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Marvinu Minskemu a Josephu F. Engelbergovi,
ktefií jsou ztûlesnûním (kaÏd˘ sv˘m zpÛsobem)

teorie a praxe robotiky.
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1. Baley

1

Eliá‰ Baley si mumlal ve stínu stromu: „No jasnû. Potím se.“
KdyÏ pfiestal, narovnal se a hfibetem ruky si setfiel pot z ãela.

Se svefiep˘m v˘razem pfielétl i zbytek promáãeného tûla. „Nechci
se potit,“ prohlásil, jako by oslovoval samotn˘ vesmírn˘ zákon.
Obãas ho tyto nezbytné, nicménû nepfiíjemné, vûci pfiivádûly do
stavu rozmrzelosti.

Ve Mûstû, kde byla teplota i vlhkost dokonale kontrolována, se
nikdo nikdy nepotil. Nanejv˘‰ snad tam, kde se tûmito pro ãlo-
vûka nutn˘mi záleÏitostmi zab˘vali, tedy v oborech tepelné v˘-
roby a tepelné izolace.

A teì takovéhle zcivilizování.
Zalétl pohledem k poli, kde pracovala skupinka muÏÛ a Ïen.

Dalo by se fiíci, Ïe Baley jejich práci fiídil. Vût‰inou to byli mla-
dí, dospívající lidé, dali se v‰ak mezi nimi objevit i Baleyho vrs-
tevníci, tedy lidé stfiedního vûku. Zkou‰eli právû kypfiit pÛdu,
ale byli zvyklí i na jiné práce, které jim roboti plánovali. Ti by
samozfiejmû zvládli v‰echno mnohem lépe, ale nemûli pfiikázá-
no nic víc, neÏ jenom ãekat opodál. Pro tentokrát je nahrazova-
li lidé.

Po obloze pluly mraky a jeden z nich právû zakryl slunce. Ba-
ley pátravû vzhlédl. To znamená, Ïe Ïhnoucí pálava (a stejnû tak
pocení) na chvíli poleví, pokud nezaãne rovnou pr‰et. I to by se
mohlo stát.
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Jako v‰echno, mûl své problémy i Vnûj‰ek. âlovûk si v‰ude
mÛÏe vybírat hned z nûkolika nepfiíjemností zároveÀ.

Baleyho i tentokrát pfiekvapilo, Ïe tak mal˘ mrak je schopen
zakr˘t hned celé slunce. Zemû, navzdory tomu, Ïe obloha zÛsta-
ne modrá, vÏdycky potemní. Od obzoru po obzor.

Stál tam, nad sebou listnatou klenbu stromoví (dalo by se fiíci,
Ïe stavebním, na dotyk pfiíjemn˘m, materiálem tohoto rádoby
stropu, jakoÏ i stûn, byla kÛra) a znovu pohlédl na skupinu. Cho-
dili sem pravidelnû kaÏd˘ t˘den, poãasí nepoãasí.

Dnes se vesmûs jednalo o nováãky, ktefií se rozhodli roz‰ífiit
fiady tûch nûkolika kuráÏn˘ch, co zde zaãínali. Sv˘m dílem
k tomu pfiispûla i Mûstská správa. Ne, Ïe by jim nûjak pfiímo po-
máhala, spí‰ jim nijak zvlá‰È ne‰kodila.

Po Baleyho pravici – smûrem k v˘chodu, jak napovídalo po-
stavení pozdnû odpoledního slunce – se aÏ k obzoru vypínala je-
hlanovitá, mnohoprstá kopule Mûsta a pod ní bylo ukryto v‰e,
co dûlá Ïivot Ïivotem. Baley rovnûÏ zahlédl mal˘, pohybující se
bod, kter˘ byl ov‰em tak daleko, Ïe se o nûm nedalo fiíct nic ur-
ãitûj‰ího.

Pfiesto si byl jist˘, aÈ uÏ podle zpÛsobu pohybu ãi podle nezfie-
teln˘ch znakÛ, Ïe je to robot. Ale vzhledem k tomu, Ïe povrch
Zemû, s v˘jimkou Mûst, byl z vût‰í ãásti oblastí robotÛ, to nebylo
Ïádné pfiekvapení. Lidské bytosti zde zastupovala pouze tato
skupinka, do níÏ patfiil i Baley – v‰ichni snili, Ïe jednoho dne vy-
razí ke hvûzdám, na nichÏ se usadí.

Terãem Baleyho zájmu se opût stali jeho pracující kolegové.
Dlouze se na kaÏdého z nich zahledûl. Znal jejich tváfie a stejnû
tak i jména. Pracovali, uãili se sná‰et podmínky Vnûj‰ku –

Vtom se zamraãil a zabruãel: „Kde je Bentley?“
„Tady jsem, tati,“ usly‰el za sebou zad˘chan˘ hlas.
Baley se otoãil. „Tohle mi nedûlej, Bene.“
„Nemám dûlat co?“
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„Takhle se ke mnû plíÏit. I bez takov˘chhle pfiekvapení mám
dost problémÛ, abych se s cel˘m tímhle Vnûj‰kem vyrovnal.“

„Nechtûl jsem tû vylekat. Ale uznej, Ïe je hroznû tûÏké chodit
po trávû tak, aby to rámusilo. To si jeden nepomÛÏe. Ale tati, ne-
chtûl bys uÏ tfieba zaãít pfiem˘‰let o návratu? Jsi Venku pfies dvû
hodiny a myslím, Ïe uÏ toho má‰ tak akorát dost.“

„Proã? ProtoÏe je mi pûtaãtyfiicet, zatímco tobû, lidskému mlá-
dûti, je stûÏí devatenáct? Proto si myslí‰, Ïe bys mûl na svého se-
‰lého tatínka dohlíÏet?“

„Ano, myslím,“ odpovûdûl Ben. „Opût se ti, slovutn˘ detektive,
podafiilo trefit hfiebíãek pfiímo na hlaviãku.“

Pak se upfiímnû zasmál. Mûl kulatou tváfi a v ní Ïivé oãi. Je
hodnû podobn˘ Jessii, uvûdomoval si Baley, své matce. Otci, je-
hoÏ tváfi byla podlouhlá a pfieváÏnû zachmufiená, uÏ tolik ne.

V ãem ale Ben svého otce zapfiít nemohl, byl jeho zpÛsob uva-
Ïování. KdyÏ k tomu chvílemi je‰tû pfiidal vrásku dÛstojné váÏ-
nosti, jen stûÏí by o legitimitû jeho pÛvodu nûkdo pochyboval.

„Cítím se v˘bornû,“ promluvil znovu Baley.
„Jasnû, tati. Nikdo na tom není líp neÏli ty, vzhledem –“
„Vzhledem k ãemu?“
„Tvému vûku, samozfiejmû. A vÛbec si nemysli, Ïe bych tfiebas

zapomínal na to, Ïe patfií‰ k tûm nûkolika, ktefií tady zaãínali.
Ale jak jsem tû vidûl pod tím stromem, napadlo mû, Ïe uÏ toho
má star˘ muÏ zfiejmû dost.“

Baley se prudce napfiímil. „Já ti dám starého muÏe!“ Robot,
kterého si v‰iml pfied chvílí, kdyÏ pozoroval Mûsto, se mezitím
pfiiblíÏil natolik, Ïe mohl b˘t snadno rozpoznán, nicménû Baley
jiÏ tuto záleÏitost pustil z hlavy jako nepodstatnou. Namísto toho
vysvûtloval: „Domnívám se, Ïe je pomûrnû rozumné uklidit se na
chvíli pod strom, jestliÏe slunce takhle pálí. Stejnû jako se uãíme
sná‰et nev˘hody Vnûj‰ku, musíme umût vyuÏívati jeho pfiednos-
tí. Á, slunce uÏ nám zase vylézá.“
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„Jo, vylézá, to má‰ pravdu. Ale stejnû, nechce‰ radûji dovnitfi?“
„Neboj se, já vydrÏím. KdyÏ uÏ je mi dopfiáno strávit jedno od-

poledne z t˘dne tady Venku, tak ho tady taky strávím. Je to moje
v˘sada. Od toho mám hodnost C-7.“

„Tohle ale není otázka v˘sad, tati. To je záleÏitost pfiípadného
vyãerpání.“

„Snad uÏ jsem ti fiekl, Ïe se cítím dobfie.“
„Ano. A jen co pfiijde‰ domÛ, vleze‰ si rovnou do postele, aby sis

uÏil tmy.“
„Pfiirozené to protilátky pfii zv˘‰eném ozáfiení.“
„A máma se zase bude trápit.“
„No tak ji nech trápit, kdyÏ jí to dûlá dobfie. A kromû toho – ty si

tady pfiipadá‰ jako nûjak ublíÏen˘? Mnû teda víc vadí, Ïe se potím,
ov‰em na to si musím zvykat. Pfied tím nelze utíkat. KdyÏ jsem za-
ãínal, tak jsem si takhle daleko od Mûsta ani netroufl, abych se ne-
musel obávat, zda se vÛbec dokáÏu vrátit – nakonec, tys byl jedi-
n˘, kdo mû doprovázel. A podívej se, kolik toho máme dneska a jak
daleko aÏ mÛÏu dojít, dá se fiíci, bez potíÏí. A té práce co zastanu.
VydrÏím klidnû je‰tû hodinu. V pohodû. A fieknu ti, Bene, Ïe tvoje
matka by udûlala jedinû dobfie, kdyby se tady obãas objevila.“

„Kdo? Máma? Îertuje‰, viì?“
„No, tak trochu. Ale pfiedstav si, Ïe za ãas uÏ nebudeme moci

jít dál, protoÏe ona nebude chtít.“
„A tebe to samozfiejmû potû‰í. Tati, nic si nenamlouvej. Ono to

takhle stejnû nepÛjde napofiád – jestli si aÏ dosud star˘ nepfiipa-
dá‰, tak jednou si to beztak bude‰ muset pfiiznat. Tahle hra je
pro mladé.“

„Ví‰,“ podíval se na nûj Baley, pûsti zpola sevfiené, „jenom jest-
li nejsi aÏ moc pfiemoudfiel˘ s tûmi tv˘mi mlad˘mi. Byl jsi nûkdy
mimo Zemi? Byl snad nûkdo z tûchhle lidí, z tûch co jsou tady, na
poli, nûkdy mimo Zemi? Pokud vím, tak jenom já. Pfied dvûma
lety. KdyÏ je‰tû Ïádná aklimatizace nebyla. A pfieÏil jsem.“
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„Já o tom vím, tati, ale to byla pfiechodná záleÏitost. A navíc
pfii sluÏebním v˘konu, kdy nad tebou drÏela ochrannou ruku vy-
spûlej‰í spoleãnost. To bylo nûco úplnû jiného.“

„To nebylo vÛbec nic jiného,“ vzdoroval Baley, aãkoli ani on
sám o tom ve svém srdci pfiesvûdãen nebyl. „A nemá cenu se
o tom bavit, dokud nebude moÏné si to zkusit. Jenom kdybych
dostal povolení k cestû na Auroru, aby se ta jednání dostala ze
Zemû.“

„Na to zapomeÀ. To zas tak jednoduché nebude.“
„Ale zkusit to musíme. Nedostaneme-li zelenou z Aurory, pak

Správa nám odejít nedovolí nikdy. Aurora je nejvût‰í a nejmoc-
nûj‰í ze v‰ech Vnûj‰ích svûtÛ a co tam fieknou –“

„Stane se. Vím. O tomhle v‰em jsme uÏ mluvili nejmíÀ milion-
krát. Ale proã bys musel pro to povolení pfiímo tam? Máme pfiece
je‰tû takové vûci jako tfieba hyper-pfienos. Klidnû jim to mÛÏe‰
fiíct odsud. Ale to uÏ jsem ti taky fiíkal mockrát.“

„ProtoÏe to neznamená totéÏ. My se s nimi potfiebujeme setkat
osobnû – a tohle jsem zase uÏ mockrát vysvûtloval já tobû.“

„AÈ uÏ je to tak, nebo onak,“ ozval se opût Ben, „stejnû na to ne-
jsme pfiichystaní.“

„Pfiipraveni ov‰em nejsme jenom kvÛli tomu, Ïe nám Zemû ne-
mÛÏe dát lodû. Zato vesmífiané ano, a to vãetnû nutné technické
pomoci.“

„Víra hory pfiená‰í, jak se pr˘ fiíkávalo. Proã by to asi vesmífia-
né dûlali? Kdy to bude, Ïe se krátkovûcí Pozem‰Èané doãkají je-
jich laskavosti?“

„Kdybych jim fiekl –“
Ben se zasmál. „Tati, prosím tû. VÏdyÈ ty chce‰ na Auroru je-

nom abys zase vidûl tu Ïenskou.“
Baley se zamraãil, aÏ mu jeho oboãí pfievislo pfies jeho hluboko

posazené oãi. „Îenská? U Jehovábela, Bene, o ãem to mluví‰?“
„Dobfie, tati, takÏe teì jenom mezi námi – mámû ani slovo –

– 11 –
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jak to bylo s tou Ïenou na Solarii? UÏ nejsem mal˘. Myslím, Ïe uÏ
mi to mÛÏe‰ fiíct.“

„Na Solarii? S jakou Ïenou?“
„Jak to dokáÏe‰, dívat se mi do oãí a zapírat pfiede mnou Ïenu,

kterou díky hypervlnnému vysílání znají v‰ichni na Zemi. Gladii
Delmarrovou. Tuhle Ïenu myslím.“

„Tak s tou nebylo nic. Celá ta hypervlnná vûc byla nesmyslem.
I tohle jsem ti ale fiíkal uÏ tisíckrát. VÛbec taková nebyla. Ani já
takov˘ nebyl. V‰echno to byl jenom v˘mysl a dobfie ví‰, Ïe to
v‰echno dûlali navzdory m˘m protestÛm. A jenom proto, Ïe si
mysleli, Ïe to v oãích vesmífianÛ postaví Zemi do pfiíznivûj‰ího
svûtla. A sám si mÛÏe‰ snadno ovûfiit, Ïe ani tvé matce jsem ni-
kdy nenaznaãoval nic jiného.“

„Nic takového by mû nenapadlo. Ale stejnû, ta Gladia pfiece od-
cestovala na Auroru a ty tam chce‰ teì také.“

„Tedy mi chce‰ fiíct, Ïe si doopravdy myslí‰, Ïe to jediné, kvÛli
ãemu chci na Auroru je – U Jehovábela!“

Syn se napfiímil. „Co je?“
„Ten robot. To je R. Geronimo.“ 
„Kdo?“
„Jeden z poslíãkÛ na‰eho Oddûlení. A teì je tady, Venku. Mám

volno a protoÏe nechci, aby mû otravovali, nechávám svÛj pfiijí-
maã doma. To je v˘sada C-7. Tedy pro mû poslali robota.“

„A proã si, tati, myslí‰, Ïe jde zrovna za tebou?“
„No samozfiejmû díky mé dÛmyslné dedukci. Za prvé: kromû

mû tady není nikdo, kdo by mûl co spoleãného s Policejním oddû-
lením. A za druhé: ta mizerná kraksna si to mífií pfiímo ke mnû.
Podle toho usuzuji, Ïe jde za mnou. MoÏná kdybych zalezl za
strom a zÛstal tam –“

„No tak, tati, to není stûna. To by pak robot mohl strom obejít.“
Ten uÏ ale mezitím volal: „Pane Baley, mám pro vás vzkaz.

Jste oãekáván na Ústfiedí.“
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Robot zastavil, chvíli vyãkal a pak se ozval znovu: „Pane Ba-
ley, mám pro vás vzkaz. Jste oãekáván na Ústfiedí.“

„Sly‰ím a rozumím,“ pfieru‰il ho Baley bezbarv˘m hlasem.
Kdyby to neudûlal, robot by pokraãoval aÏ do omrzení.

Baley na nûj upfienû pohlédl a lehce se zachmufiil. Jednalo se
o nov˘ model, kter˘ byl zase o kousek podobnûj‰í ãlovûku, ve
srovnání s typy star‰ími. Pfied mûsícem ho vybalili z krabice
a s fanfárami zapnuli. Správa pofiád vym˘‰lela nûco – cokoli –
jen aby byli roboti co nejpfiijatelnûj‰í.

Tenhle mûl ‰edav˘ a matn˘ povrch nûãeho na dotyk pruÏného
(snad cosi na zpÛsob jemné kÛÏe). Povût‰inou nemûnn˘ v˘raz ob-
liãeje nebyl aÏ natolik idiotsk˘, jako u ostatních robotÛ. Tak tohle
musel Baley chtû-nechtû uznat, nicménû jinak, tedy mentálnû, si
s nimi nezadal v niãem.

Na okamÏik si Baley rozvzpomnûl na R. Daneela Olivawa, ro-
bota – vesmífiana, s nímÏ se setkal pfii dvou sv˘ch úkolech. Jed-
nou na Zemi, podruhé na Solarii a naposledy, kdyÏ s ním Daneel
probíral problém zrcadlového odrazu. Daneel byl ãlovûku natolik
podoben, Ïe s ním Baley jednal jako s pfiítelem, po kterém se mu
potom mockrát st˘skalo. Kdyby byli v‰ichni roboti jako –

Radûji fiekl: „Ale já mám volno, chlapãe. A necítím Ïádnou po-
tfiebu chodit na Ústfiedí.“

R. Geronimo zÛstal stát. Rukama mu procházelo mírné chvûní.
Baley si toho pov‰iml a uvûdomil si, Ïe do‰lo k naplnûní urãité

míry rozporu v jeho pozitronov˘ch obvodech. Ty mûly b˘t poslu‰-
ny pfiíkazÛm ãlovûka, bûÏnû se v‰ak stávalo, Ïe dva rÛzní lidé vy-
Ïadovali dva rÛzné druhy poslu‰nosti.

Robot provádûl v˘bûr. „Máte volno, Pane. Jste oãekáván na
Ústfiedí.“

Ben zrozpaãitûl: „Jestli tû, tati, potfiebují –“
Baley pokrãil rameny. „Nehloupni, Bene. Kdyby mû skuteãnû

tak nutnû potfiebovali, tak by pro mû poslali auto, a to nejspí‰
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s ãlovûkem, dobrovolníkem, místo aby nafiídili robotovi, aby mû
tady popouzel sv˘m vzkazem.“

Ben zatfiásl hlavou. „Nemyslím, tati, Ïe by pro tebe chtûli po-
sílat ãlovûka, kdyÏ ani nevûdûli kam, ani jak dlouho by tû mohl
hledat.“

„Dejme tomu. Potom mÛÏeme zkusit, o jak siln˘ pfiíkaz se jed-
ná. R. Geronimo, jdi zpût na Ústfiedí a vyfiiì tam, Ïe pfiijdu zítra
v 9.00.“ A rychle dodal: „Jdi nazpût. Je to pfiíkaz.“

Robot viditelnû zaváhal, otoãil se, vykroãil, znovu se otoãil, po-
kusil se vrátit k Baleymu a nakonec zÛstal stát. Cel˘ jeho trup
se chvûl.

Baley pochopil proã a zabruãel smûrem k Benovi. „Musím tam.
U Jehovábela!“

Robotici to, co robota právû roztfiáslo, naz˘vali stejn˘m poten-
ciálem rozporu v druhé úrovni. R. Geronimo se ve své podfiíze-
nosti Druhému zákonu právû nacházel pod vlivem dvou rovno-
právn˘ch a protikladn˘ch pfiíkazÛ. Normálnû se tomu fiíkalo
robotí zablokování, nebo je‰tû ãastûji jenom roblok.

Robot se pomalu otoãil. Jeho pÛvodní pfiíkaz byl sice silnûj‰í,
ov‰em ne aÏ do takové míry, aby to nepoznamenalo jeho hlas,
kter˘ nyní ztrácel na zfietelnosti. „Pane, mám pfiíkaz, Ïe pokud
byste to fiekl, coÏ jste uãinil a já mám pfiíkaz –“ Zastavil se, naãeÏ
chraplavû dodal. „Mám pfiíkaz vám to fiíct, aÏ kdyÏ budete sám.“

Baley odmûfienû k˘vl na svého syna a Ben bez váhání ustoupil.
Vûdûl, kdy je jeho otec tátou a kdy policistou.

Chvíli se Baley popuzenû zab˘val my‰lenkou zesílit svÛj vlast-
ní pfiíkaz a roblok v podstatû dokonãit, ale nejspí‰ by do‰lo k ta-
kovému druhu po‰kození, Ïe by to vyÏadovalo pozitronovou ana-
l˘zu a následné pfieprogramování. Ve‰keré náklady by pak byly
odeãteny z jeho sluÏného a docela lehce by se tato ãástka mohla
rovnat jeho celoroãnímu pfiíjmu.

Nakonec fiekl: „Ru‰ím svÛj pfiíkaz. Co jsi mi to mûl fiíct?“
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Hlas R. Geronima se ihned vyjasnil. „Mûl jsem pfiikázáno vám
fiíct, Ïe jste oãekáván kvÛli spojení s Aurorou.“

Baley se otoãil a zavolal na Bena: „Poãkej je‰tû tak pÛl hodiny
a pak ostatním fiekni, Ïe chci, aby se vrátili.“

A potom, to kdyÏ uÏ se vzdaloval rychl˘mi kroky, se netrpûlivû
obrátil k robotovi: „A proã ti nepfiikázali, abys mi to fiekl hned?
A proã tû nenaprogramovali, abys pro mû pfiijel autem, abych teì
nemusel pû‰ky?“

Ale proã tomu tak bylo, vûdûl dobfie sám. Pfiípadná robotova
nehoda by jen podmínila dal‰í vlnu protestÛ proti robotÛm.

Zvolnil. Od Ústfiedí je dûlil je‰tû kus ru‰ného provozu, ale je‰-
tû dfiív se budou muset dostat za hradby Mûsta a k tûm jim zb˘-
valy dva kilometry.

Aurora? Co za prÛ‰vih to bude tentokrát?

2

Za pÛl hodiny dorazil Baley k pfiístupové cestû do Mûsta a sám
sobû se pokou‰el vyvracet to, co jiÏ zaãínal tu‰it. Tentokrát uÏ
snad – snad – ne.

Dosáhl pfiechodové roviny mezi Vnûj‰kem a Mûstem, jehoÏ stû-
ny jej dosud dûlily od chaosu civilizace. PoloÏil ruku na signální
tlaãítko – a bylo otevfieno. Ani tentokrát neãekal, aÏ bude brá-
na dokofián, n˘brÏ dovnitfi vklouzl hned, jak jen to bylo moÏné.
R. Geronimo ho následoval.

Policejní hlídka se pfii jejich vstupu vydûsila jako pokaÏdé,
kdyÏ pfiicházel nûkdo z Vnûj‰ku. Opût ten nevûfiícn˘ pohled, opût
nárÛst pozornosti, opût hmátnutí po blasteru, opût váhání vy-
jadfiující zamruãení.

Baley s v˘razem pln˘m chmur pfiedloÏil identifikaãní kartu
a hlídka zasalutovala. Dvefie za ním se zavfiely – a bylo to.
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Rázem byl uvnitfi Mûsta. V‰ude kolem se vypínaly stûny
a Mûsto se stalo Vesmírem. Zase aÏ po krk zapadl do onoho ne-
koneãného, vûãného huãení a zápachu lidí i soustrojí, kter˘mi
bude záhy pohlceno i jeho podvûdomí. V mírném, nepfiímém
osvûtlení nezbylo nic z nedokonalého a promûnlivého záfiení
Vnûj‰ku s jeho zelení, hnûdí, modfií a bûlobou, pfieru‰ovan˘mi
ãervení a Ïlutí. Tady nevál rozmarn˘ vítr, tady nevládlo horko
ani chlad, tady nehrozil dé‰È; nebyla tady ani tichá místa usta-
viãného a nehmatatelného proudûní vzduchu, kter˘ se staral
o jeho svûÏest. Zdej‰í proplánovan˘ soulad teploty a vlhkosti byl
ãlovûku tak dokonale pfiizpÛsoben, aÏ se stával nesmysln˘m.

Tohle se v nûm dûlo pokaÏdé. Mûsto ho opût pfiijalo do svého
lÛna a on to pfiijal s radostnou úlevou. Vûdûl, Ïe takovéhle lÛno je
nûãím, z ãeho povstává a rodí se lidstvo. Tohle pociÈoval pfii kaÏ-
dém svém návratu.

Bude tomu tak jednou provÏdy? Nebo to skuteãnû dopadne
tak, Ïe se mu podafií jednoho dne vyvést z Mûsta, ze Zemû, ke
hvûzdám bezpoãet sv˘ch spfiíznûncÛ, zatímco on sám toho na-
konec schopen nebude? Bude mu aÏ do smrti domovem jenom
Mûsto?

PfiestoÏe vûdûl, Ïe nemá Ïádn˘ v˘znam dál se tím trápit, za-
tnul zuby.

„Urãitû tû sem pfiivezli autem, Ïe ano, chlapãe?“ zeptal se ro-
bota.

„Ano, pane.“
„A kde je teì?“
„Nevím, pane.“
Baley se otoãil k hlídce: „Tenhle robot sem byl dopraven asi pfied

dvûma hodinami. Co se stalo s vozem, kter˘m byl pfiivezen?“
„Pane, nejsem ve sluÏbû je‰tû ani hodinu.“
Dal‰í otázky tedy byly zbyteãné. Jasnû, ani v autû nevûdûli,

jak dlouho bude trvat, neÏ ho robot najde, proto neãekali. Baley
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dostal chuÈ zavolat je zpátky, ale beztak by mu fiekli, aby pouÏil
expresní dráhu, Ïe to tak bude rychlej‰í.

Jedin˘m dÛvodem, proã dosud váhal, byl R. Geronimo. Netou-
Ïil sice po jeho spoleãnosti na expresní dráze, ov‰em jen stûÏí
mohl pfiedpokládat, Ïe se robotovi povede projít nepfiátelsk˘mi
davy aÏ do Ústfiedí.

Nemûl tedy na vybranou. Spoléhat na komisafie, Ïe by mu tuto
situaci ulehãil, bylo nepochybnû marné. Proã by to vÛbec mûlo
vzru‰ovat právû jeho, a to i bez ohledu na to, zda ãas má, ãi ni-
koli.

„Tudy, chlapãe,“ uzavfiel pfiemítání Baley.
Mûsto se rozprostíralo na pûti tisících ãtvereãních kilometrech

a bylo protkáno více neÏ ãtyfimi sty kilometry expresní dráhy
a nûkolika dal‰ími stovkami kilometrÛ PfiivadûãÛ. To v‰echno
slouÏilo více neÏ dvaceti milionÛm obyvatel. Spletitá dopravní síÈ
mûla osm úrovní se stovkami mimoúrovÀov˘ch kfiiÏovatek rÛz-
n˘ch stupÀÛ sloÏitosti.

Jako detektiv by je mûl Baley v‰echny znát – a tudíÏ je znal.
Staãilo se spustit na nejbliÏ‰ím rohu Mûsta, porozhlédnout se

a pak si zvolit jednu z moÏn˘ch kombinací.
Nebylo proto co fie‰it, cesta do Ústfiedí byla hraãkou. Mohl vy-

bírat z osmi nejpfiíhodnûj‰ích tras, záleÏelo v‰ak na tom, která
z nich bude v tuto dobu nejménû pfieplnûna.

Trvalo jen chvilku, neÏ se Baley rozhodl a pobídl robota. „Tak
pojìme, chlapãe.“ Ten se mu poslu‰nû povûsil na paty.

Pfieskoãili na projíÏdûjící Pfiivadûã a Baley se zavûsil na jed-
nu z vertikálních tyãí – bílou, teplou a k pfiíjemnému uchopení
tvarovanou. Sedat si nechtûl; dlouho nepojedou. Robot se na
Baleyho pokyn chytil stejné tyãe. Mohl sice stejnû dobfie zÛstat
bez drÏení – aniÏ by to jeho stabilitu jakkoli ohrozilo – ov‰em
Baley nechtûl riskovat ani to nejmen‰í nebezpeãí vzájemného
rozdûlení.
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Na Pfiivadûãi jiÏ nûkolik lidí bylo a jejich oãi se samozfiejmû –
a nevyhnutelnû – na robota hned zamûfiily. Baley jejich pohledy
jeden po druhém zachytával a za pomoci svého autoritativního
v˘razu je s jist˘m vypûtím neutralizoval.

Na dal‰í Baleyho k˘vnutí Pfiivadûã opût opustili. Do‰li aÏ k pá-
sÛm a vzhledem k tomu, Ïe ty se pohybovaly témûfi stejnou rych-
lostí, nebyli ani nuceni zpomalovat, kdyÏ na nejbliÏ‰í z nich na-
stupovali. Hned nato Baley zaznamenal proudûní vzduchu –
pfiestali b˘t chránûni plastovou uzávûrou.

S vyuÏitím dlouhodob˘ch zku‰eností se do vûtru zavûsil a pfii-
zvednutím jednoho z ramen zru‰il nepfiíjemn˘ tlak v úrovni oãí.

AÏ na kfiiÏovatku s expresní dráhou pásy klesaly. Odtud oba
dále rychlopásem pokraãovali podél expresní dráhy vzhÛru.

Usly‰el v˘kfiik mladistvého hlasu: „Robot!“ a bylo mu jasné, co
bude následovat (i on kdysi b˘val mlad˘). Byla jich celá skupina
– dva, tfii ãi snad pÛltucet – a jezdili po pásech nahoru a dolÛ. PÛ-
jde o to, Ïe za chvíli robot jaksi klop˘tne a vzápûtí s fiinkotem
upadne. No a kdyby se náhodou nûkter˘ z tûch mládencÛ dostal
pfied policejní soud, bude tvrdit, jako kaÏd˘, kdo aÏ dosud ve vaz-
bû byl, Ïe do nûj robot narazil a vlastnû tím ohroÏoval plynulost
provozu. Potom ho nepochybnû propustí.

No a robot se nemÛÏe ani bránit – to v prvním pfiípadû, ani
vypovídat – to v pfiípadû druhém.

Baley se bleskovû pfiesunul mezi prvního z mladíkÛ a robota.
Potom si odkroãil na rychlej‰í pás, zvedl paÏi, jako by chtûl srov-
nat zv˘‰enou rychlost, a ne‰Èastnû do mladého muÏe, kter˘ na
pomalej‰ím pásu nic takového neoãekával, vrazil. Ten staãil je-
nom vykfiiknout: „Héj!“ a pak se rozplácl na pás. Jeho kumpáni
se zastavili, v mÏiku odhadli situaci a rozhodli se pro ústup.

Baley pronesl: „Na expresní dráhu, chlapãe.“
Robot krátce zaváhal. Roboti totiÏ nesmûli sami bez doprovo-

du na expresní dráhu vstupovat. Baleyho pfiíkaz byl v‰ak tomu-
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to nadfiazen, tedy se pohnul a nastoupil. Baley ‰el aÏ za ním, aby
se nemusel zab˘vat proráÏením cesty v davu. To ponechal na R.
Geronimovi.

Díky tomu postupoval Baley dost rychle smûrem k volnûj‰ímu
nástupi‰ti vy‰‰í úrovnû. Tlaãil robota stopu pfied sebou a znovu
odolával okolním pohledÛm.

K Policejnímu ústfiedí v‰ak je‰tû pofiád zb˘valo patnáct a pÛl
kilometru. AÏ tam si bude moci koneãnû oddychnout. Nakonec
s sebou R. Geronima pfiivedl i tam. Bez odûrky, nedotãeného.
U dvefií ho vymûnil za pfiíjemku. Peãlivû si na ní zkontroloval da-
tum, ãas a ãíslo robotovy série a aÏ potom ji vloÏil do náprsní kap-
sy. Stejnû si ale je‰tû pfied koncem smûny ovûfií, zda byl tento ob-
chod zaznamenán i do poãítaãe.

AÏ po tomhle v‰em zamífiil ke komisafii – neboÈ ho znal. Sebe-
men‰í Baleyho zaváhání by mu ihned poslouÏilo jako záminka
k jeho sesazení. Komisafi byl tvrd˘ chlap. A Baleyho minulé ús-
pûchy povaÏoval za osobní uráÏky.

3

Komisafiem byl Wilson Roth. Ve svém postavení se drÏel jiÏ dva
a pÛl roku. Vystfiídal v nûm Julia Enderbyho hned po jeho od-
chodu do v˘sluÏby. Stalo se tak v dÛsledku rozruchu, jehoÏ pfiíãi-
nou byla vraÏda jednoho vesmífiana. Jen co se situace trochu
uklidnila, bylo mu obezfietnû nabídnuto odstoupení.

S jeho v˘mûnou se Baley nikdy úplnû nesmífiil. Navzdory
v‰em sv˘m chybám mu byl stejn˘m pfiítelem, jako nadfiízen˘m;
Roth byl pouze nadfiízen˘. VÏdyÈ vlastnû ani nepocházel z Mûsta.
Tedy tohoto Mûsta. Byl pfiiveden z Venku.

Roth nebyl ani pfiíli‰ vysok˘, ani pfiíli‰ tlust˘. Mûl v‰ak velkou
hlavu, která mu sedûla na krku tak, Ïe ji mûl celou pfiedsunutou
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dopfiedu pfied trup. Díky této své hlavû budil dojem mohutnosti.
V‰e pak doplÀovala tûÏká víãka na zpola zapadl˘ch oãích.

PfiestoÏe mnoh˘m z jeho okolí pfiipadalo, Ïe vlastnû pofiád je-
nom spí, nic mu nikdy neuniklo. Baley to zjistil záhy po jeho pfií-
chodu. Nedalo by se fiíci, Ïe by si ho Roth zamiloval. Stejnû tak se
nedalo fiíci, Ïe by si on zamiloval Rotha.

Roth kupodivu nevypadal netrpûlivû – ostatnû tak nevypadal
nikdy – ov‰em jeho slova jiÏ Ïádné nad‰ení nevzbuzovala. „Baleyi,
proã je tak tûÏké vás nalézt?“ pfiivítal ho.

„Mám volné odpoledne, komisafii,“ odvûtil mu zdvofiile Baley.
„Samozfiejmû, va‰e C-7 v˘sada. Vysílaã jste nesly‰el, Ïe? Tedy,

nûco takového, co pfiijímá sluÏební vzkazy? Je va‰í povinností od-
povûdût. A to i v dobû volna.“

„To mi známo je, komisafii, ale nevím uÏ nic o Ïádném pfied-
pisu ohlednû no‰ení Vysílaãe. Jsme k dosaÏení i jin˘mi zpÛso-
by.“

„Uvnitfi Mûsta ano, ale vy jste byl Venku – nebo se m˘lím?“
„Nem˘líte se, komisafii. Byl jsem Venku. Ov‰em Smûrnice ani

v tomto pfiípadû no‰ení Vysílaãe nenafiizují.“
„Jste tedy chránûn literou zákona, Ïe?“
„Ano, komisafii,“ fiekl Baley sebejistû.
Komisafi, mocn˘ a nevyzpytateln˘ muÏ, nejdfiíve zrudnul

a pak se posadil na stÛl. Je‰tû Enderbym zabudované okno na
Vnûj‰ek bylo jiÏ del‰í dobu zabednûno a pfiemalováno. V uzavfie-
né místnosti (nyní honosnûj‰í a komfortnûj‰í) pÛsobil komisafi
dojmem je‰tû mohutnûj‰ím.

KomisafiÛv hlas zÛstával i nadále klidn˘: „Baleyi, zdá se mi, Ïe
aÏ pfiíli‰ spoléháte na vdûãnost, kterou vám Zemû prokazuje.“

„Spoléhám na co nejlep‰í v˘kon své sluÏby, komisafii, v rámci
platn˘ch pfiedpisÛ.“

„A vedle vámi pfiekroucen˘ch nafiízení i na pozemsk˘ vdûk.“
Baley mlãel.
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Pokraãoval tedy komisafi: „Pfied tfiemi lety se vám dostalo vy-
sokého ocenûní za úspû‰né vyfie‰ení Sartonovy vraÏdy.“

„Dûkuji, komisafii,“ fiekl Baley. „A vûfiím, Ïe to napomohlo i sa-
motné likvidaci Vesmírného mûsta.“

„To ano – a v jistém smyslu to pfiivítala celá Zemû. Dal‰í ost-
ruhy jste si vyslouÏil pfied dvûma roky na Solarii, naãeÏ do‰lo
k pfiehodnocení obchodních smluv s Vnûj‰ími svûty, díky ãemuÏ
získala Zemû dal‰í v˘hody.“

„Pfiedpokládám, Ïe v‰echno je zdokladováno, pane.“
„A vy jste se stal hrdinou.“
„O coÏ jsem vÛbec nestál.“
„Byl jste dvakrát pov˘‰en – dal‰í to plody tûchto afér. A událos-

ti na Solarii se staly dokonce námûtem hypervlnného dramatu.“
„Které se celé natáãelo bez mého souhlasu a proti mé vÛli, ko-

misafii.“
„Které z vás nicménû hrdinu udûlalo.“
Baley to odbyl pokrãením ramen.
Komisafi je‰tû pár sekund vyãkával, nedoãká-li se pfiece jenom

nûjakého komentáfie, pak dodal: „Ov‰em za poslední dva roky
vás nic v˘znamného nepotkalo.“

„A kaÏdého Pozem‰Èana pfiirozenû zajímá, co v zájmu toho dû-
lám.“

„Správnû. TudíÏ je nasnadû otázka, jestli jste se právû kvÛli
tomu nestal vÛdcem toho nového bláznivého hazardu s v˘lety
na Vnûj‰ek, s hrabáním se v pÛdû, s napodobováním robotÛ?“

„CoÏ bylo schváleno.“
„Ne v‰echno, co je schváleno, je chváleno. Tfieba vás víc lidí

dnes povaÏuje spí‰ za ãlovûka v˘stfiedního neÏli za hrdinu.“
„CoÏ je v souladu i s tím, co si o sobû sám myslím,“ potvrzoval

vyfiãené Baley.
„Nicménû vefiejnost má, jak známo, krátkou pamûÈ. Hrdinství

je záhy zamûÀováno za v˘stfiednost, jako tfiebas ve va‰em pfiípa-
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dû, takÏe dopustíte-li se potom chyby, ocitáte se ve váÏn˘ch potí-
Ïích. Povûst, na kterou spoléháte –“

„Jedná-li se vám o tohle, komisafii, tedy nespoléhám.“
„Policejní správa se domnívá, Ïe vás takovéto spoléhání neza-

chrání, stejnû jako vás nebudu schopen chránit ani já.“
Baleyho zarputilou tváfií se mihl náznak úsmûvu. „To bych

nerad, komisafii, abyste nûjak˘m neuváÏen˘m pokusem o mou
záchranu ohrozil své postavení.“

Komisafi pokrãil rameny a usmál se stejnû nezfietelnû a prcha-
vû. „Tím se trápit nemusíte.“

„Smím potom vûdût, komisafii, proã o tom mluvíte?“
„Abych vás varoval. Rád bych, abyste chápal, Ïe vás nechci nû-

jak zniãit, spí‰ tak trochu varovat. Máte b˘t zapleten zase do ãe-
hosi velmi oÏehavého, kde byste se právû takové chyby dopustit
mohl a já bych vás chtûl jenom upozornit, Ïe se do toho vlastnû
vÛbec pou‰tût nemusíte.“ A neskr˘van˘ úsmûv se rozlil po jeho
tváfii.

Baley na tento úsmûv nijak nereagoval. Zeptal se pouze: „MÛ-
Ïete mi fiíct, jak moc oÏehavá ta záleÏitost je?“

„Nevím.“
„T˘ká se to Aurory?“
„R. Geronimo mûl pfiíkaz, aby vám to fiekl, ukáÏe-li se to ne-

zbytné, ale já sám o tom nevím nic.“
„Proã mi tedy, komisafii, vyprávíte o tom, Ïe je to nûco velmi

oÏehavého?“
„Víte, Baleyi, lu‰tit tajemství je sice vá‰ úkol, ale s ãím myslíte,

Ïe se odhodlá ãlen Správy Spravedlnosti Zemû aÏ do Mûsta? Jed-
nodu‰í by pfiece bylo vybavit to s vámi ve Washingtonu, jak tomu
bylo tfieba pfied dvûma lety s tou lapálií na Solarii. A proã myslíte,
Ïe se ta osoba mraãí, zaãne b˘t nevrlá a netrpûlivá, jen co se dozví,
Ïe nejste k okamÏitému dostiÏení? Va‰e rozhodnutí stát se nedo-
saÏiteln˘m bylo tentokrát nesprávné, a já za to Ïádn˘m zpÛsobem
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odpovûdnost nést nemÛÏu. Snad tohle samo o sobû osudné není,
ale nemyslím, Ïe byste dnes vstal správnou nohou.“

„A zfiejmû proto mû i nadále zdrÏujete?“ zamraãil se Baley.
„Ale ne. Úfiedník od Spravedlnosti si právû dopfiává malé ob-

ãerstvení – v‰ak znáte ty poÏitkáfiské Zemáky. Na nás se dosta-
ne aÏ potom. Novina o va‰em pfiíchodu si jiÏ svého adresáta na-
‰la, takÏe zatím mÛÏete klidnû pokraãovat v ãekání, jako to
dûlám já.“

Baley tedy ãekal. Nedokázal vãas rozpoznat, Ïe ono hypervln-
né drama, jakkoli bylo vynuceno proti jeho vÛli, a které dost v˘-
raznû napomohlo k v˘znaãnûj‰ímu postavení Zemû, jeho samého,
pfiedev‰ím na Oddûlení, zniãilo. Vyãlenilo ho z dvojrozmûrnû plo-
ché organizace tím, Ïe jej pfiedstavilo v rozmûrech tfiech.

Postoupil na Ïebfiíãku, dostalo se mu v˘hod, ale také proti
nûmu v Oddûlení narostla zá‰È. âím v˘‰e se dostal, tím snáze se
teì mÛÏe pfii pádu rozbít.

Kdyby udûlal chybu –

4

Úfiedník od Spravedlnosti vstoupil, letmo se rozhlédl kolem, pfie-
‰el na druhou stranu Rothova stolu a posadil se. Choval se pfii-
mûfienû své kvalifikaci nejvy‰‰ího stupnû. Roth se sebejistû po-
sadil do vedlej‰ího kfiesla.

Baley zÛstal stát a snaÏil se skr˘t ve své tváfii stopy pfiekva-
pení.

Roth ho sice varovat mohl, leã nevaroval. NeÏ aby mu cokoli
naznaãil, volil radûji svá slova co nejobezfietnûji.

Tím úfiedníkem byla Ïena.
Nebylo dÛvodu, aby nebyla. Îena mohla zastávat jakoukoli

funkci. Generálním tajemníkem mohla klidnû b˘t Ïena. Spousty
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Ïen byly napfiíklad v policejních sloÏkách, nûkteré dokonce
i v hodnosti kapitána.

PotíÏ byla v tom, Ïe bez upozornûní to nikdo neoãekával ani
v jednom z tûchto pfiípadÛ. B˘valy doby, kdy Ïeny zastávaly
správní posty v hojné mífie. O tom Baley vûdûl; v dûjinách se vy-
znal pomûrnû dobfie. Ov‰em tahle doba se niãím takov˘m nevy-
znaãovala.

Byla dost vysoká a v kfiesle sedûla ponûkud ‰krobenû. Její uni-
forma se od muÏské pfiíli‰ neli‰ila. Ani Ïádn˘ úães, Ïádná úprava
obliãeje. O jejím pohlaví v‰ak nemohlo b˘t pochyb díky jejím pr-
sÛm, jejichÏ v˘znaãnost se ani nesnaÏila skr˘vat.

Jednalo se o ãtyfiicátnici s obliãejem pravidelnû a ostfie fieza-
n˘ch rysÛ. Byla to pfiitaÏlivá Ïena stfiedního vûku s tmav˘mi vla-
sy bez viditeln˘ch ‰edin.

Ticho nepfieru‰ila otázkou, n˘brÏ oznámením: „Jste detektiv
Eliá‰ Baley, klasifikace C-7.“

„Ano, madam,“ odpovûdûl navzdory tomu Baley.
„Já jsem Lavinia Demacheková, podsekretáfika. Co se t˘ãe vás,

dá se fiíci, Ïe z hypervlnného vysílání si vás pamatuji tro‰ku jinak.“
Baley ztrápenû zakroutil hlavou. „Îe by se jim tedy povedlo

pfiedstavit mû takového, jak˘ jsem, o to se snad ani moc nesnaÏi-
li, madam.“ Tohle opakoval Baley ãastokrát.

„To bych ani netvrdila. Ve skuteãnosti vypadáte mnohem muÏ-
nûji, neÏ ten herec s dûtskou tváfií, kterého si vybrali.“

Baley na okamÏik zaváhal a pak se rozhodl chopit se nabízené
pfiíleÏitosti. Nebo snad vycítil, Ïe by tomu stejnû neodolal? „Máte
vybran˘ vkus, madam,“ pronesl dÛleÏitû.

Usmála se a Baleymu se znaãnû ulevilo. „Tomu bych samo-
zfiejmû ráda vûfiila. Ale teì by mû mnohem víc zajímalo, jak mi
vysvûtlíte, Ïe jste mû nechal tak dlouho ãekat?“

„Nebylo mi známo, Ïe byste chtûla pfiijet, madam, a mûl jsem
volno.“
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„Které jste strávil Venku, chápu.“
„Ano, madam.“
„Jste tedy jedním z tûch potfie‰tûncÛ, jak bych vás oznaãila,

kdybych nemûla dost vybran˘ vkus. Radûji se v‰ak místo toho ze-
ptám, jste-li jedním z tûch nad‰encÛ?“

„Ano, madam.“
„âekáte tedy, Ïe byste se mohl jednoho dne vystûhovat a obje-

vovat ve zmûti Galaxie nové svûty.“
„Já uÏ snad ani ne, madam. Tfieba se ukáÏe, Ïe uÏ na to budu

star˘, ov‰em –“
„Kolik, Ïe vám je?“
„âtyfiicet pût, madam.“
„No, nevypadáte na to. Mnû je náhodou taky pûtaãtyfiicet.“
„Nevypadáte na to, madam.“
„Star‰í nebo mlad‰í?“ znovu se zasmála. „Ale zanechme této

hry. SnaÏíte se mi naznaãit, Ïe uÏ jste dost star˘, neÏ abyste byl
prÛzkumníkem.“

„V na‰í spoleãnosti nemÛÏe b˘t prÛzkumníkem nikdo, kdo za
sebou nemá v˘cvik Venku. A ten zvládnou nejlépe mladí. MÛj syn
se snad jednou na nûjak˘ ten jin˘ svût dostane.“

„Myslíte? VÏdyÈ vy pfiece víte, Ïe Galaxii ovládají Vnûj‰í svûty?“
„Jenom padesát planet, madam. Obyvatelné – nebo pfiinej-

men‰ím obyvateln˘mi b˘t mohou – jsou v Galaxii ov‰em dal‰í
miliony svûtÛ, které podle v‰eho Ïádn˘m inteligentním Ïivotem
neopl˘vají.“

„Ano, ale ze Zemû se Ïádná loì bez svolení vesmífianÛ nedo-
stane.“

„Ale to bychom mohli dostat, madam.“
„Já vá‰ optimismus, pane Baley, bohuÏel nesdílím.“
„Mohl bych promluvit s vesmífiany, ktefií –“
„Vím, Ïe mÛÏete,“ fiekla Demacheková. „M˘m nadfiízen˘m je

Albert Minnim, kter˘ vás pfied dvûma lety vysílal na Solarii.“
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Dopfiála si mírného zkroucení rtÛ. „Herec, kter˘ ho ve své malé
roli, v onom hypervlnném dramatu pfiedstavoval, se mu dost po-
dobal, jak si vzpomínám. A jemu se to moc nelíbilo, jak si vzpo-
mínám rovnûÏ.“

Baley se rozhodl zmûnit téma. „Obrátil jsem se na podsekretáfie
Minnima –“

„Byl pov˘‰en.“
Baley se dost dobfie nevyznal v hodnotách klasifikaãních stupÀÛ.

„Jak˘ je jeho souãasn˘ titul, madam?“
„Tajemník.“
„Dûkuji vám. Obrátil jsem se na tajemníka s Ïádostí o povolení

náv‰tûvy Aurory za tímto úãelem.“
„Kdy to bylo?“
„Nedlouho po návratu ze Solarie. A tuto Ïádost jsem potom je‰-

tû dvakrát zopakoval.“
„PfiiãemÏ jste pfiíznivou odpovûì samozfiejmû nedostal.“
„Ne, madam.“
„Jste tím pfiekvapen?“
„Jsem tím zklamán, madam.“
„Nevidím nic, co by tomu nasvûdãovalo.“ Pohodlnû se opfiela

v kfiesle. „Na‰e vztahy se svûty vesmífianÛ jsou dost choulostivé.
MÛÏe vám sice pfiipadat, Ïe ta va‰e dvû odhalení situaci v mno-
hém usnadnila – a taky Ïe usnadnila. Stejnû jako pomohlo i to
pfií‰erné hypervlnné drama. Nicménû proces uvolÀování nedo-
spûl semhle,“ – pfiiblíÏila ukazováãek aÏ témûfi k palci – „n˘brÏ
jenom sem,“ naãeÏ roztáhla ruce daleko od sebe.

„Za tûchto okolností,“ pokraãovala, „bychom si jen stûÏí moh-
li dovolit riskovat va‰i cestu na Auroru, nejdÛleÏitûj‰í z Vnûj-
‰ích svûtÛ, a ãekat, jestli to snad nûjak nezv˘‰í mezihvûzdné
napûtí.“

Baleyho oãi se stfietly s jejími. „Byl jsem na Solarii a neublíÏi-
lo to vÛbec niãemu. Naopak –“
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„Ano, vím, ale tam jste byl na Ïádost vesmífianÛ, coÏ je parse-
ky vzdáleno tomu, dostat se tam na Ïádost na‰i. Tohle nemÛÏete
nevidût.“

Baley mlãel.
Aby potvrdila svoje oãekávání, lehce si odfrkla. „Od dob va‰ich

Ïádostí – které byly adresovány nadsekretáfii a velmi korektnû
jím pak opominuty – se situace zase zhor‰ila. A nejvíc v posled-
ním mûsíci.“

„Proto tohle jednání, madam?“
„Á, pán zaãíná b˘t netrpûliv˘?“ V její vylep‰ené intonaci to za-

znûlo cynismem. „Rád byste uÏ ze mne vymáãknul o co jde, Ïe?“
„Ne, madam.“
„Ale ano. A proã by taky ne? UÏ vás musím docela nudit. Do-

volte, abych se k tomu dostala otázkou, jestli znáte Dr. Hana
Fastolfa?“

„Setkal jsem se s ním asi pfied tfiemi lety v b˘valém Vesmír-
ném mûstû,“ odpovûdûl uváÏlivû Baley.

„Urãitû vám byl sympatick˘.“
„Byl pfiátelsk˘ – na vesmífiana.“
Následovalo dal‰í odfrknutí. „To si myslím. Víte o tom, Ïe se

v posledních dvou letech stal v˘znaãn˘m aurorsk˘m politikem?“
„Pr˘ byl ve vládû, fiíkal mi jeden – partner, s nímÏ jsem kdysi

spolupracoval.“
„R. Daneel Olivaw, vá‰ vesmífiansk˘ robotí pfiítel?“
„MÛj b˘val˘ partner, madam.“
„Pfii pfiíleÏitostném fie‰ení men‰ího problému dvou matemati-

kÛ na palubû vesmífianské lodi?“
Baley pfiik˘vl: „Ano, madam.“
„Jak vidíte, informace nám nechybí. Dr. Han Fastolfe byl v po-

sledních dvou letech víceménû tím nejzáfiivûj‰ím z majákÛ, nej-
dÛleÏitûj‰í osobností jejich Svûtové vlády a dokonce se v souvis-
losti s jeho jménem mluví i o pfiedsednictví. Pfiedseda, abyste
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rozumûl, je tím nejvy‰‰ím pfiedstavitelem, jakého Aurofiané vÛ-
bec mají.“

Baley zopakoval svoje: „Ano, madam,“ zatímco se ptal sám
sebe, kdy uÏ koneãnû nakousne tu obzvlá‰È choulostivou záleÏi-
tost, o níÏ mluvil komisafi.

Demacheková nevypadala, Ïe by s tím chtûla nûjak spûchat.
„Fastolfe je – umírnûn˘. Jak o sobû aspoÀ prohla‰uje. On se do-
mnívá, Ïe Aurora – a Vnûj‰í svûty vÛbec – uÏ ze své cesty se‰la,
stejnû jako cítíte vy, jak pfiedpokládám, Ïe i my na Zemi jsme se
dostali nûkam jinam, neÏ jsme pÛvodnû chtûli. Jeho pfiáním je
vrátit se zpût ke zmírnûní robotizace, k rychlej‰í v˘mûnû genera-
cí a ke spojenectví a pfiátelství se Zemí. My ho pfiirozenû podpo-
rujeme – ale ne zase moc hlasitû. Kdybychom projevovali svou
náklonnost aÏ pfiíli‰ otevfienû, mohlo by se mu to také dost dobfie
stát polibkem smrti.“

Baley zvedl hlavu: „Jsem pfiesvûdãen, Ïe on by podporoval
i prÛzkum a osídlování jin˘ch svûtÛ námi ze Zemû.“

„Tomu vûfiím rovnûÏ. A domnívám se, Ïe vám uÏ o tom leccos
naznaãil.“

„Ano, madam, pfii na‰em setkání.“
·piãkami prstÛ k sobû Demacheková spojila dlanû a podepfie-

la si jimi bradu. „Myslíte, Ïe jsou jeho názory podpofieny i obec-
n˘m mínûním Vnûj‰ích svûtÛ?“

„To nevím, madam.“
„Já se obávám, Ïe ne. Mnoh˘m je to lhostejné. Celá legie jich

proti nûmu stojí pfiímo. To, Ïe se dosud drÏí tak blízko moci, je
zfiejmû zásluhou pfiedev‰ím jeho politické obratnosti a osobní
oddanosti neÏ ãehokoli jiného. Ov‰em nejvût‰í jeho slabinou bu-
dou nejspí‰ právû sympatie k Zemi. Tûch je proti nûmu sou-
stavnû zneuÏíváno, coÏ samozfiejmû ovlivÀuje ty, ktefií se pak
budou na posuzování jeho zámûrÛ podílet. Pokud bychom vás
poslali na Auroru, sebemen‰í va‰e zaváhání by protipozemské
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nálady jenom vyhrotilo a samozfiejmû by oslabilo i jeho pozici.
Dost moÏná i osudovû. A Zemû si takové riziko prostû dovolit
nemÛÏe.“

„Chápu,“ zabruãel Baley.
„Ov‰em Fastolfe se pro toto riziko rozhodl. Byl to samozfiejmû

on, kdo dal podnût k va‰emu vyslání na Solarii, to bylo ov‰em
v dobû, kdy se na politické v˘sluní teprve dostával a byl tedy je‰-
tû velmi pfiístupn˘. S postupem ãasu mûl stále více co ztratit
a my museli brát zfietel na prospûch více neÏ osmi miliard Po-
zem‰ÈanÛ. I proto je tedy souãasná politická situace tak nesnesi-
telnû napjatá.“

Zmlkla a Baley koneãnû mohl poloÏit svou otázku: „CoÏ kon-
krétnû pfiedstavuje co, madam?“

„Zdá se,“ spustila znovu Demacheková, „Ïe se Fastolfe zapletl
do váÏného a bezprecedentního skandálu. Nepodafií-li se mu si-
tuaci zvládnout, skonãí to nejspí‰ jeho politick˘m pádem, coÏ
bude záleÏitost nûkolika t˘dnÛ. Bude-li nadlidsky chytr˘, moÏ-
ná to protáhne na nûkolik mûsícÛ. Ov‰em dfiíve nebo pozdûji
o svou politickou moc stejnû pfiijde – coÏ by pak pro Zemi mohlo
znamenat skuteãnou pohromu.“

„MÛÏu se zeptat, z ãeho je vlastnû obvinûn? Korupce? Vlasti-
zrada?“

„Nic tak bezv˘znamného. Jeho nepfiátelé nemají v Ïádném pfií-
padû s jeho osobní bezúhonností vÛbec nic spoleãného.“

„Tedy zloãin z vá‰nû? VraÏda?“
„VraÏda sice ano, ale ne tak zcela.“
„Nerozumím, madam.“
„Pane Baleyi, na Aurofie jsou lidské bytosti, ale i roboti, z nichÏ

vût‰ina se podobá tûm na‰im – tedy nejsou nijak zvlá‰È vyspûlí.
Nicménû tam mají i pár humanoidních robotÛ, ktefií jsou lidem
podobni natolik, Ïe za nû mohou b˘t i povaÏováni.“

Baley pfiik˘vl: „O tom bych mûl nûco vûdût.“
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„Pfiedpokládám, Ïe zniãení lidského robota není tak úplnû
vraÏdou v pravém slova smyslu.“

Baley se s roz‰ífien˘ma oãima naklonil dopfiedu a vykfiikl:
„U Jehovábela, Ïenská! Dost uÏ této hry. Chcete mi snad fiíct, Ïe
Dr. Fastolfe zabil R. Daneela?“

Roth vyskoãil na nohy a vyrazil k Baleymu, podsekretáfika
Demacheková ho v‰ak mávnutím ruky poslala zpût. Vypadala
nevzru‰enû.

„Vzhledem k okolnostem,“ podotkla, „vám va‰i nezdvofiilost
promíjím, Baleyi. Ne, R. Daneel zabit nebyl. On totiÏ není na
Aurofie jedin˘m humanoidním robotem. Zabit, pfiejete-li si uÏí-
vat tohoto nepfiesného oznaãení, byl jin˘ takov˘ robot, nikoli
R. Daneel. Abych byla pfiesnûj‰í, zniãena byla pouze jeho mysl,
zato dokonale; bylo zji‰tûno, Ïe do‰lo k trvalému a nezvratné-
mu robloku.“

Baley zareagoval: „A oni tvrdí, Ïe to udûlal Dr. Fastolfe?“
„Tohle tvrdí jenom jeho nepfiátelé. Extrémisté, ktefií chtûjí, aby

byla Galaxie osídlována v˘luãnû vesmífiany, a ktefií nám, Po-
zem‰ÈanÛm, pfiejí, abychom vÛbec vymizeli z Vesmíru. Kdyby
byli tito extrémisté nûjak schopni v pfií‰tích pár t˘dnech, pfied
volbami, zv˘‰it svÛj vliv, vláda by se zcela urãitû dostala pod je-
jich kontrolu a následky by pak mohly b˘t odhadnuty jen stûÏí.“

„A proã je ten roblok tak politicky dÛleÏit˘? Nechápu.“
„Jistá si nejsem vÛbec niãím,“ pronesla váhavû Demacheková.

„Ani si netroufám tvrdit, Ïe bych rozumûla aurorské politice. Je-
nom soudím, Ïe extrémisté ty humanoidní roboty nûjak pojali do
sv˘ch plánÛ a Ïe ta destrukce jednoho z nich je dost rozlítila.“
Se‰pulila rty. „Jejich politici se mi zdají aÏ dost zmatení. Bude
vám patfiit ve‰ker˘ mÛj obdiv, podafií-li se vám b˘t z nich alespoÀ
trochu moudr˘.“

Baley se snaÏil zachovat si svou sebekontrolu a zároveÀ ãelit pod-
sekretáfiãinû pohledu. VáÏn˘m hlasem se zeptal: „Proã jsem tady?“

– 30 –

Isaac Asimov

Asim - Rúsvit A5 - zlom  22.9.1956 21:08  Stránka 30



„KvÛli Fastolfovi. Jednou jste se uÏ kvÛli vraÏdû do vesmíru vypra-
vil a uspûl jste. Fastolfe vás chce vyzkou‰et znovu. Máte odletût na
Auroru a tam vypátrat, kdo za onen roblok nese odpovûdnost. Tvrdí
pfiitom, Ïe je to jediná moÏnost, jak odrazit bûsnûní extrémistÛ.“

„Nejsem robotik. Nevím nic o Aurofie.“
„Ani o Solarii jste nic nevûdûl a povedlo se. Podstata, Baleyi,

spoãívá v tom, Ïe nejen Fastolfe, ale i my bychom dost rádi vûdû-
li, coÏe se to tam skuteãnû stalo. VÛbec není v na‰em zájmu, aby
byl Dr. Fastolfe zlikvidován. NeboÈ dojde-li k tomu, dost pravdû-
podobnû se Zemû pro ty vesmífianské extrémisty stane pfiedmû-
tem nepfiátelství tak stra‰ného, Ïe s niãím podobn˘m jsme se aÏ
dosud nestfietli. A my samozfiejmû nechceme, aby k nûãemu ta-
kovému do‰lo.“

„CoÏ si ov‰em já na zodpovûdnost vzít nemÛÏu. Ten úkol je –“
„Bezmála neprovediteln˘. To je nám jasné, ov‰em na vybranou

ani tak nemáme. Fastolfe na tom trvá – a za ním, pofiád je‰tû,
stojí aurorská vláda. Pokud vy tam odmítnete jít, nebo my vás
tam odmítneme pustit, budeme muset poãítat s aurorskou odve-
tou. PÛjdete-li a podafií-li se vám uspût, my budeme u‰etfieni a vy
budete pfiimûfienû odmûnûn.“

„A pÛjdu-li a neuspûju?“
„Potom pro nás asi bude nejv˘hodnûj‰í vidût to tak, Ïe tím

není vinna Zemû, n˘brÏ va‰e osoba.“
„Jin˘mi slovy, úfiednictvo si kÛÏi nespálí.“
Demacheková zakroutila hlavou: „Spí‰ bychom to mohli fiíct

tak, Ïe vy budete vhozen do vody, a my budeme doufat, Ïe se
v tom Zemû zas tak moc nevymáchá. Jeden ãlovûk ve srovnání
s celou planetou, to nejsou aÏ tak ‰patné obchodnické poãty.“

„No, vzhledem k m˘m vyhlídkám na úspûch se pro mû, kdyÏ
nikam nepÛjdu, zas tak moc nemûní.“

„Sám víte nejlépe,“ ozvala se uÏ mírnûji Demacheková, „Ïe si
vás Aurora vyÏádala a Ïe prostû odmítnout nemÛÏete. A proã bys-
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te vlastnû taky odmítal? Pfied dvûma lety jste o povolení vycesto-
vat na Auroru Ïádal sám, a kdyÏ jste byl odmítnut, byl jste z toho
velmi rozhofiãen.“

„JenomÏe nûco jiného je v klidu se dohodnout na pfiípadné po-
moci pfii osídlování jin˘ch svûtÛ, a nûco jiného je –“

„Ale vÏdyÈ vám nic nebrání, abyste se dál nepokou‰el vyÏádat si
jejich pomoc pro to va‰e vysnûné osídlování jin˘ch svûtÛ, Baleyi.
Koneãnû, jen si pfiedstavte, co teprve kdybyste uspûl. VÏdyÈ ani
tohle nelze vylouãit. V tom pfiípadû vám bude Fastolfe zavázán
je‰tû víc a také pro vás bude moci udûlat mnohem víc neÏ teì.
A samozfiejmû i my vám budeme za va‰i pomoc pfiimûfienû vdûã-
ni. Nemá snad tohle riziko své hodnoty? Nejedná se naopak o vel-
korysost? Jsou-li tedy va‰e ‰ance na úspûch, v pfiípadû, Ïe pÛjde-
te, sebemen‰í, tak pakliÏe jít odmítnete, jsou vyloÏenû nulové.
Pfiem˘‰lejte o tom, Baleyi, ale prosím vás – ne moc dlouho.“

Baley stiskl rty a koneãnû, vûdom si toho, Ïe jinou volbu sku-
teãnû nemá, se zeptal: „Kolik mám tedy ãasu?“

Hlas Demachekové byl mrazivû klidn˘. „PÛjdeme. Myslím, Ïe
jsem vám jiÏ dostateãnû vysvûtlila, Ïe na vybranou skuteãnû ne-
máme – a tudíÏ nemáme ani ãas. Odlétáte,“ pohlédla na zápûstí
na svÛj ãasov˘ prouÏek, „pfiesnû v ‰est hodin.“

5

Kosmodrom se nacházel na v˘chodním okraji Mûsta, témûfi v jiÏ
neobydleném pásmu, pfiesnûji Vnûj‰ku. Tuto skuteãnost ov‰em
ponûkud zmírÀovalo zji‰tûní, Ïe v˘dejny lístkÛ i ãekárny byly
vlastnû je‰tû ve Mûstû, a Ïe pfiístup do lodi samotné je zabezpe-
ãován vozem a krytou dráhou. Podle zvyklostí se v‰echny starty
odb˘valy v noci, aby byl dojem Vnûj‰ku, pod pfiíkrovem temnoty,
je‰tû více otupen.
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Ve srovnání s pozemskou pfielidnûností zas tak ru‰no na Kos-
modromu nebylo. Pozem‰Èané planetu opou‰tûli jen zfiídka
a tak ve‰ker˘ provoz v podstatû spoãíval v˘hradnû na obchodní
ãinnosti, kterou nakonec stejnû obstarávali pouze roboti a ves-
mífiané.

Na nalodûní ãekající Eliá‰ Baley se jiÏ za souãást Zemû ani ne-
povaÏoval.

Bentley sedûl vedle a spolu s nimi uÏ tam bylo jenom zasmu‰i-
lé ticho. Dokud nepromluvil Ben. „Nemyslím, Ïe by se sem mámû
chtûlo.“

„Podafiilo se ti ji uklidnit?“
„Dûlal jsem, co jsem mohl, Bene. Ale ona si stejnû myslí, Ïe se

se mnou buìto zfiítí loì, a nebo Ïe mû vesmífiané zabijí, jen co na
Aurofie pfiistanu.“

„Ze Solarie ses vrátil.“
„Právû proto ji to teì podruhé tû‰í je‰tû mnohem ménû. Do-

mnívá se totiÏ, Ïe míra ‰tûstí je jiÏ vyãerpána. AÈ tak nebo tak,
v‰ak ona si poradí. A ty jí v tom, Bene, pomÛÏe‰. Nûjakou chvíli
zÛstaÀ s ní, a aÈ uÏ bude dûlat cokoli, o osídlování nov˘ch planet
nemluv. V‰ak ví‰, Ïe ve skuteãnosti se trápí právû kvÛli tomu.
Cítí, Ïe jí za pár let odejde‰. A taky je jí jasné, Ïe ona sama nebu-
de schopna odejít a Ïe uÏ tû tedy víckrát neuvidí.“

„Tfieba to ani nutné nebude,“ zamyslil se Ben. „Tfieba se najde
jiné fie‰ení.“

„Ty se na to mÛÏe‰ je‰tû dívat takhle, ale ona uÏ jen stûÏí, tak
o tom, prosím tû, nemluv, zatímco budu pryã. Dobrá?“

„Dobrá. Myslím, Ïe ji trochu znervózÀuje i Gladia.“
Baley ostfie vzhlédl. „Tys –“
„Ani slovem. Ví‰, jenomÏe ona tu hypervlnnou vûc vidûla také

a navíc ví, Ïe je teì na Aurofie.“
„No a co? Na tak velké planetû. Nebo si snad myslí‰, Ïe mû

bude Gladia Delarreová ãekat uÏ na Kosmodromu? U Jehovábe-
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la, Bene, coÏpak tvoje matka neví, Ïe ta hypervlnná sraãka byla
z devíti desetin v˘myslem?“

Se zfiejm˘m úsilím zmûnil Ben téma hovoru. „Vypadá to le-
graãnû – sedí‰ tady a nikde Ïádné zavazadlo.“

„Sedím tady a mám toho víc neÏ dost. Mám ‰aty, ve kter˘ch
normálnû chodím, ne? Jen co se dostanu na palubu, hned mi je
seberou. Nejdfiív je chemicky o‰etfií a pak je nejspí‰ vyhodí do
vesmíru. NaãeÏ mi dají nûco úplnû nového a potom budu dezin-
fikován, oãi‰tûn a vnitfinû promazán i já. Jednou uÏ jsem tím
pro‰el.“

Nové ticho zahnal opût Ben: „Ví‰, tati –“ Zmlkl. Zkusil to je‰tû
jednou: „Ví‰, tati,“ ale o moc lépe to nedopadlo.

Baley se na nûj upfienû zahledûl. „Co bys mi rád fiekl, Bene?“
„Tati, pfiipadám si jako stra‰n˘ osel, kdyÏ to fiíkám, ale mys-

lím, Ïe to tak je lep‰í. Ty pfieci nejsi Ïádn˘ hrdina. Nikdy by mû
ani nenapadlo, Ïe bys jím mohl b˘t. Jsi prima chlap a nejlep‰í
otec, jakého mÛÏu mít, ale hrdina, to ne.“

Baley zamruãel.
„Ale pfiesto,“ pokraãoval Ben, „kdyÏ to tak prom˘‰lím, byl jsi to

vlastnû ty, kdo vymazal Vesmírné mûsto z mapy; a byl jsi to ty,
kdo získal Auroru na na‰i stranu; a byl jsi to znovu ty, kdo zahá-
jil cel˘ tenhle projekt osídlování jin˘ch svûtÛ. Tati, tys pro Zemi
udûlal mnohem víc, neÏ celá vláda dohromady. Proã si tû teda víc
nepovaÏují?“

Baley se usmál: „ProtoÏe ve skuteãnosti Ïádn˘ hrdina nejsem
a protoÏe i to hloupé hypervlnné drama bylo nakonec pfiipsáno
taky mnû. Nadûlalo mi nepfiátele ze v‰ech lidí na Oddûlení, zne-
klidnilo tvou matku, a mnû samotnému dodalo povûst takovou,
Ïe se podle ní prostû chovat nedokáÏu.“ Kolem jeho zápûstí pro-
blesklo svûtlo – uÏ je ãas. Vstal. „UÏ musím jít, Bene.“

„Vím. Ale to, co jsem ti chtûl, tati, fiíct, bylo, Ïe já si tû váÏím.
A Ïe aÏ se vrátí‰, tak Ïe uÏ to nebudu fiíkat jenom já, ale v‰ichni.“
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Baley cítil, Ïe je‰tû chvíli a uÏ uÏ se rozpláãe. Rychle pfiik˘vl,
poloÏil ruku na synovo rameno a za‰eptal: „Díky. A opatruj se –
svou matku taky – zatímco tady nebudu.“

Ode‰el, ani se neohlédl. Mûl Benovi je‰tû fiíct, Ïe na Auroru od-
chází, aby tam projednal jejich osídlování. Kdyby se mu to poda-
fiilo, mohl by se vrátit jako vítûz. Kdyby –

Pomyslel si: Budu se vracet do nemilosti – vrátím-li se vÛbec.
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2. Daneel

6

Baley byl na kosmické lodi potfietí a ani ty dva roky, které od té
doby uplynuly, mu Ïádn˘m zpÛsobem vzpomínky na první dva
lety nezkalily. Pfiesnû vûdûl, co ho ãeká.

Nejdfiív izolace, kam se na nûj, s v˘jimkou robotÛ, nepfiijde ni-
kdo ani podívat, natoÏ aby s ním nûco provádûl. Tam podstoupí
lékafiské vy‰etfiení – desinfekci a sterilizaci. (V̆ stiÏnûj‰í oznaãe-
ní neexistuje.) Tam se ho pokusí zpracovat do takové míry, aby se
posléze mohl k nemocemi vystra‰en˘m vesmífianÛm, ktefií v Po-
zem‰Èanech vidí jen vaky rozliãn˘ch infekcí, alespoÀ pfiiblíÏit.

Ale v‰echno pfiece jenom stejné nebude. Tentokrát se jiÏ bude
v‰eho bát mnohem ménû. I onen pocit opou‰tûní lÛna by tento-
krát mohl b˘t mnohem pfiijatelnûj‰í.

RovnûÏ by mohl b˘t lépe pfiipraven na prostornûj‰í okolí.
A urãitû také bude trvat na tom, aby mu dovolili pohlédnout do
vesmíru. (Nicménû ãelisti pfii tomto troufalém pomy‰lení pfiece
jenom stiskl o nûco pevnûji.)

Bude se to li‰it od fotografií noãní oblohy pofiízen˘ch z Vnûj-
‰ku?

Vzpomnûl si na svou první náv‰tûvu planetária (samozfiejmû
pod ochrann˘mi kfiídly Mûsta). Tenkrát se Ïádné vzru‰ení
z Vnûj‰ku nedostavilo, Ïádn˘ vnitfiní neklid.

Pak zaÏil dvû – ne, tfii – noci v otevfieném prostoru, kdy proti
skuteãné obloze vidûl skuteãné hvûzdy. Bylo to sice o trochu
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ménû úchvatné neÏ planetárium, ale na druhou stranu tam fou-
kal studen˘ vítr a rovnûÏ pocit vzdálenosti byl mnohem dûsivûj-
‰í – coÏ se ov‰em vÛbec nedalo srovnávat s dobou denní, kdy do
okolí uklidnûní vná‰elo zase aÏ stmívání.

âemu se tedy bude pohled na hvûzdy z pozorovacího okna ves-
mírné lodi podobat více? Planetáriu nebo pozemské noãní obloze?
A nebo pfii tom koneãnû nûco zaÏije?

Soustfiedil se na tyto vûci zámûrnû, aby tak oslabil my‰lenky
na opu‰tûnou Jessie, Bena a Mûsto.

Odmítl vÛz a krátkou vzdálenost od brány k lodi pfiekonal
pû‰ky. Odvahu pouze pfiedstíral, koneckoncÛ byla to jenom za-
stfie‰ená arkáda.

PasáÏ mírnû zatáãela a Baley se ohlíÏel zpût, dokud vidûl na
jejím druhém konci Bena. Zvedl nenucenû ruku, jako kdyby chtûl
nastupovat na expresní dráhu do Trentonu. Baley mu odpovídal
divok˘m máváním obûma rukama, první dva prsty kaÏdé z nich
pak mûl roztaÏeny do starobylého symbolu vítûzství.

Vítûzství? Spí‰ gesto marnosti, utvrzoval sám sebe Baley.
Upnul se k dal‰í my‰lence, která se ho poãala zmocÀovat, za-

plÀujíc tak prázdné místo. V ãem by bylo jiné naloìování na ves-
mírnou loì ve dne, kdy by jasné slunce ozafiovalo kovov˘ trup
lodi, jeho samého i ostatní, ktefií by nastupovali s ním, prostû
kdyby v‰echno bylo vystaveno Vnûj‰ku?

Jak˘ je to pocit, uvûdomovat si nezmûrnou mrÀavost válcovi-
tého svûta, kter˘ se zanedlouho oddûlí od svûta nekoneãnû vût-
‰ího, k nûmuÏ byl doãasnû pfiipoután a kter˘ pak bude sám
ztracen ve Vnûj‰ku nekoneãnû vût‰ím, neÏli je nûjak˘ Vnûj‰ek
na Zemi, aÏ po nekoneãnû rozprostfienou Nicotu, která se na-
chází v dal‰í –

Zuby nehty se drÏel pevného chodníku, jen aby nebyl nucen
mûnit svÛj v˘raz – nebo si to tak pfiinejmen‰ím myslel. Pfiesto jej
robot, kráãející po jeho boku, pfiimûl zastavit.
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„Jste v pofiádku, pane?“ (Nikoli „Pane“, ale jenom „pane“. Byl
to aurorsk˘ robot.)

„Jsem v pofiádku, chlapãe,“ pohlédl na nûj Baley. „MÛÏeme po-
kraãovat.“

Upfiel oãi do zemû a neodváÏil se je zvednout, dokud se pfied
nimi netyãila loì.

Aurorská loì.
Baley ve‰el dovnitfi a neubránil se srovnávání – Aurora vedla.

Jeho pokoj byl vût‰í, neÏ ten, kter˘ mu pfiidûlili pfied dvûma lety:
luxusnûj‰í, pohodlnûj‰í.

Pfiesnû vûdûl, co bude následovat, a proto ze sebe bez jakého-
koli pobízení v‰echno svlékl. (MoÏná k likvidaci ‰atÛ pouÏijí plas-
mov˘ hofiák. Urãitû mu je ov‰em pfii návratu na Zemi nevrátí –
pokud se tedy vÛbec vrátí on. Nesetkával se s tím poprvé.)

Nové obleãení dostal aÏ po dÛkladné koupeli, po vy‰etfiení, po
dávkách lékÛ a injekcí. Nakonec tyto pokofiující procedury pfiijí-
mal témûfi nad‰enû. AspoÀ nemusel myslet na to, co se dûje ko-
lem. Takhle si vlastnû ani neuvûdomoval prvotní zrychlení a jen
stûÏí mûl ãas pfiem˘‰let o okamÏiku, ve kterém opou‰tûl Zemi
a nofiil se do vesmíru.

KdyÏ uÏ byl koneãnû obleãen, ne‰Èastnû na sebe pohlédl do zr-
cadla. Materiál, aÈ uÏ to bylo cokoli, byl hladk˘ a oboustrann˘,
a spolu se zmûnou úhlu pohledu mûnil i barvy. Kotníky mûl obe-
pnuty nohavicemi kalhot, které byly potom pfiekryty svr‰ky bot,
tvarovan˘mi pfiímo podle nohou. Podobné to bylo i s jeho zápûs-
tími, která mûl pevnû staÏena rukávy od blÛzy, pfiecházejícími
potom v tenké prÛhledné rukavice. Krk byl zahalen horní ãástí
blÛzy, ke které mohla b˘t v pfiípadû potfieby pfiipojena kapuce.
Takhle omotan˘ nebyl kvÛli vlastnímu pohodlí, n˘brÏ, jak uÏ sta-
ãil poznat, z dÛvodu co nejvût‰í ochrany vesmífianÛ sam˘ch.

Jak tak na sebe hledûl, dospûl k pocitu, Ïe musí b˘t ‰ílenû
mokr˘, Ïe mu musí b˘t ‰ílené horko, Ïe to musí b˘t stra‰nû ne-

– 38 –

Isaac Asimov

Asim - Rúsvit A5 - zlom  22.9.1956 21:08  Stránka 38



pohodlné. Pfiesto nic takového necítil. K jeho obrovské radosti ne-
byl ani zpocen˘.

Dospûl tedy k logickému závûru a obrátil se na robota, kter˘
ho doprovázel na loì, kde s ním zÛstal. „Hochu, jsou tyhle kal-
hoty vybaveny tepelnou regulací?“

Robot pfiik˘vl: „Samozfiejmû, pane. Je to obleãení do kaÏdého
poãasí. Jedná se o dokonalé, a pfiimûfienû tomu i drahé, obleãení.
Takové si mÛÏe dovolit jen nûkolik AurofianÛ.“

„CoÏe? U Jehovábela!“
Nevûfiícnû pohlédl na robota. Vypadal jako dost primitivní, ne-

pfiíli‰ se od sv˘ch kolegÛ na Zemi li‰ící, model. Ov‰em v jeho
vzezfiení se objevovaly urãité detaily, kter˘mi pozem‰tí roboti
neopl˘vali. Dokázal na pfiíklad do urãité míry mûnit svÛj v˘raz.
Pfii proná‰ení poznámky o zámoÏn˘ch Aurofianech se totiÏ jako-
by usmíval.

Povrchem jeho tûla byl nejspí‰ kov, na kterém bylo cosi, co se
lehce podvolovalo kaÏdému jeho pohybu, nûco, co bylo barevnû
pfiizpÛsobivé a pfiíjemnû kontrastní. Zkrátka a dobfie, zatímco
ãlovûk by v nûãem takovém vypadal velice slu‰nû a solidnû, tak
tenhle robot, kter˘ zas tak zcela lidskou podobou neopl˘val, ne-
vypadal jinak neÏ jen jako obleãen˘ robot.

„Jak bych ti mohl fiíkat, chlapãe?“ oslovil ho Baley.
„Jsem Giskard, pane.“
„R. Giskard?“
„Pfiejete-li si, pane.“
„Je na lodi knihovna?“
„Ano, pane.“
„A mÛÏe‰ mi donést nûjaké mikrofilmy o Aurofie?“
„Jakého druhu, pane?“
„Dûjiny – politické vûdy – geografii – nûco, za pomoci ãeho bych

si mohl doplnit údaje o planetû.“ 
„Ano, pane.“
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„A prohlíÏeãku.“
„Ano, pane.“
Robot ode‰el dvojit˘mi dvefimi a Baley na sebe odhodlanû k˘vl.

Pfii minulé cestû na Solarii ho takovéto vyuÏití jinak promarnû-
n˘ch chvil, stráven˘ch kfiiÏováním prostoru, nenapadlo. Za po-
slední dva roky pfiece jenom ponûkud pokroãil.

Pokusil se otevfiít dvefie, jimiÏ robot právû vy‰el. Byly zamãe-
né a tûsnû doléhající. Byl by znaãnû pfiekvapen, kdyby tomu tak
nebylo.

Jal se prozkoumávat pokoj. Na‰el tam hypervlnnou obrazovku.
ZbûÏnû se dotkl ovládání a vedle nûj vybuchla hudba. Ta v nûm
vzbuzovala pocity nelibosti, i kdyÏ se mu koneãnû podafiilo sníÏit
její hlasitost. Bfiinkání a disharmonie. Nástroje orchestru se mu
zdály jaksi nezfietelné a zkreslené. Musel se dotknout je‰tû nûkoli-
ka tlaãítek, neÏ se mu podafiilo program zmûnit. Na obrazovce se
objevil zápas vesmírného fotbalu, hry pfiesazené do podmínek nu-
lové gravitace. Míã plul v pfiím˘ch liniích, zatímco hráãi (kter˘ch
bylo na kaÏdé stranû snad aÏ pfiíli‰ mnoho a ktefií své pohyby
usmûrÀovali pomocí ploutví, pfiipevnûn˘ch na záda, lokty a kole-
na) se vzná‰eli v ladn˘ch kfiivkách. Neobvyklé pohyby Baleymu
pÛsobily pocity závratû. Naklonil se dopfiedu, kde znovu nalezl
a pouÏil vypínaã právû ve chvíli, kdy se za ním otevfiely dvefie.

Otoãil se a byl velice udiven tím, Ïe vidí nûkoho jiného, neÏ
oãekávaného R. Giskarda. Nûjakou dobu mu trvalo, neÏ si uvû-
domil, Ïe pfied sebou má dokonale lidskou postavu s dozadu sãe-
san˘mi bronzov˘mi vlasy, obleãenou navíc do odûvu tradiãního
stfiihu a barev.

„U Jehovábela!“ vypravil ze sebe témûfi za‰krcen˘m hlasem
Baley.

„Kolego Eliá‰i,“ popo‰el dopfiedu ten druh˘, mírn˘ a váÏn˘
úsmûv ve tváfii.

„Daneeli!“ rozpfiáhl Baley ruce a pevnû robota objal. „Daneeli!“ 
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7

Baley nepfiestával svírat Daneela, toho neãekaného a jediného
blízkého ãlovûka na lodi, jediné pojítko s minulostí. Visel na nûm
v záplavû úlevy a citového rozpoloÏení.

A potom, kdyÏ si kousek po kousku zaãal v‰echno uvûdomovat,
mu bylo jasné, Ïe neobjímá Daneela, n˘brÏ R. Daneela – Robota
Daneela Olivawa. Objímal robota a ten se lehce pfiidrÏoval jeho,
setrvával v objetí pfiesvûdãen, Ïe tento akt pfiiná‰í lidské bytosti
potûchu. Sná‰el to navzdory tomu, Ïe mu pozitronové potenciály
mozku umoÏÀovaly objetí odmítnout, pouze v‰ak za cenu lidské-
ho zklamání a rozpakÛ.

Nepfiekonateln˘ První zákon robotiky fiíká: Robot nesmí ublí-
Ïit lidské bytosti – a nesmí tedy ani odmítnout pfiátelské gesto.

Pomalu, tak aby nedal najevo své vlastní rozmrzení, se Baley
vymanil z objetí. Dokonce se chopil robotovy ruky a stiskl ji dou-
faje, Ïe tak zahladí i poslední známky studu.

„Naposledy jsem tû, Daneeli, vidûl,“ fiekl Baley, „kdyÏ jsi spolu
s tûmi dvûma matematiky pfiistál na Zemi. Vzpomíná‰?“

„Samozfiejmû, kolego Eliá‰i. KaÏdé na‰e setkání mi pfiiná‰í po-
tû‰ení.“

„PociÈuje‰ dojetí?“ zeptal se Baley opatrnû.
„NedokáÏu srovnávat moje pocity s lidsk˘mi, kolego Eliá‰i.

Mohu jenom fiíct, Ïe pfii pohledu na vás mnou moje my‰lenky
proudí mnohem snáze, a Ïe gravitace, pÛsobící na mé tûlo, na
mne doléhá s mnohem men‰ím dÛrazem, rozeznávám v‰ak i dal-
‰í zmûny. Pfiedstavuji si, Ïe to, co cítím, mÛÏe odpovídat pfiibliÏ-
nû tomu, ãemu vy fiíkáte radost.“

Baley pfiik˘vl. „V‰echno, co pociÈuje‰, kdyÏ mû vidí‰, star˘ pfií-
teli, a co ti tedy pomáhá dostat se do mnohem pfiíjemnûj‰ího sta-
vu, neÏ v jakém se nachází‰, kdyÏ mû nevidí‰, pfiiná‰í potû‰ení
i mnû – dafií-li se ti to tedy vnímat. Ale jakto, Ïe jsi tady?“
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„Giskard Reventlov mi ohlásil va‰i –“ R. Daneel zmlkl.
„Oãistu?“ doplnil ho cynicky Baley.
„Desinfekci,“ dopovûdûl R. Daneel. „Domníval jsem se, Ïe jiÏ

mohu vstoupit.“
„Snad se taky nebojí‰ nemocí?“
„VÛbec ne, kolego Eliá‰i, ale pak bych se jen stûÏí mohl pfiiblíÏit

k ostatním na lodi. Lidé z Aurory jsou dost citliví na sebemen‰í
nebezpeãí infekce, pfiipou‰tím, Ïe nûkdy aÏ za rozumn˘ odhad
pravdûpodobnosti.“

„Chápu, ale já jsem se tû neptal jak to, Ïe jsi tady právû teì,
ale jak to, Ïe jsi tady vÛbec?“

„Dr. Fastolfe, jehoÏ úfiadu jsem souãástí, mi vydal pfiíkaz,
abych se nalodil na palubu a vyzvedl vás tady hned z nûkolika
dÛvodÛ. Pokládá totiÏ za vhodné, abyste se dozvûdûl co nejvíce
podrobností ohlednû té pro vás zcela urãitû obtíÏné mise.“

„To je od nûj velice laskavé a jsem mu za to vdûãn˘.“
R. Daneeel se v rozpaãitém uznání uklonil. „Dr. Fastolfe se

rovnûÏ domníval, Ïe by mi setkání s vámi mohlo pfiinést –“ robot
se odmlãel – „vhodné pocity.“

„Potû‰ení, chce‰ fiíci, Daneeli.“
„Pokud bych mohl uÏít tohoto termínu, pak ano. A tfietí dÛvod

– ten nejdÛleÏitûj‰í –“
Vtom se znovu otevfiely dvefie a ve‰el R. Giskard.
Baley se k nûmu otoãil a pocítil nával nelibosti. Nedalo se po-

minout, Ïe R. Giskard coby robot potvrzoval svou pfiítomností
DaneelÛv (R. DaneelÛv, jak si Baley opût náhle uvûdomil) robo-
tismus, a to i pfiesto, Ïe z tûchto dvou byl Daneel mnohem doko-
nalej‰í. Baley nechtûl, aby byl DaneelÛv robotismus zv˘razÀo-
ván; nechtûl se cítit poníÏen svou neschopností pohlíÏet na
Daneela jako na vûc, radûji by v nûm vidûl lidskou bytost, fieãeno
ponûkud nabubfiele.

„Co je, chlapãe?“ zeptal se ho netrpûlivû.
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„Pfiinesl jsem vám vámi poÏadované mikrofilmy, pane,“ odpo-
vûdûl R. Giskard, „a prohlíÏeãku.“

„Dobrá, poloÏ je. PoloÏ je. A mÛÏe‰ jít. ZÛstane tady se mnou
Daneel.“

„Ano, pane.“ Robotovy oãi – slabû planoucí, na rozdíl od Danee-
lov˘ch, jak si Baley v‰iml – se krátce stoãily k R. Daneelovi, jako
by vyÏadoval pfiíkaz od vy‰‰í bytosti.

R. Daneel poznamenal: „Bylo by vhodné, pfiíteli Giskarde, kdy-
byste zÛstal za dvefimi.“

„Ano, pfiíteli Daneeli,“ fiekl R. Giskard.
Robot zmizel, Baleyho rozhofiãení v‰ak nikoli. „Proã má zÛstá-

vat za dvefimi? Jsem snad vûzeÀ?“
„Ve smyslu toho,“ vysvûtloval Daneel, „Ïe vám nebude v prÛ-

bûhu této cesty dovoleno stfietávat se s ostatními na lodi, jsem
bohuÏel nucen pfiiznat, Ïe vûznûm vskutku jste. CoÏ ov‰em samo
o sobû není dÛvodem pro to, aby Giskard zÛstával za dvefimi. Teì
bych v‰ak je‰tû rád poznamenal, Ïe není právû nejvhodnûj‰í, ko-
lego Eliá‰i, oslovovat Giskarda – nebo jiného robota – »chlapãe«.“

Baley se zamraãil: „Je na tom v˘razu nûco ‰patného?“
„Giskard není schopen mít lidské bytosti cokoli za zlé. Nicmé-

nû, v˘razu »chlapãe« se obvykle pfii oslovování robotÛ na Aurofie
neuÏívá, a nemyslím, Ïe by bylo vhodné vytváfiet tímto zpÛsobem
mezi vámi a Aurofiany nûjaké tfiecí plochy jenom kvÛli va‰emu
zpÛsobu mluvy, zvlá‰tû jedná-li se o takto nepodstatnou záleÏi-
tost.“

„Jak ho mám tedy oslovovat?“
„Tak jako oslovujete mû, jenom zmûníte pfiíslu‰né identifikaã-

ní jméno. To pfiece jenom mnohem v˘stiÏnûji charakterizuje kaÏ-
dého jednotlivce, kter˘ je oslovován – proã by tedy uÏ tato cha-
rakteristika mûla b˘t diskriminující? VÏdyÈ je to jenom záleÏitost
konvence. Také je na Aurofie zvykem oznaãovat robota spí‰ jako
»jeho« – pfiípadnû »ji« – neÏli jenom jako »to«. Obvyklé na Aurofie

– 43 –

Roboti úsvitu

Asim - Rúsvit A5 - zlom  22.9.1956 21:08  Stránka 43



není ani uÏívání zkratky »R.«, s v˘jimkou formálních záleÏitostí,
kde je potom uvedení robotova celého jména pfiíhodné – a dokon-
ce i tady se dnes uÏ ona zkratka ãasto vynechává.“

„V tom pfiípadû, Daneeli,“ Baley potlaãil náhl˘ popud oslovit
ho: »R. Daneeli«, „jak rozli‰ujete roboty od lidsk˘ch bytostí?“

„Rozdíl je obvykle zcela zjevn˘, kolego Eliá‰i. Není snad aÏ tak
nezbytnû nutné zdÛrazÀovat nûco takového. KoneckoncÛ se jed-
ná jen o aurorsk˘ názor. Vidím, Ïe jste Giskarda poÏádal o filmy
o Aurofie, z ãehoÏ usuzuji, Ïe byste si rád roz‰ífiil va‰e znalosti
ohlednû aurorské problematiky, nejspí‰ abyste snáze pochopil
úkol, kterého se máte ujmout.“

„Úkol, kter˘ na mne hodili. Ano. A jak˘ je rozdíl mezi robotem
a ãlovûkem, kter˘ není tak zcela zjevn˘, Daneeli? Jako tfieba
v tvém pfiípadû?“

„Ale proã dûlat rozdíly, nenastane-li se situace, která by to vy-
Ïadovala?“

Baley se z hluboka nadechl. Nebylo snadné vyrovnat se s tím-
to aurorsk˘m tvrzením, Ïe roboti neexistují. „Dobfie, není-li zde
Giskard proto, aby mû hlídal, proã je tedy za dvefimi?“

„To je v souladu s nafiízeními Dr. Fastolfa, kolego Eliá‰i. Gis-
kard vás chrání.“

„Chrání? Pfied ãím? Nebo pfied k˘m?“
„V této otázce je‰tû nemá Dr. Fastolfe tak úplnû jasno, kolego

Eliá‰i. Nicménû urãit˘ nárÛst lidsk˘ch vá‰ní v souvislosti s pfií-
padem Jandera Paneela –“

„Jandera Paneela?“
„Robota, jehoÏ uÏitnost byla ukonãena.“
„Jin˘mi slovy, robota, kter˘ byl zabit?“
„V̆ razu zabit, kolego Eliá‰i, se obvykle uÏívá pouze ve vztahu

k lidsk˘m bytostem.“
„Ale na Aurofie pfiece rozdíly mezi roboty a lidmi nejsou, nebo

snad ano?“
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„Ano, jsou. Nicménû moÏnost nebo potfieba rozdílu v tomto jed-
nom konkrétním pfiípadû ukonãení provozu dosud nevyvstala –
pokud vím. Nevím ov‰em, jaké jsou pfiedpisy.“

Baley v‰echno zvaÏoval. Nejednalo se o záleÏitost skuteãnû zá-
vaÏnou, spí‰ o záleÏitost ãistû sémantickou. Ale jemu ‰lo i o pro-
niknutí do aurorského zpÛsobu my‰lení. Bez toho by se nedostal
nikam.

UváÏlivû pronesl: „Lidská bytost, která funguje, je Ïivá. Je-li
její Ïivot zámûrnû ukonãen jinou lidskou bytostí, fiíkáme tomu
»vraÏda« nebo »zabití«. VraÏda je pfiece jenom v˘razem silnûj‰ím.
A je-li ãlovûk náhodou svûdkem pokusu násilného ukonãení Ïivota
lidské bytosti, vykfiikne: »VraÏda!«. CoÏ není totoÏné s v˘kfiikem
»Zabití!«. To zní mnohem formálnûji, mnohem ménû citovûji.“

R. Daneel fiekl: „Nerozumím rozdílu, kter˘ jste mi právû vy-
svûtlil, kolego Eliá‰i. Pokud oba v˘razy – tedy jak »vraÏda«, tak
»zabití« – slouÏí k oznaãení násilného ukonãení Ïivota lidské by-
tosti, proã by nemohly b˘t zamûnûny? V ãem je rozdíl?“

„Vykfiikneme-li kaÏdé z tûchto slov, pak pfii jednom z nich
tuhne ãlovûku krev v Ïilách mnohem víc, neÏ pfii tom druhém,
Daneeli.“

„Proã tomu tak je?“
„Konotace a asociace; nepatrn˘ dÛsledek nikoli slovníkového

v˘znamu, závislosti na dobû uÏívání; pfiirozenost v˘razu, odli‰e-
ní a události, s níÏ má jiÏ ãlovûk urãitou zku‰enost, urãuje, pfii
vzájemném porovnání, uÏití jednoho ãi druhého z obou slov.“

„Nic takového moje naprogramování neobsahuje,“ pronesl
Daneel se zvlá‰tním pfiídechem bezmocnosti, zapfiíãinûn˘m zfiej-
m˘m nedostatkem citovosti (ostatnû stejn˘ nedostatek emocí byl
patrn˘ ze v‰eho jím vyfiãeného).

„Tedy nic proti tomuto slovu nenamítá‰, Daneeli?“
Daneel odpovûdûl bleskovû, Ïe to skoro vypadalo, jakoby právû

shledal hádanku za vyfie‰enou. „Ne, nic.“
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„TakÏe my teì klidnû mÛÏeme fiíct, Ïe robot, kter˘ funguje, je
Ïiv˘,“ fiekl Baley. „Mnozí by s tím sice hned tak nesouhlasili, my
si ov‰em volnost v˘kladÛ, které nám budou vyhovovat nejlépe,
dopfiát mÛÏeme. Nebude tedy nijak obtíÏné povaÏovat fungující-
ho robota za Ïivého, coÏ nám zcela urãitû pfiinese mnohem ménû
komplikací, neÏ kdybychom se tfieba ve snaze vyhnout se ozna-
ãením jiÏ zabûhnut˘m pokou‰eli o nûjaké novotvary. Napfiíklad
ty, Daneeli, jsi Ïiv˘.“

Daneel pronesl pomalu a s dÛrazem: „Já jsem fungující.“
„Ale no tak. MÛÏe-li b˘t Ïivá veverka, brouk nebo strom ãi

stéblo trávy, tak proã ne ty? Nikdy by mû nenapadlo mluvit nebo
pfiem˘‰let o sobû jako o tvoru Ïivém, zatímco o tobû jenom jako
tvoru fungujícím, obzvlá‰tû kdybych Ïil nûjakou dobu na Aurofie,
kde bych se snaÏil nedûlat mezi mnou a robotem Ïádné rozdíly.
TudíÏ já fiíkám, Ïe jsme oba dva Ïiví a tebe se ptám, zda jsi scho-
pen to pfiijmout?“

„Ano, jsem, kolego Eliá‰i.“
„Je tedy moÏné, Ïe bychom za »vraÏdu« povaÏovali i takov˘

pfiípad, pfii kterém by byl za pomoci násilného ãinu Ïivot robota
zámûrnû ukonãen lidskou bytostí? Zde uÏ mÛÏeme váhat. Pokud
by ‰lo o stejn˘ zloãin, musel by následovat i stejn˘ trest. Ov‰em
bylo by to správné? Je-li za vraÏdu lidské bytosti trest smrti, mûl
by b˘t skuteãnû popraven i ãlovûk, kter˘ je zodpovûdn˘ za zánik
robota?“

„Trestem pro vraha, kolego Eliá‰i, je psycho-vy‰etfiení, po kte-
rém následuje vytvofiení nové osobnosti. CoÏ pfiedstavuje vnitfiní
uspofiádání za zloãin zodpovûdné mysli, nikoli tûla.“

„A jak˘ je na Aurofie trest za násilné ukonãení fungování robota?“
„Nevím, kolego Eliá‰i. Takov˘ pfiípad se, pokud vím, na Auro-

fie dosud nestal.“
„Domnívám se, Ïe psycho-vy‰etfiení to asi nebude,“ shrnul to

Baley. „Co tedy s »umrtvením robota«?“
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„Co je »umrtvení robota«?“
„V̆ raz popisující zabití robota.“
Daneel fiekl: „Ale co se slovem odvozen˘m z podstatného jmé-

na, kolego Eliá‰i? Lidská bytost pfiece normálnû slovo »umrtvit«
nepouÏívá a jenom stûÏí lze pfiedpokládat uÏití spojení »umrtvit
robota«.“

„To má‰ pravdu. KdyÏ uÏ, tak fiekne‰ »vraÏdit«.“
„Ale vraÏda se pouÏívá v˘hradnû ve spojitosti s lidskou bytos-

tí. Zvífiata ãlovûk napfiíklad nevraÏdí.“
Baley pfiik˘vl: „To má‰ pravdu. Ov‰em zavraÏdit lidskou bytost

mÛÏe ãlovûk jenom na základû zlého úmyslu, nikoli ne‰Èastné ná-
hody. Proto se obecnûji uÏívá v˘razu »zabít«. V tom je obsaÏena
smrt neúmyslná, stejnû jako úkladná vraÏda – a lze ho pouÏít jak
pro zvífiata, tak pro lidské bytosti. A pfiipustíme-li, Ïe i stromy mÛÏe
zabít nemoc, tak proã by nemohl b˘t zabit robot, Daneeli?“

„Lidské bytosti, zvífiata, rostliny – to v‰echno jsou, kolego Eli-
á‰i, Ïivé vûci,“ fiekl Daneel. „Robot je stejn˘m lidsk˘m v˘robkem
jako tfieba prohlíÏeãka. A v˘robek mÛÏe b˘t »zniãen«, »po‰kozen«,
»zdemolován« a podobnû. NemÛÏe b˘t nikdy »zabit«.“

„Nicménû, Daneeli, já to slovo pouÏívat budu. Jander Paneel
byl zkrátka zabit.“

„A zmûní se vÛbec nûco na vûci, kterou jenom jinak pojmenu-
jeme?“ zeptal se Daneel.

„RÛÏe je jin˘mi slovy to, co tak pfiíjemnû voní. MÛÏe b˘t, Da-
neeli?“

Daneel na chvíli zaváhal. „Nevím zcela pfiesnû, co je to vonící
rÛÏe, ale jestliÏe je rÛÏe na Zemi stejn˘ kvût, kterému fiíkáme
rÛÏe i na Aurofie, a míníte-li »vÛní« její vlastnost, která mÛÏe b˘t
rozpoznána, pochopena nebo posouzena lidskou bytostí, potom
zcela jistû jiná zvuková kombinace pro rÛÏi – to za pfiedpokladu,
Ïe chápeme v‰echny v˘razy shodnû – by nemohla vyvolat pfied-
stavu vÛnû ani jiné její skuteãné vlastnosti.“
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„Pfiesnû tak. A pfiesto mají zmûny v pojmenování, je-li to v zá-
jmu ãlovûka, za následek i zmûny ve vnímání.“

„K ãemuÏ nevidím Ïádn˘ dÛvod, kolego Eliá‰i.“
„NeboÈ lidé jsou dost ãasto nelogiãtí, Daneeli. CoÏ, pfiipou‰tím,

pfiíli‰ obdivuhodná vlastnost není.“
Baley se zabofiil je‰tû hloubûji do kfiesla a pohrával si nerudnû

s prohlíÏeãkou, dovoluje tak své mysli stáhnout se na pár minut
do vlastního pfiemítání. V˘mûna s Daneelem byla uÏiteãná i ji-
nak, neboÈ zatímco si Baley pohrával se slovy, podafiilo se mu
zapomenout, Ïe je ve vesmíru; zapomnûl, Ïe se loì dosud pohy-
buje dopfiedu, aby pozdûji, aÏ bude dostateãnû vzdálena od stfie-
du Solárního systému, mohla provést skok hyperprostorem; za-
pomnûl, Ïe se brzy ocitne nûkolik milionÛ kilometrÛ od Zemû a Ïe
zanedlouho po tom to bude jiÏ nûkolik svûteln˘ch let.

Mnohem dÛleÏitûj‰í v‰ak pro nûj byl závûr, k nûmuÏ dospûl.
Bylo zfiejmé, Ïe Daneelova slova o Aurofianech, v nichÏ nedûlal
rozdíl mezi lidmi a roboty, byla zavádûjící. Aurofiané mohli sice
nakrásnû odstranit zkratku »R.«, oslovení »chlapãe«, stejnû tak
pouÏívání obvyklého zájmena »to«, ov‰em z Daneelova odporu
uÏívat stejného slova pro násiln˘ zánik robota i lidské bytosti
(podstata programování jako pfiirozen˘ dÛsledek aurorského
pfiedpokladu pro Daneelovo chování) mohl ãlovûk usoudit, Ïe
zmûny byly víceménû záleÏitostí povrchní. V podstatû byli Auro-
fiané ve své pravdû o robotech coby strojích, nekoneãnû hor‰ích
neÏ lidské bytosti, stejnû neústupní jako Pozem‰Èané.

Z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe jeho nelehk˘ (pokud tedy vÛbec provedi-
teln˘) úkol objevit v˘chodisko z krize nebude alespoÀ v tomto
ohledu komplikován nesprávn˘m chápáním aurorské spoleãnosti.

Baley zvaÏoval, zda by si nemûl tento závûr potvrdit je‰tû nû-
kolika otázkami, které by poloÏil Giskardovi, ale bez velkého vá-
hání se nakonec rozhodl, Ïe by mu Giskardova jednoduchá a ne
zcela bystrá mysl moc k uÏitku nebyla. To by bylo jenom samé
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