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Daniela Fischerová
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Malá, velmi pestře a nápaditě ilustrovaná de-
tektivka pro děti. Je celý příběh o útěku pana 
Kulíška, uchvatiteli restaurace Hladovi a kaši 
vtělené do kocoura jen výmysl malé holčičky, 
která se schovávala před světem ve skříni? Ane-
bo se to všechno stalo a Cyrilka je pozorovatel-
ka, která se najednou stane protagonistkou 
příběhu? Fischerová nechává malému čtenáři 
poměrně široké pole pro domýšlení a dumání. 
V druhém plánu pak lze vyčíst sdělení ve smys-
lu, jak by se k sobě měli lidé lépe chovat, že není 
dobré být hamižný a že láska stejně zvítězí nad 
lží a nenávistí.

Postavy jako hrachová a bramborová kaše, ale 
i podivní kuchaři Šanta a Hlad jsou netradiční 
strašidla s lehce nadpřirozenými schopnostmi. 
Zjistit, kdo má hlavní roli, je malinko složitější, 
protože je každou chvíli ve vedení někdo jiný. 
Jednotlivé kapitoly pak dětskýma očima proží-
vá Cyrilka D., dcera vrchního místní restaurace, 
a dělí se o ně se čtenářem ve svých ručně psa-
ných zápiscích s opravenými chybami. Kniha 
má proto několik rovin, o kterých se dozvídáme 
útržkovitě, na přeskáčku, a není těžké ztratit sto-
pu. Vedle detektivní záhady a malé nenápadné 
love story zaujme kniha nápaditými kresbami, 
poznávačkou mnoha druhů koření nebo fan-
tazií, ve které jde Fischerová opravdu daleko. 
Mluvící bramborová a hrachová kaše, které mají 
kouzelnou moc se vtělit do živých tvorů, nebo 
kaše, která způsobuje neustálý hlad, vzbuzují 
všelijaké pocity, od nechutnosti až po roztomi-
lost.

V díle se tak snoubí dětská hravost spolu s lá-
kavými a nápaditými ilustracemi, což je kvalita, 
kterou lze v knihách vydaných Meandrem po-
zorovat opakovaně.
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Poslední knihu napsal Jamese Lovelock – tvůr-
ce teorie Gaia o tom, že naše planeta je jeden 
samoregulující se superorganismus – ve svých 
devadesáti devíti letech. Překvapivě se v ní už 
tolik nevěnuje biologickému životu, ale živo-
tu, který nás podle něj v budoucnu nahradí. 
A to je „elektronický život“ umělé inteligence 
(UI). Toto nadcházející období nazval neocén 
a měl by vystřídat období antropocénu – věku 
přetváření planety vlivem člověka, v němž žije-
me zhruba od vynálezu parního stroje. Další 
vývoj už bude dle Lovelocka v rukou samotné 
hyperinteligence. Paradoxně však jeho vize 
budoucnosti není v intencích drásavé dystopie 
a obvyklých obav ze zániku naší civilizace a ko-
nečného vítězství robotů. Naopak, mělo by jít 
o symbiózu člověka a stroje – kyborgů, kteří se 
budou muset spojit, aby zachránili naši planetu 
před přehřátím. Lovelock tak predikuje náhra-
du velmi křehkého organického života na bázi 
vody za odolnější, a tudíž dokonalejší umělé by-
tosti jako přirozenou a nevyhnutelnou. Člověk 
bude sice prvním hybatelem hyperinteligence, 
ta ho však brzy dalece předčí a nakonec nahra-
dí. Technologie totiž Lovelock nevnímá jako 
většina alarmistů protikladně k přírodě – Gaie, 
ale jako její součást a odvážně prorokuje evo-
luci v inteligentní vesmír, poznávající sám sebe 
a založený na bázi informací. Lovelockovy vize 
můžou leckomu připadat jako utopické sci-fi 
jednoho staříka, kdyby je neměl opět dobře vy-
argumentované jako dodnes vlivnou teorii Gaia. 
Jen se musíme smířit s tím, že další vývoj lidstva 
v intencích transhumanismu se už obejde bez 
lidí, jak je známe dnes.


