoval, že niečo poviem, keď tu bol zas. Položil predo mňa pohár so zakaleným, mierne 
dožlta sfarbeným mokom bez výraznej peny. 

„Čo je to za pivo?“
„To je Najlepšie pivo.“
„Aha a značka?“
„Najlepšia značka.“
„Tak o tom nepochybujem...“
„Takže Mirabel.“ Krásne meno. Také tajomné.“ Opatrne som podvihol pohár Najlepšieho piva. Tak na 

zdravie a na naše stretnutie.“
Mirabel mala niečo na dne horčičáku. 
Opatrne som odpil. Mirabel otočila pohár bez veľkých problémov. A ešte predtým ako s ním udrela o stôl, 

kývla na Ignáca, aby jej doniesol ďalší. 
Povedal som si, že sa musím krotiť, lebo táto ma dá dole ako nič.
„Aké je pivo?“ opýtala sa.
„Prekvapivo dobré.“

Večer pokračoval. Aj napriek tomu, že som sa prvotne chcel krotiť, vypil som ešte štyri poháre Najlepšieho 
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piva. Musím povedať, čím ďalej bolo lepšie a lepšie. Nakoniec to asi bolo skutočne Najlepšie pivo tej Najlepšej 
značky.

V bare, ktorý možno ani nebol bar, to pomaly ožívalo. Na barovom pulte zahorel absint a hluk rozhovorov 
zosilnel. 

Šachisti v rohu stále hrali a ako mi Mirabel povedala, tú jednu partiu hrali už celú večnosť. Sledoval som 
ich desať minút a bolo mi jasné prečo. Za tú dobu nepotiahol ani jeden. 

Mirabel sa niekam stratila a tak som mal čas porozhliadnuť sa. Doktor sedel pri stole stále sám. Klobúk 
mal položený pri pravej ruke a hľadel do pohára Najlepšieho piva. Zjavne nemal radosť, že ten, ktorého čaká, 
nechodí. Tváril sa ako niekto, komu keď ukážete otvorené okno, bez váhania skočí. 

Pri vedľajšom stole sedel chlap so zápisníkom a neustále si niečo písal. Zaujal ma natoľko, že som sa 
prisunul.

„Nevyrušujem?“ 
„Samozrejme, že vyrušujete! Nevidíte, že tvorím?!“
„Aha, tak pardon to som skutočne nechcel...“
„Tak! A je to! Pretrhli ste mi niť! Vy hlupák! Teraz musím začať odznova!
V zlosti, ktorá pripomínala agóniu, vytrhol zo zápisníka list, pokrčil ho a hodil na zem. Pod stolom ich bola 

taká kopa, že som mu nevidel topánky.
„Tak čo chcete?!“
„Prečo kričíte?“
„Vy ste ma vyrušili, aby ste sa ma opýtali, prečo kričím?!
„Ja...“
„Daj mu pokoj.“ Ignác mi doniesol ďalšie pivo. 
„Vyrušil ma! Musím začať odznova!“
„Sizy, teba stále niečo vyruší a musíš začať odznova.“
Bolo to asi pivom, lebo Ignác sa mi zdal iný. 
Odrazu som mal zvláštny pocit. Vo vrecku som nahmatal mincu od Mirabel.
Pretrel som si čelo.
Asi by bolo rozumné ísť na vzduch. Kde je Mirabel? Chcel by som s ňou ešte hovoriť.
Nečakane som ju zazrel za barom. Vošla do dverí, ktoré som si predtým nevšimol. Žeby vecko? Hm, nie 

zlý nápad...
Vstal som a vykročil za ňou. Najlepšie pivo malo poriadnu silu. Zatočila sa mi hlava. Chvíľu som sa držal 

stola a snažil sa zistiť, kde je hore a kde dole. 
V dlani som zvieral mincu, až som mal pocit, že sa mi vpaľuje do kože. Svet sa ustálil. Ako som prechádzal 

k baru, doktor rozbil pohár. Pozrel som sa jeho smerom a videl, ako sa trasie. 
Ignác si ho nevšímal. Nikto si ho nevšímal. Doktor sa triasol stále viac. Rukami búšil do stola, klobúk mal 

na zemi nasiaknutý pivom. 
Škoda Najlepšieho piva.
Zastavil som Ignáca, keď šiel okolo mňa. 
„Netreba mu pomôcť?“
Pozrel na mňa a rozosmial sa. Smial sa tak, až mal zaklonenú hlavu. Chlpatými rukami sa bil do stehien. 
Predtým som si nevšimol, že je taký chlpatý. A ani tie jeho veľké zuby. Ignác sa smial stále viac. Padol na 

kolená. 
Doktor začal kričať. Zmietal sa na podlahe v kŕčoch. Ruky mal neprirodzene vykrútené. 
Šachisti stále hrali bez pohnutia. 
Ignác sa kymácal v záchvate smiechu. 
Sizy vrieskal, že ho všetci rušia a škubal zo zápisníka jeden papier za druhým.
Ignác spadol na štyri. Spod tielka a na rukách mu vyrašila srsť. Nesmial sa. Vrčal. 
Šachisti bez pohnutia zmenili svoju podstatu. 
Ignác sa prudko zaklonil a zavil.
Zem sa otriasla. 
Doktor sa v kŕčoch menil na pána, ktorého celý večer čakal. 
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Ignác, alebo to čo sa z neho stalo, už nemal dlane a prsty, ale tlapy a pazúry. Pozrel na mňa krvavými 
očami. Ťažko dýchal. Postavil sa. Musel som o krok ustúpiť, aby som sa nemusel zakloniť, keď som sa mu 
chcel pozrieť do tváre.  

Keď  ku mne natiahol ruku, reflexívne som svoju, v ktorej som kŕčovito zvieral mincu, vystrel pred seba. 
Ignác zavrčal a ustúpil.
Z tej kakofónie zvukov a obrazov sa mi točila hlava a zdvihol žalúdok. Dotackal som sa k baru.
Šachisti sa na mňa pozreli a aj napriek hurhaju, som začul, ako spoločne hovoria.
„Nezabudni na svoj sľub.“
Pred pádom na zem ma zachránila ruka, ktorá ma strhla dozadu. 
Mirabel ma pritlačila o stenu. Boli sme v malom sklade. Dvere sa zabuchli a zvuky  zneli tlmene.
Na chrbte som pocítil chlad steny, na tvári jej teplý dych. Jej zelené oči boli iné. Zreničky mala zvislé 

a čierne ako noc.
Usmiala sa a medzi zubami sa jej zakmital hadí jazyk. Aj keď to bolo zvrátené, pocítil som vzrušenie.
„Tak čo povieššš. Páči sa ti dnešššný večer? Dúfam, že je taký, ako si chcel. Nezabudnuteľný.“
Hadí jazyk mi zakmital na líci.
„Ach, Bože,“ vzdychol som.
„Tsssss, ten je vedľa a hrá šššach. Nechaj ho tam. Nechceme predsa, aby násss niekto rušššil“
Naklonia hlavu a pobozkala ma. Posledné, čo som ucítil bol ten jen hadí jazyk.

Tsssss.
Otvoril som oči. Ležal som. Áno, určite som ležal. Niekde. Všetko ma bolelo.
Tsssss. 
Ten zvuk ma prinútil sadnúť si. Oči si privykli na svetlo. Smrkol som a vypľul hlien. Ak by dopadol na 

kov, určite by cinkol. 
Autobus zavrel dvere a odišiel. Sedel som pri zastávke na pni zrezaného stromu. Musel som vyzerať 

hrozne a ešte horšie smrdieť, pretože ľudia postávali o hodný kus bokom. Možno si mysleli, že som mŕtvy. 
Pri nohách mi ležala prázdna fľaša. Musel som sa pozrieť inam, lebo sa mi pri pohľade na ňu hneď zovrel 

žalúdok.
Staršia pani sa pri mne pristavila. Milá tvár s vráskami od smiechu. Prišla tak blízko, ako sa odvážila, čo 

bolo asi meter a pol a povedala svojím tichým hlasom.
„Že sa nehanbíš! Za to ťa Pán Boh strestá a skončíš v pekle!“ Následne si odpľula tak silno, ako jej to len 

staré telo dovolilo.
Ticho som sa rozosmial.
V ruke zvierajúc striebornú mincu s orlom a ženou, ktorá sa tvárila ako panna, som splnil včerajší sľub.
„Ďakujem.“

ilustrovala Jana Hlinková
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* Asi nie som jediný, kto nemá jasno v tom, ako je to s tvojimi fandomovými titulmi. Mohol by si ich 
našim čitateľom objasniť?

To má, jako všechno, co souvisí zároveň se mnou a s ČS fandomem, dlouhou historii. Začalo to asi 
tím, že jsme si do adresy na dopisy (tehdy posílané pomalou papírovou poštou) začali psát místo „pan“ 
slovo „fan“. Pak byl v roce 1983 udělen první Mlok a o dva roky později první Ludvík a fanoušci začali 
psát dotyčným za jméno M, potažmo L. Když bylo založeno napůl recesistické sdružení účastníků všech 
Parconů od roku 1982, začali jsme jeho členům psát za jméno C a nejpozději v té době si někdo povšiml, 
možná jsem to byl i já, že jde o římské číslice. Fandom byl tehdy svým způsobem hravý a tvořivý a začali 
jsme tedy vymýšlet pravidla pro ostatní ceny a zbylé římské číslice. Nositelé ceny Ikaros si mohli za jméno 
psát I, ale nikdy se to moc nerozšířilo z důvodů odvěké netečnosti redakce Ikarie. Nositelé ceny Dráčik 
později přirozeně získali písmeno D a tuším, že nějaké návrhy padly i pro V a X pro držitele ceny Akademie 
SFFH (V vítěz kategorie, X uvedení do Síně slávy).

Já občas ještě i dnes za svým jménem nacházím písmena CML, což rozhodně neznamená centrální 
mozek lidstva, a před ním SFDr., což byl doktorský titul, který uděloval klub SFK Castor – Aliens ze Spišské 
Nové Vsi. K titulu patřila i soška mozku na nožičkách, kterou věnoval výtvarník Igor Melicherčík. (Titul 
získali ještě Jozef Žarnay, Miloš Podpěra, Ludmila Freiová, Mio Butora...) Vedle toho, a na to ses možná 
ptal, jsem presidentem Československého fandomu, to ale není titul, leč funkce, byť dnes spíše čestná, 
ale zato doživotní :-) 

* Si jeden zo služobne najstarších členov československého fandomu. Ako si sa doňho dostal?

Jednoduše, založil jsem si ho. Tedy ještě s několika spolužáky z MFF UK Praha a ne hned fandom, 
ale první československý SF klub, později známý jako Villoidus. Vznik tohoto klubu inspiroval další 
fanoušky k zakládání podobných klubů a Pavla Poláčka ke svolání prvního národního (dnes bychom 
řekli celostátního – federálního) conu, od roku 1983 známého jako Parcon. A první Parcony konstituovaly 
tvar a strukturu fanouškovského hnutí na dalších dvacet let.

* Ako si spomínaš na ľudí a atmosféru začiatku 80. rokov, keď sa náš fandom budoval?

Mnozí z nás, možná většina tahounů SF hnutí, to nebrala jako zábavu, ale jako poslání, považovali 
jsme se za ostrůvky pozitivní deviace v moři oficiálního blbství. O kariéru jsme nestáli, ta byla podmíněna 
členstvím v KSČ, peněz vydělávali všichni tak nějak stejně, ať do práce jen chodili nebo tam mohli vypustit 
duši, takže v tomto směru to nebyla až taková oběť, nicméně několik fanoušků třeba nedokončilo studia 
nebo se jim rozpadla rodina, protože až příliš času věnovalo práci pro hnutí. Každý neměl tak chápavé a 
obětavé zázemí jako já.

* Ktorí Slováci ti z toho obdobia utkveli v pamäti a prečo?

Samozřejmě mi utkvěli šéfové a tahouni slovenských SF klubů: Vlado Srpoň, který dokázal uspořádat 
Parcon 90 v Bratislavě i přes revoluční změnu režimu, Mio Butora, pořadatel Parconu a dvou desítek 
Tatraconů, Miro Párička, Martin „Šimon“ Schuster a Peter Pavelko, dlouholetí předsedové ČS fandomu na 
Slovensku, Peter Zvalo, který se po návratu z Porady SFK (1985) dostal do hledáčku tajné policie, dokonce 
mu zabavila fanziny. A třeba i mama současné předsedkyně slovenského fandomu Blanka Kováčová.

Vzpomínám si ale i na pár v té době do klubů plně neintegrovaných individualit, novináře Miloše 
Ščepku, vydavatele fanzinu Rozcapený bobor, malíře Juraje Maxona, spisovatele Jozefa Žarnaye, sběratele 

Rozhovor – Zdeněk Rampas
Doživotný prezident Československého fandomu Zdenek Rampas je jeden z jeho najstarších členov, 

keďže ho spoluzakladal. Nájdete ho na každom významnom cone či fandomovej akcii a nám starším je 
veľmi príjemné ho tam vidieť. Mladší fanovia asi nevedia, že on má aj niekoľko ďalších titulov, ktoré sa vo 
fandome udeľujú. Tak sme sa o nich porozprávali - samozrejme, aj o začiatkoch fandomu, Slovákoch v tom 
čase, jeho delené či súčasnej pozícii.
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Rozhovor – Zdeněk Rampas

Pavla Melichárka, spisovatele Petera Uličného... 

* Začiatok 90. rokov priniesol rýchlo po páde komunizmu aj rozpad Československa. Ktorá z týchto 
udalostí mala podľa tebe na fandom väčší dosah?

Mám za to, že důležitější byl pád komunismu, tedy hlavně návrat k přirozené nedeformované nebo 
v našem případě méně deformované ceně času a práce. Čeští a slovenští fanoušci méně spolupracují 
a méně se setkávají nikoli proto, že už neexistuje Československo, ale proto, že na to nemají dost času 
a peněz, tedy alespoň pro fanouškovské generace, o kterých jsem mluvil doposud, je to tak.

* Keď porovnáš delenie Československa s “delením” fandomu, čo budú najmarkantnejšie rozdiely?

Bohužel výše zmíněné omezení kontaktů se nevyhnulo ani mně, na Vartovce jsem nebyl ani 
nepamatuju, nejdřív jsem zpohodlněl a pak přišly i zdravotní komplikace. Ale snad se zase ukážu na 
Tatraconu. Takže každé srovnávání bude spíš taková dojmologie... Český fandom organizovaný v ČSF 
v současnosti zestárl a nemá prakticky mladou krev, tomu se, mám dojem, na Slovensku podařilo 
vyhnout.

* Polovica 90. rokov znamenala nástup nových vydavateľstiev, predajní, autorov. Fantastike sa 
začína dariť, prví autori (napr. Adams či Pratchett) sa dostávajú k mainstreamovým čitateľom. Scifi 
sa dostáva do televízie, Potter, Pán prsteňov a Matrix valcujú kiná. Čo v tom období ešte scifistom 
chýbalo a čo sa začalo strácať?

Opět na to pohlížím generačně, to, co popisuješ, je asi přirozený stav, z SF hnutí se stal koníček, 
zábava a pro pár lidí příležitost k obživě. My jsme své prožívání SF chápali jako poslání a jako povinnost, 
kterou jsme na sebe dobrovolně vzali. Když byl někdo jediný, kdo něco mohl pro fandom či SF udělat, 
tak chápal, že to udělat musí. Něco z této etiky v nás stále přežívá a bohužel je to dnes spíše na škodu 
věci, brání to vzájemnému pochopení různých generací. Dnešní fanoušek (se kterým se dostanu do 
kontaktu) obvykle studuje alespoň dvě vysoké školy, od druhého ročníku si vydělává, má spoustu 
dalších povinností, a můžeme na něčem spolupracovat, jen pokud zrovna nemá zkoušky, práci, rande 
či jej k něčemu nepotřebuje jeho rodina. Asi je to přirozené a správné pořadí, ale vede k tomu, že se 
dnes věnuji věcem, které se dají zvládnout v malém počtu lidí, jako je vydávání Interkomu či pořádání 
Akademie SFFH. Koneckonců i loňský Dinocon jsme uspořádali ve třech lidech, ale pravda, málem mě 
z toho kleplo.

* Tretie tisícročie prináša nástup “mediálnych conov”, ktoré v Čechách organizuje hlavne Vašek 
Pravda a u nás Robert Žittňan. Ako sa na nich cítiš?

Dřív jsem se na všech conech, i takových, kde jsem neměl s jejich pořádáním nic společného, cítil 
spoluzodpovědný za spokojenost přítomných fanoušků, členů fandomu. Mrzelo mě, když jsem tam 
zahlédl v davu osamělé nováčky. Na dnešní cony (mám ten dojem) jezdí lidé už zorganizovaní a předem 
nachystaní na to, že jej celý stráví na té „své“ linii. V podstatě se na nich ani já nechovám jinak, obvykle 
jsou-li v Praze, zajdu ze čtyřdenního conu na jedno (sobotní) odpoledne, projdu sály, abych zjistil, kdo ze 
známých je také přítomen, a pak setrvám na takzvané literární linii, která se spíš už jen ze zvyku věnuje 
psané literatuře. De facto se také už chodím jen pobavit, má představa dobré zábavy ale předpokládá 
komunikaci s lidmi, kteří jsou chytřejší než já a vědí věci, o kterých mám mnohdy jen mlhavou představu. 
Čili se na mediaconech, brzy už spíše festivalech popkultury, moc nepobavím. A když jsem nucen volit 
mezi večírkem pro něco málo přes desítku inteligentních a zajímavých lidí a megaconem pro tisícovku 
lidí, volím menší společnost.

* Ako hodnotíš súčasný fandom a čo by si si prial, aby sa v ňom v najbližšej budúcnosti zmenilo?

Aby si ČS fandom v ČR našel cestu k mladým fanouškům a oni k němu. Protože, ač si to nepřipouští, 
i oni jednou zestárnou (a dospějí) a jejich dnešní zábavy je začnou nudit, ale možná tu už nebude nikdo, 
kdo by jim zprostředkoval kontakt s něčím jiným a náplní jejich života se stane leštění mercedesu, 
vození dětí do kroužků a vydělávání na to všechno, přerušované jen dovolenou a časem stráveným na 
Facebooku.

Rozprával sa Martin Králik
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Mirka klempová – Prednášanie na conoch

Prednášanie na conoch – ako na to (2.)
V minulom čísle som sa zaoberala tým, ako správne postupovať, keď chcete začať s prednášaním 

na festivaloch. Teraz sa budem venovať tomu, čo nasleduje po tom, ako navrhnete svoju prednášku 
organizátorovi, ktorý vám dá zelenú. Konkrétne sa vyjadrím k prvotnej koncepcii a k tvorbe názvu 
programového slotu. V tomto článku predpokladám, že sa chystáte prednášať úplne prvý raz.

Najdôležitejšie pre vás je, aby ste si zabezpečili dostatok materiálu, z ktorého budete pri príprave 
prednášky čerpať. Ak sa budete zaoberať nejakým seriálom alebo knihou, rozhodne nestačí ak si ho 
len pozriete, prípadne len prečítate. Vždy treba danú tému uviesť do nejakého kontextu. To znamená, 
že v prípade seriálu si musíte minimálne naštudovať niečo o jeho tvorcoch, motívoch, prípadne aj o jeho 
publiku. Pri knihách si zasa treba minimálne pozrieť niečo o autorovi, o jeho ideových zdrojoch a podobne. 
Je veľmi dôležité, aby ste už pri tvorbe programu postupovali logicky a tieto informácie aj radili do nejakej 
zmysluplnej štruktúry. Zasa sa vrátim k tomu, čo som spomínala v predošlom článku – vašou úlohou je 
dosiahnuť to, aby bol slot informatívny pre rôzne druhy publika. Niečo nové by sa mali dozvedieť nováčikovia, 
no zároveň aj ľudia, ktorí majú daný fenomén tiež radi a celkom sa v ňom vyznajú.

To, kde nájdete takéto dodatočné informácie k predmetu vašej prednášky je úplne na vás. Chcem vás 
však upozorniť na častú chybu, ktorú nováčikovia robia. Wikipedia je vo svojej podstate skvelým nástrojom. 
Nachádzajú sa na nej dobré a často dostatočné informácie. Zároveň však nemôžete vedieť, že sú naozaj 
kvalitné. Preto sa nepokúšajte vytvárať celú prednášku len na tom, čo sa na nej dočítate. Radšej si pod 
daným článkom v tejto encyklopédii nájdite odkazy, prostredníctvom ktorých sa budete môcť dostať ku 
lepším a hlbším zdrojom informácií. Takisto, všetko, čo si prečítate, si nejakým spôsobom zálohujte alebo 
aspoň poznámkujte. Je to trochu školou zaváňajúca metóda, ale naozaj účinná. Viete sa ku všetkému 
spätne vrátiť a vyhľadať si niečo viac, keď sa vás po prednáške niekto bude pýtať na dodatočné fakty.

Osobne vám taktiež odporúčam ukladať si všetky súbory s poznámkami do jednej zložky. Prípadne, 
vypisujte si všetko do jedného zošita. Budete to mať k dispozícii aj pre budúcnosť a vyhnete sa tomu, 
že niečo stratíte. Z týchto poznámok sa vám potom robí veľmi ľahko osnova, na základe ktorej si viete 
následne vytvoriť prezentáciu a logický sled prednášky.

Čo sa týka názvu, je veľmi dôležité, aby ste sa pri svojom prvom pokuse vyhli kontroverzným názvom. 
Prednášajúci, ktorý pre svoj program zvolí lákavý názov, by si mal byť istý, že zvládne publikum, ktoré mu 
tam príde. Uvediem príklad – ak by ste sa rozhodli prednášať o knižnej sérii Twilight a prednášku by ste 
nazvali „Prečo je Twilight najhorší na svete?“, mohlo by sa stať nasledovné. Na miesto by prišli fanúšikovia 
diela, odporcovia, zvedavci, rýpajúci návštevníci a sála by praskala vo švíkoch. Nie len, že by ste museli 
mať naozaj dobré argumenty, ale zároveň by ste museli mať všetky knihy do detailov naštudované. Počas 
programovej hodiny by sa mohlo stať, že by prepukol obrovský konflikt, ktorému sa ako nováčik nemusíte 
nutne vedieť vyhnúť.

Preto je veľmi dôležité, aby ste prednášku nazvali adekvátne a aby ste obsah prispôsobili svojim 
schopnostiam. Zároveň pri vymýšľaní pomenovania myslite na to, že musí byť jasné, pomerne stručné 
a zrozumiteľné. Vždy v ňom uveďte aj väčšie odvetvie, do ktorého program spadá. Napríklad, prednáška 
„O chevronoch do detailu“ by bola omnoho zrozumiteľnejšia, ak by mala názov „Stargate: O chevronoch 
do detailu“.

Dúfam, že je táto séria článkov pre vás nápomocná a naberiete dostatok odvahy na vlastnú prednášku. 
Noví účinkujúci v programoch conov sú totiž pokladom s neoceniteľnou hodnotou.

(Nabudúce: technická stránka prednášky – prezentácia, ukážky a iné médiá v nej)

Miroslava Klempová
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Martin králik – Priamo z pekla, bez návratu

Metalové recenzie som začal písať na jeseň roka 2010, zhruba pol roka po tom, čo som sa touto 
hudbou začal viac zaoberať (podobne to bolo aj s Fantáziu – zhruba rovnaký čas po tom, čo som sa 
pustil do fantastiky, som začal zháňať spolupracovníka na slovenský časopis). Prvá mi vyšla vo Fantázii 
4/2010 a ako pri všetkých ďalších, aj pri nej bolo cítiť určitý pohľad zvonka – minimálne v porovnaní 
s textami Dušana D. Fabiána či Milana Barančoka, ktorí tu rubriku robili dávno predo mnou. Možno to 
bol dôvod mojej polemiky s vydavateľom časopisu, či tieto recenzie robiť mám. No som rád, že som v tom 
pokračoval. 

Priznávam, nikdy som nebol čistý metalista. Vždy som popri ňom počúval aj elektronickú hudbu rôznych 
žánrov – čo podľa mňa ten trochu neinsiderský pohľad spôsobilo. Nasledovali prednášky o sci-fi a fantasy 
v metale, tvrdé špeciály Rádia Fantastika – to všetko ma veľmi bavilo, pretože som mohol objavovať nové 
melódie a nápady, ktoré heavy/power/občastrochudeath-metalové skupiny do svojich skladieb dávali.

V Jupiteri som začal s prehľadmi melodického metalu, pretože ten sa veľmi často fantastikou vo svojich 
textoch zaoberá. Prišlo však leto a zrazu nebolo o čom písať – tých pár albumov, čo vtedy vyšli, bolo tak 
neoriginálnych, že by to bol veľmi negatívny článok. A ja som chcel čitateľom skôr predstaviť niečo, čo 
by si vypočuť mali. Vtedy som sa vrátil k tvrdšej a trochu experimentálnejšej elektronike. A musím priznať, 
že odvtedy sa to vo mne zlomilo – počítačové zvuky ma zase bavia oveľa viac ako gitary. Toto je teda 
pravdepodobne moja posledná metalová recenzia.

Inšpiroval ma k nej koncert Helloweenu. Na ňom som sa zase dostal do nálady, keď človek hrozí a trasie 
hlavou, poskakuje a spieva s interpretmi a cíti súzvuk s okolím. Nadobudol som pocit, že práve najnovší 
album Dyní „Straight Out Of Hell“ by bol dobrou bodkou za mojim metalovým obdobím.

Úvodná „Nabatea“ sľubuje zaujímavý zážitok. Je to pre Helloween klasická sedemminútová kompozícia, 
aj keď nie až tak tradične na historickú tému. Zmeny tempa, akustická pasáž no aj zopár poriadnych 
nástupov, to sú všetko prvky, ktoré od Dyní čakáme a máme radi. Bohužiaľ, pre mňa sa v prvej polovici 
albumu očakávania nenaplnili. Kým „World of War“ sa ešte ako tak dá a aspoň má názor, „Live Now“ 
funguje len na koncerte, kde pri nej Doris robí kvalitné show (trošku na tému “Pravá strana, čo je s váma”). 
„Far from the Stars“ je úplne zbytočná odrhovačka a la Stratovarius a „Burning Sun” nudí tiež. Šťava sa 
pre mňa vrátila až v rockovej „Waiting for the Thunder“, ktorá ostáva dlho v hlave a otvára tú zaujímavšiu 
časť albumu. Na chvíľu príval ešte zadrží slaďák „Hold Me in Your Arms”, ale uznávam, že toto už je úplne 
osobná záležitosť – mňa metalové (a až na výnimky ako Skyfall ani žiadne iné) balady skrátka nebavia. Pri 
iných osobných preferenciách či inom pohlaví poslucháča to však môže byť ináč. Čo ma však prebudilo 
totálne, je Helloweenovská ponáška na „We Will Rock You“, ktorú Dyne Fredymu Mercurymu aj venovali 
– “Wanna Be God” je vlastne hlasom doplnené výborné bubnové sólo, okorenené zvukmi koncertného 
publika. Má aj zaujímavé slová a slúži ako úvod k titulnej skladbe albumu, čo je klasická powermetalové 
vypaľovačka (okrem nej spravili Helloween video ešte k úvodnej skladbe albumu). A po nej už nasleduje pre 
mňa najzaujímavejší kúsok „Asshole”. Cenzúrovateľný text Dyne ešte nemali, navyše je zasadený v strašne 
chytľavej melódii, takže sa vám môže kľudne stať, že sa po vás budú ľudia na ulici otáčať – pretože si 
spievate „you’re an asshole, you’re an sucker“. Zaujímalo by ma, komu ju Dyne venovali. No a tu prichádza 
ďalšie sklamanie – ďalej už totiž nie je zaujímavé nič. Speedmetalová „Years“ zabije každý pokus o nápad 
a v rovnakom štýle pokračujúce „Mace Catch The Fire“ (ktorá má iba rýchlosť) a „Church Breaks Down“ 
(zaujímavá len pre zakladnú myšlienku, v power metale nie tak bežnú) vás skrátka unudia. Nepomôžu ani 
bonusy – kým Another Shot of Live sa vo verziách rozbieha pekne, refrén je o ničom. A hammond verziu 
„Burning Sun” som dopočúval, len aby som mal celistvý obraz albumu pre recenziu.

Helloween sľubovali temnejší abum. Skutočne taký je. Málo je na ňom ich humoru (ten mi až tak 
nechýba) a sviežich nápadov (tie chýbajú veľmi). Menej by bolo viac a zrezať „Streight Out Of Hell” o štyri 
skladby alebo ho ukončiť po “Asshole” by mu prispelo takmer k dokonalosti. Bez toho je tam vaty priveľa.

Martin Králik

Priamo z pekla, bez návratu

Helloween
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anton Stiffel – Star Trek a realita 

Trikordéry zo Star Treky (hore) a tie uskutočné sa výzorom podobajú. Vlastnosťami však ešte nie. 

STAR TReK A ReALiTA?
Warpový pohon síce nemáme, no ostatné áno

Po 46 rokoch populárneho sci-fi seriálu je mnoho vynálezov budúcnosti už skutočnosťou. Ďalšie sa k nim môžu čoskoro 
pridať.

Martin Cooper bol na jeseň 1966 šéfinžinierom amerického telekomunikačného gigantu Motorola. Spolu s miliónmi 
ďalších divákov si so záujmom pozrel jednu z prvých častí nového sci-fi seriálu, ktorý tvorcovia nazvali Star Trek.

Najviac ho zaujalo, že kapitán Kirk mohol na cudzej planéte komunikovať s vesmírnou loďou Enterprise cez vyklápací 
prístroj. V tom čase si ešte málokto vedel predstaviť bezdrôtový telefón.

„A zrazu kapitán Kirk hovoril do toho komunikátora bez toho, aby vôbec niečo vytočil. Pre nás aj pre celý svet to bola 
hudba budúcnosti,“ spomínal Cooper v dokumente Ako William Shatner zmenil svet. „A pre mňa sa to stalo aj cieľom.“

O pár rokov neskôr inšpirovaný Star Trekom skonštruoval Martin Cooper prvý mobil. Telefón, ktorý si môžete vziať 
kdekoľvek so sebou, je dnes bežnou súčasťou života. Zrejme by vznikol aj inak, no seriál jeho vývoj urýchlil.

Práve tento príbeh je klasickým príkladom ako Star Trek - zrejme najznámejší sci-fi seriál s do detailov prepracovaným 
svetom budúcnosti - inšpiroval vedu. Množstvo vedcov, astronautov či vynálezcov tvrdí, že ich k povolaniu pritiahli práve 
dobrodružstvá vesmírnej lode Enterprise.

iPad a PADD
Diváci pôvodného seriálu zo 60. rokov by určite neverili, čo všetko zo sveta Star Treku dokážu za 46 rokov vedci 

zrealizovať. Jedným z príkladov sú samootváracie dvere.
V budúcnosti Star Treku neexistujú kľučky, dvere sa otvoria samy, keď k nim pristúpi človek. V 60. rokoch to vyzeralo ako 

svet fantázie. V súčasnosti, aj keď kľučky ešte nevymizli, sú dvere na fotobunku bežnou súčasťou bánk či obchodov.
Rovnako sci-fi musel svojho času vyzerať aj PADD. Pod touto skratkou sa ukrýval Personal Access Display Device. 

Tento bezdotykový prístroj na čítanie a spracovanie dát bol pre väčšinu ľudí nepredstaviteľný aj začiatkom 90. rokov, keď 
sa začal objavovať v seriáli Star Trek: Nová generácia (podobné prístroje sa vyskytli aj v pôvodnom seriáli).

„Ak by ste niekomu v 90. rokoch ukázali iPad a povedali mu, že je to technológia z 23. storočia, veril by tomu,“ povedal 
pre Space.com fyzik Richard Obousy.

Neprešlo ani 20 rokov a tablety či čítačky kníh sú čoraz rozšírenejšie. Predpokladá sa, že tabletov sa v roku 2016 bude 
predávať viac ako notebookov.

Samozrejme, ich súčasný software ešte nedokáže spracovať zložité fyzikálne analýzy ako v 24. storočí. PADD-y v Star 
Treku však plnili aj podobnú úlohu ako dnes – zábavu. Napríklad kapitánka vesmírnej lode Voyager Kathryn Janewayová 
v ňom ako dieťa mala množstvo hier, piesní a príbehov. Teda to, čo dnes voláme mp3 a filmy.

PADDy z budúcnosti (hore) sme už vďaka tabletom a čítačkám dobehli.

Trikordéry
V súčasnosti, často inšpirovaní seriálom, pracujú vedci a rôzni nadšenci na mnohých ďalších veciach zo sveta Star 

Treku. A nemusia k nim byť tak ďaleko, ako sa môže zdať.
Či už na neznámej planéte alebo na ošetrovni, dôstojníci Hviezdnej flotily musia mať vždy po ruke trikordér. Prístroj 

podobný mobilu dokázal analyzovať rôzne veci – od fyzikálnych parametrov či zloženia pôdy až po biologické vyšetrenia 
pacienta.

Aspoň podľa názvu sme trikordér už vymysleli. Mimo iných aj Kanaďan Peter Jansen tvrdí, že skonštruoval prístroj, 
ktorý dokáže merať atmosferické javy (teplotu, tlak či vlhkosť), elektromagnetické polia či počítať vzdialenosť, polohu či 
rýchlosť.

Nadácia Qualcomm vyhlásila súťaž Tricordere X PRIZE o desať miliónov dolárov pre toho, kto prvý vymyslí zdravotnícky 
trikordér. Podľa podmienok musí zachytiť kľúčové zdravotné ukazovatele pacienta a diagnostikovať 15 chorôb.

Nemusí to byť ľahké. Britský profesor Jeremy Nicholson pre BBC povedal, že prístroje, ktoré detekujú niektoré chemické 
znaky choroby, už existujú, no sú obrovské. „To čo používame v laboratóriu, je veľké asi ako malé auto,“ dodal.
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veda
Univerzálny prekladač

Vulkáni, Klingoni, ľudia, ale aj tie najvzdialenejšie rasy si v Star Treku rozumejú vďaka univerzálnemu prekladaču. Ten 
dokáže okamžite preložiť takmer všetky cudzie reči.

V istom zmysle ani k tomuto nemusíme byť ďaleko. Microsoft tento rok predstavil svoj univerzálny prekladač. Ide 
o softvér, ktorý užívateľovi preloží jeho hlasom vetu z angličtiny do troch jazykov, neskôr ich má byť až 26.

Zopakuje dokonca aj akcent či intonáciu. Očakávajú, že by ho mohli využiť ako aplikáciu v mobile najmä turisti, ktorý 
nevedia jazyk krajiny, ktorú navštívili. Na podobnom prekladači pracuje aj Google.

Pravda, ten v seriáli dokázal ešte niečo, k čomu sa zrejme tak skoro nedostaneme. Stačilo mu pár slov, aby vedel 
dešifrovať jazyk a prekladať aj reč novej rasy, na ktorú pri svojich cestách hrdinovia narazili.

Holopaluba
Keď si členovia posádky na lodi Enterprise chceli vyhodiť z kopýtka, išli rovno sem. Holopaluba je v 24. storočí simulátor, 

ktorý vytvorí prostredie aj príbeh, aký len chcete. Simulácia je dokonalá. A ak vypnete bezpečnostné protokoly, môže vás 
aj zabiť.

V súčasnosti už mnohí pracujú na 3D počítačových hrách. Na univerzite v južnej Kalifornii vytvorili Projekt holopaluba, 
ktorý ponúka 360-stupňovú virtuálnu realitu.

Užívatelia majú na očiach špeciálne okuliare a skutočne sa cítia, akoby boli súčasťou počítačovej hry. Môžu sa voľne 
pohybovať po väčšej miestnosti, ich pohyby snímajú prístroje. V jednej z ukážok vidieť, ako šermujú, skáču či strieľajú 
z diel, akoby boli skutočne súčasťou hry.

Phasery
Zbrane, ktoré nemusia zabiť, ale iba omráčia útočníka. Phasery, aké používajú v 23. a 24. storočí, vyvíja napríklad 

americká armáda už desaťročie. Môžu dočasne oslepiť človeka, prípadne mu spôsobiť bolesť, no bez ublíženia.
Tieto zbrane pred dvoma rokmi chceli aj v losangeleskej väznici. Mali ich používať na väzňov najmä počas bitiek. Po 

zasiahnutí má obeť pocit silného pálenia kože a bolesti, aj keď v skutočnosti mu to neublíži a nezanechá žiadne následky. 
Po kritike ľudsko-právnych organizácií však nedostali na jej použitie povolenie.

Takisto vojenská verzia tejto zbrane márne čaká na prvú ostrú akciu. Mohli by ju využívať na kontrolu davu, napríklad 
v počas útokov na veľvyslanectvá, aké sme videli nedávno na Blízkom východe.

Zatiaľ sú drahé a príliš veľké, no jedným z dôvodov, prečo sa tak nestalo, je podľa generálov, ktorých oslovila BBC, aj 
istý odpor verejnosti. V médiách sa totiž zbraň označovala aj ako „lúč bolesti“.

Startrekovský phaser mal ešte jednu vlastnosť, ktorú zrejme tak skoro neskonštruujeme. Človeka v 23. storočí mohli 
nielen zabiť, ale aj úplne vypariť. Či sa o takúto zbraň niektorá armáda pokúša, nie je známe.

Skutočné Phasery ešte armáda nepoužila.

Warpový pohon
Samozrejme, k niektorým kľúčovým veciam startrekovského sveta budúcnosti sme ešte ďaleko. Warpový pohon je 

kľúčový - vďaka nemu mohli ľudia budúcnosti letieť na cudzie planéty a objavovať nové svety. Súčasní vedci hovoria, že 
teoreticky možný je. Ale prakticky sme ešte len na začiatku.

„Warpové motory v blízkej budúcnosti nevytvoríme. Je to stále divoká myšlienka,“ povedal pre Scientific American pred 
troma rokmi Lawrence Krauss. Americký teoretický fyzik napísal v roku 1995 knihu Fyzika Star Treku, kde uvažoval, čo 
z fantázie scenáristov možné je a čo nie.

Idea warpovej rýchlosti, pri ktorej loď ohýba priestor a tak sa pohybuje rýchlejšie ako svetlo bez toho, aby porušila 
teóriu relativity, je podľa neho v princípe možná. Systém je však natoľko zložitý a vyžadoval by také množstvo energie, že 
sa jej zrejme nedočkáme ani do roku 2063. Vtedy pokorili ľudia prvýkrát rýchlosť svetla v startrekovom svete a zoznámili 
sa s prvými mimozemšťanmi.

Rovnako zostáva (a asi aj dlho zostane) iba sci-fi aj transportovanie ľudí. V seriáli tento princíp, keď sa telo človeka 
rozloží na atómy a znova sa zloží na inom mieste, vymysleli preto, aby nemuseli nakrúcať drahé scény s pristávaním 
raketoplánov.

Európski vedci minulý rok zlomili rekord, keď dokázali teleportovať fotón na vzdialenosť 143 kilometrov. Stále sme však 
veľmi ďaleko od toho, aby sme premiestňovali veci, nehovoriac o človeku.

Každopádne do 23. a 24, storočia, keď sa odohráva dej Star Treku, zostáva ešte dosť času. A pokroky v oblasti vedy 
za 46 rokov od prvej časti seriálu ukázali, že budúcnosť môže byť bližšie, ako vyzerá.

Anton Stiffel



gaLéRIa

BRIAN TeRReRO
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