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XB-1 doporučuje

O ČEM SNÍ KLÁRA?
Je pozoruhodné, že někteří velcí autoři
světové literatury se občas pustí do té-
mat, která jsou ryze vědeckofantastická.
Jistě, nepovažují se prioritně za žánrové
spisovatele, ale v rámci něj dokáží čte-
nářům předložit dílo, které jej obohatí
a hlavně pomine určitou vyčpělost, do
níž se chtě nechtě mnozí autoři fantas-
tiky noří. Loni nám britský laureát
mnoha literárních cen Ian McEwan na-
bídl román plný umělé inteligence a al-
ternativní historie Stroje jako já, a letos
jsme se dočkali překladu posledního
díla Nobelovou cenou ověnčeného Ka-
zua Ishigura Klára a Slunce, který rov-
něž vnáší do tématu umělé inteligence
zajímavé poznatky.   
Hlavní hrdinkou příběhu je robotka
Klára, „úpéčko“ prioritně sloužící jako
společnice dospívajících dětí. Zároveň je
také hlavní vypravěčkou románu a na
probíhající události se tak musíme dívat
jejíma očima. Celý příběh se odehrává
v neurčené blízké budoucnosti Spoje-
ných států a v neurčitých společenských
kulisách, ale můžeme jej považovat za
vpravdě dystopický. Najdeme zde i ne-
nápadné meziřádkové odkazy, které
zlehka poukazují na současné dění
a rozvádějí je směrem k místům, která
nepůsobí nevěrohodně.  Vše začíná
v obchodě s „úpéčky“, kde je Klára za-
pnuta a odkud se snaží skrze výlohu po-
chopit svět. Robotka je obdařena vel-
kým pozorovacím talentem, a samoz-
řejmě pokročilou umělou inteligencí, ale
vše, co vnímá, si samozřejmě přebírá
dle svého. Navíc prvními, s kým může
svým způsobem komunikovat a porov-
návat jejich názory a zkušenosti, jsou
ostatní umělé inteligence v obchodě,
a paní Vedoucí působící poněkud rezer-
vovaně. 
Popravdě jsem nepochopil anotaci
knihy, kde se píše, že Klára je vyřazená
robotka. Klára je pouze starším mode-
lem, který je již v době jejího postávání
ve výloze překonán novým a dražším
robotem třetí generace zpopularizova-
ných „úpéček“. Zvykl jsem si na to, že
anotace se snaží vylíčit knihu v poziti-
vech, aby se jednoduše prodala, ale
blbosti by se tam fakt psát neměly. Ten,
kdo anotaci psal, knihu nečetl? Každo-
pádně již ve výloze Klára získá až ná-
božný vztah ke Slunci, jehož paprsky
dodávají životodárnou energii. Bere jej
jako něco božského, což se následně

promítá do jejího uvažování. Jednoho
dne si ji vybere nemocná dívka Josie.
Hned u prvního setkání si padnou do
oka, ale Klára ještě musí přestát
zkoušku oddanosti, než se k vyvolené
dívce dostane. Robotka má suplovat
funkci společnice v rozvrácené rodině
a dohlížet na Josii, jejíž nemoc je způso-
bena řekněme nešvary doby. V dojem-
ném komorním dramatu se hlavní
hrdinka nejprve setkává především
s ženskými postavami (Vedoucí, Matka,
Josie, Hospodyně atd.) a jediným muž-
ským elementem je zprvu chlapec ze
sousedství, vrstevník Josie, Rick. Mimo-
chodem už iniciály dospívajících J a R,
stejně jako jejich silné citové pouto, zře-
telně odkazují k určité variaci na Shake-
spearovu klasickou hru o Romeovi a Ju-
lii. Další mužské postavy se objeví až
v druhé polovině příběhu. Jsou repre-
zentovány bludy zfanatizovaným Otcem
a podivným umělcem, panem Capaldim,
průkopníkem frankensteinovského typu. 
Podobně jako
se mezi řádky
Ishigurova ro-
mánu objevují
náznaky a od-
kazy na dysto-
pickou společ-
nost vznik-
nuvší z té naší
současné, ve
stejné intenzitě
se do čtenářovy
mysli derou
otázky týkající
se nejen přínosu a pochopení umělé in-
teligence pro lidskou společnost, ale
stále většího rozkladu mezilidských
vztahů. A rovněž toho, zda jsme schopni
a ochotni popřít přírodní zákony, nebo
zda se umíme postavit osudu aniž, by-
chom za to nesli následky. Zda v pří-
padě, že opravdu přijdou, je umíme
nést. Pozoruhodné také je, že se tolik
neprobírá, zda je umělá inteligence ve
všech ohledech srovnatelná s tou lid-
skou, ale jde řeč přímo o „srdci“, hod-
notě, která se nedá jakkoliv měřit. 
Kazuo Ishiguro dost jasně naznačuje, že
v tomto srovnání je právě člověk tím
slabým článkem. Tím zhýčkaným, po-
blázněným a emočně roztříštěným je-
dincem, který nakonec hledá útěchu
a porozumění v náručí stroje. I když se
celý román na oko tváří, že se v něm
moc neděje, opak je pravdou. Nemíří do
míst, kde hard sci-fi ukazuje, kam až by
lidstvo mohlo technickým pokrokem do-

jít, ale naopak ukazuje, kam až je
možné se dostat, když se na věci nebu-
deme dívat ze všech možných úhlů po-
hledu. Jestli třeba taková robotka z vý-
lohy nedokáže projevit mnohem více
lidskosti než bytosti z masa kůže v jejím
okolí. Musím napsat, že za mě se zatím
jedná o nejlepší knihu letošního roku,
a to už byla laťka celkem vysoko. Nedo-
vedu si představit, že by Kláru a Slunce
z této pozice jen tak něco sesadilo. Ka-
zuo Ishiguro je pro mě důkazem, že
i velká literatura se dá psát žánrově
a především pro všechny. Britský pro-
zaik mi dokazuje, že zásadním středo-
bodem knihy je poctivě vystavěný chyt-
lavý a emoční příběh, který když je
dobře podaný, nezáleží zase tolik na
tom, v jakých kulisách se odehrává. Ne-
méně zásadní jsou dobře vystavěné cha-
raktery postav, stejně jako narážky na
nešvary lidí a doby. Osobně jsem nikdy
nehodnotil autora podle toho, kolik cen
dostal a jak je celosvětově populární,
ale dle toho, jaký dojem na mě udělá
a jak jeho dílo funguje jako celek. Zda
mnohé drobnosti do sebe zapadají nebo
naopak konají dílu medvědí službu. Ka-
zuo Ishiguro opětovně ukázal, že pokud
se do žánrové literatury pustí, může se
bez problému rovnat s jejími největšími
jmény.   
(Ishiguro, Kazuo: Klára a Slunce.
Překlad: Alena Dvořáková, obálka
Jan Uldrych, Argo, 2022. 344 s., 448,-
Kč)

Hodnocení: *****
Roman Bílek

KDYŽ REALITA SELŽE
Rok 1872 se pro svět stal zlomovým.
Alchymista a mystik al-Džáhiz pronikl
bránou mezi světem magických bytostí
a tím naším, přičemž ji za sebou nechal
dokořán otevřenou. Mezi lidi se tak vrá-
tily nejen postavičky z bájí a legend, ale
také magie ve své nejryzejší podobě.
To mělo samozřejmě dopad na další vý-
voj do té doby neporazitelných impérií.
Velká Británie, Francie, Německo a dal -
ší velmoci postupně přicházely o domi-
nanci ve svých exotických koloniích,
protože víra v monstra je pro „barbary“
mnohem přirozenější než pro civilizo-
vané gentlemany. Nejvíc přitom překva-
pilo znovuzrození Káhiry jako světové
metropole, která nejenže určuje nejmo-
dernější trendy, ale také bezděčně ovlá -
dá dění takřka na všech kontinentech.
Jsou to právě džinové a jejich zdánlivě
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neomezený magický potenciál, co
z Egypta v roce 1912 učinilo zemi zá-
zraků. Stinnou stránkou veškerého toho
fantastického dění bylo, že normální
lidé, stejně jako magické bytosti, se ze
všeho nejdřív museli naučit spolu vy-
cházet. Vzniklo proto Ministerstvo al-
chymie, kouzel a nadpřirozených entit,
jehož účelem bylo dohlížet na vyrov-
nané šance pro všechny a zároveň tres-
tat případné magické přestupky – um-
ravňovat a chránit.
Ovšem je tu ještě jedna věc, o které ne-
víte. Džinové zdaleka nejsou těmi míru-
milovnými služebníky z lahví, kteří vám
splní tři přání, jejichž výsledkem je do-
konalý život v paláci po boku přenád-
herné princezny. V tomhle ohledu pří-
běhy Tisíce a jedné noci maličko zidea-
lizovaly skutečnost. Protože když už se
stane to neštěstí a máte co do činění
s džinem, nesmíte zapomínat na zá-
kladní: jakýkoliv obchod, který s ním
učiníte, má jen jedno vyústění – vaši
smrt.
To je také jeden
z úkolů novodo-
bého Ministerstva.
Zabraňovat kon-
fliktům mezi lidmi
a divotvornými by-
tostmi, urovnávat
spory, vyšetřovat
zločiny, evidovat
nově objevené mi-
granty. Člověk by
řekl, že na podobnou činnost bude po-
třeba celá armáda byrokratů, ale skuteč-
nost je taková, že prostí lidé, ponaučeni
pohádkami z dětství, si s džiny a jinou
verbeží z podstaty raději nezahrávají.
Agentů má tak Ministerstvo alchymie
jen pár, přičemž jedním z nejvýrazněj-
ších je svéhlavá slečna Fátima, která
i přes svoje mládí má za sebou několi-
katero světově proslulých případů,
v nichž nešlo o nic menšího než zá-
chranu veškerenstva.
Úloha hrdiny má ale jednu výraznou ne-
výhodu – nikdy nekončí. Když je tedy
za záhadných okolností vyvražděn brit-
ský klub gentlemanů hrajících si na
mágy a v ulicích Káhiry se začne potu-
lovat údajně znovuzrozený prorok/al-
chymista al-Džáhiz, podněcující chudé
ke vzpouře, je to právě agentka Fátima,
jež musí celou věc prošetřit, odhalit vi-
níka a předat jej spravedlnosti. Obnova
světového pořádku je přirozeně na pro-
gramu dne také...
Americký historik a spisovatel P. Djelí

Clark (* 1971, vlastním jménem Dexter
Gabriel) publikuje své příběhy z alterna-
tivní historie Káhiry zabydlené džiny už
od roku 2016, pokaždé to však skončilo
rozsahem povídky, případně novely. Až
v roce 2021 debutoval románem Vládce
džinů, který si obratem vydobyl jak po-
pularitu mezi čtenáři (cena Lucus 2022),
tak uznání žánrových kritiků (cena Ne-
bula 2022).
Bylo by snadné všechnu tu slávu odsou-
dit pro populistické trendy, jimž jde vy-
právění naproti, ke cti autora je však
třeba připodotknout, že s nimi umí fan-
tasticky zacházet. Nesklouzává k nestra-
vitelným popisům či těžko představitel-
ným sceneriím, ale s odhodláním literár-
ního kriminalisty se soustředí jen na to
pro zločin podstatné. Jeho ženské
hrdinky jsou navíc v mnoha ohledech
přesvědčivější než leckterý ostřílený lo-
vec monster, a exotické prostředí
Egypta, zahaleného steampunkovým
odérem, dodává celému dobrodružství
ten správný šmrnc.
Tomu pak výrazně pomáhá i ostré
tempo, se kterým se autor opře do zá-
pletky. A jak to má u správné detek-
tivky být, vydrží s ním až do samot-
ného konce. Veškeré odbočky, střety
a náznaky mají svůj logický smysl,
díky čemuž se celých čtyři sta padesát
stran čte takřka jedním dechem. Per-
fektně tu přitom funguje motiv cynic-
kého vyšetřovatele a jeho nového par-
ťáka, tradiční pojetí starých legend
a svižné dialogy, s jejichž pomocí do-
káže spisovatel nejen vysvětlit histo-
rické pojmy, ale také bez jakýchkoliv
nejasností do zápletky zasadit odkazy
na své předchozí povídky ze stejného
světa. Velký plusem je pak samostat-
nost celého díla, jež sice neaspiruje na
intelektuální výtvor roku, zároveň
nemá potřebu rozjíždět další nekoneč-
nou franšízu, jež se nápady vyčerpá ně-
kde u čtvrtého dílu. Autor rozhodně ne-
tvrdí, že se ke svým svérázným posta-
vám znovu nevrátí, ale jestli se tak
stane, bude to kvůli zcela novému pří-
padu, jehož magické okolnosti přivolají
na místo činu agenty Ministerstva al-
chymie, kouzel a nadpřirozených entit.
(P. Djelí Clark: Vládce džinů. Překlad
Jakub Němeček. Obálka Stephan
Martiniere. Host 2022. 456 s.,
499,- Kč)

Hodnocení: ****1/2
Wojta Běhounek

EXPEDICE 
DO PROPASTI IMAGINACE

Bohemistovi, spisovateli a především
básníkovi Ivo Harákovi není fantastika
cizí, jak dokazuje kouzelných Pět poví-
dek z nadskutečna (2018). Na druhou
stranu, jeho nová kniha Kočkomár aneb
Umění povídky má ke klasické žánrové
literatuře daleko… Opravdu? Nejde na-
konec až na samu dřeň snění, které je
základní matérií jakékoli umělecké
tvorby, tím spíše trojlístku „scifi, fan-
tasy, horor“? 
„Zasi tady byla. Kočka. Ale sosák aji
křídla to mělo. A lítá. Kočkomár. Se po-
divé…“ – skoro se rozplakal, když zjistil,
že mu nevěříš. Že se směješ. „Se podivé.
Jaký to má drápy.“ – ukázal na pelest.
A vskutku: Lak na dřevo proškrábaný.
Dlouhé, lehce okrvavělé jizvy.
Na první pohled pár zlehka nahozených
žánrových atributů, spíš jakoby na
okraj. Naše současnost, charismatická
Morava, mladý literát s uměleckými am-
bicemi a zcela praktická úskalí a výzvy,
na něž naráží. Po-
vídky, formované
v těkavých, ale vý-
tečně čitelných
monolozích spja-
tých s protagonis-
tou, sugestivně
proniknou až do
kůže, do duše, za-
boří se nám do
vlast ního podvědomí. 
Jde o čirý literární impresionismus, při-
pomínající Virginii Wolfovou (autorku
kultovního Orlanda, který do naší říše
přísluší); směrované pásmo vizí tvoře-
ných více či méně navazujícími úryvky
paměti a myšlenek, které je provázejí.
Harák dokazuje, jak nespravedlivé je
obvinění, že fantastika přináší (pouze)
díla povrchní, plytká, prvoplánově zá-
bavná a komerční. Sestupuje až k ekto-
plazmě podvědomí, kterou má náš žánr
společný se surrealismem a poezií jako
takovou: v tom se podobá dnes málem
pozapomínanému proroku fantastična,
Rayi Bradburymu. 
Žijeme v moderním světě, který se zdá
uspořádaný, normální, logický, v zásadě
předvídatelný (což ovšem není ve sku-
tečnosti pravda). Ale kdo z nás občas
nepocítil, že se za stěnou ukázněné rea-
lity odehrává cosi, co nám do střízlivé
každodennosti zasahuje: kdo se nikdy
nenechal unášet poryvy vzpomínek, ne-
bloudívá v jejich labyrintu a nerozva-
žuje, které jsou opravdické, a které se


