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Robyn a Michalovi
a létÛm pln˘m ‰tûstí,

která budou nadále proÏívat
na cestû Ïivotem.

Asim - Rimper A5 - zlom  22.9.1956 20:51  Stránka 6



âást I

Aurora

Asim - Rimper A5 - zlom  22.9.1956 20:51  Stránka 7



Asim - Rimper A5 - zlom  22.9.1956 20:51  Stránka 8



1. Potomek

1

Gladia sáhla na travnaté lÛÏko, aby se ujistila, Ïe není pfiíli‰ vlh-
ké, a sedla si. Jeden pohyb tlaãítka postaãil, aby mohla odpoãívat
v napolo sklonûné poloze, dal‰í jí jako vÏdycky poskytl pocit na-
prostého uvolnûní. A proã ne? Ve skuteãnosti se vzná‰ela dobr˘
centimetr nad vlastní látkou.

Byla teplá a pfiíjemná noc, taková, kdy b˘vala planeta Aurora
nejhezãí: vonná, s oblohou posetou hvûzdami.

S lehk˘m nádechem smutku pozorovala ty malé jiskfiiãky, kte-
ré tvofiily na nebi celé obrazce, o to jasnûj‰í, Ïe na její pfiíkaz
v‰echna svûtla v obydlí potemnûla.

Jak je to moÏné, podivila se, Ïe se nikdy nenauãila jména tûch
hvûzd a nikdy nezjistila za cel˘ch tfiiadvacet desetiletí svého Ïi-
vota, která je která.

Jednou z nich byla hvûzda, kolem které obíhala její rodná pla-
neta Solaria, hvûzda, která pro ni byla po prvních tfiicet let své-
ho Ïivota prostû »slunce«.

Gladii kdysi fiíkali Gladia Solaria. To bylo v dobû, kdyÏ pfii‰la
na Auroru pfied dvaceti desetiletími, neboli pfied dvûma sty ga-
laktick˘mi roky, a bylo to nepfiíli‰ lichotivé oznaãení jejího cizího
pÛvodu. Pfied mûsícem probûhlo dvousté v˘roãí jejího pfiíchodu
sem. Ignorovala je, protoÏe na tu dobu nechtûla pfiíli‰ myslet.
Pfiedtím, na Solarii, byla Gladia Delmarrová.

– 9 –

Asim - Rimper A5 - zlom  22.9.1956 20:51  Stránka 9



Neklidnû se pohnula. Témûfi na to pfiíjmení zapomnûla. Je to
tím, Ïe to bylo tak dávno? Nebo jen proto, Ïe se usilovnû snaÏila
zapomenout?

Za celá ta léta Solarie nikdy nelitovala, nikdy jí nescházela.
Snad ne teì!
MoÏná proto, Ïe si najednou uvûdomila, Ïe ji pfieÏila? Byla

pryã, byla jen historickou vzpomínkou a mûla stále Ïít? Chybûla
jí snad proto?

Svra‰tila oboãí. Ne, nescházela jí, fiekla si pevnû. NetouÏila po
ní, ani si nepfiála se tam vrátit. Byl to jen podivn˘ záchvûv ãeho-
si, co kdysi bylo ãástí její bytosti, i kdyÏ ji to niãilo, a teì bylo
pryã.

Solaria! Poslední z osídlen˘ch planet vesmífianÛ, která se sta-
la ãlovûku domovem. A byla tedy proto v dÛsledku jakéhosi zá-
hadného zákona symetrie první, která také zahynula?

První? Znamenalo to, Ïe poté pfiijde druhá, tfietí a dal‰í?
Gladiin smutek se prohloubil. Byli tu tací, ktefií podobné dÛ-

sledky skuteãnû vyvozovali. Pokud tomu tak bylo, bude Aurora,
její odedávna adoptivní planeta, první, kterou vesmífiané osídli-
li, pÛsobením stejného zákona symetrie poslední ze v‰ech, aÏ
zemfie. V tom pfiípadû by mohla aspoÀ vydrÏet po dobu jejího Ïi-
vota, coÏ v tomto pfiípadû bude staãit.

Její oãi znovu vyhledávaly hvûzdy. Bylo to beznadûjné. Neexi-
stoval zpÛsob, jak mezi tûmito nerozeznateln˘mi svûteln˘mi
body najít slunce Solarie.

Domnívala se, Ïe by jím mohl b˘t jeden z tûch jasnûj‰ích, ale
i takov˘ch byly stovky.

Zvedla paÏi a uãinila pohyb, kterému sama fiíkala »DaneelÛv«.
To, Ïe byla tma, nemûlo Ïádn˘ v˘znam. 

Robot Daneel Olivaw jí byl po boku témûfi okamÏitû. Nikdo,
kdo by ho znal v dobû nûco pfied dvaceti desetiletími, kdyÏ ho
Han Fastolfe vytvofiil, by si nev‰iml Ïádn˘ch znatelnûj‰ích zmûn.
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Jeho ‰iroká tváfi s vystoupl˘mi tváfiemi a krátk˘mi, dozadu uãe-
san˘mi vlasy, jeho modré oãi, jeho vysok˘, dobfie stavûn˘ a zcela
humanoidní trup, v‰e vyhlíÏelo stejnû mladû a nevzru‰enû jako
vÏdy.

„Mohu vám nûjak pomoci, paní Gladie?“ ptal se nevzru‰en˘m
hlasem.

„Ano, Daneeli. Která z tûch hvûzd je sluncem Solarie?“
Daneel nevzhlédl. ¤ekl: „Îádná, paní Gladie. V této roãní dobû

vyjde slunce Solarie aÏ ve 03.20.“
„Ach!“ Gladia ztuhla. Pfiedem pfiedpokládala, Ïe kaÏdá hvûzda,

která ji zajímá, bude viditelná, kdykoli se na ni bude chtít podí-
vat. Pfiirozenû, vycházely a zapadaly v rÛznou dobu. Tohle vûdû-
la. „TakÏe jsem se dívala na nic.“

„Z lidsk˘ch reakcí pfiedpokládám,“ odtu‰il Daneel, jako by se ji
snaÏil utû‰it, „Ïe hvûzdy jsou krásné, aÈ uÏ je nûkterá konkrétní
z nich vidût nebo ne.“

„To bych fiekla,“ zahuãela nespokojenû Gladia a trhnutím
upravila lehátko do vzpfiímené polohy. Vstala. „Já jsem chtûla vi-
dût slunce Solarie, ale ne tolik, abych tu sedûla aÏ do 03.20.“

„I kdybyste tak uãinila,“ podotkl Daneel, „potfiebovala byste
dalekohled.“

„Dalekohled?“
„Pouh˘m okem není slunce viditelné, paní Gladie.“
„HÛfi a hÛfi!“ Otfiela si kalhoty. „Mûla jsem se s tebou nejprve

poradit, Daneeli.“
KaÏd˘, kdo Gladii znal pfied dvaceti desetiletími, kdyÏ poprvé

pfiiletûla na Auroru, by zjistil urãitou zmûnu. Oproti Daneelovi
byla jen ãlovûkem. Byla stále 155 centimetrÛ vysoká, témûfi o 10
centimetrÛ niÏ‰í, neÏ byl ideál Ïeny pro vesmífiany. Peãlivû si
udrÏovala ‰tíhlou postavu a její tûlo nejevilo Ïádné známky sla-
bosti ani ztuhlosti. Ale v jejích vlasech uÏ byly prouÏky ‰edi, pod
oãima se objevily jemné vrásky a její kÛÏe jevila stopy drsnosti.
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Mohla Ïít dal‰ích dobr˘ch deset nebo dvanáct desetiletí, ale ne-
dalo se popfiít, Ïe uÏ není mladá. Nevadilo jí to.

Zeptala se: „DokáÏe‰ urãit v‰echny hvûzdy, Daneeli?“ 
„Znám v‰echny, které lze rozeznat pouh˘m okem, paní Gladie.“ 
„A ví‰, kdy kter˘koli den v roce vycházejí a zapadají?“
„Ano, paní Gladie.“
„A také mnoho dal‰ích vûcí o nich?“
„Ano, paní Gladie. Doktor Fastolfe mû jednou poÏádal, abych

shromáÏdil astronomické údaje, aby je mûl k dispozici, aniÏ by se
musel radit s poãítaãem. ¤íkával, Ïe mu pfiipadá pfiátel‰tûj‰í,
kdyÏ mu o nich povídám já, neÏ kdyÏ tak ãiní poãítaã.“ Pak, jako
by pfiedvídal dal‰í otázku, dodal: „Nevysvûtlil, proã tomu tak je.“

Gladia pozvedla levou paÏi a uãinila patfiiãn˘ pohyb. DÛm se
okamÏitû rozzáfiil. V jemném svûtle, které ji teì obklopilo, pod-
vûdomû cítila pfiítomnost nûkolika robotÛ, ale jejich temn˘ch po-
stav si vÛbec nev‰ímala. V kaÏdé fiádnû zafiízené domácnosti byli
na dosah lidí vÏdycky roboti, k zaji‰tûní bezpeãnosti i lidem
k sluÏbám.

Gladia naposledy rychle pohlédla na oblohu, kde hvûzdy ve
svûtle úsvitu pobledly. Lehce pokrãila rameny. PÛsobilo to don-
kichotsky. K ãemu by bylo, kdyby dokázala najít slunce toho svû-
ta, nyní ztraceného, mezi mnoha dal‰ími? Mohla si zrovna tak
vybrat náhodnû kter˘koli svítící bod, sama sebe pfiesvûdãit, Ïe je
to slunce Solarie, a dívat se na nû.

Obrátila svou pozornost k R. Daneelovi. Trpûlivû na ni ãekal,
jeho rysy byly pfieváÏnû skryty ve stínu.

Opût uvaÏovala, jak málo se zmûnil od doby, kdy ho poprvé
spatfiila pfii pfiíchodu do Fastolfova domova, teì uÏ tak dávno.
Samozfiejmû prodûlal opravy. Vûdûla to, ale ta vûdomost byla
vzdálená a zatlaãena do pozadí.

Byla to také souãást slabosti typické pro lidi. Vesmífiané sice
posilovali své Ïelezné zdraví a doÏívali se tfiiceti aÏ ãtyfiiceti de-
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setiletí, ale pfiesto nebyli proti pÛsobení vûku zcela imunní. Jed-
no z Gladiin˘ch stehen bylo zasazeno do umûlého boku z titanu
a silikonu. Její lev˘ palec byl cel˘ umûl˘, i kdyÏ to nikdo nemohl
bez ultrasonogramu rozeznat. I nûkteré její nervy byly znovu
napojeny. To platilo pro kaÏdého vesmífiana tohoto vûku na kaÏ-
dé z jejich padesáti planet (ne, ãtyfiiceti devíti, Solarie se uÏ
nepoãítala).

ZmiÀovat se o takov˘ch vûcech byl ov‰em vrchol oplzlosti. Lé-
kafiské záznamy, které musely existovat pro pfiípad dal‰ího nut-
ného o‰etfiení, nebyly nikdy z jakéhokoli dÛvodu zvefiejÀovány.
Chirurgové, jejichÏ pfiíjmy byly podstatnû vy‰‰í neÏ pfiíjmy sa-
motného Pfiedsedy, byli placeni tak dobfie zãásti proto, Ïe byli
prakticky ze slu‰né spoleãnosti vylouãeni. KoneckoncÛ oni vûdûli.

To v‰echno bylo souãástí upnutí vesmífianÛ na dlouh˘ Ïivot, na
jejich neochotu pfiiznat, Ïe staroba existuje, av‰ak Gladia se tû-
mito anal˘zami nezab˘vala. Takové my‰lenky ji vyvádûly z míry.
Kdyby mûla k dispozici trojrozmûrnou mapu sama sebe se v‰emi
protézami a opravami, vyznaãen˘mi v ‰edi jejího tûla ãervenû,
vypadala by zdálky pûknû rÛÏovû. AlespoÀ si to pfiedstavovala.

Její mozek byl v‰ak netknut˘ a cel˘. Dokud tomu tak bylo, byla
i ona netknutá a celá, aÈ se se zbytkem jejího tûla dûlo cokoli.

To pfiivedlo její my‰lenky zpût k Daneelovi. I kdyÏ ho znala ce-
l˘ch dvacet desetiletí, byl teprve poslední rok její. KdyÏ Fastolfe
zemfiel (moÏná jeho konec urychlil zármutek), odkázal v‰e mûs-
tu Eos, coÏ b˘valo dosti obvyklé. Dvû vûci v‰ak zanechal Gladii
(kromû toho, Ïe potvrdil její vlastnictví k jejímu sídlu, robotÛm
a dal‰ímu vybavení spoleãnû s pfiilehl˘mi pozemky).

Jednou z nich byl Daneel.
Gladia se zeptala: „Vzpomíná‰ si na v‰e, co jsi kdy za dvacet

desetiletí uloÏil do pamûti, Daneeli?“
Daneel váÏnû odpovûdûl: „Pfiedpokládám, paní Gladie. Pfiesnû

fieãeno, pokud bych na nûco zapomnûl, nebyl bych si toho vûdom,
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protoÏe bych si nemohl vzpomenout, Ïe jsem do pamûti ukládal
nûco pozdûji zapomenutého.“

„To nesouhlasí,“ namítla Gladia. „MoÏná si to pamatuje‰, ale
nedokáÏe‰ si na to zrovna vzpomenout. âasto jsem nûco mûla
takfiíkajíc na jazyku a nedokázala jsem si to vybavit.“

Daneel odpovûdûl: „Nerozumím vám, paní. Kdybych nûco vû-
dûl, urãitû bych to mûl kdykoli v pfiípadû potfieby k dispozici.“

„TakÏe si v‰e dokonale vybavuje‰?“ Kráãeli smûrem k domu.
„Prostû si to vybavuji, paní. Jsem tak vytvofien.“
„Na jak dlouho?“
„Nerozumím, paní.“
„Myslím tím, jak dlouho vydrÏí tvÛj mozek? Se vzpomínkami

nashromáÏdûn˘mi nûco pfies dvacet desetiletí, jak dlouho to je‰-
tû vydrÏí?“

„To nevím, paní. Zatím nepociÈuji Ïádné obtíÏe.“
„To ani nemusí‰, dokud najednou nezjistí‰, Ïe si uÏ nevzpomíná‰.“
Daneel se na chvíli zamyslel. „To je moÏné, paní.“
„Ví‰, Daneeli, ne v‰echny tvé vzpomínky jsou stejnû dÛleÏité.“
„Nemohu mezi nimi vybírat, paní.“
„Ale ostatní mohou. TvÛj mozek by se dal docela dobfie vyãis-

tit, Daneeli, a pak ho pod dohledem znovu naplnit pouze dÛleÏi-
t˘mi vzpomínkami, fieknûme deseti procenty v‰ech pÛvodních.
Mohl bys pak existovat o celá staletí déle. S takto opakovan˘m
o‰etfiením bys mohl vydrÏet donekoneãna. Je to samozfiejmû dra-
há procedura, ale na tom nezáleÏí. Stál bys za to.“

„Poradila byste se se mnou, paní? VyÏádala byste si k tomu
mÛj souhlas?“

„Samozfiejmû. V nûãem takovém bych ti nic nenafiizovala. Byla
by to zrada dÛvûry doktora Fastolfa.“

„Dûkuji vám, paní. V tom pfiípadû vám musím fiíci, Ïe bych se
takové procedufie nikdy dobrovolnû nepodrobil, pokud bych ne-
zjistil, Ïe své pamûÈové funkce opravdu ztrácím.“
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Do‰li ke dvefiím a Gladia se zarazila. Udivenû se zeptala:
„A proã nikdy, Daneeli?“

Daneel ti‰e odpovûdûl: „Existují vzpomínky, které nesmím
ztratit, paní, ani náhodou ani vinou chybného odhadu tûch, kte-
fií by proceduru provádûli.“

„Jako kdy vycházejí a zapadají hvûzdy? OdpusÈ, Daneeli, ne-
chtûla jsem Ïertovat. O jak˘ch vzpomínkách to mluví‰?“

Daneel odpovûdûl je‰tû ti‰eji: „Paní, mluvím o vzpomínkách na
svého nûkdej‰ího kolegu, Pozem‰Èana Eliá‰e Baleyho.“

2

Robot Giskard Reventlov ãekal v ob˘vacím pokoji a Gladia ho
pfiivítala se stejn˘m záchvûvem nejistoty, která se jí zmocnila
vÏdy, kdyÏ ho vidûla.

Ve srovnání s Daneelem byl primitivní. Vypadal zjevnû jako ro-
bot: kovovû, s tváfií, v jejímÏ v˘razu nebylo nic lidského, s oãima
záfiícíma matnou ãervení, kdyÏ byla dostateãná tma. Zatímco Da-
neel nosil ‰aty, mûl Giskard jen iluzi odûvu, ale vûrnou, protoÏe
ji navrhla sama Gladia.

„Nu, Giskarde,“ zaãala.
„Dobr˘ veãer, paní Gladie,“ odpovûdûl Giskard s úklonou

hlavy.
Gladia si vzpomnûla na slova Eliá‰e Baleyho, pronesená tak

dávno, jako ‰epot z hlubin jejího mozku:
„Daneel se o tebe postará. Bude tv˘m pfiítelem i ochráncem

a musí‰ se k nûmu chovat pfiátelsky, kvÛli mnû. Ale chci, abys
naslouchala Giskardovi. On bude tv˘m poradcem.“

Gladia se zamraãila. „Proã on? Nejsem si jistá, Ïe se mi líbí.“
„Nechci, aby se ti líbil. Chci, abys mu dÛvûfiovala.“
A nefiekl jí proã.
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Gladia se snaÏila robotu Giskardovi dÛvûfiovat, ale byla ráda,
Ïe ho nemusí mít v oblibû. Nûco na nûm ji zneklidÀovalo.

Daneel i Giskard byli úãinnou souãástí její domácnosti po
mnoho desetiletí, kdy formálnû patfiili Fastolfovi. Jejich vlast-
nictví na ni Fastolfe pfievedl teprve na smrtelné posteli. Giskard
byl po Daneelovi druhou vûcí, kterou Fastolfe Gladii pfienechal.

Tehdy starému muÏi fiekla: „Daneel bude staãit, Hane. Va‰e
dcera Vasilia by Giskarda ráda mûla. Jsem si tím jistá.“

Fastolfe klidnû leÏel na lÛÏku se zavfien˘ma oãima. Vypadal
klidnûji, neÏ jak ho vidûla po celá léta. Neodpovûdûl okamÏitû
a na chvíli si myslela, jestli neopustil Ïivot tak ti‰e, Ïe si toho ne-
v‰imla. Prudce mu sevfiela ruku a jeho oãi se otevfiely.

Za‰eptal: „Na m˘ch biologick˘ch dcerách mi nezáleÏí, Gladie.
Po dvacet desetiletí jsem mûl jen jednou skuteãnou dceru a tou
jste byla vy. Chci, aby byl Giskard vá‰. Je cenn˘.“

„A proã je cenn˘?“
„To nemohu fiíci, ale jeho pfiítomnost mû vÏdy uklidÀovala.

Mûjte ho vÏdy pfii sobû, Gladie. Slibte mi to.“
„Slibuji,“ odpovûdûla.
A pak se jeho oãi otevfiely naposled a jeho hlas pronesl s po-

slední rezervou síly: „Miluji tû, Gladie, dcero moje.“
A Gladia odpovûdûla: „Miluji tû, Hane, mÛj otãe.“
To byla poslední slova, která pronesl a zaslechl. Gladia zjistila,

Ïe drÏí ruku mrtvého muÏe, a na chvíli se nedokázala pfiinutit
odejít.

TakÏe Giskard byl její. A pfiesto byla v jeho pfiítomnosti ne-
klidná a pfiitom nevûdûla proã.

„Nu, Giskarde,“ fiekla, „pokou‰ela jsem se mezi hvûzdami na
obloze najít Solarii, ale Daneel fiíká, Ïe bude viditelná aÏ v 03.20
a Ïe bych i tak potfiebovala dalekohled. Byl bys to vûdûl?“

„Ne, paní.“
„Mûla bych do té doby poãkat? Co si myslí‰?“
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„Myslím, paní Gladie, Ïe by vám bylo lépe na lÛÏku.“
Gladia pohodila hlavou. „Opravdu? A kdybych se rozhodla zÛ-

stat vzhÛru?“
„Já mohu jen navrhovat, paní, ale zítra máte tûÏk˘ den a urãi-

tû vám bude spánek chybût, kdyÏ se rozhodnete zÛstat vzhÛru.“
Gladia se zamraãila. „Proã bych zítra mûla mít tûÏk˘ den, Gis-

karde? Nejsem si vûdoma Ïádn˘ch nadcházejících obtíÏí.“
Giskard fiekl: „Máte schÛzku, paní, s jist˘m Levularem Man-

damem.“
„Opravdu? Kdy k tomu do‰lo?“
„Pfied hodinou. Fotofonoval a já jsem si dovolil...“
„Ty sis dovolil? Kdo to je?“
„Je ãlenem Institutu robotiky, paní.“
„Je tedy poskokem Keldena Amadira.“
„Ano, paní.“
„Vezmi na vûdomí, Giskarde, Ïe nemám sebemen‰í zájem vi-

dût Mandama nebo kohokoli, kdo je ve spojení s tou jedovatou
ropuchou Amadirem. TakÏe pokud sis dovolil sjednat s ním
schÛzku m˘m jménem, musí‰ si teì dovolit zavolat mu a schÛz-
ku zru‰it.“

„Pokud to potvrdíte jako rozkaz, paní, a zdÛrazníte ho tak, jak
je to moÏné, pokusím se uposlechnout. MoÏná toho ale nebudu
schopen. Víte, podle mého názoru si ublíÏíte, kdyÏ tuto schÛzku
zru‰íte, a já nesmím dopustit, abyste vy jak˘mkoli jednáním
z mé strany utrpûla ‰kodu.“

„TvÛj úsudek nemusí b˘t správn˘, Giskarde. Kdo je ten muÏ,
kterého musím vidût, aby mi nebylo ublíÏeno? To, Ïe pracuje
v Institutu robotiky, je pro mû sotva dÛleÏité.“

Gladia si dokonale uvûdomovala, Ïe si na Giskardovi vylévá
splín bez váÏného dÛvodu. Byla zneklidnûna zprávami o opu‰tû-
ní Solarie a rozãílena pomy‰lením, Ïe hledala Solarii na obloze,
na které nebyla.
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Jistû, byl to Daneel, jehoÏ vûdomosti ukázaly na její vlastní ne-
znalost, a pfiesto na nûj nevyjela, ale Daneel vypadal koneckon-
cÛ jako ãlovûk a Gladia s ním zacházela, jako by jím skuteãnû
byl. Vnûj‰í zjev byl v‰ím. Giskard vypadal jako robot, takÏe se
dalo pfiedpokládat, Ïe nemûl city, které by se daly zranit.

A v kaÏdém pfiípadû Giskard na Gladiinu mrzutost nijak ne-
reagoval. (Kdyby na to pfii‰lo, o nic víc by nereagoval Daneel.)
¤ekl: „Popsal jsem doktora Mandama jako zástupce Institutu ro-
botiky, ale moÏná je ãímsi víc. V posledních letech byl pravou
ruku doktora Amadira. Je tedy dÛleÏit˘ a nelze ho jednodu‰e igno-
rovat. Nebylo by dobré urazit právû doktora Mandama, paní.“

„Opravdu ne, Giskarde? NezáleÏí mi na Mandamovi a na dok-
toru Amadirovi teprve ne. Mám dojem, Ïe si vzpomínám, Ïe dok-
tor Amadiro se kdysi, kdyÏ jsme byli on, já i svût mladí, snaÏil ze
v‰ech sil dokázat, Ïe doktor Fastolfe je vrah, a jen zázrakem byly
jeho plány zmafieny.“

„Velmi dobfie si to pamatuji, paní.“
„Tím lépe. Bála jsem se, Ïe jsi na to za dvacet desetiletí zapo-

mnûl. Za tu dobu jsem nemûla nic spoleãného s Amadirem ani
s k˘mkoli, kdo s ním má co dûlat, a hodlám v tom smûru pokra-
ãovat dál. NezáleÏí mi na tom, zda mi to ublíÏí nebo jaké to mÛÏe
mít následky. S tím doktorem Jaksejmenuje se nesetkám a v bu-
doucnosti nesjednávej Ïádné schÛzky m˘m jménem, neÏ se se
mnou poradí‰, nebo alespoÀ neÏ vysvûtlí‰, Ïe ty schÛzky podlé-
hají mému schválení.“

„Ano, paní,“ odpovûdûl Giskard, „ale mohu upozornit, Ïe...“
„Ne, to nemÛÏe‰,“ pfieru‰ila ho Gladia a odvrátila se.
V tichu udûlala tfii kroky a pak se ozval GiskardÛv tich˘ hlas:

„Paní, musím vás poÏádat, abyste mi dÛvûfiovala.“
Gladia se zastavila. Proã pouÏil toho v˘razu?
Opût zaslechla ten dávn˘ hlas: „Nechci, aby se ti líbil. Chci,

abys mu dÛvûfiovala.“
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Sevfiela rty a zamraãila se. Neochotnû se obrátila.
„Nu,“ pronesla nemilostivû, „co mi chce‰ fiíci, Giskarde?“
„Dokud Ïil doktor Fastolfe, paní, pfievládala jeho politika na

Aurofie a na planetách vesmífianÛ. V dÛsledku toho bylo povole-
no lidem ze Zemû volnû se usídlit na rÛzn˘ch vyhovujících pla-
netách Galaxie a svûty, které naz˘váte osadnick˘mi, volnû
vzkvétaly. Doktor Fastolfe je v‰ak teì mrtev a jeho následovní-
kÛm se nedostává jeho prestiÏe. Doktor Amadiro si udrÏel své
protipozemské názory a je docela moÏné, Ïe je nyní prosadí
a mÛÏe dojít k nastolení tvrdé politiky proti Zemi a osadnick˘m
planetám.“

„Pokud tomu tak je, Giskarde, co s tím mohu já dûlat?“
„Setkáte se s doktorem Mandamem a zjistíte, proã si tak nalé-

havû pfieje setkat se s vámi, paní. Uji‰Èuji vás, Ïe naléhal, abych
setkání zorganizoval co nejdfiíve. PoÏádal, abyste ho pfiijala
v 08.00.“

„Giskarde, nikdy nikoho nepfiijímám pfied polednem.“
„Vysvûtlil jsem mu to, paní. Pfiedpokládám, Ïe jeho naléhavá

snaha setkat se s vámi u snídanû pfies moje námitky je známkou
velkého zoufalství. PovaÏoval jsem za nutné zjistit, v ãem spoãívá.“

„A ty si myslí‰, Ïe kdyÏ ho neuvidím, Ïe mi to osobnû ublíÏí, co?
Neptám se, zda to ublíÏí Zemi, osadníkÛm nebo komu. UblíÏí to
mnû?“

„Paní, mÛÏe to ohrozit moÏnosti Zemû a osadníkÛ v dal‰ím osíd-
lování Galaxie. Ten sen vznikl v du‰i detektiva Eliá‰e Baleyho víc
neÏ pfied dvaceti desetiletími. Kdyby to Zemi ublíÏilo, zneváÏilo
by to jeho památku. M˘lím se, kdyÏ si myslím, Ïe jakékoli ublí-
Ïení jeho památce byste pociÈovala jako osobní újmu?“

Gladia byla ohromena. UÏ dvakrát bûhem této hodiny se roz-
hovor stoãil na Eliá‰e Baleyho. Byl uÏ dávno po smrti; jako v‰ichni
Pozem‰Èané Ïil jen krátce a zemfiel pfied více neÏ ‰estnácti dese-
tiletími, ale i pouhá zmínka jeho jména jí vÏdy otfiásla.
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Otázala se: „Jak to, Ïe je to najednou tak váÏné?“
„Není to najednou, paní. Po dvacet desetiletí sledovali lidé ze

Zemû i z planet vesmífianÛ podobn˘ smûr a nedostali se do kon-
fliktu jen díky moudré politice doktora Fastolfa. Byla tu v‰ak
vÏdy i silná opozice, které musel doktor Fastolfe neustále ãelit.
Nyní je doktor Fastolfe mrtev a opozice je mnohem silnûj‰í.
Opu‰tûní Solarie znaãnû zesílilo moc b˘valé opozice a ta se mÛÏe
brzy stát dominantní politickou silou.“

„Proã?“
„Jisté náznaky jasnû ukazují, Ïe síla vesmífianÛ mizí a mnoho

AurofianÛ se domnívá, Ïe je tfieba pfiistoupit k rázn˘m krokÛm –
teì nebo nikdy.“

„A ty myslí‰, Ïe abychom tomu zabránili, mûla bych se s tím
ãlovûkem setkat?“

„Je to tak, paní.“
Gladia chvíli mlãela a opût si vzpomnûla, i kdyÏ nerada, Ïe

Eliá‰ovi slíbila, Ïe bude Giskardovi dÛvûfiovat. ¤ekla: „Nemám
k tomu chuÈ a nemyslím, Ïe to k nûãemu bude, ale dobfie, setkám
se s tím ãlovûkem.“

3

Gladia spala a dÛm byl podle lidsk˘ch mûfiítek temn˘. Îil v‰ak
pohybem i jednáním, neboÈ roboti toho mûli hodnû na práci
a mohli pracovat v infraãerveném svûtle.

Po nevyhnuteln˘ch zmatcích pfii denní ãinnosti bylo tfieba do-
mácnost uklidit. Musely tu b˘t nové zásoby, bylo tfieba odklidit
odpady, vyãistit, vyle‰tit nebo uklidit rÛzné pfiedmûty, prozkou-
mat nejrÛznûj‰í pfiístroje a byla tu i stráÏní povinnost.

Na Ïádn˘ch dvefiích nebyly zámky; nebylo jich zapotfiebí. Na
Aurofie neexistovaly násilné ãiny proti lidem ani majetku. Nic
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takového tu existovat nemohlo, protoÏe kaÏd˘ dÛm i lidská by-
tost byla vÏdy hlídána roboty. To bylo dobfie známo a v‰eobecnû
pfiijímáno.

Cena za tento klid byla, Ïe stráÏní roboti museli zÛstávat na
místû. Nikdy nebyli pouÏíváni, ale jen proto, Ïe tam stále zÛ-
stávali.

Giskard a Daneel, jejichÏ schopnosti byly celkovû v˘raznûj‰í
a v‰eobecnûj‰í neÏ u ostatních robotÛ v domácnosti, nemûli spe-
cifické úkoly, pokud se za takov˘ nepovaÏovala povinnost odpo-
vídat za správn˘ chod ostatních robotÛ.

V 03.00 ukonãili obchÛzku venku po trávníku a na zalesnû-
n˘ch plochách, aby se ujistili, Ïe hraniãní roboti plní dobfie své
úkoly a nedochází k Ïádn˘m problémÛm.

Setkali se u jiÏní hranice území a po chvíli spolu hovofiili ve
zkrácené fieãi. Dobfie si díky vzájemné komunikaci po mnoho de-
setiletí rozumûli a nemuseli se zdrÏovat v‰emi oklikami spojen˘-
mi s lidskou fieãí.

Daneel témûfi nesly‰nû za‰eptal: „Mraky. Neviditelná.“
Kdyby Daneel mluvil pro lidské u‰i, byl by fiekl: „Jak vidí‰, pfií-

teli Giskarde, nebe se zatáhlo. Kdyby paní Gladia ãekala, aÏ se jí
podafií zahlédnout Solarii, stejnû by se jí to nebylo podafiilo.“

A Giskardova odpovûì: „Pfiedpovídáno. Spí‰e rozmluva.“ odpo-
vídala fieãi: „¤íkali to v pfiedpovûdi poãasí, pfiíteli Daneeli, a dalo
se toho pouÏít, aby paní Gladia ‰la brzy spát. Zdálo se mi v‰ak
dÛleÏitûj‰í jít pfiímo na vûc a pfiesvûdãit ji, aby souhlasila s tou
rozmluvou, o které jsem ti jiÏ fiíkal.“

„Pfiipadá mi, pfiíteli Giskarde,“ poznamenal Daneel, „Ïe hlavní
pfiíãinou, proã bylo tak tûÏké ji pfiesvûdãit, bylo její rozru‰ení nad
opu‰tûním Solarie. Jednou jsem tam byl s kolegou Eliá‰em, kdyÏ
byla paní Gladia je‰tû Solariánkou a Ïila tam.“

„VÏdycky jsem pfiedpokládal,“ prohlásil Giskard, „Ïe paní Gla-
dia nebyla na své domovské planetû ‰Èastná, Ïe ji ráda opustila
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a nikdy nemûla v úmyslu se na ni vrátit. Pfiesto s tebou souhla-
sím, Ïe ji zfiejmû rozru‰ila skuteãnost, Ïe historie Solarie konãí.“

„Reakci paní Gladie nerozumím,“ fiekl Daneel, „ale lidské re-
akce ãasto nejsou logick˘m dÛsledkem událostí.“

„Proto nûkdy b˘vá tûÏké rozhodnout, co lidské bytosti ublíÏí
a co nikoli.“ Kdyby byl Giskard ãlovûkem, mohl by to fiíci s po-
dráÏdûn˘m povzdechem. Takhle to bylo jen bezv˘razné ohodno-
cení nelehké situace. „To je jeden z dÛvodÛ, proã mi pfiipadá, Ïe
tfii zákony robotiky jsou neúplné nebo nedostateãné.“

„To jsi fiíkal uÏ dfiíve, pfiíteli Giskarde, ale já jsem tomu pfies
ve‰kerou snahu nedokázal uvûfiit,“ odpovûdûl Daneel.

Giskard chvíli nic nefiíkal. Pak pokraãoval: „Rozumovû se do-
mnívám, Ïe musí b˘t neúplné nebo nedostateãné, ale kdyÏ se
tomu snaÏím uvûfiit, ani já to nedokáÏu, protoÏe jsem jimi vázán.
Av‰ak kdybych nebyl, urãitû bych uvûfiil, Ïe jsou neúãinné.“

„To je paradox, kter˘ nedokáÏu pochopit.“
„Ani já. A pfiesto mû cosi nutí ten paradox vyslovit. Obãas mám

pocit, Ïe skoro chápu, v ãem tkví neúplnost nebo neúãinnost Tfií
zákonÛ robotiky, jako pfii rozhovoru s paní Gladií dne‰ního veãe-
ra. Zeptala se, jak by jí mohlo osobnû ublíÏit, kdyÏ nedodrÏí ter-
mín schÛzky, místo aby do‰lo jen k abstraktní ‰kodû. Tuto odpo-
vûì jsem jí nemohl dát, protoÏe mi pro ni Tfii zákony nedávaly
Ïádn˘ základ.“

„Dal jsi jí v˘bornou odpovûì, pfiíteli Giskarde. UblíÏení pa-
mátce Eliá‰e Baleyho by se paní Gladie hluboce dotklo.“

„Byla to nejlep‰í odpovûì, která byla pfii dodrÏení Tfií zákonÛ
moÏná. Nebyla nejlep‰í ze v‰ech moÏn˘ch.“

„Jaká byla nejlep‰í ze v‰ech moÏn˘ch?“
„To nevím, protoÏe ji nedovedu vyjádfiit slovy ani pojmy, dokud

jsem vázán Zákony.“
„Nic není mimo Zákony,“ namítl Daneel.
„Kdybych byl ãlovûkem,“ pokraãoval Giskard, „vidûl bych
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mimo Zákony a myslím, pfiíteli Daneeli, Ïe ty bys to mohl doká-
zat dfiíve neÏ já.“

„Já?“
„Ano, pfiíteli Daneeli, dávno uÏ pfiedpokládám, Ïe i kdyÏ jsi ro-

bot, podobá se tvé uvaÏování lidskému.“
„Tak bys nemûl uvaÏovat,“ pronesl pomalu Daneel, jako by ho

ta slova bolela. „Pfiedpokládá‰ to, protoÏe dokáÏe‰ nahlédnout do
lidsk˘ch myslí. To zkresluje tvé uvaÏování a nakonec tû to mÛÏe
zniãit. Ta my‰lenka mû zneklidÀuje. Pokud dokáÏe‰ zabránit,
aby ses díval do lidsk˘ch myslí víc, neÏ je nutné, udûlej to.“

Giskard se odvrátil. „Nemohu tomu zabránit, pfiíteli Daneeli.
Neudûlal bych to. Lituji, Ïe mi Tfii zákony dovolují tak málo. Ne-
mohu proniknout hloubûji z obavy, Ïe bych mohl lidem ublíÏit.
Nemohu lidi ovlivÀovat pfiímo; bojím se, Ïe bych jim ublíÏil.“

„Ale paní Gladii jsi ovlivnil velmi obratnû, pfiíteli Giskarde.“
„Ne doopravdy. Byl bych mohl zmûnit její my‰lení a pfiimût ji,

aby se schÛzkou bez v˘hrad souhlasila, av‰ak lidské vûdomí je
tak komplexní, Ïe se odvaÏuji dûlat jen velmi málo. Jakákoli
moje úprava by vyvolala dal‰í, jejichÏ charakter neznám a které
by mohly ublíÏit.“

„Ale nûco jsi s paní Gladií provedl.“
„Nemusel jsem. Slovo »dÛvûfiovat« na ni pÛsobí a obmûkãuje ji.

V minulosti jsem si této skuteãnosti v‰iml, ale pouÏívám tohoto slo-
va s nejvût‰í opatrností, protoÏe pfiíli‰né pouÏívání by oslabilo jeho
úãinek. Stále o tom pfiem˘‰lím, av‰ak fie‰ení nedokáÏu nalézt.“

„ProtoÏe to Tfii zákony nedovolí?“
Záfiení Giskardov˘ch oãí jako by zesílilo. „Ano. V kaÏdém stup-

ni se mi Tfii zákony staví do cesty. Ale já je nemohu modifikovat,
protoÏe mi stojí v cestû. Pfiitom v‰ak cítím, Ïe je modifikovat mu-
sím, protoÏe pociÈuji blíÏící se katastrofu.“

„¤íkal jsi to uÏ dfiíve, pfiíteli Giskarde, ale nevysvûtlil jsi dosud
povahu té katastrofy.“
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„ProtoÏe ji neznám. T˘ká se vzrÛstajícího nepfiátelství mezi
Aurorou a Zemí, ale nedokáÏu fiíci, jak to mÛÏe vyústit ve sku-
teãnou katastrofu.“

„Je moÏné, Ïe by nakonec ke katastrofû nemuselo dojít?“
„Nemyslím. Mezi nûkter˘mi ãiniteli Aurory, s nimiÏ jsem se

setkal, jsem vycítil auru katastrofy, nebo oãekávání triumfu. Ne-
mohu to popsat pfiesnûji a nemohu sondovat hloubûji, protoÏe mi
to Tfii zákony nedovolí. To je dal‰í dÛvod, proã se musí zítra usku-
teãnit rozhovor s doktorem Mandamem. Dá mi to moÏnost pro-
zkoumat jeho vûdomí.“

„A co kdyÏ je nedokáÏe‰ úãinnû prozkoumat?“
I kdyÏ GiskardÛv hlas nemohl projevovat emoce jako lidé, ne-

bylo moÏné pfieslechnout jeho zoufalství. ¤ekl: „Pak budu bez-
mocn˘. Mohu se jen fiídit Zákony. Co jiného mohu dûlat?“

A Daneel ti‰e a bezv˘raznû odpovûdûl: „Nic jiného.“

4

Gladia vstoupila do ob˘vacího pokoje v 08.15, kdyÏ nechala zá-
mûrnû Mandama (neochotnû si jeho jméno zapamatovala) na
sebe ãekat. Dala si také záleÏet na svém vzhledu, poprvé za celá
léta si zakryla ‰eì ve vlasech a na okamÏik si pfiála, aby se fiídi-
la v‰eobecnou aurorskou praxí pouÏívání stínÛ. KoneckoncÛ,
kdyÏ bude vyhlíÏet mladû a co nejatraktivnûji, dostane se ten
AmadirÛv pfiisluhovaã do dal‰í nev˘hody.

Byla pfiipravena, Ïe se jí nebude líbit na první pohled, a pfiitom
si ponufie uvûdomovala, Ïe by mohl vypadat mladû a atraktivnû,
Ïe pfii jejím spatfiení se mÛÏe jeho tváfi rozzáfiit jako slunce, Ïe by
ji proti její vÛli mohl pfiitahovat.

Proto si ulehãenû oddechla, kdyÏ ho spatfiila. Ano, byl mlad˘
a pravdûpodobnû je‰tû nedosáhl pÛl století, ale na to nevypadal
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nejlépe. Byl vysok˘. Odhadovala ho snad na 185 centimetrÛ, ale
souãasnû pfiíli‰ huben˘ a vypadal jako vfieteno. Jeho vlasy byly
na Aurofiana pfiíli‰ tmavé, oãi mûl matnû hnûdé, tváfi pfiíli‰ dlou-
hou, rty pfiíli‰ úzké, ústa pfiíli‰ ‰iroká, pleÈ nev˘raznou. Ale co
mu skuteãnû ubíralo mladistv˘ vzhled, byl jeho pfiespfiíli‰ upjat˘
a zachmufien˘ v˘raz.

Gladia si uvûdomila souvislost s historick˘mi romány, které
byly na Aurofie v˘stfielkem (v‰echny romány se bez v˘jimky ode-
hrávaly na primitivní Zemi, coÏ bylo zvlá‰tní u planety, která Po-
zem‰Èany nenávidûla stále víc) a pomyslela si: VÏdyÈ on vypadá
jako prav˘ puritán.

Ulevilo se jí a témûfi se usmála. Puritáni byli obvykle popiso-
váni jako padou‰i a aÈ uÏ tento Mandamus takov˘m byl ãi nikoli,
bylo pro ni v˘hodné ho za nûj povaÏovat.

Ale kdyÏ promluvil, byla Gladia zklamána. Jeho hlas byl jemn˘
a mûl v˘razn˘ hudební pfiízvuk (podle pfiedepsaného stereotypu
by musel mít pfiízvuk nosov˘).

Zeptal se: „Paní Gremionisová?“
Vztáhla ruku s peãlivû pov˘‰en˘m úsmûvem. „Pane Mandame,

fiíkejte mi Gladie, prosím. KaÏd˘ mi tak fiíká.“
„Vím, Ïe pouÏíváte profesionálnû tohoto jména...“
„PouÏívám je vÏdy. A moje manÏelství skonãilo v pfiátelském

duchu pfied nûkolika desetiletími.“
„Trvalo dlouho, jak se zdá.“
„Velmi dlouho. Bylo opravdu úspû‰né, ale i velké úspûchy mají

svÛj nevyhnuteln˘ konec.“
„Ach,“ pronesl Mandamus. „Pokraãovat za pfiirozen˘ konec by

mohlo zmûnit úspûch v neúspûch.“
Gladia pfiik˘vla a s náznakem úsmûvu poznamenala: „Jak

moudré na tak mladého ãlovûka. 
Ale nepÛjdeme do jídelny? Snídanû je pfiipravena a urãitû jsem

vás dost zdrÏela.“
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Teprve kdyÏ se Mandamus otoãil a srovnal svÛj krok s jejím,
uvûdomila si Gladia, Ïe ho doprovázejí dva roboti. Pro jakéhoko-
li Aurofiana bylo nemyslitelné jít nûkam bez robotické druÏiny,
ale dokud nehybnû stáli, Aurofiané si jich pfiíli‰ nev‰ímali.

Gladia se na nû rychle zadívala a zjistila, Ïe jde o nejnovûj‰í
modely, zjevnû dosti drahé. Jejich pseudoodûv byl dokonale pro-
pracovan˘ a i kdyÏ nebyl vytvofien podle jejích návrhÛ, byl nepo-
chybnû prvotfiídní. To si musela Gladia i proti své vÛli pfiiznat.
Jednou bude muset zjistit, kdo je navrhoval, protoÏe ten styl ne-
poznávala a moÏná se setká s nov˘m a nebezpeãn˘m konkuren-
tem. Zjistila, Ïe obdivuje styl stejného typu pseudoodûvu u obou
robotÛ, tfiebaÏe u kaÏdého odli‰ného. Jeden se s druh˘m nedal
splést.

Mandamus její rychl˘ pohled zachytil a se zaráÏející pfiesností
odhadl její v˘raz. (Je inteligentní, pomyslela si Gladia zklama-
nû.) ¤ekl: „Exodesign m˘ch robotÛ navrhl mlad˘ muÏ v Institu-
tu, kter˘ si je‰tû neudûlal jméno. Ale udûlá si je, nemyslíte?“

„Urãitû,“ pfiisvûdãila Gladia.
Gladia neoãekávala Ïádné obchodní jednání pfied koncem sní-

danû. Bylo by vrcholem nezdvofiilosti mluvit bûhem jídla o ãemko-
li jiném neÏ o bezv˘znamn˘ch maliãkostech a Gladia hádala, Ïe
tohle Mandamus neovládal právû nejlépe. Samozfiejmû, bylo tu po-
ãasí. Nedávn˘ de‰Èov˘ pfiíval, teì uÏ na‰tûstí za nimi, byl pfiedmû-
tem rozhovoru; a také moÏnost nadcházejícího sucha. Byl tu témûfi
povinn˘ v˘raz obdivu k domácnosti hostitelky a Gladia jej pfiijala
se skromností, jíÏ zku‰enost dodala patfiiãnou vûrohodnost. Neu-
dûlala nic, aby jeho napûtí uvolnila, aÈ se snaÏí bez pomoci.

Nakonec se Mandamovy oãi upfiely na Daneela, poklidnû sto-
jícího ve své kóji ve zdi, a dokázal pfiekonat svÛj aurorsk˘ nezá-
jem a v‰imnout si ho.

„Aha,“ fiekl, „tohle je urãitû slavn˘ R. Daneel Olivaw. Je zcela
nezamûniteln˘. Skuteãnû pozoruhodn˘ exempláfi.“
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„Vskutku.“
„Teì je vá‰, Ïe? Fastolfe si to pfiál?“
„Ano, doktor Fastolfe si to pfiál,“ odtu‰ila Gladia s lehk˘m dÛ-

razem.
„Udivuje mû, Ïe v˘zkum humanoidních robotÛ v Institutu tak

náhle ustal. Pfiem˘‰lela jste nûkdy o tom?“
„Sly‰ela jsem o tom,“ odvûtila Gladia opatrnû. (Mohlo mu jít

snad o tohle?) „Nemyslím, Ïe bych o tom déle uvaÏovala.“
„Sociologové se to stále snaÏí vysvûtlit. Jistû, my v Institutu

jsme se s tím zklamáním nikdy nesmífiili. Pfiipadalo nám to jako
pfiirozen˘ v˘voj. Nûktefií z nás si myslí, Ïe doktor Fastolfe s tím
mûl nûco spoleãného.“

(Teì se uÏ chybû vyhnul, pomyslela si Gladia. Oãi se jí zúÏily
a její nepfiátelství zesílilo, kdyÏ si uvûdomila, Ïe k ní zfiejmû pfii-
‰el pro informace, které by mohly starého dobrého Hana oãernit.)

Medovû odpovûdûla: „KaÏd˘, kdo si to myslí, je blázen. Pokud
si to myslíte vy, nehodlám kvÛli vám tento v˘raz mûnit.“

„Já nejsem jeden z tûch, kdo si to myslí, zejména proto, Ïe ne-
vidím, jak by doktor Fastolfe mohl fiasko zpÛsobit.“

„Proã by nûkdo musel nûco dûlat? ·lo o to, Ïe je vefiejnost ne-
chtûla. Robot, kter˘ vypadá jako muÏ, by mu mohl konkurovat,
stejnû tak jako robotka podobající se lidské Ïenû, coÏ ke komfor-
tu rozhodnû nepfiispívá. Aurofiané si tu konkurenci nepfiáli. Není
tfieba hledût dále.“

„Sexuální soupefiení?“ pronesl Mandamus klidnû.
Na okamÏik se Gladiiny oãi setkaly s jeho. Vûdûl snad o její lás-

ce z dávn˘ch dob k robotu Janderovi? ZáleÏelo na tom, jestli to
vûdûl?

V jeho v˘razu nebylo nic, co by naznaãovalo, Ïe ví víc, neÏ pro-
zrazovala jeho slova.

Koneãnû pronesla: „Konkurence v kaÏdém smûru. Pokud dok-
tor Fastolfe jakkoli k takovému dojmu pfiispûl, bylo to jen proto,
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Ïe roboti, které navrhl, byli pfiíli‰ podobni lidem, ale to byl jedi-
n˘ moÏn˘ zpÛsob.“

„Mám dojem, Ïe vy jste o této záleÏitosti pfiem˘‰lela,“ zaútoãil
Mandamus. „Problém je v tom, Ïe sociologové povaÏují obavy lidí
z konkurence s nûkolika roboty za neuspokojivé a zjednodu‰ující
vysvûtlení. Jen tohle by nestaãilo a nejsou tu známky jakékoli
averze k robotÛm tohoto druhu.“

„Sociologie není exaktní vûda,“ namítla Gladia.
„Ale ani natolik nepfiesná.“
Gladia pokrãila rameny.
Po chvíli Mandamus pokraãoval: „V kaÏdém pfiípadû nám to

bránilo v organizaci dal‰í kolonizace. Bez humanoidních robotÛ,
ktefií by nám dláÏdili cestu...“

Je‰tû nebyli úplnû po snídani, ale Gladii uÏ bylo jasné, Ïe Man-
damus jiÏ nedokáÏe dále hovofiit o triviálních vûcech. Pozname-
nala: „Mohli jsme zaãít sami.“

Tentokrát pokrãil rameny Mandamus. „Pfiíli‰ obtíÏné. Kromû
toho ti krátce Ïijící barbafii ze Zemû zaplavili s dovolením va‰eho
doktora Fastolfa kaÏdou planetu v dohledu jako stádo kobylek.“

„Je stále je‰tû dost dostupn˘ch planet. Jsou jich miliony.
A kdyÏ to oni dokáÏou...“

„JistûÏe to oni dokáÏou,“ pronesl Mandamus s vá‰nivou prud-
kostí. „Stojí to lidské Ïivoty, ale co to pro nû znamená? Ztráta
jednoho nebo dvou desetiletí a jich jsou miliardy. KdyÏ jich bû-
hem kolonizace milion zahyne, kdo si toho v‰imne, komu na tom
záleÏí? Jim ne.“

„Jsem si jistá, Ïe ano.“
„Nesmysl. Na‰e Ïivoty jsou del‰í a tedy cennûj‰í a my jsme na

sebe pfiirozenû opatrnûj‰í.“
„TakÏe tu sedíme a nedûláme nic jiného, neÏ nadáváme osad-

níkÛm ze Zemû, Ïe jsou ochotni riskovat Ïivot a za to získat Ga-
laxii.“
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Gladia si neuvûdomovala, Ïe s osadníky tak sympatizuje, ale
mûla chuÈ Mandamovi oponovat a kdyÏ hovofiila, zákonitû jí pfii-
padalo, Ïe její pÛvodní pouh˘ odpor má jist˘ smysl a mohl by od-
ráÏet její city. Kromû toho sly‰ela Fastolfa fiíkat podobná slova
bûhem posledních let jeho zklamání.

Na Gladiino znamení roboti stÛl rychle a peãlivû uklidili. Byli
by mohli v jídle pokraãovat, ale obsah rozhovoru i celková nála-
da se k civilizovanému jídlu naprosto nehodily.

Pfie‰li zpût do ob˘vacího pokoje. Jeho roboti je následovali,
stejnû tak jako Daneel a Giskard, a v‰ichni si na‰li kóje. (Man-
damus se o Giskardovi ani slovem nezmínil, pomyslela si Gladia,
ale proã by to mûl dûlat? Giskard byl vskutku staromódní, ba pri-
mitivní a ve srovnání s nádhern˘mi Mandamov˘mi exempláfii
nebudil Ïádn˘ zvlá‰tní dojem.)

Gladia se posadila a zkfiíÏila nohy. Byla si dobfie vûdoma, Ïe
tûsné kalhoty zvy‰ují mladistv˘ vzhled jejích nohou.

„Mohu znát dÛvod, proã jste mû chtûl nav‰tívit, doktore Man-
dame?“ zeptala se, aby vûci dále neprotahovala.

Odpovûdûl: „Mám zvyk Ïv˘kat po jídle zdravotní Ïv˘kaãky,
abych si zlep‰il trávení. Nemûla byste námitky?“

Gladia ztuha pronesla: „Rozptylovalo by mû to.“
(KdyÏ nebude moci Ïv˘kat, octne se v nev˘hodû. Kromû toho,

pomyslela si rozhodnû Gladia, ve svém vûku by je‰tû nemûl ke
zlep‰ení trávení nic potfiebovat.)

Mandamus mûl uÏ z náprsní kapsy napÛl vytaÏen˘ podlouhl˘
balíãek. Bez jakékoli známky zklamání jej zasunul zpût a za-
mumlal: „Jistû.“

„Ptala jsem se vás, doktore Mandame, na dÛvod, proã jste mû
chtûl nav‰tívit?“

„Jsou tu ve skuteãnosti dva dÛvody, paní Gladie. Jeden je
osobní, druh˘ je státní záleÏitost. Byla byste proti tomu, kdybych
zaãal s osobní záleÏitostí?“

– 29 –

Roboti a impérium

Asim - Rimper A5 - zlom  22.9.1956 20:51  Stránka 29



„¤eknu vám upfiímnû, doktore Mandame, Ïe si dovedu tûÏko
pfiedstavit, jaká osobní záleÏitost by nás mohla spojovat. Vy pra-
cujete v Institutu robotiky, Ïe?“

„Ano.“
„A bylo mi fieãeno, Ïe jste blízk˘ Amadirovi.“
„Mám tu ãest pracovat s doktorem Amadirem,“ odpovûdûl

s lehk˘m dÛrazem.
(Vrací mi to, pomyslela si Gladia, ale na to se nechytím.)
¤ekla: „Amadiro a já jsme mûli pfiíleÏitost se setkat pfied dva-

ceti desetiletími a bylo to setkání velice nepfiíjemné. Od té doby
jsem Ïádnou pfiíleÏitost k setkání nemûla. A nesetkala bych se
ani s vámi, jako s jeho blízk˘m spolupracovníkem, ale pfiesvûdãi-
li mû, Ïe by ta schÛzka mohla b˘t dÛleÏitá. Osobní záleÏitosti by
v‰ak pro mû nemûly mít Ïádn˘ v˘znam. Nepfiejdeme tedy dál ke
státním záleÏitostem?“

Mandamus sklopil oãi a jeho tváfie zahofiely nûãím, co mohly
b˘t rozpaky. „Dovolte tedy, abych se znovu pfiedstavil. Jsem Le-
vular Mandamus, vá‰ potomek pátého stupnû. Jsem praprapra-
vnukem Santirixe a Gladie Gremionisov˘ch. A vy jste má pra-
praprababiãka.“

Gladia prudce zamrkala a snaÏila se nedat najevo své ohro-
mení, které cítila (nepodafiilo se jí to zcela). JistûÏe mûla potom-
ky, proã by tedy tento muÏ nemohl b˘t jedním z nich?

Pfiesto se zeptala „Jste si jist?“
„Zcela jist. Nechal jsem si udûlat genealogick˘ prÛzkum. Za

nûjak˘ ten rok budu chtít koneckoncÛ sám dûti a neÏ to bude
moÏné, je takov˘ prÛzkum povinn˘. Pokud vás to zajímá, vzorec
mezi námi je M-F-F-M.“

„Vy jste synem syna dcery dcery mého syna?“
„Ano.“
Gladia se na dal‰í detaily neptala. Mûla jednoho syna a jednu

dceru. Byla jim svûdomitou matkou, ale pfii‰el ãas, kdy si dûti
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zvolily nezávisl˘ Ïivot. Pokud ‰lo o jejich dal‰í potomky, nikdy se
o nû v souladu s aurorsk˘mi dobr˘mi mravy nezajímala a nezá-
leÏelo jí na nich. I kdyÏ se s jedním z nich setkala, byla natolik
vesmífiankou, Ïe jí ani teì na nûm nezáleÏelo.

Ta my‰lenka ji naprosto uklidnila. Opfiela se do kfiesla a uvol-
nila se. „No dobfie,“ prohlásila. „Jste m˘m potomkem v pátém
stupni. Pokud je toto ona osobní záleÏitost, o níÏ chcete mluvit,
nepovaÏuji ji za dÛleÏitou.“

„To plnû chápu, pfiedkynû. Nechci s vámi probírat samotnou
genealogii, jen její základ. Víte, doktor Amadiro o tomto vztahu
ví. AlespoÀ si to myslím.“

„Opravdu? Jak k tomu do‰lo?“
„Myslím, Ïe si nenápadnû zji‰Èuje genealogii v‰ech, ktefií chtû-

jí pracovat v Institutu.“
„Ale proã?“
„Aby pfiesnû zjistil to, co zjistil v mém pfiípadû. Není zdaleka

dÛvûfiiv˘.“
„Nerozumím. Pokud jste m˘m potomkem v pátém stupni, proã

by to mûlo mít pro nûj vût‰í v˘znam neÏ pro mne?“
Mandamus si zamy‰lenû klouby prstÛ pravé ruky promnul

bradu. „Nemá vás o nic radûji neÏ vy jeho, paní Gladie. JestliÏe
jste byla pfiipravena kvÛli nûmu odmítnout rozmluvu se mnou,
mÛÏe mi on zrovna tak odmítnout pov˘‰ení kvÛli vám. Bylo by to
je‰tû hor‰í, kdybych byl potomkem doktora Fastolfa, ale ne
o moc.“

Gladia se zprudka posadila. Popotáhla nosem a ztuha prone-
sla: „A co ode mû oãekáváte, Ïe udûlám? Nemohu prohlásit, Ïe
m˘m potomkem nejste. Mám vydat v hypervizi prohlá‰ení, Ïe mi
na vás nezáleÏí a Ïe vás vydûdím? Uspokojí to va‰eho Amadira?
Pokud ano, musím vás varovat, Ïe to neudûlám. Neudûlám nic,
co by toho ãlovûka mohlo uspokojit. Pokud to znamená, Ïe vás
propustí a pfiipraví vás o kariéru kvÛli genetick˘m svazkÛm, na-
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uãí vás to alespoÀ spolupracovat s rozumnûj‰ím a ménû zálud-
n˘m ãlovûkem.“

„On mû nepropustí, paní Gladie. Jsem pro nûho pfiíli‰ cenn˘,
pokud mi prominete mou neskromnost. Pfiesto doufám, Ïe jedno-
ho dne nastoupím na jeho místo vedoucího Institutu, a jsem si
jist˘, Ïe to nedovolí tak dlouho, dokud mû bude podezírat, Ïe
jsem potomkem nûkoho je‰tû hor‰ího, neÏ jste vy.“

„Domnívá se snad, Ïe chudák Santirix je hor‰í neÏ já?“
„To rozhodnû ne.“ Mandamus zrudl a polkl, ale jeho hlas byl

nadále klidn˘ a bezv˘razn˘. „Nechtûl bych vás urazit, paní, ale
rozhodl jsem se, Ïe zjistím pravdu.“

„Jakou pravdu?“
„Jsem va‰ím potomkem v pátém stupni. To jasnû vypl˘vá z ge-

nealogick˘ch záznamÛ. Ale je také moÏné, Ïe jsem potomkem
v pátém stupni nikoli Santirixe Gremionise, ale Pozem‰Èana Eli-
á‰e Baleyho?“

Gladia se vztyãila tak rychle, jako by ji zvedlo nûjaké nevidi-
telné silové pole. Neuvûdomovala si, Ïe vstala.

To bylo potfietí bûhem dvanácti hodin, co usly‰ela zmínku
o tom dávno mrtvém Pozem‰Èanovi, a to od tfií rÛzn˘ch osob.

Její vlastní hlas jí pfiipadal cizí. „Co tím myslíte?“
Vstal, postoupil o trochu dozadu a odvûtil: „Zdá se mi to na-

prosto jasné. Byl vá‰ syn, mÛj prapradûdeãek, v˘sledkem va‰eho
pohlavního svazku s Pozem‰Èanem Eliá‰em Baleym? Byl Eliá‰
Baley otcem va‰eho syna? Nevím, jak to jasnûji vyjádfiit.“

„Jak se odvaÏujete nûco takového naznaãovat? Nebo na to vÛ-
bec pomyslet?“

„OdvaÏuji se toho, protoÏe na tom závisí moje kariéra. Zní-li
odpovûì ano, mÛÏe b˘t mÛj profesionální Ïivot v troskách. Po-
tfiebuji, aby znûla ne, ale nebude-li niãím podloÏená, nepomÛÏe
mi to. Musím doktoru Amadirovi pfiedloÏit v pfiimûfien˘ ãas pat-
fiiãn˘ dÛkaz a ukázat mu, Ïe jeho nesouhlas s mou genealogií
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konãí u vás. Je mi koneckoncÛ jasné, Ïe to, Ïe nemá rád vás, ba
ani doktora Fastolfa, je vskutku niãím ve srovnání se silou jeho
nenávisti k Eliá‰i Baleymu. Nejde jen o skuteãnost, Ïe Ïil krát-
kou dobu, i kdyÏ by mû my‰lenka, Ïe jsem zdûdil barbarské geny,
velmi zneklidnila. Myslím, Ïe kdybych pfiedloÏil dÛkaz o tom, Ïe
pocházím od jiného Pozem‰Èana neÏ Eliá‰e Baleyho, pominul by
to. Ale my‰lenka na Eliá‰e Baleyho – právû na nûho – jej pfiivádí
k ‰ílenství. Nevím proã.“

Opakování Eliá‰ova jména vyvolalo v Gladii dojem, Ïe tu pfied
nimi stojí jako Ïiv˘. D˘chala pfier˘vanû a zhluboka a pociÈovala
vzru‰ení pfii nejlep‰ích vzpomínkách svého Ïivota.

„Já vím proã,“ zaútoãila. „ProtoÏe Eliá‰, kdyÏ bylo v‰e proti
nûmu, s celou Aurorou proti nûmu, dokázal pfiese v‰echno zniãit
Amadira právû ve chvíli, kdyÏ si myslel, Ïe má úspûch zaruãen.
Eliá‰ to dokázal s pomocí pouhé inteligence a odvahy. Amadiro se
setkal s ãlovûkem, kter˘ ho pfievy‰oval, v podobû Pozem‰Èana,
kter˘m lehkováÏnû pohrdal; co mu zb˘valo, neÏ ho na oplátku
marnû nenávidût? Eliá‰ je uÏ víc neÏ ‰estnáct desetiletí mrtev
a Amadiro stále nedokáÏe zapomenout, nemÛÏe odpustit, nedo-
káÏe rozbít fietûzy, které váÏou jeho nenávist k tomu mrtvému
ãlovûku. A já bych Amadira nenechala zapomenout, ani pfiestat
nenávidût, dokud mu to otravuje kaÏdiãkou chvilku Ïivota.“

Mandamus se podivil: „Chápu, Ïe máte dÛvod, abyste doktoru
Amadirovi nepfiála nic dobrého, ale proã nechcete pfiát nic dobré-
ho ani mnû? KdyÏ pfiipustíte, Ïe m˘m pfiedkem byl Eliá‰ Baley,
bude mû moci doktor Amadiro zniãit. Proã byste mu mûla posky-
tovat zbyteãnû takovou radost, kdyÏ Baley m˘m pfiedkem nebyl?
Tak mi dejte dÛkaz, Ïe jste m˘mi pfiedky byli vy a Santirix Gre-
mionis, nebo vy a kdokoli jin˘ kromû Eliá‰e Baleyho.“

„Vy blázne! Vy idiote! Proã potfiebujete dÛkaz ode mne? Jdûte
se podívat na historické záznamy. Najdete tam pfiesnou dobu, po
kterou byl Eliá‰ Baley na Aurofie. Najdete tam pfiesn˘ den, kdy
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se narodil mÛj syn Darrel. Zjistíte, Ïe Darrel byl poãat po více
neÏ pûti letech, co Eliá‰ opustil Auroru. Zjistíte rovnûÏ, Ïe Eliá‰
se na Auroru nikdy nevrátil. No a myslíte si snad, Ïe jsem byla
pût let tûhotná, Ïe jsem nosila v lÛnû plod po pût galaktick˘ch
let?“

„Statistické údaje znám, paní. A nemyslím si, Ïe jste nosila
plod po pût let.“

„Tak proã jste ke mnû pfii‰el?“
„ProtoÏe je tu je‰tû nûco navíc. Vím a domnívám se, Ïe to dob-

fie ví i doktor Amadiro, Ïe i kdyÏ se Pozem‰Èan Eliá‰ Baley nikdy
nevrátil na povrch Aurory, jak fiíkáte, ocitl se jednou na lodi, kte-
rá byla asi den na obûÏné dráze kolem Aurory. Vím a domnívám
se, Ïe to ví i doktor Amadiro, Ïe i kdyÏ Pozem‰Èan loì neopustil
a neletûl na Auroru, vy jste Auroru opustila a letûla na loì; Ïe
jste zÛstala na lodi vût‰í ãást dne; a vím, Ïe k tomu do‰lo témûfi
pût let po tom, co byl Pozem‰Èan na povrchu Aurory, pfiibliÏnû
v dobû, kdy byl poãat vá‰ syn.“

Gladia cítila, jak jí krev mizí z tváfií, kdyÏ sly‰ela jeho klidná
slova. Místnost kolem ní potemnûla a zapotácela se.

Cítila náhle kolem sebe jemné sevfiení siln˘ch paÏí a vûdûla, Ïe
patfií Daneelovi. Cítila, jak ji pomalu vtlaãuje do kfiesla.

Sly‰ela MandamÛv hlas jako z velké vzdálenosti.
„Není to pravda, paní?“ ptal se.
Samozfiejmû to byla pravda.
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2. Pfiedek

5

Vzpomínky! Byly tu vÏdy, ale obvykle zÛstávaly vskrytu. A pak
nûkdy dÛsledkem náhodné asociace náhle vyplavaly na svûtlo,
ostré, barevné, jasné a jako Ïivé.

Byla opût mladá, mlad‰í neÏ ten muÏ pfied ní; dosti mladá na
to, aby pociÈovala tragédii i lásku; s hofik˘m vyústûním svazku
na Solarii s tím, komu poprvé fiíkala »manÏel«. (Ne, nefiekne jeho
jméno, ani v my‰lenkách.)

Je‰tû bliÏ‰í jejímu tehdej‰ímu Ïivotu byly mûsíce citu s dru-
h˘m »ne-ãlovûkem« (tak na nûj teì v duchu myslela). Dostala
Jandera, humanoidního robota, a on se stal skuteãnû jejím, do-
kud náhle nezahynul, tak jako její první manÏel.

A koneãnû tu byl Eliá‰ Baley, kter˘ nikdy jejím manÏelem ne-
byl, s nímÏ se setkala pouze dvakrát, v rozmezí dvou let, a vÏdy
na nûkolik hodin v kaÏdém z nûkolika dní. Eliá‰, jehoÏ tváfie se
jednou dotkla rukou bez rukavice; tehdy krátce vzplála; jehoÏ
nahé tûlo pozdûji drÏela v náruãi; tehdy koneãnû trvale zahofiela.

A pak tfietí manÏel, s nímÏ Ïila klidnû a v míru, platila Ïitím
bez vítûzství za Ïivot bez ne‰tûstí a pevnû hlídan˘m zapomnûním
platila za v‰í úlevu.

AÏ jednoho dne (nebyla si jistá, kter˘ den to tak náhle poru‰il
ty ospale klidné roky) ji poÏádal o náv‰tûvu Han Fastolfe a do‰el
k ní ze sousedního domu.
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Gladia na nûj hledûla s jist˘m znepokojením, protoÏe byl pfiíli‰
zamûstnán, aby mûl ãas se vûnovat bûÏn˘m náv‰tûvám. Jen pût
let uplynulo od krize, která vynesla Hana jako vÛdãího státníka
Aurory. 

Byl neformálním Pfiedsedou na Aurofie a skuteãn˘m vÛdcem
v‰ech planet vesmífianÛ. Mûl tak málo ãasu, aby byl obyãejn˘m
ãlovûkem.

Ty roky zanechaly své stopy a bude to tak pokraãovat, aÏ
smutnû zemfie, pln˘ zklamání, i kdyÏ Ïádnou bitvu neprohrál.
Kelden Amadiro, kter˘ byl poraÏen, se tû‰il pevnému zdraví,
jako dÛkaz, Ïe vítûzství s sebou nese vût‰í trest.

Fastolfe byl pfies to v‰echno jemn˘, trpûliv˘ a nijak si nestûÏo-
val, ale i Gladia, pfiestoÏe se do politiky nezapojovala a nekoneã-
né boje o moc ji nezajímaly, vûdûla, Ïe Auroru ovládá jen díky
svému trvalému a neutuchajícímu úsilí, které ho pfiipravovalo
o v‰e, co mohlo mít v Ïivotû nûjakou cenu, a Ïe ho pfii tom drÏelo
(neboÈ on se jím fiídil) dobro ãeho? Aurory? VesmífianÛ? Jen nûja-
k˘ abstraktní pojmem idealizovaného Dobra?

Nevûdûla. Vzdala se v‰ech otázek.
Ale to bylo jen pût let po pfiestálé krizi. Stále pÛsobil dojmem

mladého a nadûjného muÏe a jeho pfiíjemn˘ obliãej byl stále scho-
pen úsmûvu.

¤ekl jí: „Mám pro vás zprávu, Gladie.“
„Doufám, Ïe pfiíjemnou,“ odpovûdûla zdvofiile.
Pfiivedl s sebou Daneela. Bylo vidût, Ïe se staré rány hojí, kdyÏ

dokázala na Daneela pohlédnout se skuteãnou náklonností a bez
jakékoli bolesti, pfiestoÏe byl kopií jejího drahého Jandera ve
v‰ech detailech, i tûch bezv˘znamn˘ch. Mohla s ním mluvit,
i kdyÏ odpovídal hlasem, kter˘ byl témûfi JanderÛv. Pût let vyho-
jilo vfied a umrtvilo bolest.

„To doufám,“ odpovûdûl Fastolfe a mírnû se usmíval. „Je od
starého pfiítele.“
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„Je tak pfiíjemné mít staré pfiátele,“ poznamenala a snaÏila se
neb˘t ironická.

„Od Eliá‰e Baleyho.“
Pût let zmizelo a ucítila ostfií a bolest vracejících se vzpomínek.
„Je v pofiádku?“ zeptala se napolo pfii‰krcen˘m hlasem po pÛl

minutû ohromeného ticha.
„Naprosto v pofiádku. A co je je‰tû dÛleÏitûj‰í, je nablízku.“
„Nablízku? Na Aurofie?“
„Na obûÏné dráze kolem Aurory. Ví, Ïe nemÛÏe dostat povolení

k pfiistání, i kdybych mohl pouÏít svého ve‰kerého vlivu, alespoÀ
pfiedpokládám, Ïe to ví. Rád by se s vámi vidûl, Gladie. Spojil se
se mnou, protoÏe má pocit, Ïe bych vám mohl zafiídit náv‰tûvu
jeho lodi. Mám dojem, Ïe to dokáÏu, ale jen pokud si to pfiejete.
Pfiejete si to?“

„Já – já nevím. Je to pfiíli‰ neãekané.“
„Tak neãekané?“ âekal a pak pokraãoval. „Upfiímnû fieãeno,

Gladie, jak vycházíte se Santirixem?“
Divoce na nûho pohlédla, jako by nechápala, proã mûní téma

rozhovoru; pak pochopila. ¤ekla: „Vycházíme spolu dobfie.“
„Jste ‰Èastná?“
„Nu – nejsem ne‰Èastná.“
„To mi nezní jako nûjaká extáze.“
„Jak dlouho mÛÏe extáze trvat, i kdyby jí byla?“
„Máte v úmyslu mít nûkdy dûti?“
„Ano,“ odpovûdûla.
„Máte v úmyslu mûnit svÛj stav?“
Pevnû zavrtûla hlavou. „Je‰tû ne.“
„Pak, má milá, pokud chcete radu od dosti unaveného muÏe,

kter˘ se cítí nepfiíjemnû star˘, odmítnûte to pozvání. Vzpomínám
si na to málo, co jste mi fiekla, kdyÏ Baley opustil Auroru, a po
pravdû fieãeno dokázal jsem si vyvodit víc, neÏ si moÏná myslíte.
KdyÏ ho uvidíte, mÛÏe to b˘t pro vás zklamání, místo aby se pro-
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hloubil a znovu oÏivl star˘ lesk; a kdyÏ nebudete zklamána, bude
to je‰tû hor‰í, protoÏe se naru‰í dosti kfiehk˘ svazek a vy to uÏ
nedokáÏete napravit.“

Gladia, která uvaÏovala zhruba stejnû, potfiebovala jen vyjá-
dfiení tohoto návrhu slovy, aby ho mohla odmítnout.

Namítla v‰ak: „Ne, Hane, já ho musím vidût, ale bojím se b˘t
sama. ·el byste se mnou?“

Fastolfe se unavenû usmál. „Nebyl jsem pozván, Gladie. A kdy-
by mû pozvali, musel bych v kaÏdém pfiípadû odmítnout. V Radû
probíhá dÛleÏité hlasování. Státní záleÏitosti, rozumíte, a já tam
nemohu chybût.“

„Chudáku Hane!“
„To opravdu. Ale sama tam jít nemÛÏete. Pokud vím, neumíte

fiídit loì.“
„Ach! No, já jsem myslela, Ïe mû vezme...“
„Obchodní loì?“ Fastolfe zavrtûl hlavou. „To je naprosto vy-

louãeno. Abyste vefiejnû nav‰tívila loì ze Zemû, coÏ by bylo pfii
pouÏití obchodní lodi nevyhnutelné, potfiebovala byste zvlá‰tní
povolení a to by zabralo celé t˘dny. Pokud tam nechcete jít, Gla-
die, nemusíte to stavût, jako Ïe ho nechcete vidût. Kdyby mûla ta
procedura trvat t˘dny, urãitû by nemohl tak dlouho ãekat.“

„Ale já ho chci vidût,“ pronesla uÏ rozhodnû Gladia.
„V tom pfiípadû si mÛÏete vzít mou soukromou loì a Daneel vás

tam odveze. Umí si velmi dobfie poradit s fiízením a chce vidût Ba-
leyho stejnû jako vy. Prostû o té cestû nebude s nik˘m mluvit.“

„To ale budete mít potíÏe, Hane.“
„Tfieba to nikdo nezjistí, aspoÀ zdánlivû. A kdyÏ bude nûkdo

dûlat potíÏe, budu si s tím muset prostû poradit.“
Gladia na okamÏik zamy‰lenû sklonila hlavu a pak fiekla: „Po-

kud nemáte námitky, chci b˘t sobecká a riskovat, Ïe budete mít
potíÏe, Hane. Chci se tam vydat.“

„Pak se tam vydáte.“
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5a

Byla to malá loì, men‰í, neÏ si Gladia pfiedstavovala; sv˘m zpÛ-
sobem útulná, ale zároveÀ zneklidÀující. KoneckoncÛ byla dost
malá, takÏe v ní nebylo zafiízení na umûlou gravitaci a pocit bez-
tíÏe, kter˘ ji neustále pobízel k zábavné gymnastice, jí trvale pfii-
pomínal, Ïe je v nenormálním prostfiedí.

Byla vesmífiankou. Na padesáti planetách Ïilo pfies pût miliard
vesmífianÛ a v‰ichni byli na toto jméno hrdi. Ale kolik z tûch, kdo
se naz˘vali vesmífiany, byli skuteãní vesmírní cestovatelé? Velmi
málo. MoÏná osmdesát procent z nich nikdy neopustilo svou rod-
nou planetu. I tûch zb˘vajících dvacet procent sotva cestovalo ve
vesmíru více neÏ dvakrát nebo tfiikrát.

Jistû, ani ona sama nebyla doslova vesmífiankou, pomyslela si
chmurnû. Jednou (jednou!) cestovala ve vesmíru, to bylo ze Sola-
rie na Auroru pfied sedmi lety. Teì letûla do vesmíru podruhé, na
malé soukromé kosmické jachtû, na krátk˘ v˘let mimo atmosfé-
ru, na uboh˘ch sto tisíc kilometrÛ, s jednou dal‰í osobou (ani ne
osobou), která jí mûla dûlat spoleãnost.

Opût pohlédla na Daneela v pilotní kabince. Vidûla ho jen ãást,
jak sedûl u fiízení.

Nikdy nikde nebyla jen s jedním robotem na dosah. Na Solarii
jich byly k dispozici vÏdy stovky, ne, tisíce. Na Aurofie jich byly
bûÏnû tucty, kdyÏ ne dvacítky.

A tady byl jen jeden.
¤ekla: „Daneeli!“
Nepfiipustil, aby se jeho pozornost odpoutala od fiízení. „Ano,

paní Gladie?“
„Má‰ radost, Ïe opût uvidí‰ Eliá‰e Baleyho?“
„Nejsem si jist, paní Gladie, jak nejlépe svÛj vnitfiní stav po-

psat. MÛÏe odpovídat tomu, co by lidská bytost popsala jako mít
radost.“
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„Ale musí‰ nûco cítit.“
„Mám pocit, jako bych se dokázal rozhodovat rychleji neÏ oby-

ãejnû; mé odpovûdi jako by pfiicházely rychleji; pfiipadá mi, Ïe mé
pohyby vyÏadují ménû energie. Celkovû bych to mohl vykládat
jako pfiíjemn˘ stav. AlespoÀ to tak fiíkají lidé a popsal bych to
jako stav podobn˘ tomu, kter˘ nyní cítím.“

Gladia se zeptala: „Ale co kdybych fiekla, Ïe se s ním chci set-
kat sama?“

„Pak to bude tfieba zafiídit.“
„I kdyby to znamenalo, Ïe ty ho neuvidí‰?“
„Ano, paní.“
„Necítil bys zklamání? Chci fiíct, nemûl bys pocit opaãn˘ tomu,

kter˘ má‰ teì? Rozhodoval by ses pomaleji, odpovûdi by pfiichá-
zely ménû rychle, tvé pohyby by vyÏadovaly víc energie a tak
dále?“

„Ne, paní Gladie, protoÏe mám pfiíjemn˘ pocit, kdyÏ plním
va‰e rozkazy.“

„TvÛj vlastní pfiíjemn˘ pocit, to je Tfietí zákon a plnûní m˘ch
rozkazÛ je Druh˘ zákon, kter˘ má pfiednost. Je to tak?“

„Ano, paní.“
Gladia bojovala s vlastní zvûdavostí. Nikdy by ji nenapadlo

ptát se na takové vûci obyãejného robota. Robot je jen stroj. Ale
na Daneela nedokázala myslet jako na stroj, tak jako nedokáza-
la myslet pfied pûti lety na Jandera jako na stroj. Ale u Jandera
to byl jen Ïár vá‰nû a ten zmizel s Janderem. Pfies ve‰kerou po-
dobnost s tím druh˘m nemohl Daneel znovu vznítit vyhasl˘ po-
pel. U nûho byl prostor pro intelektuální zvûdavost.

„Nevadí ti, Daneeli,“ otázala se, „Ïe jsi takto vázán Zákony?“
„Nedovedu si pfiedstavit nic jiného, paní.“
„Cel˘ Ïivot mû vázaly zákony pfiitaÏlivosti, i pfii mé minulé cestû

kosmickou lodí, ale umím si pfiedstavit, Ïe bych jimi nebyla vá-
zána. A teì jimi skuteãnû vázána nejsem.“
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„A líbí se vám to, paní?“
„Sv˘m zpÛsobem ano.“
„Cítíte se nejistû?“
„Sv˘m zpÛsobem i to.“
„Nûkdy, paní, kdyÏ si pomyslím, Ïe lidské bytosti nejsou vázá-

ny Zákony, cítím se nejistû.“
„Proã, Daneeli? Zkusil sis nûkdy rozebrat, proã by my‰lenka

existence bez ZákonÛ v tobû mûla vyvolávat pocit nejistoty?“
Daneel chvíli mlãel. Pak fiekl: „Zkou‰el jsem to, paní, ale ne-

myslím, Ïe bych o takov˘ch vûcech uvaÏoval, neb˘t m˘ch krát-
k˘ch stykÛ s Eliá‰em Baleym. On mûl zpÛsob...“

„Ano, já vím,“ pfieru‰ila ho. „On o v‰em uvaÏoval. Byl v nûm ja-
k˘si neklid, kter˘ ho neustále nutil klást v‰em otázky.“

„Tak mi to pfiipadalo. A já bych byl rád jako on a také kladl otáz-
ky. Proto jsem si poloÏil otázku, jaká by byla existence bez ZákonÛ,
a zjistil jsem, Ïe si ji nedovedu pfiedstavit, kromû toho, Ïe by to bylo
nûco, jako b˘t ãlovûkem, a pocítil jsem nejistotu. A zeptal jsem se,
tak jako vy se ptáte mû, proã bych mûl pociÈovat nejistotu.“

„A co sis odpovûdûl?“
Daneel odtu‰il: „Po dlouhé dobû jsem dospûl k závûru, Ïe Tfii

zákony urãují zpÛsob chování m˘ch pozitronov˘ch drah. Zákony
vÏdy a pfii v‰ech stimulech fiídí smûr a intenzitu pozitronov˘ch
proudÛ v tûchto drahách, takÏe vÏdycky vím, co mám udûlat. Ale
stupeÀ znalostí o tom, co musím udûlat, není vÏdy stejn˘. Nûkdy
musím dûlat to, co musím, pod men‰í kontrolou neÏ jindy. VÏdyc-
ky jsem si v‰iml, Ïe ãím je pozitronomotrick˘ potenciál niÏ‰í, tím
men‰í je jistota o nutnosti urãitého jednání. A ãím jsem jistotû
vzdálenûj‰í, tím silnûj‰í je nepfiíjemn˘ pocit. Rozhodnout se
k jednání bûhem milisekundy spí‰e neÏ v jedné nanosekundû je
pocit, kter˘ bych nerad protahoval.

A pak jsem si pomyslel, paní, co kdybych byl zcela prost zákonÛ,
jako jsou lidé? Co kdybych se nedokázal jasnû rozhodnout, jakou
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odpovûì dát na urãit˘ sled okolností? To by bylo nesnesitelné a já
o tom nerad mluvím.“

Gladia namítla. „Ale teì o tom mluví‰, Daneeli. Teì právû na
to myslí‰.“

„Jen kvÛli své spolupráci s kolegou Eliá‰em, paní. Pozoroval
jsem ho v podmínkách, kdy se za urãit˘ch okolností nedokázal roz-
hodnout vzhledem ke zvlá‰tní povaze problémÛ, které mûl vyfie‰it.
V dÛsledku toho mûl zjevnû nepfiíjemné pocity a já je mûl kvÛli
nûmu rovnûÏ, protoÏe jsem nemohl udûlat nic, ãím bych mohl jeho
situaci usnadnit. Je moÏné, Ïe jsem pochytil jen nûco málo z toho,
co on tehdy cítil. Kdybych byl pochytil více a lépe chápal dÛsledky
jeho neschopnosti dospût k rozhodnutí, mohl jsem...“ Zaváhal.

„Pfiestat fungovat? Znehybnût?“ ptala se Gladia a krátce si
s bolestí vzpomnûla na Jandera.

„Ano, paní. To, Ïe jsem nepochopil, mÛÏe b˘t zpÛsobeno ve-
stavûn˘m ochrann˘m zafiízením proti po‰kození mého pozitro-
nového mozku. Ale navíc jsem si v‰iml, Ïe i kdyÏ bylo pro kolegu
Eliá‰e bolestné, Ïe se nedokáÏe rozhodnout, nadále se snaÏil svÛj
problém vyfie‰it. Velmi jsem ho za to obdivoval.“

„Ty jsi tedy opravdu schopen obdivu?“
Daneel váÏnû pronesl: „PouÏívám toho slova tak, jak jsem ho

sly‰el pouÏívat lidské bytosti. Neznám ten správn˘ v˘raz pro vy-
jádfiení reakce, kterou ve mnû kolega Eliá‰ takov˘m jednáním
vyvolával.“

Gladia pfiik˘vla a podotkla: „A pfiesto existují pravidla, která
fiídí i jednání lidí; nûkteré instinkty, pudy i v˘sledek uãení.“

„To si myslí pfiítel Giskard, paní.“
„I teì?“
„Av‰ak zjistil, Ïe jsou pfiíli‰ komplikované, aby je mohl analy-

zovat. UvaÏuje, zda by nûkdy mohl b˘t vytvofien systém anal˘zy
lidského chování v matematick˘ch detailech a z toho vyvozeny
závazné Zákony, které by vyjádfiily pravidla tohoto chování.“
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„O tom pochybuji,“ namítla Gladia.
„Ani pfiítel Giskard není v tomto smûru optimistick˘. Domnívá

se, Ïe to potrvá dlouhou dobu, neÏ bude takov˘ systém vytvofien.“
„¤ekla bych, Ïe velmi dlouhou dobu.“
„A teì,“ upozornil Daneel, „se blíÏíme k pozemské lodi a musí-

me provést spojovací manévr, kter˘ není jednoduch˘.“

5b

Gladii pfiipadalo, Ïe spojovací manévr trval déle, neÏ vlastní let
na obûÏnou dráhu k pozemské lodi.

Daneel zÛstal po celou dobu klidn˘ (nemohl ov‰em dûlat nic
jiného) a ujistil ji, Ïe v‰echny lidské lodû se mohou spojit, bez
ohledu na rÛznou velikost a design.

„Jako lidé,“ poznamenala Gladia a pfiimûla se k úsmûvu, ale
Daneel na to nereagoval. Soustfiedil se na jemné ovládání lodi.
Spojení snad bylo vÏdycky moÏné, ale ne jednoduché, jak se
zdálo.

Gladia se cítila stále nejistûj‰í. Pozem‰Èané Ïili krátce a stárli
rychle. UÏ pût let uplynulo od doby, kdy vidûla Eliá‰e. Nakolik
zestárl? Jak bude vypadat? DokáÏe se ona ubránit ‰oku nebo
hrÛze, aÏ uvidí, jak se zmûnil?

AÈ bude vypadat jakkoli, bude to stále Eliá‰ a její vdûãnost
k nûmu neznala hranic.

Tohle to tedy bylo? Vdûãnost?
Pov‰imla si, Ïe má ruce pevnû sepjaté, aÏ ji bolely paÏe. Jen si-

lou vÛle se pfiimûla k uvolnûní.
Poznala, kdyÏ skonãil spojovací manévr. Pozemská loì byla

dost velká, aby mûla vlastní generátor pseudogravitace a v oka-
mÏiku spojení se pole roz‰ífiilo na celou jachtu. Nastala malá ro-
tace, jak se smûr k podlaze skuteãnû stal „dolÛ“ a Gladia pocítila
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lehkou nevolnost, jak se o dva palce propadla. Kolena se jí pod-
lomila pfii nárazu dolÛ a upadla na zeì.

Trochu nemotornû se zvedla a sama na sebe se zlobila, Ïe pfie-
dem nepoãítala se zmûnou a nebyla na ni pfiipravena.

Daneel hlásil zcela zbyteãnû: „Spojovací manévr ukonãen, paní
Gladie. Kolega Eliá‰ prosí o povolení vstoupit na palubu.“

„Samozfiejmû, Daneeli.“
Ozvalo se zahuãení a ãást stûny se rozestoupila. Dovnitfi pro-

‰la shrbená postava, stûna se za ní stáhla a zavfiela.
Postava se napfiímila a Gladia za‰eptala: „Eliá‰i!“ Zmocnila se

jí radost a úleva. Pfiipadalo jí, Ïe mu trochu ze‰edivûly vlasy, ale
jinak to byl Eliá‰. Nebylo vidût Ïádnou v˘znamnûj‰í zmûnu, stár-
nutí se koneckoncÛ tolik neprojevilo.

Usmál se na ni a na okamÏik jako by ji hltal oãima. Pak zvedl
ukazovák, jako by chtûl fiíci »poãkejte« a pfie‰el k Daneelovi.

„Daneeli!“ Uchopil robota za ramena a zatfiásl jím. „Nezmûnil
jste se. U Jehovábela! Vy jste konstantou ve v‰ech na‰ich Ïivotech.“

„Je pfiíjemné vás vidût, kolego Eliá‰i.“
„Rád sly‰ím, Ïe mi zas nûkdo fiíká kolega, a pfiál bych si, aby

tomu tak bylo. To je popáté, co tû vidím, ale poprvé, kdy nemám
Ïádn˘ problém, kter˘ bych musel vyfie‰it. Nejsem uÏ ani inspek-
torem. PfiedloÏil jsem rezignaci a teì jsem osadníkem na jedné
z tûch nov˘ch planet. Povûz mi, Daneeli, proã jsi nepfiiletûl s dok-
torem Fastolfem, kdyÏ pfied tfiemi lety nav‰tívil Zemi?“

„Tak znûlo rozhodnutí doktora Fastolfa. Vzal si s sebou Gis-
karda.“

„Byl jsem zklamán, Daneeli.“
„Bylo by pfiíjemné vás vidût, kolego Eliá‰i, ale doktor Fastolfe

mi pak fiekl, Ïe cesta byla velmi úspû‰ná, takÏe jeho rozhodnutí
bylo moÏná správné.“

„Byla úspû‰ná, Daneeli. Pfied tou náv‰tûvou se vládû Zemû ne-
chtûlo v té záleÏitosti Osídlování spolupracovat, ale teì celá pla-
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neta tepe a vfie a miliony lidí chtûjí jít. Nemáme pro nû v‰echny
lodû, ani s pomocí Aurory, a nemáme dost planet, aby je v‰echny
pfiijaly, protoÏe kaÏdou z nich je tfieba uzpÛsobit. Îádná nemÛÏe
hostit lidské osadníky bez potfiebn˘ch zmûn. Ta, na kterou odlé-
tám, má málo volného kyslíku a budeme muset Ïít po celou ge-
neraci ve mûstech pod kopulemi, neÏ se pozemská vegetace roz-
‰ífií po celé planetû.“ Jeho oãi se stále ãastûji stáãely ke Gladii,
která klidnû sedûla a usmívala se.

Daneel odpovûdûl: „To lze oãekávat. Z toho, co jsem se o lid-
ské historii dozvûdûl, pro‰ly i planety vesmífianÛ etapou terra-
formace.“

„To urãitû! A díky této zku‰enosti lze nyní tento proces prová-
dût rychleji. Ale nemohl bys na chvíli zÛstat v pilotní kabinû, Da-
neeli? Musím si promluvit s Gladií.“

„Jistû, kolego Eliá‰i.“
Daneel pro‰el obloukovit˘m prÛchodem do pilotní kabiny

a Baley pohlédl tázavû na Gladii a udûlal postranní pohyb rukou.
Dokonale pochopila, pro‰la místností a dotkla se knoflíku, kte-

r˘ bez hluku zablokoval prÛchod. Byli po v‰ech stránkách sami.
Baley vztáhl ruce. „Gladie!“
Vzala je do sv˘ch a ani na okamÏik nepomyslela na to, Ïe na

nich nemá rukavice. ¤ekla: „Kdyby s námi Daneel zÛstal, ne-
pfiekáÏel by nám.“

„Fyzicky ne. Ale psychologicky!“ Baley se smutnû usmál a po-
kraãoval: „OdpusÈ mi, Gladie. Musel jsem nejdfiív mluvit s Da-
neelem.“

„Znal jsi ho déle,“ hlesla ti‰e. „Má pfiednost.“
„Nemá, ale nemÛÏe se bránit. Pokud se na mû zlobí‰, mÛÏe‰

mû pra‰tit do oka, jestli chce‰. Daneel nemÛÏe. Mohu ho ignoro-
vat, odeslat ho pryã, jednat s ním, jako by byl obyãejn˘ robot,
a on by musel uposlechnout a b˘t stále tím vûrn˘m partnerem,
kter˘ si nikdy nestûÏuje.“
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„Faktem je, Ïe on je opravdu robot, Eliá‰i.“
„Pro mû nikdy, Gladie. Rozumovû si uvûdomuji, Ïe je robot

a nemá city jako mají lidé, ale srdcem ho povaÏuji za ãlovûka
a musím s ním tak jednat. PoÏádal bych doktora Fastolfa, aby mi
dovolil vzít Daneela s sebou, ale na nov˘ch osadnick˘ch plane-
tách nejsou Ïádní roboti povoleni.“

„Chtûl bys vzít s sebou mû, Eliá‰i?“
„Ani Ïádní vesmífiani.“
„Pfiipadá mi, Ïe vy Pozem‰Èané jste stejnû netolerantní jako

my vesmífiané.“
Eliá‰ pochmurnû pfiik˘vl. „·ílenství na obou stranách. Ale

i kdyby ho nebylo, nevzal bych tû s sebou. Nedokázala bys tam
Ïít a nikdy bych si nebyl jist˘, jestli by tvé imunitní systémy fun-
govaly. Bál bych se, Ïe buì rychle zemfie‰ na následky nûjaké ne-
patrné infekce, nebo Ïe bude‰ Ïít pfiíli‰ dlouho a vidût umírat celé
generace. OdpusÈ mi, Gladie.“

„A co, drah˘ Eliá‰i?“
„Tohle.“ Vztáhl ruce dlanûmi vzhÛru. „Îe jsem tû chtûl vidût.“
„Ale já jsem tomu ráda. Já jsem chtûla vidût tebe.“
¤ekl: „Já vím. SnaÏil jsem se s tebou nesetkat, ale pomy‰lení, Ïe

jsem ve vesmíru a nemûl bych se zastavit na Aurofie, mû pfiímo
drásalo. A pfiesto to není dobré, Gladie. Je to jen dal‰í louãení a i to
mû bude rozdírat. Proto jsem ti nikdy nenapsal; proto jsem se ni-
kdy nepokusil zavolat ti hyperfonem. Urãitû ses divila proã.“

„Vlastnû ne. Souhlasím, Ïe by to nebylo k niãemu. V‰echno by
bylo je‰tû mnohem tûÏ‰í. Ale pfiesto jsem ti mnohokrát psala.“

„Ty jsi mi psala? Nikdy jsem nedostal ani jedin˘ dopis.“
„Nikdy jsem Ïádn˘ neposlala. KdyÏ jsem je napsala, zniãila

jsem je.“
„Ale proã?“
„ProtoÏe z Aurory nelze poslat soukrom˘ dopis na Zemi, aniÏ

by pro‰el rukama cenzora, a ani jeden dopis nebyl takov˘, kter˘
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bych nechala cenzorovi k prohlíÏení. Kdybys mi poslal dopisy,
uji‰Èuji tû, Ïe Ïádn˘ z nich by se ke mnû nedostal, aÈ by byly
jakkoli nevinné. Myslela jsem si, Ïe právû proto Ïádné dopisy
nedostávám. Teì vím, Ïe sis nebyl vûdom skuteãné situace.
Jsem nesmírnû ráda, Ïe jsi nebyl tak po‰etil˘, abys zÛstal se
mnou nadále ve styku. Byl by sis mylnû vyloÏil, Ïe na tvé dopisy
neodpovídám.“

Baley na ni zíral. „Jak to, Ïe tû vidím teì?“
„Uji‰Èuji tû, Ïe to není legální. PouÏívám soukromou loì dok-

tora Fastolfa, takÏe jsem pronikla vnûj‰í stráÏí, aniÏ by mû obtû-
Ïovali. Kdyby tato loì nepatfiila doktoru Fas-tolfovi, zastavili by
mû a poslali zpût. Domnívala jsem se, Ïe ví‰ i tohle a proto ses
spojil s doktorem Fastolfem, místo abys volal pfiímo mû.“

„Nevûdûl jsem nic. Sedûl jsem tady v blahé nevûdomosti, která
mi zaruãovala bezpeãnost. Neznal jsem ani správné ãíslo hyper-
fonu, abych tû mohl zavolat pfiímo, a nemohl jsem si dovolit obtí-
Ïe spojené s vyhledáváním tvého ãísla na Zemi. Soukromû to ne‰-
lo a po celé Galaxii uÏ bylo tak dost komentáfiÛ o nás dvou díky
tomu stupidnímu hyperdramatu, které pustili po Solarii do hy-
pervize. Jinak bych to urãitû zkusil, vûfi mi. Mûl jsem ale ãíslo
doktora Fastolfa a kdyÏ jsem se ocitl na obûÏné dráze kolem Au-
rory, hned jsem se s ním spojil.“

„V kaÏdém pfiípadû jsme tady.“ Sedla si na okraj své palandy
a vztáhla ruce.

Baley je vzal do sv˘ch a chtûl si sednout na Ïidliãku, kterou
posunul k ní, ale ona ho naléhavû postrãila k palandû. Sedl si
vedle ní.

Neobratnû se zeptal: „Jak se má‰ ty, Gladie?“
„Velmi dobfie. A ty, Eliá‰i?“
„Zaãínám stárnout. Právû pfied tfiemi t˘dny jsem oslavil své

padesáté narozeniny.“
„Padesát není...“ zarazila se.
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