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V‰em m˘m vûrn˘m ãtenáfiÛm
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„Pfied ãtyfiiceti – nebo tfiiceti, dvaceti, ãi dokonce deseti –
lety bych tuhle knihu nedokázal napsat. Bylo to tím, Ïe tepr-
ve s postupem ãasu jsem se propracoval ke zdroji Nadace:
Harimu Seldonovi. Dnes uÏ mám k dispozici dar, kter˘ ãa-
sem vykrystalizoval v podobû zku‰eností (nûktefií by to moh-
li oznaãit za moudrost, ale já se tak nehorázné sebechvály
hodlám vystfiíhat). AÏ nyní jsem díky tomu schopen pfied-
stavit ãtenáfiÛm Hariho Seldona v onom klíãovém, plodném
období jeho Ïivota… z Hariho Seldona se totiÏ s upl˘vající-
mi lety vyvinulo mé druhé já… V m˘ch ran˘ch knihách byl
Hari Seldon bájná postava – A ZRODÍ SE NADACE z nûj
dûlá skuteãného ãlovûka.“

Isaac Asimov, ãerven 1991
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Část první

Eto Demerzel

Demerzel, Eto – … Aãkoli nemÛÏe b˘t pochyb o tom, Ïe
Eto Demerzel pfiedstavoval skuteãnou státní moc po znaã-
nou ãást vládnoucího období císafie Kleona I., historikové se
rozcházejí ohlednû pravé povahy jeho vlády. Podle klasické-
ho v˘kladu byl dal‰ím z dlouhého zástupu siln˘ch, nemilo-
srdn˘ch utlaãovatelÛ typick˘ch pro poslední století jednotné
Galaktické fií‰e, ale vynofiily se i revizionistické názory hlása-
jící, Ïe pokud ‰lo o despotismus, pak o despotismus shovíva-
v˘. âasto se v této souvislosti zdÛrazÀuje jeho vztah k Hari-
mu Seldonovi, kter˘ v‰ak jiÏ navÏdy zÛstane neobjasnûn,
zejména co se t˘ãe nezvyklé epizody s Laskinem Joranem, je-
hoÏ meteorick˘ vzestup…

GALAKTICKÁ ENCYKLOPEDIE*

– 11 –

*    V‰echny citace z GALAKTICKÉ ENCYKLOPEDIE, jeÏ zde se svolením nakladatele
reprodukujeme, pocházejí ze sto ‰estnáctého vydání z roku 1020 E. N., které vy‰lo péãí
Nakladatelství Galaktické encyklopedie na Terminu.
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„A já ti fiíkám, Hari,“ opakoval Yugo Amaryl, „Ïe tvÛj pfiítel Demerzel je
v pûkném maléru.“ Slovo „pfiítel“ pfiitom lehce zdÛraznil s nepfieslechnu-
telnou nechutí.

Hari Seldon trpk˘ podtón zaregistroval a pfie‰el jej beze slova. Vzhlédl
od svého trojpoãítaãe se slovy: „A já ti fiíkám, Yugo, Ïe je to nesmysl.“ Na-
ãeÏ – s náznakem, jen drobn˘m náznakem hnûvu – dodal: „Proã mû po-
fiád otravuje‰ tím, Ïe trvá‰ na opaku?“

„ProtoÏe mi to pfiijde dÛleÏité.“ Amaryl se trucovitû posadil. ·lo o ges-
to naznaãující, Ïe se nenechá snadno vystrnadit. Teì je tady a tady taky
zÛstane.

Pfied osmi lety pracoval jako chladírník v sektoru Dahl, tak nízko na
spoleãenském Ïebfiíãku, jak jen bylo moÏné. KdyÏ ho Seldon z tohoto po-
stavení vysvobodil, stal se z nûj matematik a intelektuál – a navíc je‰tû
psychohistorik.

Ani na okamÏik v‰ak nezapomnûl, k˘m byl dfiív, k˘m je teì a komu za
tu zmûnu vdûãí. Znamenalo to, Ïe kdyÏ musel Harimu Seldonovi ostfie
oponovat – pro jeho vlastní dobro – nenechal se odradit úctou a náklon-
ností ke star‰ímu muÏi ani ohledem na svou kariéru. DluÏil Seldonovi
krutou pravdu – a nejen to.

„Podívej, Hari,“ prohlásil, mávaje úseãnû leviãkou, „ty si toho Demer-
zela povaÏuje‰ z nûjakého dÛvodu, kter˘ se vzpírá mému chápání, ale já
ne. Kromû tebe o nûm nesm˘‰lí dobfie nikdo z tûch, jejichÏ názoru si ce-
ním. Je mi jedno, co bude s ním osobnû, ale dokud mám pocit, Ïe na tom
záleÏí tobû, Hari, nezb˘vá mi neÏ tû na to upozornit.“

Seldona pfiimûla k úsmûvu stejnû tak upfiímnost jeho protûj‰ku jako
jeho obavy, které povaÏoval za zbyteãné. Mûl Yuga Amaryla rád – víc neÏ
jen rád. Yugo spolu s Eto Demerzelem, Dors Venabiliovou a Raychem
tvofiil ãtvefiici lidí, s nimiÏ se seznámil v onom krátkém období svého Ïi-
vota, kdy prchal z jednoho koutu planety Trantor na druh˘, a kter˘m se
dosud nikdo nevyrovnal, co se Seldona t˘kalo.

Tihle ãtyfii pro nûj byli nepostradatelní zcela konkrétním a v pfiípadû
kaÏdého z nich odli‰n˘m zpÛsobem – Yugo Amaryl sv˘m pronikav˘m
vhledem do principÛ psychohistorie a nápadit˘mi sondami do nov˘ch ob-

– 12 –
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lastí studia. Seldona uklidÀovalo vûdomí, Ïe kdyby se jemu samotnému
nûco pfiihodilo, neÏ bude matematika tohoto oboru kompletnû propoãí-
tána – a Ïe to pokraãovalo hodnû pomalu a s nesmírn˘mi pfiekáÏkami –
stále tu bude pfiinejmen‰ím jeden kvalitní mozek, kter˘ bude ve v˘zkumu
pokraãovat.

„PromiÀ, Yugo. Nechci na tebe spûchat ani ‰mahem zamítat to, co se
mi tady snaÏí‰ vysvûtlit. To je tou prací; teì, kdyÏ dûlám vedoucího ka-
tedry…“

Nyní byla fiada na Amarylovi, aby se pousmál a pfiemohl uchechtnutí.
„PromiÀ, Hari, vím, Ïe bych se nemûl smát, ale pro tuhle pozici nemá‰
Ïádné vrozené vlohy.“

„CoÏ sám moc dobfie vím, ale budu se to muset nauãit. Musím budit
dojem, Ïe se zab˘vám nûãím ne‰kodn˘m, a neexistuje nic – vÛbec nic –
ne‰kodnûj‰ího neÏ práce vedoucího katedry matematiky na Streelingské
univerzitû. MÛÏu si vymyslet plno nedÛleÏit˘ch úkolÛ, aby se o na‰em
psychohistorickém v˘zkumu nikdo nedozvûdûl a nevyzvídal, jak pokraãu-
je, jenÏe problém je v tom, Ïe tûch nedÛleÏit˘ch úkolÛ mám opravdu hod-
nû a nemám dost ãasu na to…“ Pfieletûl oãima po kabinetu a materiálech
uloÏen˘ch v poãítaãích, ke kter˘m mûl pfiístup jen on s Amarylem a které
i v pfiípadû, Ïe by se k nim nûkdo náhodou dostal, byly peãlivû zakódová-
ny vymy‰lenou symbolikou, jíÏ by nikdo jin˘ nerozumûl.

„AÏ do sv˘ch povinností pronikne‰ hloubûji, povûfií‰ jimi ostatní a bude‰
mít víc ãasu pro sebe,“ opáãil Amaryl.

„To doufám,“ zapochyboval Seldon. „Ale fiekni mi, co je na Eto Demer-
zelovi tak dÛleÏitého?“

„Prostû to, Ïe Eto Demerzel, ministersk˘ pfiedseda na‰eho úÏasného cí-
safie, dûlá, co mÛÏe, aby podnítil povstání.“

Seldon se zamraãil. „Proã by se mûl snaÏit o nûco takového?“
„Nefiekl jsem, Ïe se o to snaÏí. Zkrátka a dobfie k tomu pfiispívá – aÈ uÏ

vûdomû ãi nevûdomky – a nûktefií jeho politiãtí nepfiátelé mu v tom vy-
datnû pomáhají. CoÏ mi vÛbec nevadí, jak jistû chápe‰. Domnívám se, Ïe
za ideálních podmínek by bylo skvûlé vy‰tvat ho z císafiského paláce,
z Trantoru… i z ¤í‰e, kdyÏ na to pfiijde. JenÏe ty, jak uÏ jsem fiekl, o nûm
má‰ vysoké mínûní, a proto tû varuju, jelikoÏ mám za to, Ïe nesleduje‰ ak-
tuální politické dûní tak bedlivû, jak bys mûl.“

– 13 –
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„Mám na práci dÛleÏitûj‰í vûci,“ podotkl Seldon vlídnû.
„Jako tfieba psychohistorii. Souhlasím. Ale kde vezmeme nadûji na roz-

pracování psychohistorie, kdyÏ se nebudeme starat o politiku? Mám na
mysli souãasnou politiku. Teì – TEë – je ta doba, kdy se souãasnost
mûní v budoucnost. NemÛÏeme pofiád jen studovat minulost. Víme pfie-
ce, co se stalo v minulosti. V˘sledky musíme pomûfiovat souãasností
a blízkou budoucností.“

„Mám pocit, Ïe tenhle argument uÏ jsem sly‰el.“
„A usly‰í‰ ho znovu. Mnû oãividnû z jeho opakování neplyne Ïádn˘

uÏitek.“
Seldon si povzdechl, rozvalil se v kfiesle a s úsmûvem se na Amaryla za-

díval. Mlad‰í muÏ umûl b˘t nepfiíjemn˘, ale psychohistorii bral váÏnû,
ãímÏ se v‰e vynahrazovalo.

Na Amarylovi byly dosud vidût stopy jeho dfiívûj‰ího chladírnického Ïi-
vota. Mûl ‰iroká ramena a svalnatou postavu ãlovûka zvyklého na tûÏkou
fyzickou práci. Nedovolil svému tûlu, aby ochablo, coÏ bylo jen dobfie,
protoÏe to i Seldona nutilo pfiemáhat nutkání trávit ve‰ker˘ ãas u psacího
stolu. Postrádal sice Amarylovu hrubou tûlesnou sílu, ale stále je‰tû ovlá-
dal zápasnické chvaty, pfiestoÏe uÏ mûl po ãtyfiicítce a urãitû se sm˘kané
nebude moci vûnovat vûãnû. Prozatím v‰ak hodlal pokraãovat. Díky kaÏ-
dodennímu cviãení si nadále udrÏoval ‰tíhl˘ pas a pevné ruce i nohy.

„Tvá obava o Demerzela urãitû není daná jen tím, Ïe je to mÛj pfiítel.
Musí‰ mít nûjak˘ jin˘ motiv.“

„Na tom není nic tajemného. Dokud se bude‰ s Demerzelem pfiátelit,
bude‰ mít zaji‰tûné postavení tady na univerzitû a mÛÏe‰ pokraãovat
v psychohistorickém v˘zkumu.“

„Tak vidí‰. TakÏe mám dÛvod pfiátelit se s ním. Pfiece jen to není nic,
co by se vzpíralo pochopení.“

„UdrÏovat s ním styky je ve tvém zájmu. To chápu. Ale co se pfiátelství
t˘ãe – to nechápu. Kdyby v‰ak Demerzel pfii‰el o moc, postihlo by to nejen
tvé postavení. ¤í‰i by pak fiídil sám Kleon a úpadek by postupoval rychleji.
Anarchie by tudíÏ mohla vypuknout dfiív, neÏ promyslíme ve‰keré dÛsledky
psychohistorie a uãiníme z ní vûdu schopnou zachránit lidstvo.“

„Ach tak. JenÏe já si upfiímnû fieãeno nemyslím, Ïe se nám podafií do-
konãit psychohistorii vãas, aby zabránila pádu ¤í‰e, abys vûdûl.“

– 14 –
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„I kdybychom nedokázali zabránit jejímu pádu, mohli bychom zmírnit
jeho následky, ne?“

„Snad ano.“
„Tak vidí‰. âím déle budeme moci pracovat v klidu, tím vût‰í je prav-

dûpodobnost, Ïe se nám podafií zabránit pádu ¤í‰e nebo aspoÀ zmírnit
jeho následky. A jelikoÏ tomu tak skuteãnû je, lze z toho zpûtnû odvodit,
Ïe zachránit Demerzela mÛÏe b˘t nutné, aÈ uÏ se nám to – ãi aspoÀ mnû
– líbí nebo ne.“

„A pfiitom jsi právû fiekl, Ïe bys ho nejrad‰i vyhnal z paláce, z Trantoru
i z ¤í‰e.“

„Ano, kdyÏ jsem mluvil o ideálních podmínkách. JenÏe my neÏijeme
v ideálních podmínkách a potfiebujeme na‰eho ministerského pfiedsedu,
i kdyby pfiedstavoval nástroj útlaku a despotismu.“

„Chápu. Proã si ale myslí‰, Ïe ¤í‰e má tak blízko k rozpadu, aby
k tomu staãil odchod ministerského pfiedsedy?“

„Psychohistorie.“
„VyuÏívá‰ ji k pfiedpovûdím? Je‰tû nemáme ani hotovou kostru. Jaké

pfiedpovûdi z ní mÛÏe‰ vyvodit?“
„Existuje taky intuice, Hari.“
„Intuice existovala vÏdycky. My pfiece chceme nûco víc, ne? Chceme

matematick˘ postup, kter˘ nám stanoví pravdûpodobnost konkrétního
v˘voje budoucnosti za tohoto ãi onoho pfiedpokladu. Pokud bychom si
pfii rozhodování vystaãili s intuicí, obe‰li bychom se i bez psychohistorie.“

„Nemusí to nutnû b˘t otázka jednoho ãi druhého, Hari. Já mluvím
o obojím – o kombinaci, která by mohla b˘t lep‰í neÏ kaÏd˘ pfiístup
zvlá‰È, aspoÀ do té doby, neÏ se nám podafií psychohistorii zdokonalit.“

„PakliÏe vÛbec,“ upfiesnil Seldon. „Ale fiekni mi, odkud se bere to nebez-
peãí, které Demerzelovi hrozí? Co by mu mohlo u‰kodit nebo ho svrhnout?
Mluvíme snad o Demerzelovû svrÏení?“

„Ano,“ pfiisvûdãil Amaryl a jeho obliãejem se rozhostil pochmurn˘ v˘raz.
„Tak mi to povûz. Slituj se nad mou nevûdomostí.“
Amaryl zrudl. „Nemluv se mnou pfiezíravû, Hari. Urãitû uÏ jsi sly‰el

o Jojo Joranovi.“
„JistûÏe. Je to demagog – odkud Ïe to pochází? Z Ni‰aje, ne? Velice ne-

dÛleÏit˘ svût. Planeta past˘fiÛ koz, mám ten pocit. A vynikajících s˘rÛ.“

– 15 –
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„Správnû. JenÏe on je víc neÏ jen demagog. Má spoustu pfiívrÏencÛ,
kter˘ch stále pfiib˘vá. Tvrdí, Ïe usiluje o sociální spravedlnost a vût‰í za-
pojení lidu do politiky.“

„Ano. Taky jsem to sly‰el. Jeho heslo zní: ‚Vláda patfií lidu.‘“
„Ne tak docela, Hari. ¤íká, Ïe vláda je lid.“
Seldon pfiik˘vl. „Ví‰ pfiece, Ïe s touhle my‰lenkou bych docela souhlasil.“
„Já taky. Jsem pro ni v‰emi deseti – kdyby ji Joranum bral váÏnû. JenÏe

pro nûj je to jen odrazov˘ mÛstek. Prostfiedek, ne cíl. Chce se zbavit De-
merzela, aby se s Kleonem dalo snadno manipulovat. Pak Joranum used-
ne na trÛn a lid bude on. Sám jsi mi fiekl, Ïe podobn˘ch epizod uÏ bylo
v dûjinách císafiství plno – a dnes je ¤í‰e slab‰í a ménû stabilní, neÏ b˘va-
la dfiív. Rána, která by jí v dfiívûj‰ích staletích jen otfiásla, by ji nyní mohla
rozdrtit. ¤í‰i zachvátí obãanská válka, z níÏ uÏ se nevzpamatuje, a my ne-
budeme mít k dispozici psychohistorii, která by nám ukázala, co máme
dûlat.“

„Chápu, jak to myslí‰, ale Demerzela se urãitû tak snadno nezbaví.“
„Neví‰, jak velké podpofie se Joranum tû‰í.“
„Je úplnû jedno, jak velkou podporu bude mít.“ Seldonovo ãelo se na

okamÏik zamy‰lenû svra‰tilo. „Zajímalo by mû, jak jeho rodiãe pfii‰li na
jméno Jojo. Je na tom nûco dûtinského.“

„Rodiãe s tím nemûli nic spoleãného. Jeho pravé jméno zní Laskin, coÏ
je na Ni‰aji zcela bûÏné jméno. Jojo si zaãal fiíkat sám – nejspí‰ podle prv-
ní slabiky svého pfiíjmení.“

„O to vût‰í je hlupák, nemyslí‰?“
„Ne, nemyslím. Jeho stoupenci provolávají: ‚Jo… Jo… Jo… Jo…‘ po-

fiád dokola. PÛsobí to hypnoticky.“
„Inu,“ odpovûdûl Seldon a odvrátil se, aby upravil trojpoãítaãem gene-

rovanou multidimenzionální simulaci, „uvidíme, jak to dopadne.“
„MÛÏe‰ si dovolit brát to tak leÏérnû? ¤íkám ti, Ïe hrozí bezprostfiední

nebezpeãí.“
„Ne, nehrozí,“ odsekl Seldon s neãekanou pfiísností a ledov˘m pohle-

dem. „Nedisponuje‰ v‰emi fakty.“
„Kter˘mi fakty nedisponuju?“
„To probereme jindy, Yugo. Zatím pokraãuj v práci a starost o Demer-

zela a stav ¤í‰e pfienech mnû.“

– 16 –
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Amaryl stiskl rty, ale uÏ si zvykl Seldonovi neodporovat. „Ano, Hari.“
Síla zvyku v‰ak nebyla absolutní. Ve dvefiích se obrátil a poznamenal:

„Dûlá‰ chybu, Hari.“
Seldon se pousmál. „Nemyslím si to, ale vysly‰el jsem tvé varování

a budu je mít na pamûti. Na kaÏd˘ pád v‰echno dobfie dopadne.“
Jakmile Amaryl ode‰el, SeldonÛv úsmûv pohasl. Opravdu v‰echno dob-

fie dopadne?

2

Seldon mûl sice Amarylovo varování na pamûti, ale nezaobíral se jím pfiíli‰
usilovnû. âtyfiicáté narozeniny ho letmo minuly a byly ty tam – s obvyk-
l˘m psychologick˘m dopadem.

âtyfiicítka! UÏ nebyl mlad˘. Îivot uÏ se pfied ním neprostíral jako roz-
lehlé nezmapované pole, jehoÏ konec se ztrácí za obzorem. ProÏil na Tran-
toru osm let, která rychle ubûhla. Za dal‰ích osm let mu bude táhnout na
padesátku. Zaãne se blíÏit stáfií.

Copak se mu nepodafiilo aspoÀ pofiádnû zaãít s psychohistorií? Yugo
Amaryl vychvaloval zákonitosti a fie‰il rovnice s pomocí odváÏn˘ch pfied-
pokladÛ zaloÏen˘ch na intuici. JenÏe jak by se takové pfiedpoklady daly
ovûfiit? Psychohistorie je‰tû nebyla experimentální vûdou. DÛkladné studium
psychohistorie by vyÏadovalo pokusy zahrnující celé obydlené planety, ãas
mûfien˘ ve staletích – a naprost˘ nedostatek etické zodpovûdnosti.

·lo o nefie‰iteln˘ problém, a jelikoÏ se mu pfiíãil kaÏd˘ okamÏik, kter˘
musel trávit nad úfiedními povinnostmi, ubíral se domÛ na sklonku dne
v mizerné náladû.

Normálnû by mohl spoléhat na to, Ïe ho procházka univerzitním areá-
lem rozveselí. Streelingská univerzita mûla vysokou kupoli a na ‰kolním
pozemku si ãlovûk pfiipadal jako pod ‰ir˘m nebem, aniÏ by musel sná‰et
poãasí toho typu, jaké Seldon zaÏil bûhem své první (a jediné) náv‰tûvy cí-
safiského paláce. Byly tu stromy, tráva a pû‰iny skoro jako v areálu staré
vysoké ‰koly na jeho domovském svûtû Helikonu.

Pro tento den bylo nastaveno zdání oblaãnosti se sluneãním svitem (ne
sluncem, pochopitelnû, jen svûtlem), kter˘ se v nepravideln˘ch interva-
lech objevoval a zase mizel. Byla trochu zima, ale jen trochu.

– 17 –
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Seldon mûl pocit, Ïe chladn˘ch dnÛ je teì víc neÏ dfiív. SnaÏil se Tran-
tor ‰etfiit energií? Mohla za to rostoucí neschopnost? Nebo (a pfii tom po-
my‰lení se v duchu zamraãil) Ïe by uÏ stárl a fiídla mu krev? Zastrãil ruce
do kapes kabátu a nahrbil se.

Obvykle se neobtûÏoval s vûdomou navigací. Jeho tûlo znalo bezchyb-
nû cestu z kabinetu do poãítaãové uãebny i z uãebny domÛ a zase zpátky.
Vût‰inou byl duchem jinde, kdyÏ po ní kráãel, ale dnes do jeho my‰lenek
pronikl nûjak˘ zvuk. Zvuk beze smyslu.

„Jo… Jo… Jo… Jo…“
Byl pomûrnû tich˘ a vzdálen˘, ale nûco mu pfiipomnûl. Ano, Amarylo-

vo varování. Ten demagog. Îe by byl tady ve ‰kolním areálu?
Jeho nohy zmûnily smûr, aniÏ by se o to vûdomû snaÏil, a donesly ho

pfies nízk˘ kopec k univerzitnímu hfii‰ti vyuÏívanému pro hodiny tûlocvi-
ku, sport a studentské proslovy.

Uprostfied hfii‰tû se nacházel stfiednû velk˘ dav nad‰enû deklamujících
studentÛ. Na pódiu stál nûkdo, koho Seldon nepoznával, nûkdo se zvuã-
n˘m hlasem a vemlouvavou dikcí.

Nebyl to v‰ak ten demagog, Joranum, kterého vidûl mnohokrát v ho-
lovizi. Po Amarylovû varování mu zaãal vûnovat bedlivou pozornost. Jora-
num byl rozloÏit˘ a z jeho úsmûvu ãi‰ela jistá zlovûstná vlezlost. Mûl husté
pískové vlasy a svûtlemodré oãi.

Tenhle fieãník byl spí‰ pomen‰í – huben˘, se ‰irok˘mi ústy, tmavovlas˘
a hluãn˘. Seldon se nesnaÏil rozeznat slova, ale i tak zaslechl frázi „moc od
jednotlivce k masám“ odmûnûnou mnohohlas˘m v˘kfiikem.

To je hezké, pomyslel si Seldon, ale jak pfiesnû toho chce dosáhnout –
a myslí to váÏnû?

To uÏ do‰el k davu a rozhlíÏel se, jestli neuvidí nûkoho známého. Za-
hlédl Finangelose z magisterské matematické pfiípravky. Slu‰n˘ mladík,
snûd˘, s vlasy jako ovãí rouno.

„Finangelosi!“ zavolal na nûj.
„Profesore Seldone,“ odpovûdûl Finangelos po kratiãké pauze, bûhem

níÏ na nûj zíral, jako by ho bez klávesnice ani nepoznával, a zamífiil
k nûmu. „Pfii‰el jste si toho chlapa poslechnout?“

„Pfii‰el jsem jen proto, abych zjistil, co je to za rámus. Kdo je to?“
„Jmenuje se Namarti, pane profesore. Mluví Jojov˘m jménem.“
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„To sly‰ím,“ odvûtil Seldon, kdyÏ se ta litanie rozeznûla znovu. Zfiejmû
se tak dûlo pokaÏdé, kdyÏ fieãník pronesl nûco trefného. „Ale kdo to je, ten
Namarti? To jméno mi nezní povûdomû. Z jaké katedry je?“

„Není ãlenem univerzity, pane profesore. Je to jeden z Jojov˘ch lidí.“
„Jestli není ãlenem univerzity, nesmí tady fieãnit bez povolení. Myslíte,

Ïe je má?“
„TûÏko fiíct, pane profesore.“
„Tak to abychom to zjistili.“
Seldon vklouzl do davu, ale Finangelos ho chytil za rukáv. „Rad‰i si

s ním nezaãínejte, pane profesore. Má s sebou ranafie.“
Za fieãníkem postávalo ve velk˘ch rozestupech ‰est zakabonûn˘ch mla-

díkÛ s rozkroãen˘ma nohama a zaloÏen˘ma rukama.
„Ranafie?“
„Na ‰pinavou práci, pro pfiípad, Ïe by nûkdo dûlal potíÏe.“
„V tom pfiípadû rozhodnû není ãlenem této univerzity a ani povolení

by ho neopravÀovalo k tûmhle ‚ranafiÛm‘, jak jim fiíkáte. – Uvûdomte
‰kolní ostrahu, Finangelosi. Správnû by tu uÏ mûla b˘t i bez avíza.“

„Nejspí‰ nestojí o problémy,“ zamumlal Finangelos. „Prosím vás, pane
profesore, o nic se nepokou‰ejte. Jestli chcete, tak já dobûhnu pro ochran-
ku, ale poãkejte, neÏ pfiijdou.“

„Tfieba se mi to do té doby podafií rozehnat.“
Zaãal se prodírat davem. Nebylo to nic tûÏkého. Nûktefií z pfiítomn˘ch

ho poznali a v‰ichni mûli na oãích jeho profesorské v˘loÏky. Do‰el k pó-
diu, opfiel se o nû rukama a vyhoupl se na metr vysokou plo‰inu s tich˘m
heknutím. Smutnû si pfiitom pomyslel, Ïe pfied deseti lety by to dokázal
jednou rukou a bez heknutí.

Narovnal se. ¤eãník pfiestal mluvit a upfiel na nûj ostraÏit˘, ledovû
chladn˘ pohled.

Seldon ho nevzru‰enû oslovil: „Va‰e povolení k proslovu pfied studen-
stvem, pane.“

„A vy jste kdo?“ opáãil fieãník. Hovofiil hlasitû a jeho slova se nesla.
„âlen pedagogického sboru této univerzity,“ odpovûdûl Seldon stejnû

hlasitû. „Va‰e povolení, pane?“
„Nemáte právo je ode mû vyÏadovat.“ Mladíci postávající za fieãníkem

se shlukli blíÏ k nûmu.
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„Pokud nemáte povolení, radím vám, abyste okamÏitû opustil univer-
zitní areál.“

„A kdyÏ ne?“
„Inu, univerzitní ostraha uÏ je kaÏdopádnû na cestû.“ Seldon se obrátil

k davu. „VáÏení studenti,“ zvolal, „v areálu na‰í ‰koly platí svoboda proje-
vu a shromaÏìovací právo, o které v‰ak mÛÏeme pfiijít, pokud dovolíme
cizím lidem, aby nám tu bez platného povolení…“

Na rameno mu ztûÏka dopadla nûãí ruka, aÏ zkfiivil tváfi bolestí. KdyÏ se
otoãil, zjistil, Ïe je to jeden z muÏÛ, které Finangelos oznaãil za „ranafie“.

MuÏ pronesl s v˘razn˘m pfiízvukem, kter˘ si Seldon nedokázal ihned
zafiadit: „Zmizte odsud – a honem.“

„K ãemu to bude dobré? Ostraha tu bude kaÏdou chvíli.“
„V tom pfiípadû,“ podotkl Namarti s dravãím ú‰klebkem, „vypuknou

nepokoje. Tím se zastra‰it nenecháme.“
„Samozfiejmû Ïe ne,“ pfiik˘vl Seldon. „To by se vám líbilo. JenÏe ne-

pokoje nevypuknou. Odejdete odsud bez povyku.“ Znovu se obrátil ke
studentÛm a vysmekl se muÏi, kter˘ svíral jeho rameno. „O to uÏ se po-
staráme, viìte?“

Nûkdo v davu vykfiikl: „To je profesor Seldon! Ten je v pohodû! Nebij-
te ho!“

Seldon vycítil rozpolcenost davu. Bylo mu jasné, Ïe v nûm jsou i tací,
ktefií by potyãku s univerzitní ostrahou uvítali uÏ jen z principu. Na dru-
hé stranû zde museli b˘t pfiítomni rovnûÏ ti, kter˘m je sympatick˘, a také
ti, ktefií ho sice neznají, ale nehodlají pfiihlíÏet napadení ãlena pedagogic-
kého sboru.

Vzduch profiízl Ïensk˘ hlas: „Dejte si pozor, pane profesore!“
Seldon si povzdechl a pfieletûl pohledem hfimotné mladíky, ktefií stáli

pfied ním. Navzdory své zdatnosti ve sm˘kané netu‰il, jestli to zvládne,
jestli má je‰tû dost rychlé reflexy a dost pevné svaly.

Jeden z ranafiÛ k nûmu pfiistoupil – samozfiejmû s pfiíli‰nou sebedÛvû-
rou. A ne moc rychle, coÏ Seldonovi poskytlo pfiesnû tolik ãasu, kolik jeho
stárnoucí tûlo potfiebovalo. Ranafi k nûmu útoãnû napfiáhl ruku, ãímÏ mu
to je‰tû víc usnadnil.

Seldon se napfiaÏené ruky chopil, protoãil se, trhnul rukou nejdfiív
nahoru a pak dolÛ (s dal‰ím heknutím – proã u toho musí pofiád he-
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kat?) a pohÛnek prosvi‰tûl vzduchem, pohánûn˘ zãásti svou vlastní
hybnou silou, aby pfiistál se zadunûním a vyklouben˘m ramenem na
okraji pódia.

Z fiad pfiihlíÏejících se pfii pohledu na tento zcela neãekan˘ zvrat ozval
divok˘ fiev. V divácích se rázem vzedmula univerzitní hrdost.

„Nandej jim to!“ zahulákal osamûl˘ hlas. Ostatní se hned pfiidali.
Seldon si uhladil vlasy a snaÏil se nesupût. Sténajícího leÏícího ranafie

skopl z pódia.
„Je‰tû nûkdo?“ optal se pfiívûtivû. „Nebo poklidnû odejdete?“
Zadíval se na Namartiho s jeho pûticí nohsledÛ, ktefií se nerozhodnû

zarazili, a pronesl: „Varuji vás. Dav je nyní na mé stranû. Pokusíte-li se mû
pfieprat, roztrhají vás na kusy. – Dobrá, tak kdo bude dal‰í? Jdeme na to.
Jeden po druhém.“

Pfii poslední vûtû zv˘‰il hlas, zatímco je pozvednutou dlaní vybízel
k útoku. Dav nad‰enû zafiiãel.

Namarti zÛstal nechápavû stát. Seldon se skokem pfienesl za nûj a na-
sadil mu kravatu. To uÏ na pódium lezli studenti, ktefií kfiiãeli „Jeden
po druhém! Jeden po druhém!“ a hrnuli se mezi Seldona a tûlesnou
stráÏ.

Seldon zesílil stisk na soupefiovû prÛdu‰nici a za‰eptal mu do ucha:
„Tohle je takov˘ mÛj fígl, Namarti, kter˘ cviãím uÏ celé roky. Jestli se mi
pokusíte vy‰kubnout, rozdrtím vám hrtan, takÏe uÏ nikdy nebudete mlu-
vit jinak neÏ ‰eptem. Jestli si ceníte svého hlasu, udûláte, co vám fiíkám.
AÏ vás pustím, fieknete tûm sv˘m rabiátÛm, aby se vzdálili. Jestli fieknete
cokoliv jiného, budou to poslední slova, která pronesete normálnû. A po-
kud se je‰tû nûkdy objevíte v univerzitním areálu, nebudu s vámi jednat
v rukaviãkách. Dokonãím, co jsem zaãal.“

NaãeÏ povolil sevfiení. Namarti zachroptûl: „Vypadnûte. V‰ichni.“ Ra-
nafii se urychlenû stáhli i s vyfiazen˘m spolubojovníkem.

KdyÏ krátce nato dorazila univerzitní ostraha, Seldon jim oznámil:
„Omlouvám se, pánové. Fale‰n˘ poplach.“

Opustil hfii‰tû a pokraãoval v cestû domÛ ve znaãnû neveselém rozpolo-
Ïení. Odhalil tu stránku své osobnosti, kterou odhalit nechtûl. Byl pfiece
Hari Seldon, matematik, ne Hari Seldon, sadistick˘ zápasník.

Navíc se o tom dozví Dors, pomyslel si zasmu‰ile. Rad‰i by jí to mûl
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fiíct sám, neÏ se k ní donese nûjaká verze, která incident vylíãí hor‰í, neÏ
ve skuteãnosti byl.

Ta nebude mít radost.

3

Nemûla.
Dors na nûj ãekala ve dvefiích bytu, kde stála uvolnûnû s rukou v bok

a vypadala skoro stejnû jako pfied osmi lety, kdy se s ní poprvé setkal zde
na univerzitû: ‰tíhlá, pûknû rostlá, s nazrzl˘mi kudrnat˘mi vlasy – pfie-
krásná v jeho oãích, byÈ ne zrovna krásná v jakémkoli objektivním smys-
lu, aãkoli on sám uÏ po prvních nûkolika dnech jejich pfiátelství ztratil
schopnost vnímat ji objektivnû.

Dors Venabiliová! To mu proletûlo hlavou, kdyÏ spatfiil její klidnou
tváfi. Existovalo mnoho svûtÛ, a dokonce i mnoho trantorsk˘ch sektorÛ,
kde by nebylo nic neobvyklého naz˘vat ji Dors Seldonovou, jenÏe jemu
vÏdycky pfii‰lo, Ïe by tím vyjadfioval majetnick˘ nárok, o kter˘ nestál,
pfiestoÏe ‰lo o zvyk zaveden˘ uÏ kdysi dávno v nezfieteln˘ch mlhách pfie-
dimperiální minulosti.

Dors smutnû zavrtûla hlavou, aÏ se jí kudrny takfika nepatrnû zavlnily,
a polohlasem fiekla: „UÏ jsem to sly‰ela, Hari. Co s tebou mám udûlat?“

„Ocenil bych polibek.“
„No, moÏná, ale nejdfiív to musíme probrat. Pojì dál.“ Dvefie se za

nimi zavfiely. „Ví‰ pfiece, drah˘, Ïe mám svÛj vlastní v˘zkum a vlastní
studium. Pofiád je‰tû se zab˘vám tûmi údûsn˘mi dûjinami trantorského
království, o kter˘ch tvrdí‰, Ïe jsou nezbytné pro tvou práci. Mám snad
v‰eho nechat a chodit v‰ude s tebou, abych tû mohla chránit? Pofiád je‰-
tû je to moje práce, abys vûdûl. A o to víc teì, kdyÏ jsi pokroãil s psy-
chohistorií.“

„Pokroãil? KéÏ by. Ale ochraÀovat mû nemusí‰.“
„Îe ne? Poslala jsem Rayche, aby se po tobû podíval. KoneckoncÛ jsi

mûl zpoÏdûní a já o tebe mûla starost. Obvykle mi hlásí‰, Ïe pfiijde‰ pozdû.
Mrzí mû, jestli teì jednám jako tvoje stráÏkynû, Hari, ale já opravdu jsem
tvoje stráÏkynû.“
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