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PŘEDPŘEDMLMLUVUVAA

Všechny postavy a události v tomto románu jsou smyšlené a případné shody

jmen, okolností či chování s nějakou žijící osobou jsou náhodné. Autor zahrnuje v

tomto prohlášení i sama sebe. Příběh je sice vyprávěn v první osobě, avšak hlasem

bytosti veskrze vymyšlené — jakkoli životnou a osobitou se snad jeví. Spisovatel se

zavazuje, ze nikdy nepodnikne proti svému nakladateli právní kroky pro utrhání

na cti. Nečiní si žádných právních nároků. Postavou Štěpána Wilbecka se autor

nedopustil sebe utrhání o nic víc, než Laurence Sterne osobou Tristrama

Shandyho. Sterne věděl, že je jeho Tristram jiný než on, a přál si, aby tomu tak

bylo. Liší se od něho nejen životními zážitky, nýbrž i vrozenými vlastnostmi. A tak

je tomu u každého autora, jehož román je psán v první osobě.

Nuže, kdyby vás přesvědčení a názory Štěpána Wilbecka rozhořčovaly,

nerozhněvejte se proto na spisovatele.

Ale nedejme se autorovým prohlášením, dnes tak obvyklým, zavést příliš

daleko. Každý pravý román nutno posuzovat podle jeho skutkové podstaty a podle

toho, jak odráží život; musí předvádět skutečný život a skutečné příhody, nikoli

život a příhody, přejaté z knih; má se tudíž zakládat toliko na zážitcích,

pozorování, spolehlivém odposlouchání a původních myšlenkách, autorem zpra-

covaných a přetvořených. Vezmeš si trochu z té osoby a trochu z oné, od přítele,

kterého jsi znal po celý život, nebo od někoho, jehož hovor jsi zaslechl kdesi na

nádraží, když jsi čekal na vlak, či z nějaké vety nebo příběhu, uvedeného v

novinách. Tak vzniká krásné písemnictví, a jiný způsob není možný. Má-li

postava v nějaké knize to štěstí, že se podobá živoucí lidské bytosti pak to není

omluvou k domněnkám, že byla obkreslena „podle originálu“, či k podezřením,

že jde o karikaturu. Toto je příběh o spokojenosti i duševní osamělosti, vyprávěný

s dobrou vůlí. Nepřihodil se ve skutečnosti nikomu ale mnohé věci z něho se

přihodily mnoha lidem.

H. G. WELLS
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Šťastné intermezzo

Jsem spokojen a mám dojem, že je tomu tak již celé dva dny. Mimo to
věřím, i přes kritická ohrazení svého rozumu, že jsem byl vlastně spokojen
po celý život.

Můj rozum sice nepopírá bez výhrady tuto víru, ale žádá si, aby ta
věc byla náležitě prozkoumána. Ohání se vzpomínkami, jako svářící se
politikové vyhrabávají poslední projevy svých odpůrců. Vznesl onu
otázku, tvářiv se přitom k mé nelibosti naprosto nestranně. Nepodal bych
o tom vysvětlení? Zcela nedávno, v posledních čtrnácti dnech, jsem prošel
náladou, v které se mi jevila léta, ležící přede mnou, jako břímě příliš těžké,
abych je mohl unést; viděl jsem svůj život jako neurovnatelný zmatek
a odvrhl jsem myšlenku na sebevraždu snad proto, že vyžaduje více
namáhavého úsilí, než bych teď chtěl vynaložit, či snad z toho důvodu —
a vzpomínám si, že jsem si to raději vykládal takto — že je mou povinností
k různým lidem, kteří při mně stáli a snad jsou na mně v jistém smyslu
závislí, nepřiznat se, že můj život, v němž často nacházeli útěchu a jejž
považovali za záslužný, je nezdarem.

Ještě teď, po mnohém rozčarování, pevně věřím, že by se takové
náladové výkyvy měly zvládnout lépe, než se daří mně. V mých poměrech
nenastala změna, která by ospravedlňovala ty hluboké citové rozdíly —
vždyť vlastně nedošlo vůbec k žádné postřehnutelné změně. Nemohu
vskutku tvrdit, že se mi dařilo lépe či hůře v té bezútěšné noci. Ale to se
stalo již před třemi dny. A teď jsem se opět zázračně vrátil k spokojenosti,
cítě, že život ve mně a věci vůkol mne jsou skvělé, a byl bych velmi rád,
kdyby tato nálada setrvala až do konce mého života.

Probíraje se v duchu podrobnostmi těchto dvou příjemných dnů, jež se
tak živě odrážejí od oné noci plné zoufalství, připomínám si stále více
osobnost pana Jamesa Boswella. Shledávám, že jsem si v posledních dnech
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vykračoval světem s toutéž radostnou vervou jako on, vnímaje svým
vnitřním zrakem bystře každou podrobnost. Žil jsem zcela objektivně. Stal
jsem se extrovertern. Uvědomuji si, že mám v sobě boswellovskou žílu,
která je nepopiratelně nejšťastnější složkou mého já. Od předvčerejšího
dne, kdy jsem opustil Paříž, zachytila má mysl, zcela po boswellovsku,
na tisíc vděčných poznatků o běhu tohoto velkého, nepořádného,
nesoustavného, bláznovsky moudrého, liberálně toryskojohnsonovského
světa. Nedržel jsem se svými zájmy stranou, nýbrž vykázal jsem jim jejich
správné boswellovské místo, totiž postavil jsem je nenápadně do popředí
tam, kde bývá kamera při filmování.

Pocítil jsem v sobě onen boswellovský vliv již dříve. V Paříži, v
Londýně jsem byl šťastným tulákem; toulal jsem se v Novém Yorku a ve
Washingtonu a ve většině evropských velkoměst; ale poslední dobou jsem
k tomu byl příliš sklíčen. Nikdy dosud jsem si však tak silně neuvědomil
tulácký stav své mysli.

Tento příjemný únik do, žel, tak vzácné nálady, vyvrcholil citelně v
městě Rennes odpoledne prvního dne. Odjel jsem z Paříže chvíli před
devátou, a až na to, že se mi zahřála brzda, kouřila a musila být opravena
ve Verneuil, choval se můj malý Voisin Čtrnáct skvěle, předjížděje na
silnici všechno, co se hýbalo, aniž dal na sobě znát spěch či soupeřské
úmysly, houkaje skromně a pokorně „prosím pěkně“ a nevydav ze sebe
ani jediný zbytečný zvuk. August vyčistil všechny svíčky a namastil a
naolejoval dokonale celý stroj. Nebylo jeho chybou, že jedna brzda byla o
zdání příliš tvrdá. Dolores, zahalená v přehoz, ovládajíc s velkým úsilím
svou chorobnou náklonnost ke mně a projevujíc ji pouze poněkud
přehnanou starostlivostí, opakovala s balkonu své poslední zbytečné při-
pomínky. Nesmím zapomenout cosi udělat — nezaslechl jsem dobře co,
ale slíbil jsem jí to. Asi abych nejezdil příliš rychle. Ale co znamená příliš
rychle? Vždyť jsem se nemohl dostat ani dost rychle z Paříže.

Líbil se mi muž u závory, jenž mi podával zelený lístek — můj Voisin
má volant na pravé straně — a nám oběma, kteří jsme se pro své krátké
paže musili co nejvíce natahovat, se tato příhoda zdála spíše legrační než
mrzutá.

Zamlouvali se mi také dva mladí muži, kteří mi naplnili nádrž za
Sevres — nevím proč. Jeden z nich měl zeleně a růžově žíhaný svetr a druhý
zahnutý nos; snad to bylo proto.

Bavilo mne, že si starodávný, světlý majestát Versaillesů, blednoucích
viditelně v slunečním jasu, dal záležet na tom, aby zvláště ozdobil mou

HERBERT GEORGE WELLS
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pouť. Míle za mílí se pro mne prostíral po dobré rovné západní silnici zlatý
sluneční koberec, protkaný třemi stíny; pole byla marnotratně vyšňořena
pšeničnými snopy; snopy milionové ceny; a muž ve Verneuil, který pře-
běhl silnici, aby mi pověděl, že mi hoří kolo, vypadal spíše jako anděl
strážce, než jako majitel garáže.

Spravil to, zatím co jsem popíjel kávu na druhé straně silnice. V
Alengonu jsem obědval skopové a pil jsem pivo (vyhnuv se obratně telecí
hlavě), a dojel jsem do Rennes mezi čtvrtou a pátou, zamířiv s neomylnou
přesností podle Michelinova plánu k hotelu Modeme, jehož jméno se mi
líbilo.

Když jsem ujížděl přes nábřeží, zastavil mne na nároží mostu přes
Vilainu sličný strážník. Ze strážníků na mne jde vždycky hrůza, a při
prvním mávnutí jeho bílého obušku jsem zastavil, pevně odhodlaný
přiznat se ke každému přestupku, který by na mne uvalil. Ale přistoupil
k vozu a usmál se zeširoka na omluvu. Zdálo se mu prý, že M’sieu nemá
vpředu číslo, ale byl pouze oslněn slunečním světlem. Pokynul mi, abych
jel dále, a já a můj Voisin jsme odstartovali s úsměvnou poklonou. A
takové to bylo všechno.

Hotel Modeme sice nehýří moderností, ale přece jen splnil mou
touhu být pánem vlastní koupelny; služebnictvo tam je mladistvé a
projevuje značné sklony k chichotání nebo panice, mechanikem v garáži
naproti tomu je stará dáma v černém čepci. Navléká si modré pracovní
nohavice, když je třeba vlézt pod vůz ? Naštěstí toho nebylo třeba. Popil
jsem čaje, oblékl jsem si límec a vázanku, a přizpůsobiv se tak městským
obyčejům, vyšel jsem si prohlédnout Rennes.

Lze těžko vysvětlit, ačkoli jsem to sám dokonale chápal, proč se mi
onoho večera jevilo město Rennes jako zosobnění lidské spokojenosti a
proč jsem právě tam a v onu chvíli plně a s konečnou platností uznal
velkou cenu boswellovštiny v své bytosti.

Pocítil jsem s neodolatelnou silou, že trávit většinu vědomého žití
po boswellovsku je jediný zdravý a příjemný způsob života. Všemožné
problémy a nesnáze, tanoucí mi na mysli nebo ozývající se ještě
neutvářeně v hlubinách mého podvědomí, zapadly naráz do toho řešení.
Člověku třeba žít s humorem, oproštěně a v míru se sebou samým.

Přeříkal jsem si to několikrát. Dokonce jsem pomýšlel na to, že z toho
sestavím jakýsi nový otčenáš. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a vše jiné,
jak se Ti zráčí, ale učiň, abychom to přijímali po boswellovsku; zrána, v

JAK SKONČILA DOLORES?
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poledne a večer učiň z nás extroverty a nedej nám myslit na temné otázky
v hlubinách všeho dění…

HERBERT GEORGE WELLS
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Rennes se tváří jako veskrze dovršené město. Není uspěchané, je sebou
spokojeno. Vyznačuje se mírným klidem vodoznaku. Jako celá naše
planeta letí prostorem rychlostí tolika a tolika tisíců mil za minutu, řítíc se
zároveň časem a změnami ještě překotněji. Ale neví o tom. Nenadělá s tím
o nic více cavyků než pes, spící na slunci. Zašel jsem na Náměstí repub-
liky, abych poslal Dolores telegram, ubezpečující ji, že se ze mne nestala
zuhelnatělá srážka na silnici; vždycky si mne tak představuje, odjedu-li
jí na chvíli s očí vozem; ukončil jsem zprávu po našem zvyku slovem
„tendresse“; a pak jsem se prošel městem. Myslím, že pochází většinou
z osmnáctého století, s několika půvabnými ostrůvky starobylých domů,
letitějších snad o jedno či dvě století; je tu spousta malých vyblýskaných
krámků, nabízejících dobré věci k snědku a k pití; a všechny obuvnické
a oděvní obchody se nějak sešly na lopotící se hlavní třídě, jež si nabírá
jiné alias při každém zákrutu. Není ani tak rušná, jako úzká, takže stačí dvě
staré dámy a vozík, tažený oslem, aby vznikla dopravní zácpa. Je tu značný
počet majestátních šedobílých budov se zdobným průčelím a krásnými
svítilnami, patrně kláštery či musea, nebo umělecké galerie nebo fakulty a
školy na to či ono. Pravděpodobně tu je universita. Neviděl jsem studenty,
snad měli právě prázdniny, ale je mi známo, že se zde učení mužové
ustavičně vnořují do záhad keltštiny, přivádějíce na světlo kupy
vykopaných nicotností, jimiž nahrazují Artušovy pověsti z poetičtější
minulosti. Není-li vidět studenty, hemží se to tu zato cherubínskými
mladými vojáčky v oblačné modři, kteří vypadají, jako by byli na míle
vzdáleni modernímu válčení, a doufám z té duše, že tomu tak vskutku je.
Nic není vzdálenější moderní válce, než francouzské posádkové město.

Katedrála není naprosto jednou z těch gotických zkamenělin mystiky
a tuh, tryskajících k nebesům, bydlí docela ve městě a je nelíčené
domácká; Bůh sám, k jehož slávě byla vybudována, ví, jaký pojem o slohu
vězel v srdcích jejích stavitelů. Blízko chrámu jsem potkal dvě staré dámy,
které se mi tuze zalíbily. Renneská zvířena zřejmě oplývá těmito formami
ženství, a kdybych uměl kreslit, strávil bych milerád několik týdnů
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sbíráním, tříděním a přípravou alba Harém siccus z těchto rozmanitých
typů. Město Rennes se patrně nikdy nezbavuje svých starých paní.

Ty dvě měly na sobě černé šaty a černé klobouky, jež se již dávno podrobily
jejich osobnosti. První byla pánovitá, nosila brýle a mluvila spatra, s
hlavou kriticky šikmo nakloněnou, s rukama založenýma za zády a s
rozkročenýma nohama. Druhá byla malá, tlustá a pokorná, s kulatým
bříškem a sepjatýma rukama. Co měla na srdci, pronášela jako katolickou
modlitbu, tiše a tuze překotně, nabírajíc dech jen ve vzácných přestávkách.
Vypadaly velice tak, jako dva duchovní, že jsem chvíli pochyboval o svých
pozorovatelských schopnostech. Nenápadně jsem je obešel. Ano, jsem
jist, že to byly staré dámy, a jak jsem si stále jasněji uvědomoval, patrně
hospodyně církevních hodnostářů, které se zhlédly ve způsobech svých
zaměstanavatelů. Ta menší byla zcela jistě ženského rodu; na paži jí visel
košík s klíči. Klokotala své povídání, opakujíc co chvíli Madame, a druhá si
ji měřila a tu a tam vychrstla odpověď. Opouštěl jsem je nerad, avšak cítil
jsem, že kdyby si všimly mého zájmu, mohlo by vzniknout nedorozumění
— člověk nikdy neví, co jsou Francouzi s to přičíst anglickému turistovi —
a pokračoval jsem v své výzkumné toulce městem.

Byla tu prostorná, jasná botanická zahrada s příjemnými, klidnými
lidmi, vysedávajícími na lavičkách s jinými starými dámami v půvabných
bílých čepcích a hrajícími si a káranými dětmi, stála tu kruhovitá sousoší,
představující právě jenom sochy, oplývající ňadry, zadky a stehny všelijak
proplétanými, s jakými se ve Francii setkáváš na každém kroku. Pak tam
stojí renesanční soudní budova, která kdysi byla sněmovnou a před ní
hrdinné podání čtyř nesmrtelných, o nichž jsem jaktěživ neslyšel.
D’Argenté, La Chalotais, Toullier a Gerbier. Poznamenal jsem si jejich
jména. Rád bych věděl, co asi pro mne vykonali. Vypadají vznešeně, jako
všichni velikáni. Mají vzezření velmi blahobytných mužů a dvojité
podbradky. A pak přijde radnice, vyzdobená obrovskou bronzovou
okrasou a rejem vířících ženských postav, které mohou symbolisovat
skoro všechno na světě. Číšník v protější kavárně mi řekl, že dosud byly
symbolem sjednocení Bretagne s Francií prostřednictvím nějakého
dynastického sňatku, tedy sjednocením, které zahájilo naše tisíciletí.

Slovo tisíciletý vskutku nej příznačněji vystihuje renneské ovzduší. Rušný
příval dějin klesal za revolučních válek a skončil několika popravami. Od
té doby se již nepřihodilo nic. Rennes leží daleko všeho světa. Tři sta

HERBERT GEORGE WELLS
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čtyřicet šest kilometrů od Paříže, tři sta čtyřicet šest kilometrů odevšad.
Leží na silnici k Finisterre, tedy vlastně vůbec nikde. Synové města
Rennes se ubírali na moře do kolonií a do válek, jako činí synové národů,
které ještě rostou a množí se, mnozí byli zabiti a málo se jich vrátilo, avšak
městu Rennes to srdce neutrhlo. Nebýt těch chlapců v oblačné modři,
byl by tu nedostatek mužů, ale neporušilo by to nic. Město podřimuje s
výrazem klidného uspokojení, jako roj včel, který se již semkl v hrozen, ale
nezačal se ještě hýbat.

Tato tisíciletá intermezza tvoří bezvýznačná dějinná údobí, v nichž
si život počíná velmi laskavě. Lidské bytosti se opět vzchopí a dostanou
smysl pro humor, snášenlivost a jemné zábavy. Tragedie se zdá něčím
zvláštním a nevysvětlitelným. Staré dámy sedí v museích jako kustodky
a nevěří ani za mák v historii. Staré dámy klepou na sluníčku, snižujíce
hlas, aby děti neslyšely příliš brzo o jediných významných věcech v tomto
životě. Lidé jsou celkem bezstarostní. Tak asi to vypadalo na anglickém
venkově za nekonečných let královny Viktorie.

Teprve v burské válce se naše britské uspokojení citelně zachvělo. Roku
1914 nabyly záchvěvy nesmírné prudkosti, a dnes — dnes se kolem nás
otřásl v základech vesmír. Dokonce i Britové, nepohnutelní toryští Britové
cítí, že se otřásl v základech vesmír. Vědí to, ačkoli se k tomu nechtějí
přiznat ani slovem, ani skutkem. Ale město Rennes, jak vidím, to zatím
nepostřehlo. Je stále ještě nelíčené předválečné. Má léta v zákopech mi tu
připadají jako sen.

Když se v těch chlácholivých ulicích prodlužovaly stíny, začal jsem
se v mysli zabývat představou večeře. Zamířil jsem ke kavárně naproti
radnici.

Radnice je vydutá jako londýnská County Halí, protější divadlo pak
má odpovídající vypuklinu; v samém jejím středu stojí kavárna; v mé
radostné náladě potěšila mne i tato malá shoda. Radniční náměstí je
prostora mezi těmito budovami a bylo by zcela jistě nadobro a bez milosti
smeteno, kdyby na sebe nějakým přírodním otřesem obě budovy dolehly.
Všední malé vozíky elektrické dráhy si tu dávají schůzku a přihlížel jsem,
jak množství příjemných lidí, nesoucích brašny, košíky, aktovky, hole,
deštníky a klobouky, vážně volili tu neb onu tramvaj, ačkoli se mi zdálo
zcela bezvýznamné, pro kterou elektriku se kdo rozhodl.

Mladičký vojáček si vybral toto náměstí, oplývající štěrkem a
bludnými kameny, a po němž se čas od času přehnal jako meteor motorový
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vůz, k tomu, aby tam vyučoval mladou zavalitou dámu jízdě na kole.
Několik psů, prodavač novin a městský, nikoli však svědomitý metař, si
zde, každý po svém, hleděli svých záležitostí. Před kavárnou rozestavovali
dva číšníci v bílých zástěrách pilně židle a stolky, rozvěšovali závěsy a
upravovali místo pro jedno z těch pouličních filmových představení, bez
nichž se za letního večera neobejde žádné venkovské francouzské
městečko.

Zapomenuv na oněch tři sta čtyřicet šest kilometrů, dělících Rennes od
Paříže, poručil jsem si Martini a byl jsem vzápětí spravedlivě potrestán
číškou vlažné směsi, v které byly nejcitelnější přísady Cinzana a
zázvorového piva. (Konec konců, proč by člověk nemohl dát do cocktailu
zázvorové pivo, mírně nahřívané?)

Tento cocktail, jemuž jsem se spíše obdivoval zrakem, než abych jej
popíjel, a jejž jsem pak jako mimoděk zanechal téměř nedotčený, mi tolik
lahodil, že jsem se rozhodl povečeřet v restauraci. V jídelně byl přívětivý
číšník, který ještě za denního světla rozžal stolní lampu s rudým stínítkem,
aby bylo pánovi veseleji, ale kromě toho již nepřišlo žádné překvapení.
Zapomněl jsem již, co bylo k večeři, ale jsem jist, že to byla dobrá večeře;
a protože jsem byl v Bretagni, jistě jsem měl také raky. Vrátil jsem se
na vzduch a poručil jsem si u stolku kávu před zahájením filmového
představení, jež mělo právě začít.

Když se ukázalo, že film je jednou z těch starých blikajících
amerických slátanin se svůdnicemi, ctnostnými gangstery, zločinci a s
oním odporným bohatým newyorským mladíkem s vyvstávající bradou
a srdcem ze zlata, vytratil jsem se tiše a našel si jinou kavárnu na břehu
Vilainy, kde krásně hrálo trio, složené ze dvou mužů a jedné ženy. Tam
jsem předstíral, že popíjím číši ohnivého koňaku, již jsem tajně, po
příkladu sira Philipa Sidneyho, věnoval bedýnce s ptačím zobem, který
vypadal, jako by jej potřeboval víc než já. Pozoroval jsem, jak sem důstojně
vcházejí různí občané, zdravíce číšníky s úřední vážností, a jak si pánové,
provázení svými dámami, pečlivě a starostlivě vybírají stolky, jež vypadaly
přesně jako všechny ostatní stolky. Byl tu také byronovský jinoch a vy-
fintěný mladík s velkým psem a světobolem, tři venkované, projednávající
s hlavami těsně k sobě nakloněnými jakési tajné a důležité obchody, jedna,
dvě děvky, zřejmě si uvědomující přítomnost osamělého muže v koutě,
nikterak však mou oddanost a věrnost k Dolores. Neboť Dolores, o níž
vám co nevidět začnu vyprávět, zcela jistě plně zaměstná každého muže.
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Jedna z těch děvčat vůbec nebyla ošklivá. Jak neměnné jsou národní
typy, přese všechny naše cestovní možnosti! Mohla být modelem bronzové
Bretagne na Radničním náměstí. Snad jím byla její praprababička. Jejíma
očima jako by na mne hledělo zkoumavě a povzbudivě město Rennes.
Avšak má skálopevná ctnost odolala i jejímu vlídnému obličeji. Tvářil
jsem se, že jsem o ni pozbyl zájem. Pohroužil jsem se do vlastních
myšlenek.

Po celou tu dobu, vnímaje a vychutnávaje tyto povrchové dojmy,
pokračoval jsem v hlubinách své mysli v sledu idejí, které vznikly téměř
nepostřehnutelně během dne a které se mi jevily stále zajímavějšími. Byly
to úvahy o spokojenosti, proč jsem teď spokojen a proč bývám tak často
rozmrzen, popuzen a nevrlý, proč mnoho lidí, k nimž lnu, zejména
Dolores, kterou přece podle všech příznaků miluji, jsou tak často a hlu-
boce nešťastni, proč právě já urážím a zraňuji lidi. Byla to vskutku celá
soustava radosti a trudnomyslnosti, utvářející se s jakousi lenivou
vytrvalostí z různých projevů mé mozkové činnosti.

Tento myšlenkový průvod, jenž měl sraz v městu Rennes, přibíral
stále nové spoluputovníky. Přibíral i zavazadla a různou jinou nálož a,
mám-li zůstat věren své metafoře, opatřil si dokonce i osobní a lůžkové
vozy, vjížděl někdy na slepé koleje, utrpěl srážky a jiné pohromy a rozjel
se náhle do nových krajů. Zavezl mne na tak zajímavou cestu, že jsem se
rozhodl zaznamenat některé své zážitky, než znenadání zabočí do konečné
stanice, kde se rozpadne a zanikne, jako se to vždy stává s mými
myšlenkami. A jelikož píši o této své duševní poutí a nikoli o toulkách
Bretagní, vylíčím svůj druhý spokojený den ještě méně podrobně než
první.

Celý den jsem strávil hledáním tichého, prostého, ale velmi
pohodlného hotelu, kde by Dolores dala odpočinout svým unaveným
nervům, tělu a zmučené duši. Projel jsem Mur-de Bretagne, Bon-Repos,
Rostrenen a Carhaix až po Torquéstol a po svém pokojném výjezdu z
Rennes v ostrém ranním vzduchu předjížděl jsem hříšně a vítězně dva
převelice mladé, převelice prostovlasé a převelice rozhalené muže ve
velkém otevřeném voze, protože mne doháněli na silnici do St. Brieux s
drzým houkáním, majíce na své straně všechny výhody: pestrost, krásu,
mládí, zkrátka všechno, kromě dobrých brzd a koňských sil — závodil
jsem s nimi, až jsem se stal prašnou skvrnkou na jejich obzoru a vypustil
je nadobro z mysli. Věnoval jsem se pak výhradně rozhovorům s majiteli
a řediteli pensionů, hotelů a vil, maje ustavičně na zřeteli Doloresino
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pohodlí, klid a spokojenost. Všichni se ke mně tvářili neskonale vlídně,
počítajíce v duchu rychle, jaká je nejvyšší cena, kterou by byl ochoten
vyklopit bláznivý Angličan s chorou ženou, komornou, psíkem, vozem,
šoférem a nezřízenou touhou po koupelnách za bědnou náhražku jeho
fantastických nároků, a co by bylo nejnižší odstrašující cenou. Zatím co
byli takto zaměstnáni, mohl jsem nerušeně zkoumat je a jejich ubytovací
možnosti.

Nalezl jsem tři, čtyři legrační domy, jejichž majitelé, třebaže již měli
všechno obsazeno, se nechtěli za nic vzdát rohu hojnosti, který ve mně
spatřovali. Drželi se mne zuby nehty a myslil jsem, že učiním nejlépe,
nebudu-li jim v tom na chvíli odporovat. Obelhávali mne, balamutili,
lákali, okouzlovali a já jsem se jim nebránil. Žasl jsem zejména nad kterousi
hluboce nábožnou osobou, nevzpomínám si již přesně, kde to bylo, která
měla téměř v každém pokoji svatostánek s panenkou Marií na konsole, a
na každém poschodí, jak majitelka zdůrazňovala — ačkoli nevím, proč to
opakovala čtyřikrát — záchod se splachovacím zařízením. Snad tak činila
proto, že schodiště mělo čtyři odpočívadla a že byla dýchavičná, a těšilo
ji, že se po každé může zastavit, otevřít dveře a mít se čím pochlubit.
Kdyby to byl býval mrakodrap, bylo by se mi dostalo takového množství
záchodů se splachovacím zařízením, že bych jich sotva byl mohl všech
použít, leda kdybych se vyznačoval mimořádně vyčerpávající konstitucí.
Byl to rodinný pension, oplývající hlukem a jinými znaky dětské
přítomnosti; bydlely tam očividně děti, zvyklé jednat s dospělými bez
ostychu, polemicky a co nejhlasitěji. Návěští na dveřích ohlašovala
tennisové dvorce a park. „Tennisový dvorec“ — první to ukázka neskonale
zajímavé serie, kterou jsem v Bretagni spatřil — byla neválcovaná plocha,
pokrytá štěrkem, na níž zanechaly děti, hrající si na zlatokopy, kbelík a
lopatku, a „park“. — Kde, tázal jsem se, je ten park?

Rámě majitelky opsalo vzdušný oblouk, zahrnující tennisový dvorec,
slepice, hemžící se nám u nohou, a prádlo, rozvěšené pod stromy. Pod
prádlem seděl na železném sedátku mírný mladý kněz, rozjímající nad
malou knížkou uprostřed zmatené vřavy, křiku a jekotu hrajících si odnoží
méně celibátních hostí. To byl onen „park“.

A koupelny? Kdykoli si bude M’sieu přát, bude pro něho připravena
lázeň. Kde? Kdekoli si bude přát. Srdnatá malá hoteliérka! Kolik je na světě
zemí, kde lze mít připravenu lázeň kdykoli a kdekoli si člověk přeje ?

V Torquéstolu jsem konečně nalezl čisté a pěkné pokoje, s příjemnou
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vyhlídkou a skutečnou, viditelnou koupelnou, na vyměřeném pro ni
místě, kde ji možno kdykoli opět nalézt a kterou lze monopolisovat pro
naši potřebu; měla kohoutky, otočil jsem jimi a tekla z nich voda, a horká
voda byla vskutku horká. Vybral jsem pečlivě nejklidnější pokoj pro
Dolores a jiné pokoje, méně starostlivě, pro sebe, Bayarda a ostatní členy
naší domácnosti; zařídil jsem samostatný, ale přilehlý byt pro Augusta
a přístřešek pro velkou, nápadnou Doloresinu modrou limusinu vedle
svého menšího, ale rychlejšího vozu. Splniv takto své poslání, poobědval
jsem a strávil jsem odpoledne tím, že jsem se snažil nalézt v spleti cest,
nevypočitatelných a hluchých krav, jakož i vlídných, ale nesrozumitel-
ných venkovanů silnici do Portumere, kde jsem si chtěl pohovořit se svým
přítelem Foxfieldem, jenž píše pro mé nakladatelství knihu o biologii
hmyzu.

Byla to nesnadná, nikoli však neproveditelná jízda po venkovských
silnicích. Uhodl jsem správně u většiny zatáček, avšak dostal jsem se na
ošemetnou polní cestu mezi dvěma příkopy s vodou, po níž jsem musel
couvat téměř půl kilometru. Zachoval jsem si dobrou náladu. Dokonce
mi zůstala i když jsem silně pocítil touhu po čaji, ačkoli žízeň po čaji
ve mně zpravidla probouzí všechny ďasy. Dojel jsem skoro ve výtečné
míře přes to, že mi praskla pneumatika u Belle-Isle-en Terre, a navlékl
jsem novou pneumatiku tak zručně a rychle a s takovým blahým pocitem
vlastní zručnosti, že jsem zapomněl na silnici pěknou gumovou podnožku,
kterou jsem vyňal z vozu, abych si na ni při práci klekl.
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1

(Torquéstol, 16. srpna 1934)

Je-li nás žiJe-li nás živvoot spot spokkoojenjenýý

Cítím, že se v mých příštích zápiscích změní tónina. Ať se snažím sebe více,
nejsem již extrovert, kterým jsem byl v prvních požehnaných dnech úniku
z Paříže a uvolnění od svých osobních mrzutostí. A můj sloh se přizpůsobí
mé náladě. Boswellovské vychutnávání života mi vždycky neleží; nejsem s
to „vydržet“, jak říkají filmoví režiséři, ačkoli bych tak učinil ze srdce rád;
uvidíte, jak hodinu po hodině, řádek po řádku, klesám na svou obvyklou
úroveň, to je rozpoložení, v němž uvažuji a chystám plány do budoucnosti,
vnímaje toliko chvílemi věci, jež se netýkají přímo mé osoby.

Nemá smysl předstírat, že se bavíme, jsme-li ustaraní. Čtenář nebo
čtenářka, jsou-li toho druhu, který mám rád, prokoukli by okamžitě mou
přetvářku; musíte mne brát takového, jaký jsem.

Mé myšlenky již nejsou oproštěny. Během těch pěti dní, které jsem
strávil s Foxfieldem v Portumere, byla má statečná these, že život je v
podstatě spokojený, podrobena přísné kritické zkoušce. Myšlenky,
dvakrát rozvážené, jsou snad nejsprávnější, ale nebývají nejveselejší. V
Rennes se mi myšlenka o obecné spokojenosti zdála tak oslňujícím
zjevením, že jsem po ní ani nežádal ověření. Žasl jsem, že jsem to
nezpozoroval již dříve. Až do té chvíle mi bránil v poznání patrně dohad,
že štěstí je toliko vzácný zásvit nad většinou všedním nebo strastiplným
děním.

Jak jsem jen mohl připustit, aby mi tento dohad tak dlouho zatarasoval
cestu? Cítil jsem, že v něm není kouska pravdy. Jakým způsobem se mi
usadil v mysli? Vždyť spokojenost je zjevný řád všeho života. A tak dále, a
tak dále — jen kupředu, s mou theorií.
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Ale Foxfield rychle uhasil onen první, oslňující téměř záblesk
poznání a snížil můj objev na úroveň objevu zatím neprozkoumaného.
Zkoumal jej a odhadoval jako nevyřešenou ještě otázku.

V mé paměti splývá krajina s našimi diskusemi. Ach, ta Bretagne se
mi líbí! Je pro mne novou zemí, nevěřil jsem, že by se mi mohl nějaký
kraj ještě zdát tak nový. V celém ostatním známém světě jsem nespatřil
krajinu s tak určitou, ale něžnou a jasnou, naprosto výraznou zelenošedou
průzračností. Všechno je tu prostorné a ladné. Finisterre je pro ni věru
přiléhavé jméno. Určité a konečné. V tomto kraji dospěl život k závěru.
Jinde nechť svět jde dále, do nekonečna, ale ne zde. Zde stojí vytrvalá žula
proti neutuchajícímu moři — a to je konečné.

Je tu vše, co je veskrze lidské, od zbožné víry po říši vil; mírným,
vážným mužům visí s velkých černých širáků dlouhé legrační stuhy až na
záda, a ženy nosí kroje jako naše alžbětinské prababičky; vědí, že je správné
oblékat se do takových šatů, a proto je neochvějně nosí dále. Jejich víra
je úžasná věc. Věří nejen v římsko-katolickou církev a její kněze se vším
všudy, nýbrž i v své předkřesťanské bohy a bohyně, přestrojené v světce,
čarodějníky, vlkodlaky, víly a trpaslíky, podle toho, jak jsou založeni. Jsou
pověrčivější, než si lze představit, věří v kouzla a babské léky a že takhle
budou žít na věčné časy.

Portumere se mi jeví ve vzpomínkách jako nespočetné útesy a skalisté
ostrovy, táhnoucí se jeden za druhým k obzoru jako modré průplavy,
zálivy, jezírka a stružky, vystavující se zraku v nepokryté nahosti, nebo
vinoucí se mezi pni sytě zelených stromů či v pozadí šedobílých domů a
složitě vyřezávaných kostelních vížek; splývá mi v paměti s výlety k zvlášt-
ním vyhlídkovým místům, odkud jsem mohl přehlédnout to kouzelné
bretagneské pobřeží daleko široko, s procházkami po skalistých výběžcích,
pokrytých mořskými travinami, přílipkami a jinými stejně trpnými tvory,
které sem vyplavil příval, s hebkými pískovišti, po němž skoro
nepostřehnutelně prchají garnáti, kde se to hemží výhružnými, malými
ráčky, uhánějícími ti před nohama; a po celou tu dobu pronikalo do všech
bezprostředních vjemů mé nyní sporné prohlášení o převaze spokojenosti
ve světě, a Foxfield ovládal diskusi i scénu.

Procházeli jsme se a projížděli jsme se vozem, ale ne daleko. Procházky
mi nejvíce utkvěly v mysli, protože se nám při nich rozprávělo nejlépe.
Podnikali jsme automobilové vyjížďky po neuvěřitelně úzkých polních
cestách a pořádali jsme pickniky v trávě. Účastnili jsme se Pardonu, což je
nějaký zvláště významný svátek, lidové shromáždění spíše než slavnost. A
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hráli jsme tennis, nikoli, abychom předvedli či zdokonalili svou techniku,
nýbrž jako pokorné nástroje prozřetelnosti.

V Portumere jsou tři tennisové dvorce a zakusili jsme je všechny.
Nejsou to travnaté dvorce, nýbrž jsou upraveny z nahé dobré červené
hlíny. Jsou to Adamité mezi tennisovými dvorci. Jeden z nich byl
poznamenán hlubokými brázdami a, jak si postěžoval jeden z hráčů, rostlo
na něm „příliš mnoho salátu“; druhý byl značkován dřevěnými lištami,
kdysi zarovnanými s půdou, které však, když se vůkolní země poněkud
propadla, vystoupily o několik centimetrů nad ostatní hladinu, dodavše
tak nebezpečný prvek k obecnému ovzduší nejistoty; a třetí, rovnější,
neměl vůbec žádné značkování. Druhý a třetí dvorec byly ohrazeny sítí
jako slepičárny, kde velké slepice prorazily síťovou ohradu na
nespočetných místech; první dvorec naproti tomu byl obklopen hustým
porostem. Za takových okolností lze hrát tennis bud velkomyslně a
rozjařené, nebo zuřivě, nedůtklivě a zavile. My jsme jej považovali za
funkci, spíše než za sportovní zápas, volajíce na sebe různé nápady,
vztahující se k naší diskusi, zatím co jsme se pídili po pěti nejzáludnějších
tennisových míčích, s nimiž jsem kdy přišel do styku. Byly značkovány
cihlově rudě a zeleně a měnily barvu podle svého prostředí, jako mnoho
nižších živočichů. Foxfield si vytvořil kroužek známých a přátel,
Francouzů, Američanů a Angličanů, a postřehl jsem s obavami, že
rozptyluje v rozhovorech mnoho myšlenek, jež měl sepsat pro mou firmu.
Žije zde věhlasná postava ve francouzském písemnictví; jeho popis
datlovníku při západu slunce prý náleží mezi nejskvělejší ukázky
francouzské prózy. Dlel se svou rodinou právě na cestách, a jako
nakladatel, který nikdy nezapomíná na své poslání, jsem litoval, že jsem
ho nezastihl, avšak v zahradě velkého muže stál půvabný malý letohrádek
uprostřed stromů, který Foxfield s jeho dovolením používal. Tam, jak jsem
vyrozuměl, se Foxfield uchyloval — nebyl-li právě na plovárně či na výletě,
když nehrál tennis, nebo když s nikým nerozmlouval, nejedl nebo nespal
— k práci na knize pro můj dům. Za mé jediné návštěvy letohrádku nalezl
jsem jako hlavní důkazy Foxfieldovy činnosti dvě dýmky, zpola vycíděné
pírkem a slámou, stopy zoufalého zápolení s plnicím perem a několik
méně známých románů Alexandra Dumase.

Foxfielda jsem objevil já. Je na mně, abych ospravedlnil jeho existenci
svým společníkům. Jsou to dobří mládenci, ale pomyšlení, že by mohli
mít důvody k utajované kritice, by mne tuze hryzalo. Vím na příklad, že
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si mladý Clews myslí, že mám ideály, které neprospívají nakladatelské
živnosti. Věří, že chci náš dům nepřiměřeně rozšířit a že mám příliš
moderní názory. Nikdy se nesmířil s tím, že žiji ve Francii. Je mi proti mysli
štvát Foxfielda, ale nezbývá, než aby si uvědomil, že to s ním musím někam
přivést. Pozůstává z velkých rudých hovorných úst a z husté, šedočerně
žíhané kštice. Jeho oči na tebe planou skrze brýle jako světla rychle se
přibližujícího vozu, který se vymkl řidiči, a jeho hlas je ustavičný, zvučný
proud; míním tím, že protéká mezi slovy stejně jako jimi, obsahuje, abych
tak řekl, spoustu slovního materiálu, nezpracovaného zatím ve výrazy, má
zvláštní sytost, jakýsi spodní tón, podobající se bručení basové píšťaly
na dudách. Ale myslím, že zná všechno, čemu se lze naučit v biologii, a
rozpráví o tom s vybraností zcela osobitou. Poznal jsem ho jednoho večera
v klubu Planetárium, naslouchal jsem mu okouzlen a byl jsem zachvácen
touhou natočit z toho pramene vědomostí několik knih k našemu
obapolnému užitku.

Beru své nakladatelské povinnosti vážně, snažím se pokud mohu
nedávat méně než přijímám, a moji společníci — jsou to mladší společníci,
mladý Clews, Robinson a teď Maggerston — mohou být s celkovým
výsledkem spokojeni, avšak Foxfield nám všem zadal podnět k mnohým
obavám. Je pozadu se svým rukopisem. Začíná psát s vervou, ale povoluje,
není-li mu někdo ustavičně v patách a musím ho stále pohánět výčitkami.
Kniha, kterou píše, má být prosté pojednání o životě a vývoji, a lze-li
tu nalézti nějaké znaky konečného určení. Jako v Čapkově hře, kde má
vystupovat pouze hmyz. Chce ji nazvat Čtvrteční čtení podle pátého dne
stvoření světa.

Já sám nemohu hmyz vystát. Nic v životě mne tak nepolekalo jako
kudlanka nábožná, která se jednou proti mně vztyčila a zasykla. Často
jsem si přál, aby si Pánbůh byl ve čtvrtek vzal volno, odpočinul si a osvěžil
se, a místo toho si to odpracoval snad až po neděli, avšak jelikož se tak
nestalo, třeba s hmyzem počítat, zabít, co se dá, a smířit se s ostatkem.
Ostatně nám poskytuje nach, med, hedvábí, cenná mravní ponaučení a
poslední dobou stále více poznatků z biologického světa. Foxfield říká, že
by bez ovocného červa genetická věda nestála ani za řeč a že není ani jeden
obecný biologický problém, jejž by nebylo možno osvětlit co nejvhodněji
etymologickými příklady. Vymínil jsem si tedy jen, že až ukončí svou
knihu, nebude trvat na tom, aby byl na obalu znázorněn nějaký hnusně
lezoucí a plazící se tvor.
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Měl jsem v úmyslu promluvit s ním toliko o jeho práci, mínil jsem
poskytnout mu povzbuzující příklad vážnosti, odhodlání nepovolit
výřečným sklonům, solidní praktické rozvahy a všech ostatních
vlastností, jimiž se tak nápadně od sebe lišíme, avšak můj objev, že
škarohlídství je nedopatření a chorobný návyk lidské mysli, kdežto život
se v podstatě zakládá na spokojenosti, ho natolik zaujal a mne rovněž,
vyplňuje celou naši mysl, že se teď, po svém návratu do Torquéstolu,
nemohu rozpomenout, zdali jsem se vůbec zmínil o odkladu vydání
„Čtvrtečního čtení“, a budu mu o tom musit co nevidět napsat, totiž
až skončím tyto zápisky. Ale zviklal mé přesvědčení ošemetným klínem
pochybností, který se mi zatím nepodařilo docela odstranit. Jen co se
zbavím toho klínu, vyřídím si s ním důkladně otázku knihy. Jeho námitky
proti mé theorii byly zejména účinné proto, že se tvářil, jako by si přál, aby
ji mohl uznat.

Velká část živoucího světa, pravil Foxfield, se této otázce vůbec
vymyká. Včely a motýli na příklad necítí tak ani onak. Vůbec nevědí, co je
uspokojení. Neradují se o nic více a o nic méně než bubliny ve vodotrysku.
Všechen život vyšší úrovně, než mají pouhé takové ty chemické záležitosti,
jako na příklad bakterie, probíhá, připouští Foxfield, podle zásady libosti a
nelibosti, totiž je přitahován tím a odpuzován oním. Avšak reakce kořínku
nebo amoeby je tak okamžitá a ukončená, že požitek přestává téměř v tu
chvíli, kdy začal. Dříve, než jej lze zaznamenat. Nemluvě ani o tom, že
podle všeho nemají, čím by jej zaznamenaly. Kořínek, který si razí cestu
zemí, vyhýbaje se tvrdošíjnému kameni, nemůže pocítit o nic více strachu
či naděje, než pramének vody, vinoucí se do jezera mezi skalami. Oba však
se pohybují se zdánlivou dychtivostí a záměmostí, která jim — a tohle
je důležité — přičítá pouze naše obrazotvornost. A tohle je důležité, říká
Foxfield, když vás usvědčí. Je to jeho běžné rčení. Kdykoli je pronese,
vysune bradu. V jeho rukopise se opakuje tak často, že se již stalo jakýmsi
hieroglyfem, ustálenou zkratkou. Škrtám ji pravidelně a nařídil jsem
korektorovi, aby po ní pásl, kdybych ji opominul škrtnout.

Foxfield pochybuje o tom, že zarputilí malí ráčci, kteří ustupují bočně,
ohrožujíce mne napřaženými klepítky, pokud se mi v písku neztratí s
dohledu, mají vyvinutější paměť než kořínky. Ničím ji neprojevují a k
ničemu ji nepotřebují; jejich život probíhá patrně pouhými návaly
strachu, hněvu či hladu, skládaje se z myriád nesouvislých záchvěvů.
Strach z vašich kroků a stínu zanikne a upadne v zapomnění. Nový obraz
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života se rozbřeskne v malých mozkových uzlinkách korýšů, sotva zanikl
předchozí. Vědomý život je u nich jako nesourodý písek nesouvislých
vznětů a poplachů. Nikdy netrpí bolest, nikdy nevychutnávají radost. Za
nejpříznivějších okolností jako by se pohybovali ve spánku. Lítost nad
krabem nebo langustou byla by stejným plýtváním citu, jako účast s utrže-
ným lístkem. Sedm osmin živočišného světa je v trvalé narkose, prohlásil
Foxfield. Až na to, „a tohle je důležité“, že jej není třeba narkotisovat.
Netřeba ochromit paměť — a v tom spočívá funkce narkosy — protože se
u nich paměť ještě nezrodila.

Pouze tehdy, říká Foxfield, pozorujeme-li, že nějaký tvor očividně
přijímá dojmy, aniž na ně vnějšně reaguje, když vyvolává vzpomínky a
oživuje přijaté poznatky, když váhá a rozhoduje se, teprve pak si můžeme
právem představovat, že prochází libými a nelibými duševními stavy, s
nimiž lze projevovat účast. Zde se aspoň rodí primitivní forma
spokojenosti a nespokojenosti. Ale Foxfield říká, že pochybuje, že by
kterýkoli jiný tvor, než obratlovci, měl v sobě tolik vědomého života.

Ale zřízenec v akvariu v Nizze mi řekl, že hlavonožec má paměť.
Foxfield s tím mužem chce promluvit. Mravenci prý, připouští váhavě,
mají chvíle přehnané starostlivosti. Pochybuje však, má-li ryba více
vědomého života, než na příklad moje játra nebo nanejvýš můj mozek,
když se za hlubokého spánku honí jeho buňkami podvědomé,
neuvědomělé sny od nicotnosti k zapomnění. Plazi si prý rovněž nikdy
nehrají, vyznačují se bezmyšlenkovitou vážností strojů. Toliko v teplé
doméně srsti a peří se projevuje neklamná schopnost k spokojenosti.
Ptáci, kočky a psi, telata a myši sedí a zdá se, že přemýšlejí, skotačí,
projevují zájem, nadšení, zklamání nebo smutek. S anatomického hlediska
lze zjistit, že jsou vybaveny orgány pro zachování nervových požitků, aniž
okamžitě navenek reagují, stejně jako my. Je to schopnost uchovávat
vjemy, která způsobuje zálibu nebo odpor, libost či nelibost. Hledí,
naslouchají, očichají tě a jedinou vnější reakcí je, že chtějí vyčenichat ještě
další poznatky. Nové dojmy se nakupí v jejich mysli a ozývají se libě či
nelibě mezi zavedenými reflexy. Vstřebávají cosi, co tam pracuje. Zde jistě
musí vzniknout souvislost, spřízněná, ačkoli chatrnější, se spojitostí na-
šeho myšlení.

Přiznal jsem Foxfieldovi jeho motýly a ustoupil jsem k skotačivému
jehněti a kotěti honícímu si ocas, ale Foxfield chutě obíral dále vesmír a
jeho radostnost. Ovšem, popíraje radost, popíral i utrpení. Zužoval oblast
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spokojenosti, ale nenakláněl vážky v její neprospěch. Zužoval rovněž pole
bolesti.

Jak daleko, tázal se, uvědomují si spokojenost tvorové nám bližší?
Vědí ta zvířata, že jsou šťastna či nešťastna? Naše vlastní myšlenkové stavy
jsou často nedůsledné a nesouvislé, ale většinou se vztahují k bytosti,
vědomé si sama sebe. Spokojenost se vztahuje k minulosti a budoucnosti,
soustřeďujíc se k pojmu svého já. Její intensita závisí na sdružení těchto
představ. Má kočka o sobě představu ? Pes ji má, pokud jde o kočku,

Foxfield si nebyl tak jist. Zdá se, že jsou psi schopni sebevýčitek, ale
zjistil jsem kdy introspektivní vlastnosti u kočky? Říká si kočka někdy,
zacházejí se mnou spravedlivě. Mám nešťastný život?‘ Když se kočka
vyhřívá na slunci, říká si ,to je příjemné?‘ ,Nepoznal jste kočky, které
znám já,‘ řekl jsem Foxfieldovi. ,Nikdo na světě mi nevymluví, že má černá
kočka v Paříži si někdy neblahopřeje k svému zrození, jako kdokoli z nás.
Pozoroval jste už někdy kočku, sedící na rohožce a mžourající do ohně ?

Dolores ostatně mou černou kočku nenávidí. Je to velký, čisťounký
černý kocour, dokonalých způsobů; a jeho mravní zásady jsou bezúhonné.
Rád sedí vedle mne a nikdy si nesedne k ní. Vyložil při vhodné příležitosti
svou životní filosofii jejímu psíku Bayardovi, a ten malý ničema se mu od
té doby netroufá přiblížit, leda s jeho milostivým svolením. Zdržím-li se
někdy v Londýně příliš dlouho, vyhrožuje mi Dolores, že ho dá otrávit.
Osloví-li ho Dolores přímo nebo zvýší-li hlas k delšímu proslovu, seskočí
— plump — na zem a ubírá se rychle, ale tiše ke dveřím, kde čeká, až ho
pustím ven.

,Nechte si tedy své kočky,‘ řekl Foxfield, rozváživ si má slova
nestranně, s brýlemi upřenými k obzoru. ,Pravděpodobně máte pravdu,
pokud jde o kočky. ‘
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Nedávno, právě než jsem se vydal na cestu, strávil jsem klidnou
půlhodinku účastným a tichým pozorováním velkého rezavě hnědého
orangutana v Jardin ďAcclimatation. Je z druhů orangutanů, jejichž tváře
se na obou stranách zplošťují a rozšiřují, takže spodní část jeho obličeje
vyhlíží jako maska. Zdá se, jako by nosil ty mocné čelisti a pysky jako cosi,
co mu bylo vnuceno, a jeho velmi inteligentní světlehnědé oči nad nimi
zírají na vůkolní svět s výrazem trpělivé resignace. Tak se zráčilo Pánu.
Chvílemi se na mne ty tiché oči zkoumavě upíraly v mírném zamyšlení,
chvílemi pozorovaly jiné diváky nebo se zadumaly nad paviány v sousední
kleci, jejichž hříšnost volala do nebes.

Můj mudrc se pohnul toliko zřídka, bud aby se podrbal na prsou, či
na paži a jednou, aby si zívl. Ale ani v zajetí a snad již na smrt nemocen
— neboť ty velké opice pochytí tuberkulosu a podobné lidské nákazy
strašlivě rychle — nedal najevo sebemenší smutek. Malá ořechově hnědá
očka byl moudrá a pokojná. V zajetí a chorobě měl věru pádné důvody
k neštěstí, ale nemyslím, že byl nešťasten. Kdybych byl mohl vniknout
do jeho vědomí a kdybych byl nahlédl do toho jeho velkého kokosu, byl
bych asi shledal nepatrný, dětinný zájem o diváky, o paviány — jako u
dítěte, dívajícího se z okna — několik chatrných představ, vyvolaných
tímto pohledem, a nic více. Myslím, že ho jeho choroba netížila ani dost
málo. Patrně, nikoli však jistě, byl by býval spokojenější v svém rodném
pralese, snad si na něj a na otcovské hnízdo vzpomněl toliko ve snu. Snad
v těch snech byla hrůza a pocítil úlevu, když se vzbudil v prostorné
bezpečné kleci. Myslím, že v jeho duševním stavu byl aspoň jakýsi mírný
odlesk spokojenosti.

Než jsem posledně odjel z Paříže do Londýna, viděl jsem film, nazvaný
Simba, natočený statečnou, podnikavou a zajímavou dvojicí, panem
Martinem Johnsonem a jeho paní; podává blízké a důvěrné snímky
divokých zvířat na pastvě, na číhané, u vody. Pohled na stádo klusajících
žiraf ve zpomaleném filmu je něco, nač tak brzo nezapomenu. Rytmické
kývání jejich hlav bylo kouzelné. Ale to říkám pouze mimochodem.
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Chování těch lvů, zeber, žiraf, slonů a antilop, zachycených na filmu bez
jejich vědomí, nepůsobilo na mne dojmem nespoutaného blaha, nýbrž
dovršeného uspokojení. Týž dojem vzbuzují ve mně i domácí zvířata, jež
vídám kolem sebe.

Říká se, že život divokých tvorů je posedlý strachem. Připouštím, že strach
často napadává divoký život, ale právě Simba mne utvrzuje v domnění,
že jím není štván. Je třeba složitějšího mozku k pocitu štvanosti. A jak
tvrdí Foxfield, zvířata se nepoddávají neštěstí, stejně jako se nepoddávají
bolesti. Přecházejí okamžitě k činnosti. Učiní snad cosi velmi
nepředloženého a ničivého, ale přesune to energii od utrpení k akci. I když
se zabijí, bolest ustane.

Jeho názor na poměr mezi počtem uspokojivých a bolestných vjemů
či libými a nelibými stavy u zvířat však není velmi ubezpečující. Říká, že
zvíře, i když není natolik inteligentní, aby bylo nepřetržitě nešťastné, může
být nešťastné v přerušených intervalech po velkou část svého života, a
přece žít dále. V jeho biologické vědě není nic, co by nasvědčovalo opaku.
Foxfield, dřepící na balvanu portumerského pobřeží jako na soudním
stolci, utíraje si zvolna ručníkem svá huňatá prsa a ramena a ustávaje co
chvíli, aby přemýšlel, za nic na světě nechtěl uznat pravdivost mé renneské
vidiny o převaze spokojenosti v našem světě. Vzhledem k povaze věcí,
a počítáme-li s dlouhým časovým úsekem, prý je možné, že spokojenost
pozoruhodně předčí nespokojenost, avšak to se nikterak nemusí
vztahovat na všechny doby či na každý druh živočichů.

Většina žijících druhů musí být uspokojivě přizpůsobena svým
poměrům, neboť jinak by nemohla existovat. Průměrný jedinec
živočišného druhu, vyhovujícího této zásadě, je na tom tudíž vlivem svého
založení zcela dobře. Inferiomí jedinci podlehnou v boji o život,
neodolavše životním strastem; tomu nelze odpomoci, neboť tak si příroda
obecně počíná, nicméně jejich život je nejkratší, zprostí se ho nejdříve.
Neživoří dlouho. Nejlépe vybavení pak žijí nejdéle a urvou si pro sebe
největší kus plně vychutnávaného života. „Život odmítá břemeno bolesti,“
pravil Foxfield. „Nemohl by pokračovat, kdyby tomu tak nebylo. Bolest
je výzva přírody k vzpouře. Takovým způsobem příroda vybízí nejlepší
jedince, aby si uvědomili, že to tak nejde dále. Zvíře se vzepře, vzbouří
a výsledkem je zánik nebo uzdravení. A pokud jde o lidskou
nespokojenost,“ pravil Foxfield, vynořiv se z košile, již si natahoval, a zíraje
na mne s nepohnutelným výrazem vědy, „věřím, že platí totéž.“
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Uchopil nohavice a oblékl si je, jsa natolik pohroužen v myšlenky, že
si uvědomil teprve, když narazil na nepoznané dosud obtíže při úpravě šlí,
že je má nataženy obráceně. „Zatraceně,“ řekl a dal se do díla, aby zjednal
nápravu. Právě než ztropil tento zmatek, chtěl jsem se ho zeptat, není-
li možné, aby člověk našel uspokojení v rozviřování vlastní nespokoje-
nosti. Měl jsem na mysli některé podivné stránky Doloresiny povahy. Ale
strhující pohled na Foxfielda, zápolícího se svou nohavicovou komplikací,
včetně zajímavé fáze, kdy měl obě nohy v jedné nohavici, způsobil, že
jsem v tu chvíli zcela zapomněl na svou otázku. Když konečně vyřešil
nohavicovou zápletku, a jsa náležitě opatřen, mohl opět usednout na svůj
balvan, odhrnul si vlasy s brýlí a navázal na naši dřívější rozmluvu.
„Abyste rozuměl,“ řekl, „nesouhlasím vůbec s Paleym.“ Paley, připomněl
mi Foxfield, zahájil své Důkazy prohlášením, že svět je zjevně vytvořen pro
uspokojení tvorů v něm žijících. Paley tedy sdílel můj názor.

„Zde,“ pravil Foxfield, „máte přesvědčení, k němuž došla vzdělaná
mysl z konce osmnáctého století. Považoval to za samozřejmost, kterou by
nikomu ani nenapadlo popírat. Je pravda, že život tvorů dobře vybavených
k přežití je ponejvíce příjemný?“ Foxfield, sedě tu jako biologický soudce,
pronesl, že tomu tak je. Ovšem život mnoha poměrně přizpůsobených
druhů je vystavován masakrům, ale to neznamená, že je nepříjemný.
Vezměme si na příklad žábu. Na žabího jedince, který ztrativ ocas se vynoří
z vody, připadá na tisíce zahynulých pulců; a malé žabky utrpí stejnou řež,
než několik málo těch, jež přežijí, doroste. Ale přes to žily zcela vesele,
než rána dopadla. Vždyť jejich smrt bývá zpravidla přivoděna právě jejich
bezstarostným veselím. „Utrpět smrt,“ pravil, „nevyvolává pocit neštěstí,
pokud o ní předem neuvažujeme. A činí tak kterýkoli tvor, kromě
člověka?“

Které jsou hlavní prvky nespokojenosti ? Bolest, strach, žal, avšak
ten je pomíjivý, zklamání a pocit zmaru. „Zmar,“ opakoval Foxfield jako
někdo, kdo se dopátral stopy.

„Může být někdo nešťastnější, než přivázaný pes ?“ tázal se.
„Nebo pták v kleci ?“ přispěl jsem.
„Je to horší než vivisekce. Lidé zveličují hrůzy vivisekce a nedoceňují

útrapy klecí a pout a neutěšený život hýčkaných domácích psíků a koček,
vlekoucích se životem, majících všechny své pudy podloženy…“

Vzpomněl jsem si na Bayarda, úpícího pod Doloresiným hýčkáním,
neznalého však lepšího života a neuvědomujícího si tudíž příčinu svého
zlomyslného štěkotu.

JAK SKONČILA DOLORES?
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Foxfield pokračoval v svých vývodech. Je zcela rozumné předpokládat,
že normální život druhu, přizpůsobeného svému prostředí a žijícího za
týchž podmínek jako sta a tisíce předchozích generací, je příjemný. Pokud
jde o celkový život, lze říci, že všechny živočišné druhy žily zhruba ve
vyrovnaných fázích nebo za podmínek, v nichž se změny dály tak
pozvolna, že se mohly uzpůsobovat novým požadavkům. Tato okolnost
vyvolala značnou převahu spokojenosti v minulých údobích vědomého
života. To však ustalo, když se poměry měnily příliš rychle. Jednotlivé
živočišné druhy již nevyhovovaly požadavkům svého prostředí. Toliko
mimořádní jedinci měli snadný život a procento života neschopných a
zakrnělých jednotlivců vzrůstalo. Ale to ještě neznamená, že většina pří-
slušníků druhu odsouzeného k zániku či podrobeného prudkým změnám
žila za strastiplných okolností. Ne vždycky. Lze si představit zánik bez
útrap stejně jako zánik za velkých bolestí a muk. Představme si na příklad,
že by se v dnešním prostředí žáby objevil mimořádně obratný a dravý
žabojed. Všechny žáby by asi byly nakonec pozřeny, avšak než by k tomu
došlo, vyskakovaly by si jednotlivé žabky, slepé k řeži svých druhů a
postrádající statistických znalostí a smyslu pro plemennou soudržnost,
docela vesele. Naproti tomu předpokládejme, že by nepříznivá změna
poměrů nebyla vyvolána požíračem žab, nýbrž novou, nestravitelnou žabí
potravou. Tato změna by porušila spokojenost každého žabího jedince.
Za takových okolností procházel by utrpením celý žabí druh a blížil by se
svému zániku v mukách.

,,Sloni,“ pokračoval Foxfield, „trpí značně větry. Chodí si po afrických
pralesích a strašlivě vybuchují. Cestovatelé píší o hrozném pachu, jejž za
sebou zanechává sloní stádo. Je velmi nepravděpodobné, že tomu tak bylo
hned od počátku. Jejich potrava se nějakým způsobem změnila — dokonce
i v pralese.“

Je možné, že v dějinách světa byla období, v nichž se udály mimořádné
zeměpisné a klimatické změny, kdy většina existujících forem života
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zakoušela nesoulad a nelibost, kdy všechna příroda pracovala, sténajíc, k
zrodu nových forem, a její tvorstvo živořilo v nevhodném podnebí, šlapalo
po nehostinné půdě a pojídalo nestravitelnou potravu.

„A přijdeme-li k člověku,“ pravil Foxfield a zarazil se.
„Zdá se, že si žádný jiný tvor neuvědomuje smrt. Ze všech tvorů jedině

člověk ví, že musí zemřít. S individuálního hlediska končí lidský život
nezbytně zmarem, a tato skutečnost vrhá stín na celé lidské žití.“

Namítl jsem, že jen velmi málo lidí myslí na nevyhnutelnost smrti.
Dovedou se tomu vyhnout. Myslí na jiné věci. A většina těch, jež toto
pomyšlení znepokojuje, se uchylují k víře v nesmrtelnou duši… nikoli
všichni, ovšem.

,,Člověk,“ rozbíral Foxfield mou námitku, „se zajisté vyznačuje
pozoruhodnou schopností potlačovat nepříjemné myšlenky a fakta. Daří
se mu nemyslit na nepříjemné a pokořující věci. Ale co se děje v jeho
podvědomí ? Neskrývá se tam jisté napětí? Necítí se většina lidí v jádře
jaksi nesvá?“

Je-li mu popřán čas — a člověk nepotřebuje zdaleka tolik času jako
zvíře — jelikož jeho adaptace je myšlenková, nikoli organická — je-li mu
popřán čas, smíří se člověk s nejúžasnějšími změnami ve svých životních
okolnostech. Ale potřebuje trochu času, a v dnešní době se poměry
lidského života mění tak překotně, že předčí i nejvyšší lidskou
přizpůsobivost. Lidské vědění a technická moc roste rychleji, než
moudrost lidského chování. V minulosti, když se v otvírající se lidské
mysli rozbřesklo vědomí o nevyhnutelnosti smrti, dovedl si člověk vyvolat
sen o nesmrtelnosti. Za každý ústupek a pokoření, jemuž se musil podvolit
během vývoje svého společenského zřízení — neboť dějiny lidských
pospolitostí jsou historií utlačení — si vytvořil útěšnou představu a
duševní kompensace. Kultura, vyvrcholující v Evropě v sedmnáctém
století, se vyvíjela tak povlovně, že se s ní lidská mysl mohla sladit. Pravda,
byla domácká, byla omezena tehdejší úrovní, ale otvírala široký okruh
spokojenosti. Ovšem tento odcházející svět nebyl nijak prost zločinů a
krutostí, vyznačoval se svými rudými a sinavými skvrnami, ale nebylo jich
nadměrně. Přerušovaly, ale neporušily rytmus nového kulturního života.
Kvetl, a jeho rozkvět právě přivodil jeho zkázu; vytvořil zámky a venkovská
sídla, kde nečinnost zplodila zvídavost a vědu, strpěl a podporoval
královskou kratochvíli válek a připravil tak svůj vlastní pád.

Vylíčil jsem Foxfieldovi, jak jsem shledal v Rennes, že sedmnácté
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století stále ještě projevuje známky života, a jak příjemným se mi ten život
jevil.

Foxfield prohlásil, že valná část lidského života od Číny po San
Francisko dosud pokračuje cestou, označenou mnou jako tradice
sedmnáctého století. Většina našeho plemene dodnes lpí na domáckých
potěchách, utvářejíc svůj život podle zásad vlastenectví a mravní slušnosti,
pracovitosti a mírného úsilí, šetrnosti a náležitého životního zdaru,
zdrželivých, individuálních radostí, jemného společenského styku,
přiměřené, ale nenápadné elegance, umírněné soutěže a vzájemné kritiky,
malých oslav a omezených, ale uspokojujících zájmů. Zaměstnávat se bez
přestání nepříliš rozmanitou sérií nepatrných záležitostí je stále ještě
obvyklým přáním lidstva. Tím, že si lidé valně nepřipouštěli myšlenky
o konci všech věcí, spokojujíce se knězovým ubezpečením, pozbyla smrt
svého žahadla. Poslední pomazání je velký vynález — pro truchlícího po-
zůstalého. „A není to nešťastný život,“ pravil Foxfield, „naprosto ne
nešťasný život…, ale byla mu dána výpověď. A ta výpověď — a tohle je
důležité — je stále naléhavější. Osud dnes nabízí lidstvu větší život, širší
život,“ pokračoval

Foxfield. „Řeknu teď něco velmi otřelého. Člověk může létat, může se
co nejrychleji dostat až na konec světa, může vidět a slyšet všechno, co se
děje na jeho globu a může uspokojit všechny své potřeby se stále menším
úsilím. Ale pak nastane chvíle, kdy tváří v tvář nevyhnutelné a nehorázné
nečinnosti shledá, že je zbytečný i pro ukojení vlastních potřeb… a tu to
máte!“

„Zadušen vlastním sádlem,“ pravil jsem mechanicky.
Okamžikem ticha projevil Foxfield své pohrdání banálním rčením,

byť i vycházelo z úst nakladatele, kterému se musí zavděčit, a poté se ujal
opět slova.

„Buď,“ pravil, „se člověk musí vědomě přizpůsobit novému, širšímu
a strašlivě namáhavému a nebezpečnému způsobu života, který si sám
otevřel, nebo projde celé lidské plémě nějakou formou složitého
biologického úpadku. Mohlo by se rozdělit v nepřátelské druhy, v lovce a
kořist, v panského příživníka a otrockého hostitele, nebo spustit se až k
úplnému vyhubení. Jediné, co nemůže učinit, je zůstat tam, kde bylo a kde
je nyní.“

Foxfield se o té věci zeširoka rozmluvil a přál bych si, abych tu dovedl
podat jeho slova a vystihnout spád hlasu, jeho vážnost, jeho brýle, jeho
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bujnou černě a bíle žíhanou hřívu, která se mu časem pletla do hovoru
a již z něho opět odfukoval. Podle něho vypadal lidský osud jako kůň v
šíleném trysku s amatérem v sedle, s amatérským jezdcem, který z počátku
byl příliš netečný, aby ho řídil, a nakonec příliš ustrašený. A kůň vlastně
již ani není koněm. Stala se z něho ostnatá příšera, která nejen strašlivě
vzrostla a zdivočela, ale na níž vyrazily meče a bodáky, jimiž skrze sedlo
nemilosrdně bodá svého jezdce.

Větší a větší část starého společenského zřízení, prorokoval Foxfield,
se rozloží a upadne v zmatek, jejž může, ale nemusí vystřídat nový řád.
Není biologických precedentů, jež by nás vedly k předpovědi o konečném
výsledku, neboť lidský rozum, omezený sice, ale ustavičně pracující, učinil
z člověka zcela zvláštní druh.

„V tomto případě,“ pravil Foxfield se suchou nestranností vědeckého
pracovníka, „se nepopiratelně vyskytují všechny předpoklady pro krajní
a téměř universální nespokojenost. Zde,“ pokračoval jako profesor, který
předkládá posluchačům ukázku nějakého vzácného druhu, „zde je svět,
kde námi vynalezený technický mechanismus nás nutí, abychom jej bud
sjednotili, nebo rozdrtili. Avšak sjednotit jej a adaptovat se této nové
formě by znamenalo vyloučit celé třídy národně a společensky
významných lidí. Tyto třídy — jež teď musíme sesadit, se však nemíní
ani přeučit, ani zmizet. Patrně — velmi pravděpodobně — budou bojovat.
Pocítí jakousi romantickou hrdost nad tím, že bojují. Způsobí utrpení a
budou trpět. Ale — a tohle je důležité — ti lidé nebudou bojovat jen
proto, že se vzpírají adaptaci, nýbrž proto, že pocítí strach. Budou se obávat
hromadných nepokojů dělnictva, kterému technická mechanisace umožní
nebezpečnou nečinnost — a budou se mít věru čeho obávat. Toto
nebezpečí se jim šklebí do tváře. Je to pro ně stěžejní rys dnešní situace.
Může se stát, že projeví netušenou houževnatost a využijí obrovskou část
našeho průmyslu a technických prostředků k sebeobraně a k destrukci.
Ostatně tak již činí.“

„Ovšem, umírají jedinci, umírají pokolení a s nimi hynou i předsudky a
utkvělé představy. Smrt pracuje pro pokrok. Někteří z nás se snaží dát
novým generacím nové ideje. Na příklad vy. Ale daří se vám to ? Nemáme
času nazbyt — a to je důležité.“

„Stroje ustavičně zmenšují potřebu těžké práce a těžkých pracovníků,
a většina lidí za dnešního stavu civilisace se nehodí k ničemu jinému. Jak
je lze naráz učinit schopné i jiných věcí ? Jakých jiných věcí ? Výchova,
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říkáte vy. Ale výchova k čemu ? Co jsou zásady nového hospodářství,
jaké jsou jeho nové funkce? Až po minulé století byla selská potravinová
výroba naprostou nutností, teď je veskrze zbytečná — ale uvědomělý a
tvrdošíjný sedlák je dosud nezměněný a veskrze skutečný zjev. Na jedné
straně máme, jak vidíte, zbytečné třídy, které se drží zuby nehty, na druhé
přebytečné dělnictvo v průmyslových krajích a zchudlé sedláky, kteří jsou
zakořeněni všude, kde je dobrá půda; dělnictvo a sedláky, kteří nemají
kupní prostředky, ale vyznačují se zato stále rostoucími choutkami a
nespokojeností. Člověk, který nemá nic na práci, je nešťastný a často
nebezpečný člověk. Máme vyhubit neproduktivní část lidstva ? I
kdybychom ji živili, byla by nesnesitelně nešťastná. Něco — a to je důležité
— se musí stát.

Technický a vědecký pokrok odstranil nejen potřebu velké lidnatosti,
ale snížil i dětskou a celkovou úmrtnost, jež kdysi udržovala lidstvo ve
zvládnutelných mezích. I kdyby se populace nezvyšovala, i kdyby se
naopak zmenšovala, shledáte, že máme mnoho přebytečných lidí. Není
to otázka celkového počtu, nýbrž vzájemného poměru. Čím méně
spotřebitelů, tím méně bude práce. Potřeba dětí dnes je malá a ještě klesne,
což způsobí, že stále větší počet žen bude s hlediska mateřství, rodiny a
— v nejčestnějším smyslu slova — s hlediska ženství přebytečný. Nebude
snad ani dlouho trvat a obecným údělem žen se stane zmar a zvrácenost
všech jejich význačných pudů. Ostatně, pokud jde o zachování druhu,
jsou ženské sexuální tužby pozoruhodně chatrná snůška pudů. Pokud
procházely ženy animální vývojovou fází, stačily sexuální choutky, aby
se měly k dílu; dnes však se vyznají lépe. Svádějí a ničí muže, avšak
pokušitelnost drážditelného, ale tak snadno, přesnadno vyčerpaného,”
zdůrazňoval s očividně lítostivým nádechem v hlasu, „muže má své meze.
Většině žen, spíše ještě než mužům, se dnes otvírá možnost nečinnosti bez
závazků a bez životních zdrojů, a život bez konečného účelu.“

„Náš svět,” opakoval, „je štván přebytečnou a nespokojenou ženou.
Zatemňuje oblohu.”

Uvažoval jsem chvíli, zdali jsem s ním snad někdy nehovořil o
Dolores, ale jeho příští věta mne ubezpečila.

„Vy,” řekl Foxfield, „se svým vrozeným optimismem, se svým
zdravým smyslem pro kupní hodnotu knihy a přirozenou touhou napravit
život knihami, školními knihami, encyklopediemi a tak dále, mi snad
namítnete, že tomu všemu lze čelit, že to je možno zvládnout a řídit k
novému šťastnému životu lidstva. Ale k tomu by bylo třeba náramné
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převýchovy. Převýchovy každého živoucího člověka, pána či vznešené
dámy, v školené produktivní pracovníky! Nejsem si tuze jist, Wilbecku.
Nikoli, nejsem si vůbec jist — mám velké pochybnosti. Převeliké
pochybnosti. Netvrdím, že se mýlíte, rozumějte dobře, ale nemohu
připustit, že máte pravdu. Žádná vědecká theorie dnes nemůže říci, máte-li
pravdu či nikoli. Nový lidský život se vyznačuje nadbytkem nižší činnosti,
úžasným sklonem k marnostem, nadbytkem sexuálních choutek, ještě
větším nadbytkem touhy po vzrušení a akumulace nespokojenosti a
neklidu. A kde je vaše nová výchova ? Celý svět se po ní zoufale shání.
Adaptace znamená neskonalou nespokojenost, než si lidé ujasní aspoň
cestu k tomu vašemu novému životu na vyšší úrovni, širému jako svět.
Ujasní-li si ji vůbec kdy. Vy sám připouštíte, že ten líbezný jas v Rennes byl
podvečerní jas. Ukažte mi někde — kdekoli na celé naší planetě — svítaní.

Tak hovořil Foxfield.
Měl jsem mu ovšem namítnout, že nikdo nikdy nemůže říci v určitou

chvíli „tohle je svítání“ či „tam svítá“. Jeho požadavek byl nerozumný.
Lze ovšem označit přesnou chvíli východu slunce, avšak východ slunce
je určitá událost. Je to potvrzení dne již určeného. Bohužel mi tehdy tato
odpověď nepřipadla na mysl. Ale pro mne je jasné, že nastane svítání
— vždyť je to zřejmé již od renesance. Je to dlouhodobý proces a dávám
mu velký časový úsek. Vyrůstá téměř nepostřehnutelně ze své prvotní
rozptýlenosti, jako každý rozbřesk.

Lidská mysl se pohybuje směrem k ideám o „světovém řádu“, stále
více nás si uvědomuje složitost problémů v něm obsažených. Vzrůstající
odbyt mé edice Cesty světa je toho pádným důkazem. Stéblo slámy ve
větru, ale přece jen slibná předzvěst.

Lidé si přejí vědění, jež jim náleží…
Ten nový světový řád nepřinese ono strašlivé zklamání, jež předvídají

estetičtí intelektuálové. Prestiž starých zřízení vyprchává; věci, jež se nám
dnes zdají stále ještě naplněny tradičními pilinami, se mohou zítra bortit
a zřítit. Temný věk zde ještě po mnohých stránkách trvá, ale chýlí se ke
konci. Zátopa západního světa dogmatickou judejsko-křesťanskou mytho-
logií byla strašlivá duchovní pohroma, která pohřbila správné lidské
pochopení života hluboko pod nánosem strachu, omylů a nesnášelivosti.
Tato křesťanská éra byla pro jemnější intelekty věkem šeptaných kritik,
trochy ironie a jitřivého neštěstí. Každé pokolení zplodilo silné intelekty.
Každá generace zplodila lidi ducha tak pronikavého, že prohlédli. Těmto
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výjimečným lidem se jistě zdálo, že lidská mysl již bude utlačována na
věky. Nicméně v lidském srdci je velkolepý sklon k pravdě. Člověk šeptal,
posmíval se, rouhal se. Věk po věku zápasil lidský rozum, a kousek po
kousku nabývala naše vise života jasnosti.

Napřed se vynořila věda o kosmu; svět, pošlapaný a zploštělý křesťanskou
nevědomostí byl opět rozvinut a měřen, a hvězdy byly opět zasazeny na svá
místa, pak s vývojem biologie vyprchala ta nesmyslná zkazka o Adamovi a
jeho popudlivém Stvořiteli; žár pekla hasl a pád člověka ztratil na významu
a teď osvobozujeme výkladem dějin a norem lidského chování svou mysl
od posledních utkvělých představ tohoto strašlivého nepochopení života.
Rekonstruujeme etické pojmy. Naše chování se zlepšuje. Ovládáme a
krotíme svůj neklid. Nabýváme nových představ o podstatě svého já a
uvědomujeme si přeludy egocentrismu.

A zcela tak se oprošťujeme i od primitivních očekávání své dětinské
minulosti, zcela tak předvídáme a zabraňujeme vyplývajícím z nich
zklamáním. Připadají-li nám i teď podle soudobého způsobu myšlení
některé věci podivné, neznamená to, že by podle jiné myšlenkové módy
nemohly být uspokojivé. Až ta nastane, bude i lidstvo jinak smýšlet. My
pak budeme mrtvi a s námi i všechny naše hodnoty. Mohu se shodnout
s Foxfieldem pouze v jeho tvrzení o překotné rychlosti soudobých změn,
vzhledem k přizpůsobivosti člověka. Připouštím překotnost změn, ale
popírám, že by naše adaptace musila probíhat vždycky pomalu. Nejsme tak
nepřizpůsobiví; Foxfield přeceňuje naši schopnost zapomínat.

Neuvědomuje si naproti tomu, jak poměrně snadno lze převychovat
lidskou generaci k novému cítění. Lidští jedinci jsou tvrdohlaví, ale v jádře
nikoli konservativní. V necelých třiceti letech na příklad došlo v našem
světě k téměř neuvěřitelným změnám v sexuální morálce; proč by k nim
tedy nemohlo dojít i v politice a národním hospodářství? Není vůbec
třeba, aby propukla ona katastrofální nespokojenost, kterou Foxfield
vylíčil. Uprostřed všeho toho slunečního jasu, zalévajícího celou
Foxfieldovu postavu, zdálo se mi jeho škarohlídství ostatně poněkud
nevděčným.

Konec konců Foxfield není neomylný; je s to obléci si naprosto
bezvadné nohavice obráceně. Řekl bych, že si vykládá některá fakta rovněž
obráceně. Věřím, že až změny, nyní probíhající, nadobro rozloží hmotné
opory našeho příjemného, mírně dělného, nepříliš troufalého, jakžtakž
zbožného, vlasteneckého, cituplného, rodinného života, jenž dosud trvá a
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který byl po sta generací normálním životem kulturního lidstva, je možné
a pravděpodobné, že pak bude nové pokolení zcela připraveno pro novou
světovou fázi, ba bude v ní již asi vesele žít. Myslím, že to bude pro ně
snazší, než pro nás, představit si ji. Bude to asi stejně spokojená generace,
jako je naše. Pravděpodobně mnohem spokojenější.

A to je mimochodem příčina, proč vydávám knihy.
Člověk musí vyvinout činnost, jelikož se nemůže vždycky vpravit do

úlohy pozorujícího Boswella. Kromě toho také musí žít vlastním životem.
Nemohl bych se usmívat nad příjemnou podívanou venkovského
městečka Rennes, neuvědomujícího si pochod událostí, jež je vytlačí ze
světa, kdybych si nebyl vědom, že pomáhám při sestrojení nové soustavy
činného uspokojení, jež potrvá, až Rennes a podobná místa zapadnou v
minulost. Vykládám si a ospravedlňuji si svou existenci úlohou sběratele a
rozdělovatele tvůrčích myšlenek. Rozhodl jsem se, že se stanu služebníkem
a součástí většího nového světa, zápolícího o život, a nikoli starého světa,
jenž se rozpadá v nic. Mé postavení dědice hlavního podílu na
nakladatelství se přitom shoduje velmi příznivě s mým myšlenkovým
zaměřením. Může-li myšlení udržet krok s hmotnými změnami, dopadne
všechno dobře. Ale myšlení se bude mít co ohánět, aby jim stačilo. Já jsem
postilionem ve světě myšlení a rychlost, s níž spěje dál, je mou záležitostí.
Mohu být šťasten v tomto světě. To podivné nakladatelské povolání se mi
zamlouvá. Obchodní stránka sice na mně vyžaduje trochy úsilí, ale ani tu
jsem se nesetkal s nezdarem. Moji společníci jsou dobří lidé, kritičtí, ale
přístupní vysvětlení, věří ve mne, a naši zaměstnanci jsou skvělí.

Když jsem se vracel z Portumere do Torquéstolu, popíral jsem v
myšlenkách Foxfieldovu předpověď o nastávajícím věku nespokojené
nečinnosti. K ničemu takovému nedojde. Připouštím, že během
nezbytného období obecných změn se vyskytne množství nešťastných,
nemohoucích a zmařených jedinců, kteří se nestačili přizpůsobit. Avšak
všechny tyto nesnáze lze zvládnout. Nepopírám, že se setkáme s
nesčetnými bolestnými případy, se strastiplnou snahou naučit se novému
způsobu života a s bědným neúspěchem v tomto úsilí, ale nedojde k
universální pohromě. Zárodky světů, ztajené v lůně Času, nezadají o nic
těm, které se z něho zrodily.

Ostatně ať tak či onak, já se nevzdávám naděje — byť i snad jen z
vnitřní nutnosti. Optimismus zvítězí. Věřím v něj z hloubi svého nitra.
Naši autoři, zejména v mé edici, kritisují tento starý svět, až z něho
nezůstane kámen na kameni; to je jejich úkolem, ale žertují a hvízdají si při
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práci, jelikož věří, že odklízejí trosky s rumiště, aby byla vybudována větší
věc. Ovšem že znáte mou edici Cesta nového světa. Musíte ji znát. Založila
odbočky a zavdala podnět k jakémusi blíženeckému vydání v Americe.
Pracuji v tom ruku v ruce s Lenormandem. Přes všechny své nedostatky
vykonala ta naše knižní propaganda výchovné dílo, které se nepodařilo
universitám a vykonává je s dobrou myslí. Pochybnosti jsou zdravé, ale
pokud tomu budu moci zabránit, nikdy nevydáme veskrze pesimistickou
knihu, která by v lidských duších utvrdila zmatek.

Pokud je naděje, že svět překoná své nesnáze, věřím, že rozumný člověk
se má chovat, jako by si tím byl jist. Není-li pak nakonec váš optimismus
ospravedlněn, byl jste aspoň optimistický.

Dolores smýšlí právě naopak. Před mnoha lety jsem jí řekl, že mým
nejšťastnějším dnem byl den mého narození. Nikdy na ten výrok
nezapomněla. Ještě stále jej proti mně uvádí ve společnosti. Ona naproti
tomu tvrdí, že její zrození je tragickou křivdou na ní spáchanou. Pochytila
někde frázi: „Byl jsem odsouzen k životu.“ Nicméně, drží se života ve
velkých věcech i v maličkostech s mimořádnou houževnatostí — stejně
jako se drží mne. To jí však nikterak nezabraňuje v tom, aby nám oběma
ustavičně nelála, totiž životu a mně. Říká tomu kritika; nikdy nepřipustí,
že to je rozumné tupení. Jejím neštěstím prý je, že prohlédla životní klamy.
Přál bych si, aby to nebylo i mým neštěstím. Věří, že její sálající nevraživost
je důkazem její myšlenkové jasnozřivosti. Je přesvědčena, že odporovat je
důkazem původního myšlení. Věří, že souhlasit znamená kapitulovat.
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1

(Torquéstol, 9. srpna 1934)

SňaSňatetek s Dok s Dolloresores

Přes častá rozptýlení, odvádějící mou pozornost, setrval jsem v svém
předsevzetí zaznamenat svůj rozhovor s Foxfieldem dříve, než zapadne v
celkovou náplň mých myšlenek a zážitků. Snad mé poznámky obsahují
příliš mnoho jeho theorie o životě a možnostech pro váš vkus, ale konec
konců tohle je moje kniha a nikoli vaše. Vyzvete-li mne k volbě, musím
doznat, že dávám přednost theoretisování o životě před oblibou ve vašich
očích. Můžete se uchýlit k jiné knize, nelíbí-li se vám tato, nebo napsat
knihu podle vlastních zálib.

Snad se vám to zdá domýšlivé, ale věřte, že je mnohem více
samolibosti v služebníčkování a snižování se před čtenářem. Vždyť to
pouze svědčí o spisovatelově domněnce, že si čtenář nedovede domyslit
své myšlenky a přeje si, aby tak autor učinil za něho, znamená to, že čtenáře
považujeme za hlupce a sobce. Nikdy, pokud je v mých silách, nevydávám
ty přeúslužné spisovatele a ani mi nenapadne, abych se jím stal sám. Píši
o Spokojenosti, o spokojenosti obecně a o spokojenosti, vzhledem k
Dolores toliko proto, že se mi to zdá svrchovaně zajímavé a pro nic jiného.

Ostatně mám teď dost trápení, aniž se zabývám reakcemi čtenářů.
S nejlepším úmyslem být spokojen nenalézám uspokojení. Nebavím

se, nejsem již veselý. Proč bych se k tomu nepřiznal ? Snad opět budu brzo
spokojen — jsem pružného založení — ale právě teď cítím, že k tomu již
nikdy nedojde. Mám týž pocit jako pták, vsazený opět do klece. Dolores
a její komorná Marie se tu ubytovaly s Augustem a s velkým vozem,
nemluvě ani o Bayardovi, čínském psíku; přijela přece jen vozem a nikoli
vlakem, aby se vyhnula zbytečným obtížím, spojeným s přestupováním
z rychlíku na místní vláček; Bayard byl poněkud vyčerpán a potřeboval
odborného ošetření; a já jsem prošel stadiem popudlivosti — většinou
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ovládané a utajené — jež mi ztěžovala práci dost a dost, i když jsem si
nehleděl literárních hříček a konvencí. Její příjezd způsobil nekonečná
malicherná rozptýlení. Ale myslím, že jsem teď načrtl kostru své knihy.

Dovolte, abych si trochu zopakoval události a zjistil, kam až dospěly
mé myšlenky. První zastávka; jsa rozjařen rychlostí a čerstvým vzduchem,
domníval jsem se, že jsem objevil obecnou pravdu, vyjadřující, že
spokojenost je společným pozadím všeho života. Ale Foxfield učinil vše,
co je v jeho silách, aby mou thesi vyvrátil. Teď, na druhé zastávce, jsem
uvázl s pochybností, zda jsem objevil něco více, než že by živoucí tvo-
rové měli být a priori spokojeni — a že za dvou mimořádně slunných dní
většina těch, s nimiž jsem se setkal, se takovými jevili.

Snad nás tu šálí slova, vyvolávajíce klamné zdání, že kladná věc je
záporná a naopak ? Mám-li přece jen pravdu a spokojenost je normou, pak
je to spokojenost, která je oním dočasným, stěžejním a zajímavým faktem,
jímž se třeba zabývat. Ostatně to byla nespokojenost a nikoli uspokojení,
o čem jsme debatovali s Foxfieldem. Rozebírali jsme podmínky, za nichž se
objeví nespokojenost. Může se objevit toliko u tvora, obdařeného pamětí
a předvídavostí, a i u těchto tvorů se dostaví toliko v strastiplném stavu
nedokonalé adaptace. S vědeckého hlediska by tyto fáze měly být poměrně
bezvýznamné kapitoly v životních zážitcích. Změny jsou jen zřídka náhlé
a rozhodující. Dochází-li k pozvolné změně, lze předpokládat, že nastane
stálé potlačování a vymycování nedokonale adaptovaných jedinců a trvalé
příznivé podmínky pro spokojené bytosti. Život se upravuje sám.

Za poměrně stálých okolností by měla spokojenost všech vnímavých
tvorů růst od pokolení k pokolení. Avšak dnes se změny již nedějí
povlovně, a my prožíváme takový stav napětí, jaký život dosud nikdy
nepoznal. V posledních tisíciletích člověk měnil své životní okolnosti stále
násilněji, takže porušil nejen chod vlastního ústrojí a zřízení, nýbrž i řád
celého existujícího živočišného světa. Bůh sám ví, v čem člověk v
posledních sto letech neporušil běžný chod věcí! Člověk je biologická
pohroma. V našem věku, zejména v tomto údobí dějin živoucího tvorstva,
máme proto obludný počet neshod. Máme velké a stále vzrůstající
procento jednotlivců, nejen v lidském, nýbrž i v živočišném světě, jejichž
cítění, podněty, pudy a tradice jsou v nesouladu se skutečnostmi, které
na ně doléhají. Vzpomeňme jen štvanic na divoké tvory, jež lidé tak rádi
pořádají. Vzpomeňme jen na naše vysekávání lesů, oklešťování a orání.
Vzpomeňme na strašlivou hrůzu lesního požáru. Existoval kdy lesní požár
před naším příchodem? Pustošíme všechen život.
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Tato diagnosa o biologické situaci, jak jsme si ji s Foxfieldem vyvodili,
je moderní formou dogmatu o pádu člověka a o dědičném hříchu. Je to
vědecké prohlášení, nahrazující mythus, vysvětlující soudobou
skutečnost téměř obecně uznávanou. Všechno tvorstvo teď sténá a
pracuje k porodu.

Rozmluva s Foxfieldem a návrat do Torquéstolu uvedly sled mých
myšlenek zpět k jejich skrytému původu. Je možné, že v podvědomých
hlubinách mé mysli probíhal ještě jiný myšlenkový sled, a že můj náhlý
objev spokojenosti, když jsem jel vozem do Rennes, byl toliko živou a
vědomou reakcí k potlačovaným, protože nevítaným úzkostem. Nebo
jinými slovy, Dolores teď pronikla do mých myšlenek. Dolores, která je
ztělesněním lidské nespokojenosti, živoucí obžaloba mé theorie o
spokojenosti; ona a její protivný psík, její nářky, její zlomyslnost a hádky a
všechna její zavazadla. Nikoli, nevykračuji si již jako bezstarostný chodec.
Má pozornost, odváděná od všech Širších životních průhledů, se stále
více soustřeďuje k skličujícímu problému těsného společenství s
nespokojenou, stále útočnější družkou a k jeho řešení. Dolores nepřipustí,
abych s ní byl šťasten, a zdá se, že jsem neschopen se od ní odpoutat.
Ačkoli již po několik let prodlužuji dobu našich odloučení, jsem stále ještě
příliš dlouho v její společnosti. Co si mám počít ?

A co si počíná svět se smutnými, neukojitelnými, zlovolnými, hádavými,
bolestínskými lidmi? Proč je musí strpět?

Obávám se, že víno, jež jsem tak rozjařené před týdnem načal, teď
pozbylo ohně a nějak se mi nedostává sil, abych otevřel jinou láhev. Někdy
se mohu nad Dolores zasmát, ale právě teď jsem příliš proti ní zaujat, aby
mi bylo do smíchu.

Zařídil jsem to tak, aby můj pokoj byl v jiném poschodí než její ložnice
a obývací pokoj, a tak jsem s to si ulevit veskrze upřímnou a nepokrytou
kapitolou o ní, beze strachu z vyrušení. Nic jiného se nedá dělat.

Tu je tedy případ Štěpána Wilbecka contra Dolores.
Již po několik let si buduje Dolores na základě předpokladu, že je

smutná, soustavu nároků na mne a všechny lidi svého okolí. Předstírá
stále určitěji, že je trápící se žena, zklamaná mnou a světem. Obviňuje celý
vesmír z nehodnosti. Její truchlivé oči hledí na letní jitro a ona vnímá, že
ji klame. Boží muka na pokraji cesty by se nemohla rozhodněji ohrazovat
proti světskému veselí, než ona.

Měla odjakživa jisté sklony k trudnomyslnosti. A je vždycky ochotna
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neschvalovat, odsuzovat, a je-li to v její moci, trestat. Poslední dobou se
tyto tendence projevují ještě ostřeji. Jelikož je stěžejní částí mé domácnosti
a je z nutnosti i mou nejčastější družkou, pokud vůbec mám domácnost
a družku, byla na mne vložena úloha rozhodčího mezi ní a světem, jejž ze
zvyku a puzena nepochopitelným nutkáním, ustavičně z něčeho obviňuje.
Nicméně války, mor, hlad a Dolores nemohou zviklat mé přesvědčení, že
by svět mohl být ještě mnohem horší než ve skutečnosti je. Snad je ponurý,
časem groteskně krutý, chvílemi malicherný a suchopárný, prochází
stadiem neurasthenie a je jaksi nesvůj, potřebuje léčby, avšak dokonce
i teď je chvílemi báječně laskavý, půvabný a povznášející. Je to dvou-
stranný svět. Dolores však o tom nechce ani slyšet. „Necháš se tak snadno
oklamat,“ říká. „Jsi důvěřivý a nestálý jako děcko. Všechno se ti zalíbí,
ke každému jsi velkodušný — ke každému, kromě mne.“ To je její hlavní
postoj. Ale ta žena má i různé vedlejší postoje. „Ovšem, tak mluvíš teď,“
říká. „Ale kdybych já jednoho dne chválila svět, odbyl bys to nějakým
jízlivým vtipem.“

Je ostatně pravda, že by mne v takovém případě dohnal úžas k rozjařené
poznámce.

Včerejší večer byl ve znamení smutku pro zločinné téměř opomenutí
s mé strany. Zapomínám na výročí. Nejsem neolitický zemědělec, a
kalendář ponechávám svému tajemníku ve vzdáleném Londýně. Léto a
zima, slunce a déšť, konec týdne, podzimní a jarní nakladatelská sezóna
jsou jediná výročí, jež mi utkvívají v mysli. Dolores mi sama připomíná
stěžejní data a zejména všechna nadcházející významná data, kdy bych se
měl zavděčit pečlivě vybraným dárkem. Tentokrát, patrně pro naše hojné
cestování, mi bud zapomněla naznačit, jaké výročí nadchází, nebo jsem
její narážky nepochopil. Tak jsem tedy onoho sedmnáctého srpna vkročil
v pyžamu do jejího pokoje, abych jí popřál dobré noci, jako by to byla
docela obyčejná noc. Ani jemná vůně jasmínu, která je Doloresiným
nejvýraznějším varovným znamením, mi nepřipomněla významnost dne.

Odhrnul jsem záclonu, abych se podíval na městečko a kostel,
dřímající v měsíčním světle. „Zamiloval jsem si obrysy těch střech,“ řekl
jsem. „A ty útlé stromky.“

Učinil jsem ještě několik poznámek a napadlo mi významné ticho
s Doloresiny strany. Ani slovo. Ani hýbnutí. Obrátil jsem se prudce a
shledal jsem, že Dolores sedí na lůžku bledá, soustředěná, s uvolněnou
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temnou kadeří nad jedním pohoršeným okem, majíc dlouhé, hubené,
stříbrnými náramky ovinuté paže otočeny kolem kolenou.

„Nepřibližuj se mi,“ řekla.
„Ne?“
„Odejdi ode mne.“
Přistoupil jsem k ní a posadil se na lůžko. „Nuže?“ tázal jsem se.
„Dnes je sedmnáctého srpna,“ řekla. „Před třinácti lety — jsem se t:

dala.“
„Třináct let!“
„Miláčku,“ odrazil jsem útok. „Je tak těžké nalézt v Torquéstolu něco,

co by tě bylo hodno.“
„Zapomněl jsi docela!“
„Při tom cestování,“ hájil jsem se chabě.
„Vyssál jsi mi život.“
Nepokusil jsem se již o výmluvu.
„Tehdy jsem byla mladá, bohatá, šťastná, svobodná.“
Neodmlouval jsem. Debata o jejím předmanželském stavu zpravidla

vyvolává mnohé složité a sporné otázky.
„A podívej se na mne teď!“
„Velmi půvabná, má drahá, ale trochu sršatá a nedůtklivá.“
„Jsem zlomená žena.“
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Před třinácti lety mi přinesla Dolores tuto svrchovanou oběť, téměř proti
mé vůli. Třináct let je pozoruhodná část, vyjmeme-li ji ze středního údobí
lidského života, jejího i mého. Přece však je poněkud překvapující,
objevíme-li, že jsme ten kohoutek nechali téci po třináct let. Třináct let.
Jsem v svém šestačtyřicátém roce a překročil jsem téměř o desítiletí lepší
polovinu života.

Bylo mi tehdy dvaatřicet let a setkali jsme se asi deset dní před mými
narozeninami. Oba jsme bydleli v Hotelu-Pension Malta mezi St. Juanem
a Antibes, já s několika přáteli a ona se švýcarskou fotografkou, Fräulein
Kettner, která byla podstatně starší než ona. Mí přátelé se mne záměrně
snažili rozveselit po mé předchozí manželské pohromě. Neboť tehdy jsem
již byl rozveden. Má žena mne požádala o rozvod.

Všeobecně se říkalo, že jsem se k Alici zachoval velmi šlechetně,
ačkoli, po pravdě řečeno, jsem tento názor nikdy nesdílel. Ale tehdy mi
vůbec nenapadlo rozčilovat se nad rozsudky, jež nad námi lidé pronášeli.
Ani jeden z nás si nikterak nezadal. Vyloučením většiny hlavních fakt
jsme ani tak nepokroutili, jako spíše zjednodušili skutkovou podstatu
našeho rozchodu. Provdala se znovu, a já jsem šel svou cestou — na oko
osamělý muž. Bylo tu několik pokusů mne utěšit, nikoli nepříjemných,
neboť dvacátá léta byla dobou, kdy se věci nebraly na těžkou váhu; avšak
žádná z mých utěšovatelek nenabyla trvalé formy, pokud si Dolores
neujasnila mou situaci.

Vstoupil jsem do armády na počátku roku 1915 a odsloužil jsem si
většinu doby na západní frontě, při čemž jsem neutržil vážnějšího zranění,
než zlomeninu paže při zákopovém útoku 1916. Vojančilo se mi docela
dobře, byl jsem jmenován rotmistrem a vyhnul jsem se jen o vlas povýšení
na důstojníka. Oblíbil jsem si vojáky, s nimiž jsem sloužil více než pozdější
typ dočasných gentlemanů, který vypukl po roce 1917. Mé válečné zážitky
ve mně nevyvolaly zvláštní hrůzu, většina z nich se udála v horké krvi, a
za rozrušujících událostí jsem shledal, že neztrácím hlavu v boji s ručními
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granáty a bodáky, že mohu zabít člověka a smát se, a měl jsem štěstí, že
jsem nikdy neviděl někoho bědně nebo ohavně zajít. Nebo snad jsem to
zapomněl. Normální paměť se do jisté míry sama očistí od bolestných
podrobností, a pokud jde o tuto stránku, vyšel jsem z války prakticky
nedotčen. Zapomněl jsem dočista na bolest v zlomené paži, na úzkost při
bubnové palbě, na strach před záškodníky, na napětí, když jsme se plížili,
nekryti, mezi liniemi. Vím, že jsem prošel těmito zážitky, ale všechna tato
fakta již naprosto pozbyla citového podkladu a sotva kdy se mi o nich zdá.

Nejvíce mne, ku podivu, ve vzpomínkách pronásleduje pocit, že jsem
zavšiven, a že proti tomu nejsem s to nic účinného podniknout. Mám
ovšem i nesčetné jiné vzpomínky, ale žádná se nevrací tak často. Nejhorší
stránkou války pro mne nebyla ani tak hrůza, jako špína. Dávno před
koncem jsem si uvědomoval, že to je v podstatě naprosto nesmyslná a
navenek svinská záležitost. Vždyť to ani nebyla válka, která „skončí války“,
jako by tomu snad mohlo být v příčetnějším světě. Možná, že se v té
frázi předčasně ozývá hlas rodící se světové pospolitosti, tehdy však podle
mého názoru zněla docela směšně. Od chvíle, kdy jsem byl demobilisován,
přestal jsem myslit na podrobnosti války. Nevzpomínal jsem na ně ani
později. Má duševní dění spějí kupředu; nevěnuji zpravidla ani pět minut
denně vzpomínkám. Nevinil jsem ani ty staré muže, kteří byli obvyklými
obětními beránky tehdejších mladých lidí. Nevyčítal jsem nikomu nic
určitého, ačkoli příští pokolení snad najde dosti příčin k podstatným
výčitkám proti nám. Ale stále ve mně zbyl a patrně vždycky zůstane pocit
hněvu proto, že jsem byl zbytečně vystaven snižující špíně.

Poznal jsem Alici, když jsem byl v Anglii na zdravotní dovolené,
abych si vyléčil paži. Pracovala ve výtvarném oddělení nakladatelství
mého otce (Bradfield, Clews a Wilbeck). Přestěhoval vydavatelské
oddělení z Londýna do Durthingu, a aby mohl lépe řídit jeho chod,
nastěhoval se do starého, nepořádného domu v témže městě. Válka
poněkud zdržela jeho nakladatelský program, ale pokračoval v práci jak
nejlépe se dalo. „Války přicházejí,“ pravil „a války odcházejí, ale lidská
služba myšlení a vědění je věčná.“

Navštívil jsem ho a poznal jsem Alici na tanečním večírku pro
zaměstnance. Byla to dívka živých barev s bystrýma, hnědýma očima a
pohotovým, povrchním vysvětlením pro všechno, s čím se střetla. Její
obrazotvornost byla všechna zanícena představou stát se potěchou
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raněného hrdiny, a já se svou paží v sádře jsem byl veskrze vyhovujícím
raněným hrdinou.

Jednou z nečekaných věcí, jež se udála za první světové války, byl
zrychlený spád sexuálního života pro obě pohlaví. Rychlejší spád a vyšší
napětí. Kdybych tu měl po ruce Foxfielda, vysvětlil by patrně, proč tomu
tak bylo nejen u mladých mužů, nýbrž i mladých žen, ale přiznávám se,
že nechápu, proč to tak silně zasáhlo naše dívky. Rozumím, proč mladíci
jako já, jimž se před nosem ustavičně míhal obraz předčasného zániku,
byli posedlí touhou po aspoň jediném silném zážitku vášnivé lásky, než
nastane konec, ale je mi nepochopitelné, proč se vzňaly i naše děvy,
splňujíce naše tužby téměř dříve, než jsme je projevili.

Alice a já jsme si byli oddáni ještě dříve, než zábava skončila; pocítili
jsme, že jsme byli zvláště stvořeni pro své vzájemné blaho a potěchu, a
využili jsme s jakýmsi velebným zanícením daných možností co
nejúčinněji. Stejně prostě jsme uzavřeli sňatek. Vymýšlela milostné
přezdívky, mazlivá slova, lichotky a příležitosti k blaženým chvílím, jako
by byla pravým geniem lásky. Otec nebyl nadšen ani jí, ani naším sňatkem,
stejně jako se rozhořčoval nad mým předčasným vstupem do armády.
Věřil, že si příliš málo hledím svých osobních záležitostí, ale nestavěl nám
v cestu nepřekročitelné překážky.

Snažila se seč byla, aby si ho získala zvláštními lichotnými hříčkami,
vymyšlenými pouze pro něho. Můj otec byl člověk toho druhu, kterého
nelze oslovit jinak než ,,otče“, ale ona ho nazývala ,,tati-miláčku“. Líbala ho
mazlivě na lysinu a pochybuji, že mu to bylo příjemné. „Je to chytré děvče,“
říkal, a to byla největší chvála, kterou jsem z něho mohl vyloudit. I ta však
byla mírněna dodatkem „nevím, co by si o ní myslela tvá matka.“

Po jistou dobu byla pro mne pohádkou a všemi Venušemi světa. Její
mladistvé štíhlé tělo mělo oslňující půvab. Nechápal jsem, že celý svět
nebyl nadobro okouzlen jejími úžasnými výroky a skutky. A přece po
celou tu dobu jako by cosi sedělo v mém podvědomí a utrušovalo
poznámky v její neprospěch. Ale tehdy jsem si to nikdy plně neuvědomil.

Později se vynořily všechny ty podvědomé záznamy na povrch.
Zanechal jsem ji usazenu v domě svého otce, ale když jsem se vrátil

roku 1918 na dovolenou, z níž jsem pak byl náhle odvolán, našel jsem ji
u její provdané sestry poblíže Durthingu, ke které se s naší dceruškou
přestěhovala. Vysvětlila mi, že otec neprojevil porozumění pro její
potřebu vlídnosti a veselí před příchodem děcka, a obávala se také, že by
ho vyrušilo jeho narození. Bylo podle ní mnohem vhodnější, aby v té době
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žila u sestry, která sama již měla dvě děti. Otec k tomu nedodal nic a téměř
o ní nemluvil.

Zdálo se mi, že mateřství Alici změnilo, zesílila a její pleť zbělela, její
kdysi tak rozkošně štíhlounký krk vypadal kratší a tlustší, její postava
plnější a z počátku se mi zdálo, že je ke mně poněkud chladnější. Poté se její
zájem o mne obnovil. Ale byl jiného druhu, bez bývalého ohně. Libovala
si v jakési smyslné sentimentalitě. Naříkala nad naší odlukou. „Což se ta
válka nikdy neskončí ?“ tázala se. „Jsi jediný muž, kterého jsem opravdu
milovala — kterého bych kdy mohla opravdu milovat. Jsme jako Kupid a
Psýché, rozkošná vidina noci. Pak ode mne odcházíš.“

Bylo poněkud nesnadné být pospolu; v domě její sestry nebylo pro
mne místo, a Alice se nechtěla přestěhovat do otcova domu, protože, jak
říkala, k ní byl otec zřejmě chladný. Její sestra u sebe přijímala mnoho
mladých přátel, většinou lidi, zaměstnané v továrně na zbraně v Dray; a
druhé jednání naší malé milostné opery se pro můj vkus vyznačovalo příliš
početným sborem a nedostatkem duet. Než jsem odjel, zlepšily se naše
vztahy. Strávila tři poslední noci mé dovolené u mne a rozloučili jsme se s
vroucími projevy lásky, slzami a něhou. Otce v pozadí jsme si nevšímali.

Ale nastala změna. Dovedu si stále ještě živě vyvolat náladu, za jaké
jsem o ní přemýšlel, když jsem ležel na palubě zatměné, tiché lodi, jež mne
vezla zpět nocí k hučícím dělům ve Flandrech. Představa bohyně touhy, té
jedinečné bytosti, k níž nevěra byla nepomyslitelná, protože tu nebylo nic,
co by se jí rovnalo, vyprchala z mé mysli, a nahradil ji obraz mladé ženy se
sestrou, s kroužkem přátel a s všedními myšlenkami. Milování, jež kdysi
bylo divoce krásné, se teď proměnilo v utišení naléhavé touhy. Dříve jsme
byli — ona a já — osamělá dvojice postav v nádherném milostném tanci,
nedbali jsme o nic, než jeden o druhého. To vše bylo to tam. Její kroužek
na mne působil lehounce, ale přece jen citelně nepříjemným dojmem.
Nehovořilo se mi s těmi lidmi nesnadno, ale napadlo mi, že ona sdílí
všechny jejich myšlenky a zájmy. Smýšleli jednotně, jako první křesťané.
Domluvili jsme se s Alicí, že se usadíme ve vlastní domácnosti, až se vrátím
do Anglie, ale nemohli jsme se dohodnout, kde si svůj domov zařídíme.
Bylo zřejmé, že nebude chtít bydlit v mém otcovském domě a že vytrvá v
své nevůli k otci, k němuž jsem lnul více, než je zvykem u většiny synů.
Chtěla žít v blízkosti své sestry a svého přátelského kroužku.

Vrátil jsem se po válce rozhodnut, že rozřeším problém své domácnosti
střízlivě a rozumně. Alice je má drahá žena, a mou povinností je vyjít jí
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vstříc. Ostatně — měl jsem k tomu fysický důvod, který platí pro většinu
zdravých mladých lidí mého věku — věřil jsem, že život s ní za jakýchkoli
okolností bude vysvobozením z mládenecké zdrželivosti.

Po svém návratu jsem však shledal, že naše záležitost vstoupila do
třetí vývojové fáze. Naprosto odmítla přijet za mnou do otcova domu v
Durthingu a odebral jsem se za ní k její sestře do Dray. Měl jsem opět
pocit cizoty, který jsem v menší míře zakusil již za své druhé dovolené.
Nikoli, pro tuto ženu jsem ve Francii nežil zdrželivým životem! Nezdráhala
se sice konat své povinnosti manželky, ale všechno posvěcení vášně mezi
námi zaniklo. Dům byl ještě více zaplavován denními hosty než dříve. Mezi
nimi mi zvláště napadla zádumčivá přítomnost vysoké, nahnuté, obrýlené
postavy, jménem Jiří Hoopler, který s Alice nespouštěl svůj zasmušilý
pohled a vyhýbal se zřejmě styku se mnou. Nezapadal docela do ostatního
kroužku a vzbuzoval dojem, jako by tam byl někým vtažen. Vtáhla ho
tam ostatně Alice. Často o něm hovořila. Je mimořádně nadaný, pravila,
vlastně skoro intelektuál. Přečetl nejrůznější knihy a píše kritiky a články
do jednoho či dvou týdeníků. Osvědčil se prý nějakým mi ne zcela jasným
způsobem jako nevšední přítel Alice a její sestry. Škoda, že se mi nelíbí. Je
přesvědčena, že by mi mohl leccos povědět o knihách a jiných věcech. Píše
právě lyrický román, ale nikomu o tom dosud neřekl. Zdálo se, že o něm
Alice velmi mnoho ví.

Tehdy jsem pohlížel na Hooplera toliko jako na další nános nudy,
zastírající mi v Dray svět. Nepodezíral jsem nic, asi z nedostatku
obrazotvornosti.

„Odjeďme na konec týdne,“ navrhl jsem. „Pojeďme na několik dní do
Brightonu a snad se nám tam podaří přivolat zase dobré staré časy.“

„Ach, ne do Brightonu!“ vykřikla ostře.
„Folkestone,“ navrhl jsem, nepovšimnuv si tehdy ještě důrazu, s

jakým zamítla Brighton. Odjeli jsme do Folkestonu.
A ve Folkestonu vyšlo všechno najevo. Bylo mi naznačováno různými

pokyny, že se cosi odehrává — cosi velmi hlubokého a závažného mezi
Alicí a Jiřím Hooplerem. Ohradil jsem se proti ustavičnému opakování
jeho jména v našich rozpravách. „Kdybys mu jen chtěl porozumět!“ řekla.

Uvědomil jsem si poté, že hledá cestu k romantickému odhalení
romantické situace. Z počátku jsem to považoval z mnoha důvodů za
neuvěřitelné. Ale byla to duše Jiřího Hooplera, která se objevila na obzoru
dříve než jeho nahrbené tělo. Odhalila mi své tajemství v noční košili za
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svitu měsíce u okna naší ložnice, vyhlížející na moře. Ona a Hoopler jsou
prý duševní pokrevenci a zašli v svém vzájemném porozumění až skoro k
orgiastickým výšinám.

„Míníš tím ?“ otázal jsem se prudce.
„Je tak jemný,“ odpověděla. „Všechno s ním je tak zcela jiné.“
(To byla příčina, proč tak rázně odmítla Brighton, dovtípil jsem se

náhle.)
Má první reakce byla primitivní. Byl jsem, jak říkají v pod-

důstojnických kruzích, „dožranej“. Pocítil jsem prudký hněv. Měl jsem
groteskní představu, jak proháním pěstmi chudáka Hooplera, jak jím
lomcuji a šlapu po jeho brýlích. Pak jsem se chystal důkladně vyplatit Alici
a poté jsem v mimořádném návalu jasnozřivosti pochopil, toho že si právě
přeje. Neboť ženu uhodit znamená i plně odpouštět a kromě toho by se jí
to zamlouvalo. Posadil jsem ji tedy pouze důrazně do jiného křesla, vstal
jsem a setřásl si nad ní, tak říkajíc, prach s kolenou svých. „Ty nečistá malá
hanebnice,“ řekl jsem. „Proč jsi tu tedy se mnou?“

„Protože tě také miluji,“ vzlykala. „Protože tebe miluji také.“
Její plány do budoucnosti mi byly sdělovány v slzách a úryvkovitě,

zatím co jsem se oblékal. Její výlev působil na mnoha místech jako předem
připravená recitace, ale ztratil poněkud na působnosti, jelikož byl
přednášen mým pohybujícím se zádům. „Proč se oblékáš ?“ tázala se,
zarazivši se uprostřed věty.

„Protože se přestěhuji do jiného pokoje.“
„Ale co si pomyslí zaměstnanci hotelu ?“
„Nejsou právě, čemu říkáme Velcí myslitelé,“ odvětil jsem. „Nejvíce

dnes budu přemýšlet já.“
Sbalil jsem nezbytné věci do příruční brašny a opustil jsem ji. Byla

mým odchodem zjevně překvapena. Nechoval jsem se zcela, jak očekávala;
počínal jsem si spíše jako herec, který se naučil úloze z jiné hry. Vím,
že čekala, že se budu chovat, jako by byla jediná Alice na celém světě.
Snad bych se tak byl zachoval před půl druhým rokem. A ona by mi byla
zajisté dala neklamně najevo, že by má ztráta nebyla nenahraditelná, vy-
bízejíc mne zároveň, abych si přece uvědomil základní dobro a čistotu v té
Hooplerově záležitosti. Ale náhle se mi svět zdál pln Alicí, s jednou pro
každého muže a několika navíc. Jednou z věcí, jimž žena nejnesnadněji
porozumí, je skutečnost, že na čas může být pro muže jedinou rozkoší
světa, jedinou utěšovatelkou a dárkyní blaha a pak, co bys mžikl okem, se
stane právě jen balíkem laciného výrobku na běžícím pásu. Ujasnil jsem si

HERBERT GEORGE WELLS

52
www.eknizky.sk



té noci, jako bych to byl věděl již dávno, že Alice, má kdysi jedinečná Alice,
pro mne tecf nemá větší cenu než kterákoli průměrně hezká mladá žena.

Seděl jsem chvíli zachmuřen v svém novém pokoji, nepochybně se
založenýma rukama. Nepamatuji se již. Jistě jsem však natolik zahrál svou
úlohu. Byl jsem zrazen. Má čest byla beznadějně pokálena.

Ale pozvolna se ve mně vzmáhal pocit úlevy, a má mysl zaplesala.
Žasl jsem nad svou obojetností. Věděl jsem, že bych měl zakoušet všechnu
zuřivost zhrzeného mužského zvířete, a místo toho jsem cítil jen trochu
málo hněvu, a ten velmi rychle vyprchával. Mrak temných předzvěstí
zmizel s dohledu. Nikdy nebudu musit hledat malý domek někde
uprostřed mezi Durthingem a Dray. Nikdy se nebudu musit udomácnit v
společném domově s Alicí, za. ustavičného vměšování se její sestry a jejích
přátel. Neodcizím se již svému otci.

Viděl jsem svou cestu jasně před sebou. Ať si má svého Jiřího
Hooplera, a Jiří Hoopler nechť má ji. Všechno, nač jsem si vzpomínal v
jeho chování od svého, bědně pod pantoflem stráveného návratu, mne k
tomu podněcovalo. Zasluhuje si ji, a já nikoli. Zasluhuje si ji — bohatě. Je z
těch milenců, kteří z nepochopitelných důvodů radostné stojí v dešti před
domem své milované. Zcela jistě se mu nevyrovnám v oddanosti. Potlačil
jsem podvědomé podezření, že s Alicí nakládám trochu tvrdě.

Prvek falše v mém založení pronikl na povrch a počal se silně
uplatňovat. Nešlechetné veselí nad dramatickým výjevem, připraveným
Alicí, zahladilo poslední stopy pocitů, jež má chovat zneuctěný manžel.
Zasmál jsem se nahlas, vstal jsem a ulehl jsem na lůžko. Pošeptal jsem
své podušce, že jsem opět svobodný muž, a usnul jsem šťastně s touto
myšlenkou.

Nazítří jsem se probudil s ubezpečujícím vědomím, že dokonale
ovládám úlohu, již musím zahrát. Dodám celé situaci vznešenosti a
poskytnu Alici všechny sentimentální pocty, potřebné pro uspokojivé
zahájení jejího nového života. Našla svou vpravdě spřízněnou duši. Byla
vtažena do víru. Budiž. Proč by se měla za to stydět? Budu roztesknělý,
avšak velkodušný a laskavý. Uznám vrozenou, byť poněkud vodnatou
šlechetnost Jiřího Hooplera. Budu zdrželivý, ale dám najevo, že jsem byl
zraněn. Zraněn do duše. Dokonce jsem se vzmohl natolik, že jsem jednou
prudce vyskočil a zvolal: „Můj Bože! Ale pro mne to je rána, chápeš!“ což
přijala se zastřeným náznakem vítězoslávy.

Myslím, že si s námi dvěma přišla na své, ačkoli pochybuji, že se věci
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odehrály přesně podle jejího plánu. Činila se ostatně seč byla, aby se
zhostila své úlohy co nejefektněji. Její nitro, pravila, je drásáno strašlivou
bolestí, neboť ve skutečnosti nás miluje oba. Snažila se všemožně zaplašit
jakékoli pochybnosti, které jsem v té věci mohl chovat, kdykoli jsme spolu
osaměli. Neztratil jsem pro ni, zdůrazňovala, svou kouzelnou fysickou
přitažlivost. Naštěstí náš stát neuznává polyandrické manželství, jinak by
se ho byla domáhala. Prahla po polyandrickém manželství s ustavičnými
očistnými citovými zlomy. Bylo by to naprosto vyhovovalo jejímu založení.
Její myšlenky se však zabývaly ještě realističtější starostí, kterou jsem
tvrdošíjně nebral na vědomí, totiž je-li Jiří Hoopler s to uživit ženu. Igno-
roval jsem tento problém, neboť jsem cítil, že třeba udržet celou věc ve
vyšších sférách. V době rozvodového řízení a dříve než bylo zahájeno,
došlo k mnoha zbytečným setkáním a k několika trapným rozmluvám.
Byl jsem však neoblomně rozhodnut, že se jí odřeknu, a kdykoli jsem
vlivem starého zvyku povoloval pokušení, učinil jsem vše, abych si vy-
volal představu milostně vzrušeného Jiřího Hooplera, při čemž měl stále
nasazeny, nebo se snažil udržet na nose své vratké brýle; a to zpravidla
stačilo — aspoň natolik, abych udržel věci v pravé míře.

Naléhal jsem však na jednu rozumnou věc. Nechtěl jsem přijmout
žádné kompromisy, pokud šlo o dítě, žádné putování mezi tatíčkem
Wilbeckem a tatíčkem Hooplerem, které by mátlo jeho ubohou hlavičku
a přinutilo je později k obtížným výkladům svým spolužačkám. „Od
nynějška budete jejím jediným otcem vy,“ řekl jsem Hooplerovi vhodně
zastřeným hlasem. „Já nechť upadnu v zapomnění.“

„Jste skvělý zašeptal Hoopler, stisknuv mi ruku. Nikdy dříve jsem
si neuvědomil, jak silně brýle zdůrazňují grotesknost některých druhů
dojetí.

Domluvil jsem se s ním, nikoli s Alicí, o příspěvku na dítě. Věděl jsem
a nezklamal jsem se, že mu v té věci mohu důvěřovat. Jí jsem zcela jistě
důvěřovat nemohl. Byla by ty peníze vyplýtvala za šaty — za radovánky.

Vyšel jsem nakonec z celé záležitosti ve stavu, jejž mohu pouze označit
jako nadměrné rozčarování láskou. Nebyla to vzácnost u vojáků, kteří se
navrátili z války. Projevovalo se hojně i u mladých žen, které se oddávaly
složitým citovým dobrodružstvím na domácí frontě. Nikdo se sebe zcela
nesmyje cizoložství, stejně jako nelze rozmíchat míchaná vajíčka. Smál
jsem se, nikoli však tuze šťastně. Měl jsem velký počet „poměrů“, a žádný
z nich nebyl velmi příjemný, neboť jsem nikdy nebyl vpravdě zamilován,
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ani milován. Ani pokud poměr trval. Pro každého člověka s jistou dávkou
obrazotvornosti stává se prostopášný život brzo nejnudnější věcí na světě.

Ostatně jsem tehdy pojímal život poněkud po byronovsku, až na
chvíle, kdy propukala má vrozená dobrá mysl.

Otec byl churav a přál si naléhavě, abych se co nejdříve ujal vedení
našeho závodu. Teď, kdy se válka skončila, očekával netrpělivě
uskutečnění svých záměrů — a byly to promyšlené a předvídavé plány.
Nevěděl jsem, že umírá, ale myslím, že si toho byl vědom on. Práce mne
vždycky zajímala mnohem trvaleji než ženy. Připouštím, že se mi ženy
líbily. V té době mne silně vábily, ale pomyšlení, že se stanu nakladatelem,
mne zaujalo více než kterákoli žena. Kdykoli jsem si po smyslném požitku
uvědomoval, že se po mně natahují citová chapadla, vzpomněl jsem si na
Jiřího Hooplera a na jiné možné Jiří Hooplery. Ženy se mi zamlouvaly, ale
shledal jsem, že se o ně nerad ucházím. Nudila mne soutěž s jinými muži.
Nešlo-li to bez ní, mohl si ji ponechat ten druhý mládenec. Představoval
jsem si lásku jako přirozený a zábavný svazek pro vzájemnou pomoc,
potěchu, lichotky a ubezpečení, vylučující naprosto vměšování se třetí
osoby. Láska, má-li vůbec za něco stát, je podle mého názoru čestné
spojenectví dvou dobře se k sobě hodících lidí proti nepřístojnému
chování jiných stran. Se spoustou veselí. Tak jsem se domníval. A tak
se, myslím, domnívám v svém podvědomí dosud. A dodnes nevím, proč
bychom se v tomto duchu všichni nespojili v dvojice.

Pozoroval jsem, že se to podaří jen málo mužům a ženám. Ale někteří
zajisté uspějí. Snažil jsem se ze všech sil, abych svůj život utvářel podle
toho vzoru. (Zdá se to neuvěřitelné, ale je tomu již třináct let.) Jiní lidé si
tak upravili svůj vztah. Některým se to podařilo a mně nikoli; jde mi to
stále obtížněji — a života ubývá.
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V té době, než se objevila Dolores, toužil jsem silně po důvěrnostech
manželky, zcela vybájené manželky, a zároveň jsem byl přesvědčen, že ony
důvěrnosti, po nichž jsem toužil, jsou pravděpodobně neuskutečnitelné.
Tvářil jsem se, jako bych se byl duševně zcela oprostil od žen. Ale ve
skutečnosti jsem je proti své vůli úzkostlivě pozoroval a vzbuzovaly ve
mně zcela nerozumná očekávání. V svých milostných záletech jsem se
snažil udržovat veselý cynismus. A zatím vedl osud s tou ironickou
zlomyslností, kterou se tak často vyznačuje, mne a Dolores světem, až jsme
se setkali.

Naše společnost v Hotel-Pensionu Malta a Syrakusy se skládala z
mého bratrance-malíře, Jana Wilbecka, který projevuje náruživou účast
každému, kdo si to dá líbit, z jeho nové ženy, Virginie, z Torna Gladsbyho,
který měl tehdy a má dodnes báječný nápad na film, z mladé, ale platinové
blondýnky, jejíž jméno jsem zapomněl a která se ustavičně hádala s
Torném, z romanopiskyně paní Percherové a jejího manžela Rodberryho.
(Percherová je její pseudonym, který přežil dva předchozí manžely.)
Večeřeli jsme všichni u jednoho stolu a obědvali jsme spolu na pláži.

Ale nebyli jsme uzavřená společnost, přidávali jsme se i k jiným skupinám
a jiné skupiny se přidávaly k nám. Byly tam také, vzpomínám si, tři mladé
ženy, jevící zdrželivý zájem o výtvarné umění a horlivou touhu po
vzrušení. Dvě z nich žily v zabezpečených poměrech, jelikož jejich bratři
padli ve válce. Chodilo s námi i několik jiných spřátelených mladých lidí,
jejichž jména vyprchala v zapomnění, a zlomyslně vyhlížející mužíček s
nadměrným čelem a ježatým vousem, jehož každý chloupek jako by se
zoufale snažil odpoutat se od tváře, s níž byl neodvratně spojen, natahuje
se a kroutě jako by nenáviděl své zřídlo a své druhy touž lítou záští. Říkalo
se, že píše životopis Stendhalův či Dostojevského, nebo nějakého jiného
klasika. Hovořili jsme o literatuře, totiž ostatní o ní mluvili, a já jako
pouhý nakladatel jsem poslouchal; bavili jsme se o výtvarnictví,
socialismu a sociální vědě, vlastně o sexuálních otázkách; pomlouvali jsme
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se navzájem a uvažovali o sobě a o každém, kdo nám byl na dosah, co
nejpsychoanalytičtěji a nejvzdělaněji, koupali jsme se v moři a hráli jsme
házenou, popíjeli jsme cocktaily a vsadili jsme si trochu v ruletě, jedli
jsme, zajeli jsme si do Nizzy a jedli jsme, navštívili jsme Cannes a jedli
jsme, koupali jsme se a zajeli si do St. Paul de Vence a Cagnes, navštívili
jsme Chateau Madrid a La Reserve, jedli jsme atd. Člověk jí tak dobře
ve Francii. Nikdo z nás nebyl opilec a nikdo z nás nebyl hazardní hráč,
a většina z nás zamýšlela zůstat nejdéle tři týdny. Když se schylovalo k
večeru, projevoval se u nás sklon sdružovat se v dvojice, který nabýval
zvláštní výraznosti za úplňku a jasných nocí, a bratránek Jan na mne
účastně hleděl svýma velkýma šedýma očima, nebo chodil tiše za mnou,
vykládaje ostatním příběh mého zlomeného srdce a vynášeje prostou
velkodušnost mé povahy. Ale ovšem třeba se zmínit také o Dolores.

Podle svého založení jsem se trochu bavil a byl jsem trochu neklidný.
Nikdy dříve jsem nebyl na Riviéře, znal jsem ve Francii toliko válečné
pásmo, a viděl jsem ve všem cosi příjemně neskutečného, ba i v šarlatu
popínavých květů na zdech a v cypřiších, rozprchlých po celém městečku,
jako by byla policie přepadla a rozplašila hřbitov, ověšený nachem. Líbilo
se mi, jak palmové vějíře, přesazené sem z teplejších krajů, šustí a chvějí se
ve větru. Líbilo se mi, jak se tu australský blahovičník, tak jako ty druhé
přesazené rostliny — pěstění riviérští Američané — cítí jako doma. Líbilo
se mi, že lze téměř všude dostat občerstvení, na rozdíl od morbidního brit-
ského způsobu omezit je na ojedinělý, často odlehlý hostinec. Líbilo se mi,
jak francouzské domky jsou vymalovány na žluto, do zlatova, na rezavo,
nebo v modravé běli, a jak jsou opravovány v odstínu o zdání odlišném;
líbily se mi náramně i zcela zvláštní odrůdy „voříšků“, jejichž přerozmanité
přísady z nich učinily složitý druh křížovky. Vymyslil jsem si legrační hru,
v které jsem jim dával jména jako „buldoratlík“, „jezochrt“, „pudlofox“
atd. Ale nebudu se rozepisovat o svých zálibách a kratochvílích, zmiňuji
se o nich pouze, abych dokázal, jak neopodstatněné byly ty dojemné šepty
bratránka Jana.

Byl bych se snad tvářil, že se zajímám o jednu členku nezadané
výtvarnické trojice, kdyby nebyly měly tolik společných znaků, že jsem byl
vždycky na pochybách, která je která. Jedna byla ryšavá, druhá tmavovlasá
a snědá, třetí tmavovlasá a bledá, ale přesto jsem je těžko rozeznával.
Sdílely se o týž smích, tytéž vtipy, tytéž výkřiky překvapení, týž bujarý
jekot — tehdy „veselá mladá stvoření hlaholila radostí“ — sdílely se o
všechny ty věci, jako Parky o své jediné oko. Myslím, že si mezi sebou
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vyměňovaly i své kratičké sukně, pestrobarevné tepláky, černá a modrá
plážová pyjama, malé odhalující halenky a tílka a obrovské barety. Měl
jsem silné podezření, že mne považují za nedochůdče v lásce — což je
kruté pomyšlení pro sebevědomého, prázdninově rozjařeného a svolného
mladého muže — ale nemohl jsem si vskutku pomoci. Líbal a laskal jsem
jednu z nich jednoho večera opravdu vydatně, pokud jsme nebyli
vyrušeni, ale bylo příliš tma, abych rozpoznal, je-li ryšavá, snědá či bledá
— a ostatně neznamenalo políbení v tomto ovzduší zhola nic. Nazítří se mi
zdály všechny tři nějak olíbány a pomuchlány. Snad nevěděly samy, která
to byla.

Dolores se objevila v Hotel-Pensionu Malta a Syrakusy jako mnohem
výraznější osobnost. Byla o pět nebo Šest let starší než členky trojice a
vyzařovala již tehdy onu nezkrotnou živost, která ji odjakživa
charakterisovala. Můj první dojem o ní byla velmi půvabná štíhlá záda
a příliš módní malý klobouček, smlouvající velmi odhodlaně s naší
hoteliérkou, Madame Hook. Fräulein Kettner stála za ní trpně, ale pevně,
jako pilíř.

„A teď,“ zaslechl jsem, jak pravila Dolores zvláštním flétnovým
hlasem, jenž se mi měl vtisknout navždy do paměti, „jelikož jsme dvě,
musíte nám poskytnout ještě další slevu.“

Odešel jsem co nejrychleji, neboť jsem si povšiml pohledu Madame
Hook, v němž se jevila hrůza, abych nevyslechl nectné ústupky, k nimž se
uvolila, a abych se náhle rovněž nevrhl v boj, křiče: „A teď, jelikož jsme
musíte nám poskytnout ještě další slevu!“

Doloresin vstup do jídelny, který se odehrál téhož večera, vyvolal
sensaci. Ještě nikdy jsem neviděl, že by se lidé na někoho dívali tak upřeně
a nepokrytě. Byla oděna podle módy, která vlastně nepodléhala žádné
známé módě, jako by náležela k elegantní společnosti z jiného světa. Proti
duchu, vládnoucímu v Hotel-Pensionu Malta a Syrakusy, byla ověšena
šperky a tak bohatě nalíčena, že Janova žena vyslovila domněnku, že asi
nedávno unikla z nějakého harému. „Armenka,“ poznamenala paní
Percherová. „Zajisté z Východu,“ pravil pan Rodberry. „Má v tváři cosi
tragického,“ podotkl bratránek Jan, čichaje nové možnosti pro své
účastenství. „Kamera by z ní nevytěžila nic,“ řekl Tom Gladsby a platinová
blondýnka si viditelné oddychla.

Doloresina průvodkyně nevyvolala žádné dohady. Byla z těch švýcarských
Němek, které mohou jít kamkoli a dělat cokoli, aniž vzbudí pozornost.
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Dolores odsoudila jídelní lístek několika břitkými poznámkami,
pronesenými vrchnímu číšníku, nedolehly však plně až k našemu stolu.
Poté jsme se chvíli věnovali normální činnosti stolování. Byl jsem opět
upozoněn na Dolores šťuchnutím bratránkovy ženy. Dolores se ozbrojila
lornětem a prohlížela si své spolustolovníky s výrazem různých stupňů
nelibosti. Lornět je tak obstarožná zbraň, že ještě zvýšil její mladistvé a
živé vzezření. Sdělovala své dojmy Fräulein Kettner hlasem záměrně jasně
slyšitelným. Hotel, večeře i společnost jsou banální. To si právě přeje.
Zotaví se zde. Nic je tu nevyruší. Konečně najde klid. Lornět chvíli kroužil
jako světlomet. Spočinul na vedlejší skupině, zastavil se nad Janem,
zastavil se nade mnou. Zastavil se nade mnou pěknou chvíli. Pak pro-
mluvila sníženým hlasem se svou společnicí a Fräulein Kettner na mne
rovněž pohlédla. Hleděla na mne jako švýcarsko-německý botanik,
zkoumající zvláštní rostlinu. „Po čertech nestoudná ženská!“ myslil jsem
si. „Jakým právem si kdo dovoluje mne takto zastrašovat ?“

Ženy opustily jídelnu dříve než my, a když šustily mimo nás, zaslechl
jsem jemný cinkot kovových náramků a pocítil jsem známý mi teď závan
jasmínu. Ale tehdy, v dnech mé nevinnosti, jsem ani nevěděl, že to je
jasmín.

„Kdo u čerta jsou ?“ tázal se Rodberry, hledě za nimi, když mizely
ve večerní modři. „Musím si zajít na soukromou a důvěrnou besedu k
Madame Hook.“

„Ta žena poznala utrpení,“ řekl bratránek Jan.
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Doloresin úmysl navázat se mnou milostný poměr se neklamně projevil
již příštího dne. Zušlechťoval bych svou úlohu v tom malém dramatě,
kdybych o něm nepsal co nejméně vybraně. Začalo to, jako všechny ty
věci, které se přiházejí v hotelích a na lodích. Nemohu se již přesně
rozpomenout na události, které vedly k našemu sblížení. Vím jen, že jsem
se neúčastnil prvního setkání naší skupiny s nově příchozími. Objevil
jsem ráno paní Percherovou, ležící na plážovém lehátku, vklíněném mezi
dvěma jinými lehátky, a naslouchající onomu plynulému flétnovému
hlasu — hlasu, jenž plyne mým životem již přes třináct let. „Postřehla
jsem, že většina žen postrádá životního cíle. Život ženy mi připadá jako
dlouhý sled banalit.“ Neřekla-li to tehdy Dolores doslova tak, říkala něco
podobného. Šel jsem dále a byl jsem zastaven — velmi neobvyklá věc —
tím makrocefalickým vypelichaným kartáčem na vlasy, o němž jsem se již
zmínil, mužem, který prý psal ty hyperintelektuální životopisy. „Víte, že
máme v hotelu egyptskou princeznu?“ tázal se.

„Nosí proto turecké kalhoty a zlaté střevíce?“ zeptal jsem se já.
„Myslel jsem hned z počátku, že je orientálka.“
Ale mýlil se. Nebyla hned z počátku orientálka. Stala se jen

přechodně orientální. Můj první dojem o Dolores ji opravdu nepřičetl
větší dávku orientu než má Francie. Domníval jsem se, že to je trochu
podnikavá dáma s jistou místní společenskou reputací, cosi mezi
malířským modelem a řekněme neteří nebo dcerou obchodníka s
voňavkami či starožitnostmi v jedné z těch méně vzdušných pařížských
ulic. Takového obchodníka, který nosí vyšívanou čepičku a trepky a žije
v uličce, čpící santalovým dřevem, kde západ znamená východ a Záhady
Paříže se zdají hodnověrné. Nebo spíše ještě v Marseilles.

Nebyl jsem nikdy v Marseilles, ale slyšel jsem o Marseilles, a ze všeho,
co jsem o Marseilles slýchal, řekl bych, že to je pravé místo, jež ji mohlo
zplodit.

Avšak já též jsem byl vzdálen pravdě. Pochází ve skutečnosti z

61
www.eknizky.sk



Monaka, je zákonitá dcera skotského šlechtice ze staré rodiny, jenž trávil
svůj život pokusy dostat se nějak do Casina v Monte Carlo — byly tu
úřední překážky — dříve, než se jeho žena zmocní jeho měsíční apanáže.
A s matčiny strany se Dolores mohla rovněž honosit vznešeným rodem.
Její matka, jak mi bylo sděleno, byla obzvláště vznešeného arménského
původu (ačkoli jsem do té doby nevěděl, že existuje arménská šlechta) a
slynula ukrutnou šetrností, třebaže jinak byla spíše temperamentní, než
zdárná hospodyně. Domácnost nebyla ani tak Šťastná nebo nešťastná,
jako výbušná; rodiče by se patrně byli hádali ještě urputněji, kdyby byli
lépe rozuměli své osobité směsi franštiny. Kuchyně prý byla dobrá, třebaže
hodiny stolování nebyly pravidelné. Zdá se, že tu šlo o jeden z těch
případů, kde se západ setkal s východem a všechno se zvrhlo v pustý
zmatek. Dolores se vzepřela v poměrně mladistvém věku obecnému
nepořádku svého domova.

Ozval se v ní duch kteréhosi metodického a puritánského skotského
předka, jenž s pomocí arménské bystrosti ji pobízel k úspěšné školní
činnosti a poté k učitelské, sekretářské nebo literární práci. Avšak
rozmanité národní a společenské vlivy jejích spolužaček v polyglotické
škole, která ji odchovala, celkové ovzduší jejího rodného města, různá
náhodná setkání s muži a především, čemu říkáme „nutkání,“ obrátilo
její hled k romantismu a početným romantickým situacím, k změnám
sídliště a k cestování. Její dráha vyvrcholila jakousi formou pravoplatného
manželství s nefalšovaným egyptským princem, který se rozbil na padrť
v automobilových závodech rok po svém sňatku, zanechav ji v ubohém
finančním stavu. Jistou dobu váhala, má-li se stát jeptiškou nebo
ošetřovatelkou, či má-li napsat svůj životní román, nebo podniknout něco
jiného. Byla si hluboce vědoma své vrozené duchaplnosti a velkého
literárního a výtvarného nadání, a v své úzkosti, nezmařit žádnou ze svých
schopností, octla se na nej lepší cestě nedokázat nic. Nápadnost jejího
obleku však vyplývala spíše z romantické dobrodružnosti jejího vkusu, než
ze zvláštního poslání.

Nevzpomínám si již, vyšlo-li mé první tete-á-téte s Dolores z
vlastního podnětu, a nevím ani, kde se odehrálo. Nedůvěřuji poněkud
hodnověrnosti své paměti při takových vzpomínkách. Mám paměť spíše
oddanou, než pravdivou. Učiní téměř vše, aby se mi zavděčila. Má zcela
jiné založení, než ostatek mé mysli. Patrně jsem přispěl více k našemu
setkání, než si teď vzpomínám. Mravní zásady všech zdravých mladých
mužů utrpí nečinností a jedna svolná žena se mi asi zdála přijatelnější, než
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celá trojice. Trvám na této nízké, ba vulgární tónině, jelikož jsem se tehdy
v tomto duchu zachoval.

Pouze převelice staří nebo převelice nehodní muži nedůvěřují
lichotivým doznáním ženy, která se jim líbí, a já jsem uvěřil většině
příběhů, jež mi vyprávěla na pláži mezi tamaryšky, při západu večerního
slunce, nebo za svitu měsíce. Fräulein Kettner se zpravidla držela poněkud
opodál, opřádajíc malého životopisce, který projevoval sklon sledovat nás
v patách, sítí vzdělané mezinárodní konversace. Dolores hovořila
plynulou angličtinou s několika málo skotskými obraty a sotva znatelným
francouzským přízvukem. Po pravdě řečeno, nepřestala od té doby vůbec
na mne mluvit plynulou angličtinou, ustávajíc v ní toliko při jídle, ve
spánku a v přestávkách, vyplněných vášní. Hovořila obšírně a barvitě o
své osobě, a opakovala-li tu a tam „pověz mi něco o sobě“, znamenalo to
jen, že pokračovala v samomluvě, tentokrát však o dojmech, jež si učinila
o mně. Vynikala odjakživa pozoruhodnou důvěrou ve vlastní intuici a
pozorování. Někdy se mi podařilo pronést nějakou poznámku, kterou
okamžitě obrátila na ruby, vytěživši z ní všechno, co se dalo, pro vlastní
potřebu. Někdy položila několik otázek, končících s „Ano? Ne?“
naznačujíc tím, jaký počet slov je přípustný v mé odpovědi.

„Miloval jsi svého otce? Ano? Ne?“ — nečekala však na odpověď,
jelikož si vzpomněla na něco jiného, co souviselo se slovem ,,otec“. „Já
jsem otce zbožňovala. Měl pleť jako vyblýskaný růžový andělíček, zdobený
zlatými šupinami.”

Nějakým způsobem se jí však podařilo vyzvědět mnoho podrobností
o mém postavení a o mých záměrech. Kladla své otázky takovým
způsobem, že nebylo jiné možnosti, než zodpovědět je, nebo vstát a odejít.
Pamatuji se, že jsem jí vyprávěl, že jsem právě zdědil dobře zavedené
nakladatelství s velkými možnostmi a že věřím, že se vydávání knih může
stát mocným výchovným prostředkem, řídícím duchovní vývoj světa.
Právě jsem plánoval svou edici Cesty Světa a vylíčil jsem jí svůj záměr
s mladistvým, nadějným vznětem. Pamatuji se na její bezmezné nadšení.
Přitulila se těsně ke mně a obestřela mne teplem své tváře. „Pomyslím-
li,“ vydechla, „jak ty, který jsi tak mlád, tak nenápadný, utváříš svýma
pevnýma rukama myšlení světa! Jak krásné!“

Nemohl jsem se ani proti tomu ohradit. Vždyť jsem si o to sám řekl!
A ostatně se mi to líbilo. Můj dojem o ní stoupal zároveň s jejím dojmem o
mně.

„Když jsem se na tebe po prvé zadívala, věděla jsem, žes takový,“
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řekla. „Mám velmi bystrý postřeh,“ a zahrnula mne úžasnými lichotkami.
Nejsem prý jako jiní muži. Dávám světu náplň, a tak dále. Ale je mi teď
trapné napsat, jak obdivuhodný jsem tehdy byl. Nevzpomínám si, nakolik
jsem jejím slovům věřil, ale — a to sloužilo jejímu účelu stejně dobře
— věřil jsem, že jim věří ona. Dodávala mi vznešenosti, učinila mne tak
šlechetným, že jsme se po několik večerů zabývali toliko duchovními
věcmi.

Byl to bratránek Jan, který mne přivedl zpět k zemi.
„Jak tě ta žena miluje!“ poznamenal.
„Řekla ti to?“
„Ano, říká to kdekomu. Až na ta tři anglická děvčata, která s ní

nemluví. Jaký úžasný život vedla!“
„O tom také vypravuje? O jízdě pouští a o noci v oase?“ „Povídala mi

o tom. A tak živé,“ řekl bratránek Jan. „A vykládala mi o tvém nápadu,
jak řídit myšlení a ideje světa. Je to podivuhodné, Štěpáne, jak tvůj duch
vzrostl utrpením. Je to skvělý nápad.“

„Vyprávěla ti o tom!“
„Byla tím okouzlena. Překypovala tím.”
„Zdá se, že náruživě ráda — vypravuje.”
„Dovede se nadchnout a je u,“ pravil bratránek Jan. „Ano. Víš, Jene,

někdy mám pocit, jako bych se s ní byl šel proplavat a jako by se jí podařilo
potopit mé šaty.”

„Nejsi rozeným cynikem,” řekl Jan.
Rozhodl jsem se, že se mezi námi musí něco přihodit, co nebude chtít

uveřejnit. Ale podceňoval jsem ji v tom…
Zastřený svit měsíce, má oběť, plížící se tichounce ke mně, lehoučké,

tetelivé cinknutí náramku a závan jasmínu, vteřina chvění a hledající ruce
— před třinácti lety. Neměl jsem tehdy pocit, jako by mne cosi zaskočilo a
požíralo…

Nazítří jsem zaslechl, jak říká slečně Kettnerové: ,, milovník!” Pak jí
sdělila podrobnost, jež se jí zvláště zalíbila.

Při obědě mne naše tři mladé Angličanky co nejokatěji neviděly.
Věděly tedy a byly bud velice pohoršeny, nebo velice pohněvány, nebo
obojí.

HERBERT GEORGE WELLS

64
www.eknizky.sk



5

Uvědomuji si, že se to odehrálo před třinácti lety. Myslil jsem si tehdy, že
tento vztah bude právě jen exotická obměna různých jiných podobných
meziher v mém mládeneckém životě. Líbila se mi úloha utěšovaného muže
a nenapadlo mi ani se jí vzdát. Pochopil jsem teprve později, že Dolores je
žena stejně energická, jako nápadná, a že se náhle, ale neochvějně rozhodla
věnovat mi svůj život, totiž vstřebat můj život v svůj. Pro mne byla
dobrodružstvím, ale pro ni jsem byl úlovkem. Teprve pozvolna jsem si
uvědomoval, jak důkladná to byla objetí, když jsem byl objímán.

Nemohl bych vyprávět příběh příštích několika týdnů důvěrného styku
s Dolores, i kdybych si toho přál. Záznamy mi vymizely z paměti. Příroda
aspoň projevila moudrost v tom smyslu, že mi umožnila předvídat
líbánkové podrobnosti velice živě a zapomenout je velmi důkladně. Teď,
když sestavuji případ Štěpán Wilbeck contra Do, žasnu nad neskonalou
chatrností důkazů, uváděných mým jediným svědkem, totiž mnou samým.
Vždyť vydavatel knihy Oty Jensona Skutková podstata by v tom měl umět
lépe chodit. Jenson se zabývá hlavně líčením událostí, podaným
inteligentními, nezaujatými lidmi, obšírnými výpověďmi o věcech, jež
viděli při eskamotérských představeních, při improvisovaných
dramatických scénách, a tak dále, a zdůrazňuje, jak dalece se zpravidla
rozcházejí v důležitých podrobnostech. O případech, kde svědkové byli
zřejmě zaujati nebo kde jejich výpovědi byly utvářeny otázkami a křížovým
výslechem, udává méně materiálu, neboť mu nebyl tak přístupný.
Nezkoumá utajené duševní pochody samolibosti a sebeklamu. Ale jeho
kniha ukazuje, jak neskonale proměnné jsou naše dojmy a naprosto
poctivá přesvědčení o věcech, které se přihodily před několika hodinami.
A já se ani nepokouším psát o skutečných faktech, nýbrž o myšlenkových
stavech a pohnutkách k tomu, co jsem učinil, či opominul učinit před
třinácti lety. Pochybuji, že bych to svedl jen o událostech minulé neděle.
Hledím na počet zkažených listů, na útržky papíru v svém koši a cítím, jak
se mne zmocňuje veselí.
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Jsou chvíle, kdy mne baví pozorovat sebe sama právě tak, jako
pozorovat kohokoli nebo cokoli jiného. Vidím malého človíčka, který stále
ještě lne k ubezpečení, že byl zcela mimořádný milovník. Tak nás vytvořila
příroda. Myslím, že jen málo mužů nepropadlo milovanému klamu, že
nejobvyklejší ze všech božích darů je zvláštním vyznamenáním. Obyčejná
opice jím však je mnohem štědřeji obdarována než člověk. Fakta svého
případu ovšem ponechám, jak se sluší a patří, zahalena rouškou slušnosti,
ale myslím, že mně, pokud jde o tuto stránku, Dolores vskutku pomátla
hlavu. Po prvé v životě mi napadlo, že jsem vlastně sekáč. Báječný chlap.
Jedinečný milovník. Casanova byl proti mně pouhá bledule. Vzpomínám
si s pocitem hanby, že jsem se kochal vítěznými pocity nad okázalým a
okázale nemohoucím soupeřstvím malého ježatého životopisce, a ještě s
větším studem si připomínám, že jsem se zálibou pozoroval, jak se
překypující účastenství bratránka Jana mísí s náznakem závisti.

To vše jsou velmi subtilní věci. Vždyť i pouhé jejich pojmenování je
křiklavě zveličuje. Ale jsou nezbytnou částí mého příběhu. Snad kdyby
bylo možno psát knihu na šedém papíře stále temnějších odstínů, až
posléze by se text rozplýval na pokraji nečitelnosti…

Bylo by to mnohem lepší než řada hvězdiček.
Musím si rozmyslet svůj nápad Téměř Nečitelné Edice. Vrátil bych se

na mnohem světlejší stránku a napsal bych čitelnějšími písmeny, že mne
též nesmírně nadchl Doloresin výrok o mé myšlenkové a mravní velikosti,
pro kterou prý pojímá projevy přízně, jimiž mne tak štědře zahrnovala,
nejen jako požitek, nýbrž i jako svatou povinnost. Dříve, pravila, postrádal
její život cíle a účelu. Líčila mi názorně a sytě podrobnosti svého minulého
bezúčelného života. Ta vznětlivá Diana bez cíle vystřílela pozoruhodný
počet šípů a šířila se o tom s politováníhodnou vervou. Okusila prý
vzruchu lásky, náboženství, vlastenectví — pro několik zemí — a
komunismu. Pokoušela se s jakousi pomíjivou intensitou o výtvarné
umění, poesii a literaturu. Nic však neukojilo její hluboké fysické a
duchovní tužby. Až teprve ve mně a v mé veliké ideji nalezla možnost,
výbojnost, nadějnost a nasycení. Má velká myšlenka se mi v té nové
tvářnosti ostatně zdála stejně nová jako jí, a i já jsem byl jí vzrušen. Čím
více jsem o ní uvažoval, tím pevněji se ve mně utvářelo rozhodnutí, že
učiním vše, aby se jí firma Bradfield, Clews a Wilbeck stala hodnou. Jak
ráda, pravila Dolores, by zasvětila tomu dílu svůj život, pokud stačí její
schopnosti. Fräulein Kettner se záhy nakazila jejím vzrušením, přizvukujíc
nám v severštější, altovější, ale neméně nadšené tónině.
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Myslím, že tato lichotivá exaltace byla nejsilnějším vláknem v předivu,
jež mne omotávalo. A přece vím, že jsem se zároveň za sebe z té duše
styděl. Nebylo mi věru třeba posluchačstva, jež by ještě rozdmychovalo mé
doutnající sebepohrdání.

Lahodilo mi sice, když mne Dolores balamutila všemi těmi řečmi, ale
strašlivě se mi příčilo, když vyhledala ostatní členy naší společnosti, aby
jim o tom rovněž vykládala. Snad jsem setrvával tak vytrvale po jejím
boku, abych jí zavdal co nejméně příležitosti ulevit svým citům ve
společnosti jiných lidí. Tím jsem v ní vzbudil libý dojem oddanosti. Abych
ji oddělil od ostatního světa, projevoval jsem nezkrotné přání být s ní o
samotě. Zdůrazňoval jsem sice nutnost svého brzkého návratu do Anglie,
domáhaje se zároveň — pro chvilku, kterou ještě mohu urvat neúprosné
povinnosti — naprostého odloučení. Tak jsme se jednoho dne odebrali
všichni tři do malé hospůdky poblíže Vence, při čemž mi ovšem připadla
úloha hostitele.

Nevzpomínám si již, kam se rozjela naše společnost z Hotel-Pensionu
Malta a Syrakusy, ani kam odjeli bratránek Jan a jeho žena, a nepamatuji si
již jasně podrobnosti oné venceské výpravy, až na to, že jsem si odtamtud
odnesl nezvratné přesvědčení, že jakkoli živným pokrmem lásky snad je
hudba, pronikavý hvizd moskytů jím není. Zcela naopak. Nesnáším ten
proklatý hmyz. Hostinský, jeho žena, jeho švagrová, služka pro všechno,
muž, který se tvářil, že rozumí autům, mohutná ženština v černých šatech
neurčitého původu a zaměstnání, která zde asi byla stálým hostem —
ti všichni byli podrobně zasvěceni do podrobností našeho milostného
vznětu i jeho svrchované vášně a krásy. Až do té doby jsem nepoznal
ženu, která by si libovala v celém sboru, provázejícím její milování. Ale
Dolores bažila po takovém sboru. Stejně jako její okázalost, její vysoký
vypjatý hlas, její do očí bijící líčidla, její nápadný způsob oblékání, pochází
tato záliba asi od kterési hluboko zakořeněné pochybnosti, je-li vskutku a
doopravdy živa.

Opakuji, že již teď nejsem s to říci, byl-li jsem do ní, čemu se obecně
říká „zamilován“. Ale nikdy jsem nedovedl určit, co vlastně slovo
„zamilován“ znamená. Po některých stránkách se mi nesmírně líbila. Když
mne právě nezahrnovala povzbuzujícími lichotkami, byl někdy její hovor,
který se mi tehdy ještě nejevil jako nudný tok odposlouchaných,
všedních, společenskoliterámích otřelostí, vtipný a zábavný. Hleděla na
mne, ba dokonce i někdy naslouchala a nemluvila tak strojově.

Její barvité, divoce skreslené životopisné bajky byly tehdy pro mne
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novinkou a bavily mne. Měly svěžest prvních dojmů. Podávala je v
líbivých obměnách. Na počátku našich vztahů skoro nikdy neupadala v
svou nynější pózu tragického škarohlídství. Někdy vyzařovala dokonce
nelíčenou veselost — ba i dnes umí být, někdy jen a jaksi nejistě, veselá.
A chvílemi byla nevědomky směšná, což se mi vždycky líbí. Obřady vášně
byly na pět minut přerušeny a Dolores tančila pokojem, rozhánějíc se
vlhkým ručníkem v boji na život a na smrt proti dotěrnému moskytu,
klejíc při tom chutě v několika jazycích. „Tak, to by se ti chtělo, neřáde?
Tu máš, čerte!“ Smik! Áááá! Teď tě mám, panáčku!“ A pak, jako by se
nechumelilo, vracela se k laskání.

Každý den prováděla nějaká zázračná cvičení, jež prý byla kombinací
nejlepších švédských prostocviků s vyššími obřady mystické yogy. Stála
věru za podívanou. Dolores, jak ji Pánbůh stvořil, vtahující usilovně dech,
aby jej pak poslala nějakou zcela neznámou cestou k páteři, a hořící
zároveň touhou vysvětlit mi tento esoterický zázrak, byl pohled pro bohy.
Utrušoval jsem celkem nevinné, ale vyzývavé poznámky, a Dolores se
domáhala ticha urputnými posuňky. Jako by se tu někde skrýval nějaký
indický yogi, který by nás mohl zaslechnout a přerušit tajemný vliv.

Vytvořila si groteskní mylné představy o „savoirfaire“ v pokrmech,
víně, šatech a společenském chování, která pro mne tehdy ještě neztratila
půvab. Neuvědomoval jsem si ještě, že mne kdy uvede do nesnází nebo do
trapné situace.

Ale obchodní důvody vyžadovaly, abych se vrátil. Můj záměr
vybudovat z našeho nakladatelství veskrze výchovné zřízení, který její
počáteční nadšení ještě utužilo, vyžadoval mého neodkladného návratu.
Cosi primitivního, cosi, jež netkvělo tuze hluboko pod vnějším nátěrem
Doloresiny podivně strojené okázalosti, prorazilo na povrch, když jsem
začal mluvit o odjezdu. Zarazil jsem se, když jsem poznal, jak prudce, za-
slepeně a nerozumně se zpěčuje mému odchodu. Neměla nejmenší právo
bránit mi v odjezdu, ale viděl jsem nad slunce jasněji, že bude nelíčené a
hluboce nešťastna, a já jsem zbabělec, mám-li někoho zranit. Naše obloha
se rázem zachmuřila sváry. Zdržel jsem se proti své vůli o dva dny déle, než
jsem měl v úmyslu, a po celou tu dobu na mně loudila slib, že se vrátím,
snažíc se mne připoutat k určitému datu. Tuze nerad něco slibuji, jelikož
mám sklon své sliby dodržovat.

Uspořádala dramatické loučení na nádraží v Nizze, při Čemž Fräulein
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Kettner působila jako řecký choř před skupinou nosičů a spolucestujících,
a podařilo se mi jen stěží odvrátit Dolores od jejího úmyslu doprovodit
mne až do Marseilles. Usedl jsem posléze v svém oddělení jako nesmírně
zmatený a sliby zatížený mladý muž.

Naše veselá jednoaktovka byla dohrána, ale opona odmítla se spustit.
Prázdné jeviště bylo ve znamení očekávání.
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Nikdy dosud se mi tak intensivně nechtělo brát život na lehkou váhu.
Nebalamutil jsem Dolores sliby, byl jsem v našem vztahu stejnou měrou
terčem námluv jako námluvčím, a neviditelné nebezpečí slibu, který na
mně vymámila, na mne doléhalo jako nesnesitelné břímě. Nikdo, uvažoval
jsem, nemá právo zatížit takovým závazkem svého bližního. Proč, u všech
všudy, bych se měl vrátit jen proto, že si přeje, abych se vrátil ?

Jenomže, jak se zdá, je mezi lidmi zvykem vnucovat závazky ostatním.
Vzpomínám si, že jsem seděl ve svém oddělení, představuje si život jako
divokou rvačku o to, kdo bude polapen a kdo unikne, jako fantastickou
arénu, plnou zápolících postav s lasy, smyčkami, háky, sítěmi, řetězy a
želízky. Má mysl nepřipouštěla možnost vzájemného zotročení a držel jsem
se stranou té obecné dranice; nikdy se ve mně neozval hlas majetnické
lásky. Když jsem pak po chvíli odešel do jídelního vozu, pozoroval jsem
seskupení svých spolucestujících s novým zájmem. Nemá snad jeden člen
té manželské dvojice u rohového stolu pocit polapeného a vězněného
člověka? Je té matce, pečující o své tři hlučné děti, milé, že ztratila svobodu?
Mladá dvojice, sedící zády ke mně, vypadala jako návrat z líbánek. Jejich
držení těla jako by naznačovalo krajní možnost odpoutání,
uskutečnitelnou v nerozlučitelném manželském svazku.

Splnil jsem svůj slib a vrátil jsem se k Dolores, ale měl jsem velmi živě
pocit, jako bych se zmítal na řemeni. Dáma Kettnerová se vrátila do Švýcar
k svému fotografování, a Dolores a já jsme se nastěhovali do malého
zařízeného domku, který našla mezi Nizzou a Antibes. Příchuť manželství
v našem vztahu se zostřovala.

Oženil jsem se s ní, protože prohlásila, že bude mít dítě. Dodnes
si nejsem jist, ošálila-li mne záměrně či podařilo-li se jí oklamat i samu
sebe o svém stavu. Věděl jsem, že se neodvratně rozhodla nepustit mne,
a nepochyboval jsem, že je zcela schopna takového úskoku. Což mne
nemilovala a což láska neospravedlňuje všechno? Na počátku našeho
vztahu mne ubezpečila, že je neplodná, ale to již upadlo v zapomnění.
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Je ovšem možné, že právě intensita jejího přání způsobila, že tomu sama
uvěřila.

Nedovedu dobře vyšetřit fakta, tvrdí-li mi lidé opak. Byl bych
mizerný detektiv. Jakkoli se měly věci ve skutečnosti, viděl jsem toliko
zoufalou ženu, stojící před tragickým rozuzlením. Potrat ve Francii je nejen
nezákonná, nýbrž i nesnesitelně nečistá záležitost; sotva jsme se o této
možnosti zmínili. Zdálo se, že je mimořádně osamocená. Byla jediné dítě,
její rodiče zemřeli a měla pouze nahodilé známosti, které poznala teprve
nedávno. Pozřela patrně většinu svých bývalých přátel a milenců, zdálo se,
že již nikdo z nich nezbyl na živu; ale nepřikládal jsem té okolnosti tehdy
valný význam. Věřil jsem, že Doloresin nečekaný úděl plodnosti je mým
neštěstím stejně jako jejím, a že máme týž závazek k svému budoucímu
dítěti.

Tehdy jsem se ještě valně nerozhodl, kde a jak se usadím. Nájem
starého domu v Durthingu měl za rok vypršet, kromě toho byl dům
sdružen s představami o Alici, a nikterak jsem nestál o zachování těchto
vzpomínek. Mohl jsem pustit dur- thingský dům zcela snadno. V Londýně
jsem měl mládenecký byt nad nakladatelským závodem v Carrington
Square, který s několika kluby mi poskytoval střechu nad hlavou spíše než
domov. Můžeme se s Dolores usadit zcela snadno, kdekoli se nám zlíbí. Měl
jsem nejrůznější nápady. Prošel jsem údobím nerozhodnosti a pak se do
toho vložila má obrazotvornost.

Upravila novou situaci téměř zázračně.
V Doloresině nepřítomnosti se mi podařilo obdařit ji v myšlenkách

úlohou, jež by za její přítomnosti nebyla měla dlouhého trvání.
Představoval jsem si, že se opravdu přizpůsobí spolupráci se mnou v mých
výchovně vzdělávacích plánech, jež mi vřely v mysli. Jako různí jiní mladí
angličtí nakladatelé pomýšlel jsem již nějakou dobu na kontinentální trh
pro anglické knihy. Tauchnitz, ten řádný a podnikavý monopolista, byl
zatím ještě v klatbě jako „bývalý nepřítel”. Zkoumal jsem možnosti
odbočky v Paříži. Náhle jsem si uvědomil kouzlo pařížské domácnosti,
které by stála v čele exotická, ale duchaplná a sympatická žena. Dítě a jeho
výchova ji zajisté umírní, stejně jako vědomí, že je zabezpečena. Je vskutku
pozoruhodné, jak se může rozehrát obrazotvornost o někom, jehož
nepřítomnost mu znemožňuje zmařit tu imaginární hru. Představoval jsem
si děcko á la Štěpán Dolores — skvěle nadaného tvorečka, poněkud
roztěkaného sice, ale se všemi mými ctnostmi. Několik takových výlupků
všech ctností. Vzpomínám si zcela jasně, že jsem takto snil. Všechny
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dopisy, které mi tehdy Dolores psala, oplývaly projevy oddanosti. Hryže ji
prý toliko jediná úzkost, totiž strach, že jí snad naše dítě zabrání v tom, aby
se zcela zasvětila mým zájmům. Ano, pařížská domácnost bude mnohem
lepší, než dům v Londýně nebo na anglickém venkově. Bude mít zcela
osobité ovzduší, a aspoň v tom jsem se nemýlil. Všichni angličtí a američtí
mladí spisovatelé a většina mladých kritiků navštěvovala

Paříž. Lze je tam zastihnout a zaujmout pro sebe neskonale snáze než v
Londýně, lze je tam uvést ve styk s novými hnutími, která se počala hýbat
— trochu loudavě — mezi mladými Francouzi.

Och ano, procházel jsem tehdy věru nadějeplným obdobím. Proč
nenapadlo žádnému jinému nakladateli, aby z Paříže řídil svět? Vykouzlil
jsem si v duchu příjemný obraz Wil-becka, jemné kosmopolitánské,
distinguované postavy, které se pomocí své pařížské kultivované
domácnosti podařilo odstranit většinu podvědomého, ale hlubokého
antagonismu, jenž zmařil tolik plodných podnětů k spolupráci mezi
anglickým a americkým literárním světem. Dolores, upravovaná v duchu
stále pečlivěji tak, aby zapadla do mého obrazu, umírněná a důstojná
Dolores, měla vládnout nad tím vším.

Avšak čas nečeká na nikoho. Musil jsem mít na zřeteli Doloresin stav.
Čím dříve teď uzavřeme sňatek, tím lépe. Vrátil jsem se do Francie a byli
jsme klidně a neokázale oddáni na konsulátě v Nizze. Její starý známý,
který měl obchod s kroji v Kaiře, přijel za ní, a já jsem si zajistil Redmonda
Napiera, jenž byl náhodou v Cannes, pro úlohu druhého svědka. Byl jsem
okouzlen netušenou něhou, kterou mne Dolores zahrnovala. Byla
nezvykle tichá, zamyšlená a méně nalíčená. Tvářila se zadumaně — a co
mohlo být vhodnější? Měla cosi z Mariiny vážnosti na obrazu Zvěstování.
Ale byla též nesmírně zamilována a nelíčené stísněna, když jsem se chystal
navrátit se do Anglie, abych zjistil, zdali je v Durthingu vše v pořádku.
Tentokrát však neprojevovala takovou skleslost, jako po prvé. „Teď,“
pravila, „jsem jista, že se vrátíš.“

Psal jsem jí denně, když jsem byl v Anglii, čímž jsem zavedl pravidlo,
které se od té chvíle stalo železným zákonem. V Durthingu jsem shledal,
že chod nakladatelství poněkud vázne, a zdržel jsem se déle než jsem
předvídal. Pokud se pamatuji, prodloužil jsem svůj pobyt asi o tři neděle.

A pak zmizelo děcko s obzoru. Přihodilo se jakési zvěstování v obráceném
pořádku. Dolores napsala, že je nemocna, těžce nemocna. Psala denně
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dlouhé dopisy. Nic prý nejde jak by mělo jít. Je jí hořko, neutěšitelně.
Naděje, překrásná naděje, která ji naplňovala, se rozprchla. Byla
podvedena. Některé její věty vzbuzovaly téměř dojem, jako by mne
obviňovala, že jsem ji podvedl já. Má prý nádor. Je nemocná, umírá patrně
na rakovinu, byla pošlapána, oloupena o svrchované štěstí ženy, její život
je planý, srdcelomný nezdar. Vyzývala mne úpěnlivě, abych za ní přijel do
Nizzy a utěšil ji — neboť snad k tomu nebudu mít dlouho příležitost.

Když jsem se konečně vyprostil z různých durthingských zápletek a
přijel za ní, zahrnula mne náruživými výčitkami. Proč jsem nepřijel dříve?
Zanechal jsem ji, novomanželku, umírat v bolestech a osamocení. V
osamělém hotelu — se zlomeným srdcem. Kdo jiný, než Angličan — to
bylo nové — by tak nakládal se ženou ?

Měl jsem dojem, že na umírající ženu nevypadá zle. Nepostřehl jsem
jiných změn, než několik pestrých a slušivých hedvábných přehozů, jež si
opatřila pro mé přivítání a pod nimiž neměla na sobě skoro nic jiného.
Obával jsem se, abych jí nějak neubližoval, ale ubezpečila mne, že
zapomíná na své utrpení nejlépe v lásce. Většinu času na ně zapomínala.
Tu a tam si však na ně vzpomněla a vyrazila v nejneočekávanější chvíli
ostrý, krátký, úzkostný sten. „Má bolest,“ vysvětlovala. „Ach, má bolest!“
Na chvíli ustala v své činnosti a pak šel život opět dále svým obvyklým
chodem. Od té doby ji její bolest vlastně nikdy zcela neopustila. Projevuje
se vždycky jako totéž křečovité, náhlé vyrušení. Nevede k ničemu.

Později jsme se poradili se známým specialistou.
„A co jí ve skutečnosti je?“ tázal jsem se, když jsem ho odvedl stranou.
„Madame,“ pravil, „je velmi nervosní typ.“

„Bude třeba operace ?“
Stáhl rty, až se jeho ústa rozšířila po nejkrajnější možnost, přivřel oči

a zvolna potřásal hlavou se strany na stranu. „Velmi jste mne potěšil,“ řekl
jsem.

„Přirozeně,“ odvětil s nejhlubší vážností.
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Takto jsem se tedy oženil. Oženil jsem se, abych se stal otcem dítěte, jež se
proměnilo v jakousi prchavou formu rakoviny a skončilo občasnou křečí.
Vím, že to je pravý sled událostí, ale nemohu si naprosto vyvolat v paměti
sled nálad, duševních a fysických pochodů, které v tomto úseku mého
života jistě probíhaly mou myslí. Věřím, že jsem měl Dolores v oněch
osudných dnech mnohem raději, než dnes — alespoň chvílemi — a zcela
jistě, pokud si mohu vzpomenout, jsem jí věřil bez sebemenšího nádechu
podezření.

Věřím příliš ochotně, co mi kdo řekne. Je ve mně kus ješitnosti, která
se příčí a která se brání pomyšlení, že by mne kdo mohl podvést. Kromě
toho v sobě mám i prvek lenosti, vyhýbající se námaze, spojené s
ověřováním fakt.

Vím, že jsem se snažil přivyknout onomu nepředvídanému životu.
Myslím, že když jsem se již obtížil těmito závazky, vyvinul jsem úsilí, abych
pro ni zahrál úlohu věčného milence. Pokoušel jsem se o malé pozornosti,
mazlivé přezdívky, dárky a lichotky. Předstíráme-li ustavičně, že jsme
někým jiným, můžeme se jím nakonec stát. Ale je to podivná věc, nikdy
jsem si nezvykl nazývat ji „miláčku“ nebo „nejdražší“. Přezdívka, kterou
jsem pro ni vymyslil, zněla vždycky upřímněji. Vyhýbal jsem se všem
určitým vyznáním. V Paříži jsem se pokoušel dosíci jakési formy spolužití,
ale všechny vzpomínky z prvních let našeho manželství jsou pro mne dnes
nesouvislým zmatkem. Naše vzájemné chování se měnilo, ale spíše po
způsobu únorového počasí, které je dnes jasné a zítra bouřlivé.

Myslím, že většina manželů a manželek, zejména pokud jsou z
rozdílných tříd a rozdílných zemí, procházejí tímto spletitým, vleklým,
přerušovaným pochodem nedokonalých vzájemných objevů a ústupků.
Myslím, že jsem dospěl téměř nevědomky — utvořil jsem si tento dojem z
tisíci maličkostí — k poznání, že tvor, s nímž jsem byl nerozlučně spojen,
se nikdy v žádném smyslu nemůže stát mým, nebo částí mého rozšíře-
ného či obohaceného já, že se nikdy nemůže stát ničím více, než
neodlučitelným, ale cizím souputovníkem, jenž je věčně proti mně ve
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střehu, s nímž musím vždycky jednat jakoby v sebeobraně a s obezřelými
úskoky; že to je poslední osoba na světě, které bych se mohl svěřit. Tak je
tomu jistě v nespočetných případech.

A tento naprostý zánik upřímnosti nemá vždycky ráz záměrné
proradnosti. Přecházíme téměř nevědomky z jedné fáze do druhé. Věřím
pevně, že se z počátku Dolores upínala k představě svého smyšleného
mateřství s upřímným přesvědčením; věřím, že si opravdu připadala jako
oddaný stoupenec mých cílů a tužeb. Trvám na tom stále. Když se však po
sňatku usídlila v našem krásném velkém bytě v Avenue Mitani, vypudily
jiné, živější a vábnější vidiny její dřívější sny.

A jak dokonale!
Sotva vyprchalo její původní nadšení, přehlížela a zlehčovala Dolores

můj závod, snažíc se mne od něho odvracet, kdy se dalo. Od chvíle, kdy
naše nastávající děcko zmizelo s dohledu, zanechavši za sebou toliko
jednotlivé, příhodné křeče, viděla v mém závodě pouze svého soka. Někdy
se jím ovšem vychloubá svým přátelům, vybreptávajíc jim zároveň mé
nejdůvěmější ješitnůstky a skryté tužby; honosí se rostoucím vlivem mé
spisovatelské skupiny a prohlašuje, jací jsme boháči. Ve skutečnosti
nejsme bohatí; firma vzrostla a zmohutněla, ale dávám si dobrý pozor,
abychom netyli z jejího tuku. Zpravidla však, když se jí podaří proměnit
společenský oběd či večeři v exhibicionistickou orgii, líčí mne jako
tvrdého úspěšného muže z ocele, krutého i v svých neřestech, který
zotročil její citlivou, trpící a kdysi tak skvoucí osobnost. Avšak přese
všechno, co jsem jí udělal, hlaholí přes celý stůl, umlčujíc rázem všechen
ostatní hovor, mne stále ještě miluje. A tak dále.

Z nějakého mně neznámého důvodu si vzpomínám velmi jasně na jistou
náladu, jež se mne zmocnila v první době našeho manželství. Vidím v
duchu, jak se jednoho odpoledne procházím naším bytem; myslím, že to
bylo v květnu nebo červnu 1922, či snad 1923. Bylo to zajisté v prvním roce
našeho manželství. Patrně jsem se vrátil do Paříže dřívějším vlakem nebo
letadlem, než jsem ohlásil, a Dolores nebyla doma. Byl jsem sám. Hleděl
jsem na její nábytek a přemýšlel jsem o ní.

Nikdy dříve jsem si tak jasně neuvědomil, v jakém nesouladu je ten
byt s mou osobností. Připadal jsem si jako cizinec, jako platící host. To
není můj domov — nikoli — to je neúprosně a neodvolatelně Doloresin
byt. Jakékoli nevyhraněné tužby o domově, které jsem snad v sobě choval,
byly hrubě přehlušeny. Umíněná, neutuchající vůle, jež nijak neztrácela
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na účinnosti pro svou úzkoprsost, omezenost a všednost, si zamanula,
že mi přidělí bydliště, v němž má vrozená volná nebrzděná činorodost,
která je pro mne podstatou života, byla na každém kroku podrývána,
odvracována, deptána a ničena.

Ba ani můj psací stůl nenáležel mně. Dolores mi vítězně vnutila jeden
z těch obrovských, parádních psacích stolů, bez nichž žádný obraz
francouzského literáta není úplný. Jsou na něm těžcí mosazní lvi s
podivnými obrácenými cylindry a hlavami, provrtanými otvory pro
svíčky, velikánský mosazný kalamář — užívám zásadně plnicího pera —
a obrovské mosazné těžítko. Všechny zásuvky jsou břichaté, a na každém
rohu, kde se jen trochu dá, je spousta pozlaceného kování. Za psacím
stolem stojí stejně mohutná knihovna, která slohově není ani tak jeho
bratrem, jako spíše bratrancem, s ještě více přetékajícími břichy. Spodní
zásuvky se dají otevřít jen podle nějakého hesla, s nímž stále ještě zápasím,
ačkoli chvílemi, mám-li naspěch, se o ně horečnatě pokouším. Oba tyto
kusy nábytku jsou příliš velké pro můj pokoj a trávím své dny vlastně mezi
nimi a stěnou. Nad krbem se stkví zrcadlo a bezruká, zkroucená sádrová
nahotina, na protější stěně, zdůrazňujíce, čemu Dolores říká chlapský ráz
pokoje, visí obrazy masitých mladých žen v stavu nepokryté nahoty.
Máme-li hosty, je celý ten útulný koutek poset mužskými kabáty a
klobouky.

Psací stůl byl pro mne pořízen jako překvapení, zatím co jsem byl v
Anglii.

„Vypadá tak mužně,“ řekla, když nás seznamovala. „Vím, že nemáš rád
elegantní věci, ale ten stůl vyzařuje jakousi smyslnou vážnost. Podobá se
ti…“

Věřím, že se každý muž může lecčemus naučit ze své podobizny. Ale
nepodařilo se mi dosud objevit, v čem vězí naše podobnost.

Vždycky jsem byl náchylen k demokritovskému veselí. Snažím se, seč
jsem, abych si usnadnil život smíchem. Bavím se dokonce i teď představou,
jak jsem se všecek zmaten vydal na výzvědy ve vlastním domově.

Přehlížel jsem svůj salon s různých zorných úhlů, postaviv se vždy
na chvilku do jednoho kouta a zkoušeje pak jiná místa. Odevšad na mne
zírala táž nefalšovaná, neporazitelná Dolores. Žasl jsem, jak naprosto a
důkladně z něho byla vymýcena má osobnost. Opravdu legrační.
„Výtečná, výtečná Dolores!“ šeptal jsem.

To tedy byl pokoj, kam jsem měl zvát mladé, proslavující se autory,
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publicisty a duchaplné muže a ženy k svrchovaně závažným, svrchovaně
plodným rozhovorům…

Je to prostorná místnost s třemi velkými okny, vyhlížejícími na malý park.
Dva kulaté sloupy, podpírající římsu, lomí délku pokoje. Je zařízen zhruba
v slozích Empire-Louis-Quinze Orientální Bazar, doplněných moderním
javorem a vítězným náporem exhibicionismu. Není míněn k tomu, aby se
v něm žilo, nýbrž aby se jím mohla Dolores vychloubat svým přátelům,
vykládat jej svým přátelům, vítězit jím nad svými přáteli.

V jednom koutě stojí velká nádrž, v které plují čínské zlaté rybky
vážně a smutně životem, podivuhodní, báječní tvorové, všelijak
pokroucení a nabubřelí, vlekoucí za sebou divné třásně. Všude jsou
rozestavěny malé stolky, normální stoly a trpasličí maurské stolečky,
vykládané nebo z bronzu, dvě lehátka, křesla, v nichž se dá pohodlně
sedět, pozlacená křesílka, na něž třeba sedat opatrně, nebezpečná křesla
s rozestřenými exotickými přehozy; na lesklých parketách pak leží perské
koberce a po stěnách se plazí orientální tkaniny. Není tu jediný stoleček,
jediná vodorovná plocha, která by nenesla své břímě bibelotů, malých
bezcenných váz, krabiček, bůžků a řezeb, svědčících o tom, že v každém
věku vymyslil Satan pro nečinné ruce nějakou tak zvanou uměleckou
hříčku. Podivné, vzácně vyhlížející svazečky leží na všech stolcích; knihy,
do nichž nikdo nikdy nenahlédl a které tu vlastně neleží, nýbrž jsou
rozloženy. Ani jedna z nich není vskutku zvláštní nebo zajímavá. K žádné
nemáme osobní vztah. Žádná není opravdu vzácná; všechny se vyskytují v
neomezeném počtu v obchodech v Rue Faubourg St. Honoré a v četných
s nimi spřízněných krámech. Takto si Dolores představovala vhodné
prostředí pro náš společenský život.

Na stěnách visí příliš vysoko — jako všechny obrazy ve Francii —
různá malířská díla, ne více než dvě nebo tři zároveň, jelikož se Dolores
tehdy ještě kochala požitkem z nepříliš nákladného mecenášství k nepříliš
slavným malířům. Je tam amatérský obraz Hotel-Pensionu Matla a
Syrakusy, zakoupený v obchodě s uměleckými předměty v Cannes a dva
akty onoho druhu, v nichž nejméně výrazná část je tvář. Pro Dolores má
malířské umění toliko jeden význam: lidské tělo, viděné zdola. Piana tu,
chvála Bohu, nejsou žádná, jelikož Dolores úporně nenávidí hudbu, v
které spatřuje svou sokyni. Zmocní se jí vždycky neodolatelné nutkání ji
přehlušit a překřičet. Všechny lampy mají růžová stínítka. A nade vším
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se vždycky vznáší slabý, prchavý nádech kadidla, františku a nedávno
dobojovaných voňavkových soubojů.

Vdechl jsem, zachrčel a vydal jsem se zvolna do své druhé slavnostní
místnosti, do jídelny.

I zde jsem se octl v cizím ovzduší. Vcelku působí pokoj dojmem
temného mahagonu a přímosti. Hodí se výtečně pro občasné závažnější
stolování, oživující zpravidla zdravě střídmý francouzský jídelníček. Avšak
Doloresina kavčí ješitnost tu propukla v chomáčovitém seskupení
nejrozmanitějších talířů na příborníku, tvářících se vesměs, jako by byly
vzorem nevídané krásy a zajímavosti. Nad nimi pak vládne obrovská
majoliková plaketa, hlásající neústupně Únos Sabinek, ačkoli mi, nevím
proč — nejspíše těmi oblinami — vždycky připomíná onen rušný trh na
sýry v Alkmaaru.

Na malém stolku u okna jsou vystaveny všechny Doloresiny nejlepší
šálky na čaj. Někde je ukázat musíme. Na témže stolku pak ještě stojí
elegantní džbánek na vodu a umývači mísa, na štěstí jediné zachované
kusy soupravy.

Vrátil jsem se k té spleti v salonu.
„Exhibicionismus,“ šeptal jsem, „nevyléčitelný exhibicionismus…“
Přestávka.
,,Jak u všech čertů, jsem se sem vůbec dostal ?“ ptal jsem se.
Pak jsem si chabě odpověděl na svou otázku: „Jedna proklatá věc

vedla k druhé.“
V hale jsem spatřil Dolores. Vyšel jsem jí několik kroků vstříc, abych

zmírnil její bouřlivý vpád.
„Dolores,“ řekl jsem, „přemýšlel jsem o tom pokoji.“
„Nu a ?“ řekla, dychtíc po chvále.
„Měla bys označit cenu všech věcí v číslicích.“
„Co tím míníš?“
„Vypadá to jako bazar.“
„Má to orientální nádech,“ přisvědčila, rozhlížejíc se spokojeně

kolem. „Má to bohatost a rozmanitost. Je to v naprostém souladu s mou
osobností.“

„Nepřipadá ti, že ten pokoj je pro každodenní potřebu trochu
přeplněný a zmatený?“

„Je živý, barvitý, chic. Co jiného bys chtěl? Kdekdo se mu obdivuje.
Dokonce i ti tví nejapní angličtí přátelé, když sem přijdou, na něj vyvalují
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oči… Ale ty ses právě vrátil, můj drahý! Nenalil sis ještě ani whisky se
sodou. Ah! Dnes pro tebe mám nové překvapení v tvém pokoji. Ne.
Nepovím ti. Chci, abys byl překvapen.“
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Snad ono odpoledne tak vyvstává v mé paměti, protože jsem si tehdy po
prvé ujasnil celý rozsah úkolu, jejž jsem na sebe vzal, když jsem se rozhodl,
že přizpůsobím Dolores svému prostředí a své bytosti. Pokoušel jsem se
přizpůsobovat ji s ubývajícími silami a bez nejmenšího zdaru až dodnes.
Ale teprve minulého večera jsem si uvědomil, že tak činím již třináct let.

Snažil jsem se neobratně a často nesoustavně, ale — uvážím-li věc po
všech stránkách — velmi tvrdě vymyslit takový způsob soužití, který by
nám poskytl skutečný manželský život, aniž úplně vyhladil mou osobnost
nebo utlačoval ji. Neměl jsem vyhraněný plán a nepočínal jsem si dosti
soustavně, protože můj postoj k ní se často měnil. Někdy jsem v ní viděl
zábavné stvoření, někdy protivné břemeno; byly chvíle, kdy se mi zdála
něčím zcela vedlejším, a doby, kdy měla fundamentální význam. I kdyby se
byla chtěla ke mně chovat šetrně, byl bych ji asi často sám uvedl v zmatek.

Vytvořila si větší kroužek přátel, než jsem předpokládal. Objevily se u nás
dokonce i její bývalé spolužačky z Monte Carla, usazené v Paříži. Skoro
všechny se předháněly elegancí a samolibostí, bavíce se okázale o velkém
světě, jako by s ním byly v důvěrném styku. Po prvé jsem pozoroval, jak
obrovskou úlohu v životě ženy často hrají její přátelé a druhové z mládí.
Nechovala k nikomu z těch lidí ani náklonnost, ani úctu, ale jejich váhavá
pochvala, jejich obdiv a závist měly stěžejní význam v jejím životě. Jejich
vliv, jejich názory o šatech, o služebnictvu, o penězích a chování přejímala
jako životní pravidla.

Domníval jsem se proto v prvních letech manželství, že seznámím-li
Dolores s lidmi zcela jiného typu, zejména s Angličany, majícími odlišné
životní normy, změním-li tedy tak říkajíc její obecenstvo, že i ona
přiměřeně změní své představení. Avšak Dolores, ačkoli snadno pochytí
nové věci, nezapomíná na staré. Přibírá nové vlivy, ale starší dojmy hrají
prim. A já jsem příliš prostomyslný a ona příliš bystrá, aby nebyla pro-
hlédla mé snahy a nezmařila můj pokus o změnu ovzduší. Hned od
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počátku objevila a zanevřela na mou kritiku své osobnosti, utajenou v
tomto záběru. Od té chvíle byla ve střehu.

Hrál jsem bláhovou úlohu v těchto neobratně skrývaných a
polovičatých pokusech o ,,oddoloresování“. Nejen že nezmírnily, ale
naopak ještě zintensivněly její osobnost. Jak jsem si jen mohl pomyslit,
že ona, jejímž stěžejním životním zájmem je pozérství a vychloubání, by
se mohla přizpůsobit životu, který naprosto vyvrhl pózu a chlubivost ze
svého okruhu ? Pozval jsem k nám své anglické známé, žijící v Paříži, vzal
jsem ji s sebou na zájezd do Skotska, zařídil jsem několik návštěv na
anglických venkovských sídlech. Bylo by teď velmi nesnadné zjistit, kolik
takových zákroků jsem podnikl, nebo vzpomenout si na jejich přesná data.
Moderní nakladatel se sdílí o mnohé společenské možnosti s literáty, vždyť
valná část členů dobrých starých rodin dnes načichla kalamářem. Dolores
byla zahrnuta ve většině pozvání, kterých se mi dostalo. Byla jedním z
nejnepříjemnějších, nejútočnějších a nejnamáhavějších hostí, jakým může
být hostitelka postižena. Hned od samého počátku zahájila obranný útok.
Vynasnažila se, aby svou hlučností a nápadným oděvem pohoršila,
vyzývala a ohromila kdekoho. Nikoli, ona se těmi lidmi nedá zastrašit, ona
je prostě omráčí. Zpravidla byla všem strašlivě na obtíž, ale musím přiznat,
že někdy dovedla být neskonale zábavná.

V druhém či třetím roce našeho manželství jsem již byl dokonale otráven
její věčnou samomluvou a mimo to jsem se nikdy nesmířil s její zálibou
zasvětit celý pokoj nebo stůl do svých důvěrných, ba co nejdůvěrnějších
vztahů se mnou. Přes to přese všechno, když jsem ji bez úvodu přivedl
do typicky anglické společnosti, působilo její vrozené pohoršlivé chování
osvěžujícím a někdy rozjařujícím dojmem.

Pamatuji se na příklad, jak jsme přijeli do Clinton Towers dříve než
ostatní hosté a obědvali s rodinou, včetně vychovatelky a tří dcer. Dolores
si zamanula hovořit o Sapho a o nedávné, censurou potlačené knize
,,Studně osamění“. Zašla do takových podrobností, že Mademoiselle ze
sebe náhle vydala krátký ostrý skřek a zanechavši pokrm na talíři, vyvedla
své chovanky spěšně z jídelny.

„Teď,“ řekla lady Garronová, jak se mi zdálo s posupným úsměvem,
„teď můžeme mluvit volně.“

Dolores pokračovala nezastrašena.
Vzpomínám si také na ožehavou otázku, již položila nějakému

bývalému misionářskému biskupovi, nepamatuji se již kde. Po každé, když
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se někde zmocní misionáře, katolického či protestanta, podrobí ho
důkladnému křížovému výslechu o problému domorodých svatebních
obřadů a křesťanského požadavku cudného oděvu. Zaslechl jsem v
chvilkovém tichu kolem stolu, jak se ho táže: „Povězte mi, biskupe,
upřímní, co se vlastně snažíte zakrýt — nedostatek nebo nadměrnost ?“
Kněžský stav vydražduje Dolores stejně, jako ona jej. Vzpomínám si na
jinou příležitost, když jsem zaslechl vysoký duchovní hlas, volající v
zřejmých úzkostech: ,, bych uvítal, kdybychom o té otázce již dále
nehovořili.“

Nikdy jsem se nedověděl, jaký Doloresin dotaz či výrok přiměl
starého lorda Synagogua k tomu, aby ji na kterémsi pařížském obědě
ujišťoval s rozechvělým důrazem: „Žena vašeho druhu by v Israeli byla
ukamenována. Byla by bývala ukamenována/“ Patrně se mu svěřovala s
několika důvěrnými drobnostmi.

Dolores nikdy nepřizpůsobila své šaty prostředí anglického
venkovského sídla a zásadně v té věci odmítala všechny mé rady. „Můj
drahý Štěvo,“ říkala, „tys měšťák knihkupec, obchodník. Nerozumíš těm
věcem. Od Francouzky — a pro ně jsem Francouzka — očekávají něco
zvláštního.“

Dostalo se jim zajisté něčeho zvláštního. Pro Pařížany jejího druhu
je anglické venkovské sídlo stále ještě jakýmsi legendárním místem. Pro
Dolores zůstalo legendárním místem i když tam byla. „Le sport“ prý
převládá mocně nade vší ostatní činností a třeba tedy přizpůsobit ženský
úbor s jistou koketerií sportovním zásadám. Kromě toho se ve Francii
obecně předpokládá, že je Britannie zemí látek, nazvaných „le plaid“).
Přechovávám tudíž ve svých vzpomínkách živý obraz Dolores, vstupující
někdy kolem poledne okázale na velkou terasu v báječné versi kroje
skotského horala z kostkovaného tartanu napodobenou suknicí vzoru
rodu Stewartů, s brašnou se stříbrným kováním a s orlím brkem v
sametové čepici. Jiný výjev, kdy zvoleným námětem byl široký, rudý
lovecký kabát, posetý kovovými knoflíky a sametová, zahrocená čapka, mi
rovněž vyvstává živě v paměti. Odpoledne bylo pro ni rozkošnické údobí,
pro něž si volila fantastická roucha nazývané ,,tea-gown“ s obrovskými
ozdobnými špendlíky, prsteny, náhrdelníky a náramky, náramky,
náramky…

„Ale můj milý Štěvo!“ zvolala, když jsem se snažil zmařit tento nápad.
„Tea-gown“ je anglické slovo. Tea-gown je anglická věc. Nenosí-li jej ty
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ostatní ženy, tedy jen proto, že ani nevědí, jak se elegantně ustrojit ve
vlastní zemi. Nerozumíš těm věcem. Nikdy jim neporozumíš. Nerozumíš
vůbec ničemu v zdejším životě nečinnosti a elegance. Přirozeně. Není to
tvé pravé prostředí. Kdyby ses do toho domu za měsíc vrátil, našel bys
všechny ženy v podobných šatech, jako mám teď.“

„A myslíš, že se obvykle nosí všechny ty spony a prsteny a šperky k
takovým šatům ?“

„Já to nosím,“ řekla Dolores. „Je to můj styl.“
Ale Dolores se nespokojila toliko oněmi pozoruhodnými změnami,

jež vnesla do našeho anglického společenského prostředí. Předstírala
očividně neupřímný zájem o sport. Její školní léta skončila těsně před
vpádem tennisu do dívčích škol. Nikdy si neuvědomila svou neobratnost
a neznalost této hry.

Věřila, že za malou chviličku pochopí všechny její taje. Naše
hostitelky jí zabránily jen s největším vypětím sil, aby nevstupovala na
tennisový dvorec ve vysokých podpatcích. „Ale mně to nevadí hrát na
vysokých podpatcích,“ odporovala.

Podařilo se mi nakonec ji přemluvit, že jí lépe sluší elegantní bílé
střevíce a cikánský hedvábný šátek v černých vlasech. Zmocňovala se
partnerů. Vy budete hrát se mnou. Projev zvláštní přízně. Pohybovala se
po dvorci rychlými, hranatými skoky, zcela nezávislými na míči. Držela
raketu podivným způsobem, přímo do výše.

„Nic mi neříkej,“ volala. „Nic mi neukazuj! Nech mne hrát po svém…“
„Vidíš, zasáhla jsem jej… viděls? Zasáhla jsem jej… Proč jsi mi říkal, že

jej takto nemohu zasáhnout?“
Přihlížela-li hře jako divák, zmocňovala se jí úplně. Rozdávala chválu

a výtky. Nikdy nepřestala radit hráčům a pohánět je k většímu vypětí.
„Bravó,“ křičela, „Bravó,“ a rychle, znenadání zatleskala rukama. Líbilo se
jí, letěl-li míč vysoko nad sítí. Líbilo se jí, dopadl-li daleko za čáru. Mnozí
hráči si uvědomovali, že její potlesk je nemístný.

„Štěvo, hraješ špatné! Hřej rychleji!“ Chvílemi se věnovala
toliko společenskému hovoru. Vzpomínám si, jak jsem zaslechl, že

praví lady Garronové, která je místní tennisovou championkou: „Hraje-li
se tennis správně, ani nevidíte míč.“

„Pak jste asi neviděla často hrát tennis správně,“ řekla lady
Garronová.

„Ale baví mne i jak jej hrajete zde,“ poznamenala Dolores s
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velkopanskou blahosklonností. „Proč bychom jej ostatně měli hrát jako
placený profesionál? Vždyť to je pouze hra.“

JAK SKONČILA DOLORES?
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Myslím, že to bylo po čtyřech či pěti letech tohoto života, kdy má touha
odloučit se od Dolores překonala mé odhodlání nalézt nějaký modus
vivendi s ní. Snad to bylo o něco později. Nejsem si zcela jist. Ale myslím,
že to bylo asi roku 1926 nebo 1927, kdy jsem začínal uvažovat o možnostech
na delší únik, než mi poskytovaly mé krátké čtrnáctidenní obchodní cesty
do Londýna a Durthingu. Nemohl jsem v Paříži navštěvovat své známé bez
ní, ale pozvolna jsem si zařídil vlastní soukromý život v Londýně, do něhož
neměla přístup.

Podařilo se mi po čase odstranit Londýn z jejího programu. Jakmile
se projevilo, že pomýšlí na Londýn, odvážel jsem ji na Rivieru, nebo do
Říma, či do Oslo. A dvakrát jsme měli drsné počasí při přeplavbě Kanálu.
Dokonce i drsnou přeplavbu snášela Dolores s vybranou pózou. Byl to pro
ni pravý objev a vytěžila z něho, co se dalo. Ale být nejpostiženější ženou
na zmítajícím se parníku nezanechá konec konců slavné vzpomínky.
Rozhodně snížily její chuť na společenské výboje v Britannii. Brzo poté
jsem si uvědomil, že uskutečnění mých vydavatelských plánů pro
kontinentální knižní trh vyžaduje, abych procestoval Německo. Dolores
mne z nějakého důvodu neprovázela a já jsem strávil příjemné dny v Mni-
chově, Lipsku, Vídni, Berlínu a Curychu. Cestoval jsem letadlem —
abych, jak jsem ji ubezpečil, uspíšil svůj návrat. Přemlouvala mne důtklivě,
abych nepoužil letecké dopravy; měla zveličenou představu o nebezpečích
ve vzduchu a trvala na tom, abych jí posílal ubezpečující telegramy: sain
et sauj z každého letiště. Stačily jí prý zkušenosti na moři. Kdyby se někdy
náhodou octla v letadle, říkala, vyskočila by prý okamžitě. Patrně by to
učinila. Ale nikdy se mi nepodařilo dostat ji do letadla. Napadlo mi, že
obchodní cesty letadlem mi mohou poskytnout velmi vítanou možnost,
abych opět nabyl svobody.

Vypracoval jsem ten plán. Našel jsem si obchodní záminku pro cesty
do Oslo, Stockholmu a Finska. Zamýšlel jsem ještě smělejší únik do
Ameriky.

Bojovala proti tomu, ale unikl jsem přece. Vymámila na mně téměř
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svolení doprovázet mne až do Nového Yorku, ale její hrůza před mořem ji
nakonec odradila. Nějaká její stará známá na štěstí trpěla mořskou nemocí
po celou plavbu, a její strašlivé zážitky nikterak nevybledly vypravováním.
„Ani pro tebe to nepodstoupím,“ řekla Dolores. „Ne.“

Má podvodná technika se zlepšovala při každé cestě. Požádal jsem
radiotelegrafistu, aby denně posílal telegram do Evropy a udal jsem mu
tyto obměny: „Triste“, „Merhouleuse“, „Pluie“, „Quelle banalité“, „Temps
sevěre“ a „Je pense á toi“, pokaždé s povinným dovětkem „Tendresse“. A
pak se mi podařila Indie. Vyvázl jsem na jedenáct neděl, ale to byla má
nejdelší nepřítomnost. Začal jsem poté prodlužovat svůj pobyt v Anglii.
Vrhal jsem toužebné pohledy na Austrálii, tam lze cestovat nerušeně po
celé týdny, jelikož listovní spojení je chabé a možno se vykoupit občasným
telegramem; připravoval jsem si již dokonce cestu několika jemnými na-
rážkami, ale tehdy se již v Dolores ozvala její nynější horečná nedůvěra a
žárlivost. Myslím, že z počátku našla v mé stále delší nepřítomnosti jistou
úlevu a odpočinek. Přidávala jí na svobodě. Byl jsem bezpečně odklizen s
cesty. Jsem ovšem její velkou vášní a tak dále, žádný milovník světa se mi
nevyrovná, ale přece jen jsem ji v lecčems brzdil. Náhle však ji cosi přimělo
k tomu, aby si spočítala dny, které trávím mimo Paříž. Uvědomila si rázem,
že se mi podařilo docela zmizet z jejího života v určitých časových úsecích.
Čím déle jsem byl od ní vzdálen, čím více jsem si od ní odpočinul, tím
cizejší, nezajímavější a duševně vzdálenější se mi jevila po mém návratu.
Ať podnikala cokoli v době mé nepřítomnosti, je jisté, že nenabyla nových
myšlenek a nových nápadů. Zdálo se mi, že pozbývá své bývalé živosti a
libuje si v ještě nesmiřitelnější hádavosti. Ztrácela svou duševní pružnost.
Čím blíže člověk pronikal k její samolibosti, tím tvrdší a ostnatější se
jevila. Objevoval jsem v ní stále jasněji tvrdou, nemilosrdnou zlobu.

Pozvolna, rok po roce, se v mé mysli stále rozhodněji rozvíjelo přání
vzdalovat se od ní co nejčastěji a co nejdéle. Z počátku jsem se v té věci
úmyslně klamal. Vemlouval jsem si, že ji mám rád a že mně stále ještě baví.
Ale poslední dobou jsem záměrně stavěl přehrady mezi našimi světy. Můj
společenský život v Anglii nabýval zajímavosti a cítil jsem, že jej před ní
musím utajit.

Před necelými čtyřmi lety jsem vyvedl hloupost. Okruh mých
londýnských známých se rozšiřoval a pocítil jsem potřebu většího bytu,
odděleného od závodu. Ale nepřál jsem si, aby tam vtrhla Dolores.
Přestěhoval jsem se tedy, aniž jsem ji o tom uvědomil, do svého nynějšího
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bytu v Aldenham Square. Její dopisy chodily i nadále do Carrington
Square. Byl to hloupý a nedůstojný úskok, třebaže mne tehdy bavil. Dříve
než uplynuly tři měsíce, jí kdosi prozradil mé nekalé tajemství. Od té doby
se její žárlivost podobá šířícímu se požáru.

Odvezl jsem ji do Londýna, abych jí ukázal, jak nevinná je celá
záležitost, ale Dolores naprosto nechápala její nevinnost. „To,“ řekla, „je
mládenecký byt a nic jiného.“

V Paříži a v její společnosti neexistuje pojem nevinného
mládeneckého bytu.

„Jsi první a jediná kompromitující návštěva,“ řekl jsem jí.
„Bah!“ zvolala.
„Ale což to vypadá jako mládenecký byt? Je to cítit jako mládenecký

byt? Je tu někde poduška nebo zrcadlo nebo vlásnička ?“
Shýbla se, zvedla se země vlásničku a vážně mi ji podala. „Zde, pane

Štěvo!“
„Jedna pro tebe,“ řekl jsem. „Tento kovoprůmyslový výrobek pochází

s hlavy paní Richmanové. Paní Richmanová přichází denně v osm hodin a
zdrží se tu do dvanácti. Zítra můžeš dostat další výrobek, přímo z vlasů. Ale
teď to alespoň vidíš. Je to přesvědčivější důkaz, než kdyby tu nic nebylo.

Jak vidíš, nezametl jsem pokoj před tvým příchodem. Najdi vlásničku
nějaké elegantní dámy, můžeš-li.“

Od té doby však můj život probíhá ve znamení jakési groteskní
usmiřovací politiky. Tato příhoda mne nutí k ustavičným pozornostem k
Dolores a docela mne zotročila. Snažím se ji rozptylovat zábavami a výlety.
Velký modrý vůz je přímý důsledek mého bytu v Aldenham Square.
Nynější výlet též.

Auta byla pro Dolores odjakživa významná složka života. Udávají
v jejím světě stupeň společenského postavení. Zajímala se vždy co
nejhorlivěji o můj vůz a honosila se jím před svými přáteli, pokud se
nestala pyšnou majitelkou vlastního auta. Pak do ní na nějakou dobu vjela
taková automobilová pýcha, že — myslím — se nikdy nedotkla chodníku,
leda aby po něm přešla k vozu. A trvala ještě důrazněji na správném
chování cizích vozidel na silnici, než činila dříve. Neboť Dolores je jakýmsi
dopravním dozorcem z vlastní vůle. Vysune-li automobilista z rozjetého
vozu ruku, aby ukázal na vyhlídku, nebo uhne-li o zdání se správné strany
silnice, či má-li uvolněná dvířka, nebo trousí-li jiskry z cigarety, či dopustí-
li se nějaké jiné malé nepřístojnosti, vystrčí Dolores mžikem hlavu z okna,
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její ruce naznačují udavačská gesta a její vysoký hlas se pozvedne k
slovnatému pokárání, jež se ozývá ještě dlouho poté, když pachatel je s
doslechu. Zastrašení hříšníci slyší tento slábnoucí hlas a — jak doufám —
napraví své chování.
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Dolores v Torquéstolu

Doloresin příchod do Torquéstolu se vyznačoval všemi vlastnostmi
významné veřejné události. Procházel jsem se před obědem podél břehu
rozkošné, travinami a květinami lemované umělé vodní stružky, která si
to hasí vysoko po stráni. Nečekal jsem ji před odpolednem, ale po svém
návratu jsem zahlédl před hotelem Alfonse modrý vůz, ještě značně
zatížený Doloresinými zavazadly, a spatřil jsem Bayarda, který seděl právě
uprostřed vchodu, vystrkuje nos na všechno a na každého; různí hosté
seděli u malých stolků na terase, tváříce se, jako by popíjeli aperitivy, zatím
co se ve skutečnosti učili nazpaměť každičké podrobnosti vozu, zavazadel,
čínského psíka a Alfonsa k pozdějšímu použití.

Alfons je mi z duše protivný. Každý lidský tvor má právo na přední,
zadní a dvě boční strany a má nárok, aby předek a zadek byly zaobleny na
přiměřených místech. Ale Alfons není přiměřeně zaoblen; vyčnívá vzadu
tak neočekávaně, jako by nosil honzíka. Je to drzost, která zavdává podnět
k nemístným vtipům a frivolnímu smíchu. Mimo to má mimořádně
hloupý růžový obličej, který podle mého soudu rovněž vyčnívá, a jeho
chůze se vyznačuje ztrnulostí voskového panáka. Dolores trvá na tom, aby
jeho livrej byla barvy královské modři s růžovým límcem a manžetami.

Prohlídku hotelových hostí zdatně doplňovaly pohledy zástupu mužů
a chlapců, prodávajících pohlednice, slaměné klobouky, vějíře a podobný
brak, a nabízejících se lidem, kteří sem přijíždějí ve výletních autokarech
z Morlaix, za průvodce k rozmanitým blízkým jeskyním, jezerům,
propastem, vyhlídkám, kostelům, kaplím, Kalváriím a tak dále. Výletní
autokary ještě nepřijely, ale měly tu být každým okamžikem. Celkový
vzhled davu však svědčil o tom, že dnes nečeká ani tak na výletní autokary,
jako spíše na znamenitější zjev. Když jsem přecházel ulici před hotelem,
uvědomoval jsem si, že onen znamenitější zjev jsem já.

93
www.eknizky.sk



Záře všech těch upřených pohledů působila jako světlomet.
Jako obvykle, nebyl jsem na svou úlohu vůbec připraven, šel jsem

zvolna, jako by se mne to ani netýkalo. Byl bych se měl vrhnout vpřed a
zvolat: „Je zde ? Je jí lépe ?“

Bayard způsobil chvilkový rozruch tím, že ostře vybafl na ředitele
hotelu, který se mi vyřítil v ústrety s úslužností poněkud uspěchanou,
neboť výletní autokary se tu teď mohly objevit každým okamžikem. Za ním
prudce oddychovala Marie, Doloresina komorná a skalní důvěrnice. Přijal
jsem ztrnulý a káravý pozdrav Alfonsův a chystal jsem se čelit výčitkám
ředitele hotelu a Marie.

„Madame bylo tak velice líto,“ pravil ředitel, „že jste ji tu neočekával.“
„Ulehla teď,“ řekla Marie, „přišly na ni zase její křeče.“
Poté se za nimi ve dvoraně rozlehl jásavý výkřik. Dolores v

odhalujícím bělostném rouchu se objevila uprostřed scény a seběhla po
schodech ke mně.

„Madame,“ vykřikla Marie zděšeně.
„Nemohla jsem se tě už dočkat,“ vzlykala. „Bolest, nebolest! Nemohla

jsem se už dočkat! Proč jsi na mne nečekal v hotelu ?“
Vrhla se mi kolem krku. „Můj miláčku!“ zvolala. Odpouštím ti.“
Snáším tyhle věci teď lépe než dříve, ale je mi to stále ještě trapné.

Snažil jsem se vymknout se z jejího svíravého objetí.

Uvolnil jsem se s nesnázemi a držel jsem ji od sebe. „Dovol, abych se
podíval, jak vypadáš,“ řekl jsem, abych zmírnil účinek svého zápolení.
„Vyhlížíš mnohem lépe!“

„Odpouštím ti,“ opakovala. ,,Vždycky ti odpustím.“
Objala mne co nejrozhodněji.
Bayard, jenž se zatím dokolébal do půli schodiště, náhle zaštěkal na

souhlas — či nesouhlas — a posadil se, funě vyzývavě na vůkolní svět.
„Bis! Bis! Bravo!“
Po prvé v dějinách se stalo, že výletní autokary přijely a zastavily na

svém obvyklém stanovišti naproti hotelu nepozorovaně. Nějaký hrubec v
prvním autokaru se postavil a tleskal nám.

Vyprostil jsem hlavu z jejího sevření.
„Kde je hotelový nosič ?“ ptal jsem se, uvolniv se po druhé. Pomozte

těm lidem, Alfonsi. Hněte sebou!“
Výletní autokary se dožadovaly své hřivny pozornosti. Cestující

vystupovali, aniž jim kdo nabídl průvod, péči, pohlednice či vzpomínkové
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předměty. Tak to nešlo dále. Obchod je obchod, byť i pohled na vášeň v
plné zralosti byl sebevábnější.

„Bude tu nával na oběd,“ řekl jsem. „Půjdu zamluvit stůl.“

JAK SKONČILA DOLORES?
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2

(Torquéstol, 24. srpna 1934)

Zlobím se a zároveň se nemohu ubránit jakémusi rozmrzelému veselí.
Chce se mi smát, ale je mi, jako bych se smál s překousnutým jazykem.
Přijeli jsme sem před necelými třemi nedělemi a za tu dobu jsme na štíru
kde s kým a — což je vážnější — Dolores a já přes mé pevné předsevzetí, že
se to již nikdy nesmí stát, jsme v prudkém válečném stavu pro věc, v níž se
mi rozhodně nechce ustoupit.

Dovolte, abych v klidu a tichu tohoto časného jitra shrnul dnešní stav
věcí. Z počátku to nebylo tak zlé. Ale po dvou či třech dnech milostného
vypětí přešla Dolores do své zlovolné fáze. Bývá z ní pak nejnesnesitelnější
tvor na světě, který rozdává rány na všechny strany bez rozdílu.
Nepříjemnosti vůkol nás se rodí a množí. Náš dnešní stav lze zhruba
definovat jako souhrn dvou velkých a tří menších svárů. Probíhají
současně a každý z nich po svém způsobu ovlivňuje ostatní, avšak bude
nejlépe, uvedu-li je zde tak říkajíc podle velikosti.

První výstup vznikl z Bayardovy nezřízené dvornosti k malé fence
baronesy Sniczyové, či Scheniczyové — nikdy se mi nepodařilo zjistit její
správné jméno, a ředitel hotelu se o to ani nepokouší. Budu ji nazývat
prostě, jako činí on „Madame la Baronne.“ To začalo téměř hned po
Doloresině příjezdu. Před tím pro mne znamenala baronka pouze dvojici
světlých očí, vyhlížejících od rohového stolu v jídelně nad malým ostrým
nosíkem z těžce napudrované tváře. Má světlou ofinu, myslím, že je to
paruka, na které je nasazen malý plochý krajkový čepeček, a bývá spíše
zahalena než oděna v krémové a bílé šály, spjaté dohromady špendlíky.
Když odchází z jídelny, promění se v malou, nahrbenou, třaslavou
stařenku, opírající se při chůzi o ebenovou hůl. Je, jak jsem mezitím
vypozoroval, trochu nespolehlivě nahluchlá a pomáhá svému sluchu
malou stříbrnou trubkou, ozdobenou bílou krajkovinou. Její malý bílý
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špiclík byl vzorem slušnosti, než se objevil Bayard. Pak se z toho stal případ
lásky na první pohled.

Ale výstup s baronkou hrozil ještě před Bayardovou zápletkou. V
den Doloresina příjezdu jsme přišli do jídelny na oběd poněkud pozdě,
a zatím co poplašený vrchní odběhl do kuchyně, aby objednal zvláštní
menu, vyhovující Doloresiným zdravotním předpisům, obsadilo několik
výletníků stůl, který jsem pro nás zamluvil. Jedním z Doloresiných
nejhlubších přesvědčení je, že se host musí hned na počátku chovat
zpupně, aby zahájil zdárně svůj pobyt v hotelu, a tato okolnost skýtala
zcela dobré možnosti k zpupnosti. Změřila si pohrdavě lornětem pojídající
davy. „Což jste tam nemohl položit lístek ?“ Poté se obrátila ke mně. „Který
stůl jsi zamluvil, Štěvo ?“ Jelikož se mi nechtělo vypudit od stolu zcela
nevinné lidi, kteří nám omylem zasedli místa, rozhodl jsem se
zapomenout. „Jeden z těch stolů zde,“ řekl jsem neurčitě.

„Obchodník,“ poznamenala, „a nepamatuje si ani, který stůl zamluvil!“
„Za okamžik, Madame,“ poznamenal ředitel hotelu omluvně, „se

uvolní jiný stůl.“
„Který ?“ tázala se Dolores, rozhlížejíc se lornětem jídelnou a

probodávajíc pohledem krčící se výletníky.
„Jeden z těch,“ řekl ředitel. „Nebude snad zatím libo posadit se na

terasu ? Mohl bych vám dát přinést cocktail ?“
„Přijela jsem sem, abych si tu odpočinula a zotavila se,“ řekla Dolores.

„Cocktaily jsou jed.“
„Platí u dvou stolů právě teď“ zašeptal ředitel.
Dolores kriticky zhodnotila kladné a záporné stránky stolů, jež ředitel

naznačil a pronesla několik odsuzujících poznámek o stolních způsobech
odcházejících hostí.

„Budeme potřebovat čistý ubrus,“ řekla.
Pak se obrátila ke mně: „Štěvo, nabídni mi rámě. Je mi, jako by na mne

přicházely mé křeče. A není tu ani volná židle.“ Jedna z číšnic vykouzlila
jakýmsi eskamotérským trikem židli a postavila ji před ni. Dolores ji
posunula tak, aby zatarasila přístup k hostům u vedlejšího stolu. Se
zázračnou rychlostí pak byl pro nás upraven stůl a předloženy nám mísy
s předkrmy. Dolores zapomněla rázem na své křeče. „Žádné sardinky!“
zvolala, přehlížejíc skromný výběr předkrmů. „Přeji si ovšem sardinku a
také tuňáka.“

Takto se odehrál náš vstup. Stará baronka, která dosud zaujímala
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v hotelové jídelně nejvznešenější postavení, sledovala naše počiny s
očividnou nevraživostí. Zavolala si vrchního číšníka a ukazujíc ušní
trubkou na Dolores, tázala se hlaholivým hlasem hluchých: „Kdo je to?“

Vrchní číšník se domníval, že neuškodí, uslyšíme-li jeho odpověď.
„Madame Wilbeck, žena slavného anglického vydavatele,“ zaslechl jsem.
„Před tím byla princezna.“

Je pozoruhodné, jak rychle zvědí hoteloví zaměstnanci a obchodní
příručí Doloresin titul. Když jsem zamlouval naše pokoje, nezmínil jsem
se slovem ani o jejím bývalém titulu, ani o svém nakladatelském povolání.
Přesto však stačilo kratičké mezidobí mezi Doloresiným příjezdem a mým
návratem z procházky, aby byl ředitel obeznámen s naší vznešeností —
patrně Marií. Připouštím, že v úloze princezny Dolores nepůsobí dosti
přesvědčivě.

„To není princezna,“ řekla baronka.
„Egyptská princezna,“ zaslechl jsem jeho vysvětlení.
„Quelle princesse! zvolala baronka pobaveně a dala se opět do jídla.
Snažil jsem se seč jsem byl, abych přehlušil ten třaslavý, ale zvučný

hlas dotazy po vinném lístku.
„Proč se zbytečně namáháš výběrem vína, můj drahý?“ tázala se

Dolores. „V hotelu toho druhu budou všechna vína stejná.
„Měl jsem tu včera docela dobrý Claret,“ řekl jsem.
„Ach, ty vaše anglické úsudky o našem víně! Čiší přímo vaší národní

samolibostí!“
Pokrčil jsem rameny.
„Ale baví mě,“ řekla shovívavě. „Nevyčítám ti to, miláčku.“
Objednal jsem víno a byli jsme obslouženi sardinkami a tuňákem.
„Jsem jista, že tu budou moskyti,“ poznamenala Dolores, ohánějíc se

lornětem. Ta mladší číšnice je bud pokousána, nebo…“
„Neviděl jsem tu jediného moskyta.“
„Pak má nějakou vyrážku. Musíš zařídit, aby nás neobsluhovala.“
Za chvíli přešel vrchní mimo nás, nesa na podnose talířek s obědem

pro špiclíka.
„Dříve než nám přinesl víno,“ poznamenala Dolores.
Baronka prohlížela důležitě psí žrádlo. Vrchní je postavil uctivě k

jejím nohám a psík k němu vybíravě přičichl.
„Dolly,“ pobídla baronka, „jez.“
„Vyslovila mé jméno ?“ tázala se Dolores ostře.
„Kdo ?“
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„Ta stará čarodějnice u rohového stolu.”
„Ššt”
„Nerozumí anglicky. A ostatně, což nevidíš, má ušní trubku. Doufám,

že se nikdy nedožiji tak ohavného stáří.”
Bylo zřejmé, že ta stará dáma neslyšela, vyhovovalo-li jí to.
„Její obličej je tak bílý jako šaškovská maska. Nevypadá vůbec lidsky,”

řekla Dolores. „A ten vyčnělý nos. Jako — jako indický poloop. Vrchní,
nepřinesete nám vůbec nápoje? Proč nejsou na stole květiny? Vždyť já
přece miluji květiny, i kdybychom si na ně musili zvláště připlatit.
Potřebuji je. Miluji všechno, co je elegantní. Je to v mé povaze. Ne. Nechci
zvadlé květiny s jiného stolu. Raději se jich odřeknu… Štěvo, slyšels?
Vyslovila mé jméno?”

„Myslím, že nazývá svého psa Dolly nebo Dobby.”
Dolores neodpověděla. Byla nám předložena velmi vábná omeleta.

Vím, že se v duchu rozhodovala, má-li říci, že se nemůže dotknout ani
sousta, či má-li si vzít větší polovinu. Vzala si větší polovinu a mně se
značně ulevilo. Když přišlo víno, popíjela je bez poznámky, ale zřejmě jí
chutnalo.

To však byla pouze malá přeháňka před průtrží mračen.

HERBERT GEORGE WELLS

100
www.eknizky.sk



3

Mé názory na erotiku jsou celkem moderní a přející, ale chování barončiny
Dolly mne vskutku pohoršilo. Bayard si ostatně nepočínal skoro o nic
lépe. Trvám však na tom, že to začala ta nestoudná malá špiclice svým
obdivným štěkotem. A to hned, sotva ho spatřila.

Bylo to u večeře. Všichni ti nemožní autokaroví výletníci již odjeli.
Incidenty u oběda upadly v zapomnění, vybalili jsme své věci, a Dolores a
já jsme strávili příjemné tete á téte. Zdálo se, že je usmířenější se světem.
Naše společenské styky probíhaly hladce. Jídelna byla prostorná a
vzdušná, hosté se navzájem ukláněli, hovořili spolu od stolu ke stolu,
v jídelně se rozhostil klid, nerušený téměř tlumenými hlasy hostí a
obsluhujícího personálu. Anglická matka a syn, kteří každého pozdraví
„Bon soir“ a pak již nepromluví ani slova, seděli u svého stolu, rovněž
i početná pařížská rodina s otcem a matkou, kterým se nikdy nezdařilo
provést své potomstvo hladce nesnázemi veřejného stolování. Kárali své
děti ustavičně štiplavými poznámkami, tázajíce se občas, co si o nich
pomyslí ostatní hosté, a prohlašujíce tu a tam pro obecnou informaci:
„Doma tohle neděláš. Ani by ti nenapadlo něco tak ošklivého udělat. Proč
jsi tak vyjukaný! Zapomněls na všechno, co jsem ti řekl. Vidíš, ten pán
— ano, ten příjemný anglický pán — se na tebe mračí!“ Byly tu také tři
měšťanské líbánkové dvojice. Jedna z nich vypadala trochu obhrouble,
ostatní dvě byly mladé a plaché. Dva angličtí rybáři — či to byli Irové? —
vstoupili do jídelny zřejmě uspokojeni zdárným úlovkem. Seděl tu také
osamělý muž v lesklém šedém obleku s velkým, měkkým houbovitým
obličejem, snad obchodní cestující.

Byli jsme asi v půli večeře, a Dolores podrobovala své soustolovníky
obvyklé pohrdavé lornětové prohlídce, shledávajíc je „banálními“, stejně
jako před lety v Antibes. Tu se otevřely dveře a Marie přivedla do jídelny
Bayarda, který dosud odpočíval po útrapách cestování.

Pochybuji, že špiclici vskutku posedla vášeň. Řekl bych spíše, že ta
nehodná potvůrka náhle pocítila divoké přání po psím přátelství a
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skotačení a že na ni působil Bayard jakousi záhadnou vábností, nikterak
nesouvisící se sex appealem. Její nestoudnost snad prýštila z čiré
nevinnosti. Není na mně, abych soudil. Bayard naproti tomu reagoval na
její vyzývavost zcela jednoznačně. Na dámského mazlíčka se Bayard chová
vskutku mrzce. O překvapení, zděšení a hnusu barončině rovněž nemůže
být pochybností.

Po pravdě řečeno, upozornil nás na okolnost, že cosi není v pořádku,
pronikavý výkřik „dégoutant!“ vyražený starou dámou. Viděli jsme, jak se
pracně zvedá, chápe se hole a přetahuje chutě našeho mazlíčka, dříve než
jsme mohli zasáhnout.

„Odejdi od něho, Dolly!“ křičela. „Odejdi!“
Bayard vyjekl, když hůl dopadla, ale odmítl propustit svou líbeznou,

nesmírně miloučkou družku. Hůl se zvedla po druhé.
„Madame!“ ječela Dolores, povstavši. „Přestanete laskavě tlouci

mého psa ?“
„Madame,“ odvětila baronka třaslavě, ale zvučně, „odvedete, prosím,

laskavě tu nechutnou malou bestii?!“
Vrchní číšník a já jsme hbitě zasáhli a odloučili jsme psy, ponechavše

dámy, hledící si pevně do očí. Svíral jsem pod paží divoce se vzpírajícího
Bayarda. Spiclík si po marném pokusu považovat celou záležitost za
podařenou švandu uvědomil závažnost situace a schoval se za svou paní.

Dolores pravila: „Myslím, Madame, že jste si měla uvědomit, že je
neslušné přivést une chienne v tomto stavu do společnosti jiných psů!“

Baronka odvětila: „Můj psík má bezvadné mravy. Nenapadlo mu ani,
že by mohlo dojít k něčemu jinému, než k nevinnému skotačení. Nechápu,
co míníte jejím stavem. Nerozumím vám. Váš výrok je při nejmenším
neslušný. Pojď, Dolly! Urazil tě ten špinavý ošklivý pes ?“

Usedla na své místo velmi důstojně. Dolores tak učinila ještě důstojněji.
Já jsem stále ještě držel Bayarda. Vrchní číšník nad námi stál v pozoru.
Dolores na mne hleděla hněvivě a pohrdavě, zapomněvši na všechnu
předchozí něhu.

„Nemůžeš ho postavit na zem, Štěvo, aby se navečeřel ?“ „Neměl by
jít raději nahoru k Marii ?“

„Má můj pes být ode mne vyštván k vůli rozmaru zcela neznámé
osoby ?“

Ztratil jsem trpělivost. „K čertu s těmi psy,“ řekl jsem. Postavil jsem
Bayarda na zem jako člověk, který si nad celou záležitostí myje ruce. Vrátil
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se neprodleně k své vytoužené družce. Večeřel jsem dále, jako bych byl
hluchoněmý mládenec v bezpohlavním světě, prostém psů. Mezitím se
vůkol mne rozzuřila pustá bitva. Marie, Madame Hunot, vrchní, číšnice
s vyrážkou, obchodní cestující s houbovitým obličejem — všichni se
pokusili do ní zasáhnout. Na štěstí zůstaly obě vedoucí dámy na svých
místech. Ale vyjadřovaly se tak jasně, obsažně a náruživě, že na chvíli
upadla činnost Bayarda a jeho malé přítelkyně v zapomnění. Baronka,
které hluchota zabraňovala, aby čelila přímo Doloresiným výpadům,
bránila se samostatnými nepřátelskými nájezdy. V podstatě se příliš ne-
lišila od Dolores, až na to, že jí hlubokým pronikavým hlasem vyčítala její
jekot.

Obě dámy se uchýlily k aristokratické vznešenosti, pýše a autoritě.
Naznačily nám, že náležejí k typu oněch „grandes dames“, které se ve
Francii po revolučním zakončení osmnáctého století již vyskytují toliko
pořídku. Ale jejich úsilí o mrazivou důstojnost bylo prodchnuto
bezuzdnou touhou pobodat a sežehnout. Obě se snažily vyjádřit co
nejsrozumitelněji, že zcela prohlédly neoprávněnost šlechtických aspirací
své odpůrkyně. V obou zápolila trhovkyně s královnou. „Dovolte, abych
vám řekla, Madame,“ nebyla ve skutečnosti prosba o dovolení. „Dovolíte-
li mi poznamenat, Madame,“ nestrpělo odmítnutí. Byly tu ovšem slohové
rozdíly. Baronka se zřejmě vznášela ve sférách nedohledně vysokých nad
živočišným fysiologickým děním, označovaným zpravidla jako
„rozmnožovací proces“. Dolores naproti tomu, věrná svému zvyku
udržovat rozhovor na poněkud peprnější hladině, projevila bohatou,
živoucí a pronikavou znalost tuh psího ženství. Většina této polemiky
se odehrávala nad mou schýlenou hlavou. Vynasnažil jsem se vytrvat v
této posici mezi oběma bojovnicemi. Nicméně po chvíli jsem se vzmužil.
Dolores promlouvala takto: „Dovolte, abych vás upozornila, že můj psík
pochází z ušlechtilé rasy s rodokmenem a je naprosto dokonalý v každém
směru. Pro chovné účely se hodí znamenitě. Kdybych si ovšem přála, aby
takto trávil svůj čas. Přirozeně, váš pes, který je, řekla bych, špiclík — “

Prohlídka lornětem.
Baronka říkala: „Je hravá a skotačivá, Madame, a nedovede se krotit.

Je to citlivý čistokrevný pes. Zavru-li ji v svém pokoji, projeví své
rozhořčení naprosto neklamně. A to nejen štěkotem a vytím, Madame,
ačkoli v tom je pozoruhodná a vynikající. Musí být se mnou. Je to
neskonale oddaný tvor. Pokoj beze mne je pro ni peklem. Ale pes,
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Madame, by měl být zavřen. Nikdy jsem neviděla tak špatně vychovaného
psa. Nikdy! Tihle zhýčkaní a zkažení psi právě znemožňují jemným lidem
chov psů. Bůh ví, jak je rozmazlován…“

Měl jsem toho dost. Povstal jsem, rozmáchnuv se velitelsky
ubrouskem. Podařilo se mi svrhnout se stolu sklenici, a třeskot skla umlčel
všechny hlasy.

Zaujal jsem postoj podle portrétu generála z osmnáctého století.

„Dosti,“ zvolal jsem velitelským hlasem, cizím mému založení. ,,Všichni psi
musí odsud ven! Marie, odveďte Bayarda.

Nezáleží na tom, co dělá. Odvedte ho, říkám. Odtrhněte ho a odvedte
ho. Okamžitě. A vy, madame, prosím, abyste mi prominula, ale je nutné,
abyste rovněž odtud vypověděla svého psa. Madame Hunot, prosím vás
snažně, psi nesmí být vpuštěni do vaší jídelny. V mnohých hotelech to
je ustálené pravidlo. Od nynějška to zaveďte jako neporušitelné nařízení.
Neusednu, dokud oba psi nebudou odvedeni a pokud zde opět nenastane
klid.“

„Je to jediné řešení,“ dovolával se vrchní úpěnlivým hlasem baronky.
„Monsieur má pravdu,“ a postřehl jsem, že můj návrh byl přijat ostatními
hosty s tlumeným jásotem. Zaslechl jsem jednoho z rybářů mumlat cosi o
nutnosti „zastřelit obě ty mizerné bestie“. Madame Hunot zvedla špiclíka a
Marie zápasila s Bayardem a zmocnila se ho. Obě dámy cítily, že si to řekly
tuze dobře, a byly ochotny pokračovat v jídle.

„Prosím, půjdou-li obé zvířata,“ poznamenaly téměř zároveň, při čemž
se každá tvářila, jako by byla ona navrhla ono uspkojivé řešení, „proti
tomu nic nenamítám.“

„Proč nejsi vždycky tak energický, Štěvo ?“ tázala se Dolores, když
opět zavládl společenský řád.

Ujasnil jsem si, že v nynější Doloresině duševní fázi asi mi bude
vyměřena úloha silného, rozhodného muže, což pro mne bude zcela
výhodné.

Obě hlavní osoby se zatím mlčky dohodly na zvláštní formě
pohrdavého příměří, jež trvalo celé dva dny. Přes Doloresin výslovný zákaz
ukláním se baronce s hlubokou úctou, kdykoli se s ní setkám. Ať jsem
proklet, budu-li se chovat jako hrubec k starým ženám, jen abych se
někomu zavděčil.

Baronka mi odpovídá na pozdrav s královskou důstojností. Její úklon
jako by naznačoval, že Dolores je neštěstí, jímž jsem byl postižen, za něž
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však nejsem odpověden. Ale Dolores pohlíží na mou zdvořilost k baronce,
jako bych tím uznával nadřaděnost její nepřítelkyně, a zahrnuje mě
palčivými výčitkami, jen co za námi zapadnou dveře.
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Jak jsem se již zmínil, byla Dolores asi po tři dny v snesitelné náladě. Byl
jsem s to i ochoten ji v ní udržet. Poté však přešla do nepříjemnější fáze,
vymykající se mému řízení, a její zlovolná stránka se vynořila na povrch.
V těchto obdobích se stávají lidé v jejím okolí terčem náhlých bouřlivých
výbuchů, někdy nepopsatelně strašlivých. Skoro vždycky vyvolá scénu u
stolu, při které prohlásí, že se zalkne rozčilením, vyskočí a opustí místnost.
Tentokrát opět rozvířila náš dlouhodobý spor o Leticii, o němž budu psát
později, ale kromě toho zosnovala novou a mnohem závažnější obměnu
bitky se starou, vybledlou baronkou.

Přichází-li na Dolores její hněvivé období, odjíždím bud do Anglie,
nebo se snažím ze všech sil uvolnit v ní napětí tím, že ji vozím po výletech,
rozptyluji ji zábavami, divadly, kabarety a bavím ji všelijakými
obhroublými atrakcemi. Tu se pak může vybouřit na krajině, zvířatech,
neznámých osobách, nedokonalostech přírody a omezenosti lidských
zřízení s osvěžujícím vztekem, při čemž zpravidla zahajuje své zlostné
výlevy tou nesnesitelnou francouzskou frází „Je trouve“, jež mi ještě stále
drásá mé anglické nervy, jako výlupek nerozvážné, nevychované kritiky.
Shledává toto „banálním“ a ono „un peu stupide“ a tak dále, kolem celého
kompasu našeho bytí.

„Opravdu ti nemohu blahopřát k dnešnímu výletu, Štěvo,“ řekne na
příklad. Je stále „nucena“ říci to neb ono, aniž v tom spatřuji nejmenší
nutnosti. Nepochybuji, že žijeme v světě, který v celku i v podrobnostech
není valně uspokojivý, avšak není mi jasno, proč bychom to stále měli
zdůrazňovat. Snažím se tudíž přeslýchat její odsouzení a jakmile je
pronese, postoupíme k dalšímu ortelu.

Prohlíželi jsme si onehdy tu vroucí Kalvárii před kapličkou svátého
Herberta a rozhovořil jsem se o některých podrobnostech, jež mne zaujaly
u svaté rodiny. Dolores mne zřejmě neposlouchala. Po celý den
zachovávala zlověstné, zasmušilé ticho. Pominula bez poznámky různé
věci, na něž mohla vychrlit svou zlobu. Náhle promluvila.
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„Už to mám,“ řekla.
„Co?“
„Ta ženština. Je malomocná.“
„Která ženština ? Všechny biblické postavy, postižené malo-

mocenstvím, jsou, pokud je mi známo, muži. Myslíš tu na levé straně ? Je
to prostě tím, že jí nějaký vandal ulomil nos.“

„A co více, pan Hunot to ví.“
Zamrazilo mne téměř hrůzou. „O čem mluvíš ?“ tázal jsem se.
„Nemůžeme v tom hotelu zůstat ani o hodinu déle, leda že by odešla

ona. Je to strašlivé. Je to odporné, hnusné.“
„Ale má drahá, proboha…“
„Věděla jsem to hned, jakmile jsem spatřila ten strašný bílý obličej.

Můžeme se co chvíli nakazit, třeba jen prostřednictvím psů.“
Pohlédl jsem na Dolores se zoufalou rozhodností. „Poslyš,“ řekl jsem,

„tohle nemůžeš dělat.“
„Tohle se musí udělat — a nesmí se utratit ani okamžik.“
„Zamaneš-li si bez sebemenší příčiny nebo důvodů rozkřičet, že je v

Torquéstolu malomocenství, nebude jen ta ubohá, stará dáma…“
„Ubohá stará dáma! Ano, pokračuj můj drahý milenče!“
„…mít právo žalovat tě pro utrhání na cti a hanobení.

Postihne to Hunotovy. Postihne to číšníky. Zničí jim to sezónu. Postihne
to pověst celého městečka. Každý jediný z nich bude mít důvod tě žalovat
— naprosto ospravedlněný důvod. Z toho by byla pekelná mela, má drahá.
Strašlivý poprask. Ještě nikdy se ti nepodařilo způsobit takovou
pohromu!“

„Jako vždycky!“ křičela Dolores. „Jako vždycky po svém obvyklém
laskavém a velkomyslném způsobu jsi proti mně! Okamžitě se stavíš proti
mně. Můj věrný, milovaný manžel!“

„Ale jaké máš důkazy? Ta ubohá stará dáma…“
„Dáma !“
,,… nemá ani jediný příznak, který bys mohla uvést. Ani jediný.“
„Říkám ti, že ta ženština je malomocná. Vím to. A my všichni v tom

hotelu — jsme ohroženi. Ty se svou vrozenou nedbalostí se o nic nestaráš.
Nebýt mne, žil bys v nejhorší špíně. Žrali by tě červi. A ty si myslíš, že
jenom proto, aby ses nemusil namáhat, snad skončím své dny v nějaké
kolonii pro malomocné, s rukama užranýma na pahýly, s uhnívajícím
nosem…“
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„Ale…“
„Což to nechápeš? Ať již je malomocná nebo ne, já — se svými

choulostivými nervy prožívám tak strašlivou hrůzu, že patrně dostanu
malomocenství, ať je má či nemá.“

„Je stejně malomocná jako já.“
„Tak ji dej lékařsky vyšetřit. Alespoň to by se mělo udělat.“
„Můj Bože, Dolores,“ křičel jsem. „Tohle je přespříliš. Nepřipustím,

abys takového něco začala.“
„Nezačala jsem to. Začala to ta ženština. Což je to tak neslýchaný

nápad, aby se dala prohlédnout lékařem ?“
„Je to obzvláště potupující, nesnesitelná urážka. Ale nechrne toho.

Což nechápeš, že nenapadáš jen tu nebohou starou paní ? Říkám ti znovu,
že budeš vystavena soudnímu stíhání od celé torquéstolské obce. Bude to
stát nesmírné peníze!“

„Jsi bohatý jako Krésus. Kdekdo o tom mluví. Ale škrtíš grošem, jde-
li o mé zdraví nebo o mou čest!“

„Ne,“ řekl jsem, „takhle na mne nevyzraješ. Jestliže mne pro tuhle věc
vženeš do takové bryndy, půjde každý groš výloh z kapitálu, který jsem ti
připsal. Rozumíš ?“

„Nebudu jíst v jedné místnosti s malomocnou osobou.“
„Tak tedy sbalme kufry a odjeďme někam jinam a nemluvme už o

tom.“
„Ustoupit té staré…“ užila francouzského výrazu, jemuž jsem nikdy

dobře nerozuměl.
„Ustoupit tvým výmyslům.“
„Ty a tvé řeči o sociální práci! Ty a tvá báječná edice Cesty světa!

Tvůj statečný nový svět! Zde je celé osazenstvo v nebezpečí nákazy
nejstrašlivější chorobou světa, a ty to chceš napravit útěkem. To se ti
podobá! Pohráváš si s ilusemi, že napravíš svět. Ale ve skutečnosti jsi
zbabělý jako baba!“

Usedli jsme do vozu v tiché zuřivosti a odjeli jsme.
„Dolores,“ řekl jsem po chvíli, „napadlo ti někdy, že bys se mnou

mohla zajít příliš daleko ?“
„Tím, že ti říkám pravdu?“
„Víš velmi dobře, co myslím.“
„A tohle je muž, kterého jsem držela tisíckrát v náručí.“
„Snad i častěji. Ale přes to můžeš zajít příliš daleko.“
„Jsi můj manžel.“
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„Stalo se již, že manželé opustili manželky.“
„Vyhrožuješ mi, ale pamatuj si, Štěvo, já bych tě pronásledovala až na

konec světa. Hrozně bych se ti pomstila. Ty si myslíš, že jsem bezmocná.
Ale jen ať se objeví jiná žena a bude to vitriol, můj milý. A věř, že by
mne žádná porota, která by vyslechla můj příběh, neodsoudila. Bože, to by
bylo ohromné přelíčení! Mou výpověď o tvé povaze by nikdo hned tak ne-
zapomněl.“

Zdálo se, že v té možnosti našla zalíbení.
„Ach, co na tom záleží,“ řekl jsem. „Tvá výpověď o mé povaze by

nikoho nezajímala. Vždyť bys přece mluvila stále jen o sobě. Já jsem
ostatně jenom chudý nakladatel, kterého nikdo nezná, a ty bys zapadla
do mé anonymity. Chci jen, abys konečně pochopila, že bys tím svým
výmyslem o malomocenství mohla se mnou zajít příliš daleko. Rozmysli si
dobře, co ta slova znamenají, Dolores, mohla bys zajít příliš !“

„A já, bláhová, jsem věřila, že by se z nabubřelého knihkupce, z
obyčejného kramáře s myšlenkami jiných lidí, mohl stát milovník,
schopný rytířství,“ řekla Dolores a já jsem si s povděkem uvědomil, že je
na ústupu. Pokračovala ve výčtu mých mrzkých vlastností. Pomyšlení, že
by v soudním dvoře přednesla duchaplnou, obnažující řeč o mé povaze
a mravním založení, které by soud naslouchal bez dechu, zapomínaje na
obvyklý postup řízení, podnítilo její obrazotvornost a odvádělo ji od
baronky.

Zbytek cesty uplynul mlčky. Seděla zasněna s náznakem úsměvu na
rtech, vymýšlejíc si špinavosti, z nichž by mne mohla osočit. Tu a tam
naznačila rukou rétorické gesto. Řídil jsem vůz se zamračeným urputným
výrazem, těše se potají z jejího ticha.

To se přihodilo před několika dny. Prošla již obdobím vrcholné
zlovůle. Vrací se k normálnímu stavu. Skotský prvek v její krvi se zvedá.
Vzala si k srdci, co jsem jí řekl o nekonečných soudních přích a výlohách,
a zatím vládne v úseku, který jsem nazval „barončina fronta“ klid. Dolores
zatím nenařkla výslovně baronku z malomocenství před nikým, ba ani
před Marií, a myslím, že hodlá svůj vynikající nález zmírnit na pouhé
„jistě má nějakou ohavnou kožní nemoc — neboť proč by se jinak tolik
pudrovala?“ Zatím však nevyslovila určitě ani toto podezření, spokojujíc
se pouze temnými narážkami. Nicméně s každým dnem odkladu se situace
lepší a Dolores již aspoň nemůže o sobě tvrdit, že je překonána hrůzou.
Její narážky se projevují tím, že dala přemístit stoly, přesedla si k oknu a
zásobila se desinfekčními prostředky v místní drogerii, kam si několikrát
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okázale zašla. Hovoří o baronce zpravidla jako o té „malomocné tváři“,
nebo o tom „příšerném zvětralém obličeji“, ale to, jak jsem pozoroval, bylo
zatím obecně přijímáno jako pouhé tupení a spílání, nikoli jako utrhání na
cti. Je ovšem možné, že se co chvíli něco přihodí, co způsobí výbuch, ale
dnešní situace již je prosta onoho strašlivého napětí, jímž se vyznačovala
ještě před několika dny.

To byl velký výstup číslo jedna. Nejprudší a nejbezprostřednější. Dojde-
li k výbuchu, budeme asi nuceni opustit hotel, ledaže, což je
nepravděpodobné, by se dala na ústup baronka. Mám ostatně dojem, že
si ta stará dáma nelibuje v nynější bitce o nic méně než Dolores, třebaže
zatím ještě nezná poslední Doloresin tah: nařknutí z malomocenství. Ale i
kdyby se tím Dolores nakrásně veřejně vytasila, pochybuji, že by následky
byly katastrofální. Obě dámy by si nesporně vyhrožovaly strašlivými
soudy. Avšak věřím, že by se to všechno vybilo urážkami a hanobením,
slábnoucím rovnoměrně s jejich ochabující představivostí. My se vrátíme
do Paříže, baronka odjede do svého koutku světa, a nové a zajímavější
sváry jim osladí život. To se všechno přežene. Je to živelná, ale pomíjivá
bouře.

Náš druhý spor naproti tomu je vleklý a zásadní. Vstřebali jsme jej
do sebe a nosíme jej s sebou, kudy chodíme. Pochybuji, že se kdy přežene.
Naše další velké soužení způsobila okolnost, že mám dceru Leticii. Jak
jsem, myslím, již dříve podotkl, zanechal jsem ji po své rozluce s Alicí a
Hooplerem. Tehdy jsem věřil, že to je nejvhodnější řešení. Zdá se však,
že se v mé povaze mísí se silným smyslem pro povinnost také zvláštní
rodičovský cit. Z důvodu mi neznámého, snad proto, že v sobě mám
potřebu po něze, která se nemůže upnout k Dolores, počal jsem se v duchu
zabývat Leticii.

Pokusím se shrnout fakta co možná neokrášleně. Co je to ve mně,
co lze označit jako „tužba mého srdce“? Ta tužba se tváří zcela neosobně.
Toužím po někom, jemuž bych se mohl rozdávat, koho bych mohl hýčkat,
pěstovat, podporovat, živit. Říkám, že za to chci jen chatrnou, nebo
žádnou odměnu. Ale to jen tak říkám. Ve skutečnosti si žádám odměnu —
asi tak jako ty zchytralé květinářky ze staré školy, které si neurčují cenu,
ale prodávají „zač sám uznáte, pane“ — ba žádám si štědrou odměnu. Chce
se mi milovat někoho volně a neodměřeně; rád pozoruji lidi a zapomínám
v nich na sebe, ale ovšem — to je docela jiná záležitost — chce se mi v
odměnu i nekonečně mnoho nelíčené příchylnosti a laskání. Ale to není
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vše. Má představivost dychtí po sblížení se spřízněnou myslí, která by z
nutnosti a bez pochybností sdílela mé pojetí života jako tvůrčího úsilí.

Já v sobě mám pochybnosti, ale má milovaná je mít nesmí. Toužím
po někom, kdo by mě utvrdil v sebedůvěře, kdo by mě udržoval v dobré
míře se sebou samým. Toužím, abych užil omšelé fráze, po sesterské duši,
po někom s blízkými duševními zálibami a s jemňounkou, letmou
milostností, po někom, kdo je naprostý protiklad Doloresiných věčných
výkyvů mezi bouřlivou smyslností, neomezenou sebechválou a
nadpomyslnou zlomyslností.

Mezi bytostmi, které extrovertní Štěpán Wilbeck pozoruje
chladnokrevně, se zájmem a s trochou ironie, je povaha, utvořená z
protřelejších rysů srdce téhož Štěpána Wilbecka, vedlejší postava v
souboru „Štěpán Wilbeck“ — totiž složitý introvert Štěpán Wilbeck,
zabředlý v sobě samém — mé ,,egocentrum“. Aspoň tuto nejdůvěrnější
složku mého já Dolores nikdy za žádných okolností neuspokojila. Ba i v
rozkoš a vytržení prvních dní se mísila lehounká příchuť hanby a odporu,
dojem, že tužby Štěpána Wilbecka byly vytrženy ze své pravé citové
podstaty, že byly zvráceny a zneužity. Mé ,,egocentrum“ z toho neobviňuje
sebe, nýbrž ji…

Snažím se vyčíst tu co nejpoctivěji všechna fakta, ale nepokouším se o
obhajobu nejdůvěmější, či kterékoli jiné složky povahy Štěpána Wilbecka.

Věc se má tedy takto. Jeho mysl se vždycky zabírala, alespoň se tak
domnívám, ačkoli to nemohu bezpečně tvrdit — vidinou jiné vášně, lepší,
veskrze odlišné vášně, která je docela oproštěna od onoho nádechu
požitkářské krutosti, kterou cítí, když drží v náručí Dolores. Ta vidina, ten
naprostý protiklad Dolores, ta neznámá žena pokojně hebkých pohybů
a tichého hlasu, ten neviditelný třetí úhel — je podstatná skutečnost v
manželské psychologii Wilbeckovy dvojice.

Dolores, která v těchto věcech má někdy velmi ostrý postřeh, mi řekla
již dávno, že jí připadá, kdykoli ji miluji, jako bych byl nevěren někomu
jinému, jako by se má mysl odvracela k někomu jinému. Neoddávám se
prý jí. Vycházejíc z toho předpokladu, usoudila pak svým překotně
věcným způsobem, že tu je někdo jiný. Můj byt v Aldenham Square to
uvedl mimo všechny pochybnosti. Jakmile se její obrazotvornost obrátila
k neznámé osobě, či osobám, vytvořila živý obraz událostí, odehrávajících
se mimo dosah jejího vědění, který ji nesnesitelně mučí. Je to dvoustranný
meč, zraňující ji tím více, čím více mě zneuctívá.
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„Proč,“ táže se, „by muž opouštěl ženu, ne-li, aby ji klamal?“ Jelikož
jediný silný zájem, který u mne strpí, je zájem o její osobu, nepřipouští, že
bych byl schopen i jiných zájmů. Opouštím ji tedy pro milostnou změnu a
vzrušení z novosti. Čím méně důkazů pak má o mé nevěře, tím složitější,
hanebnější a protřelejší musí být má zrada. Čím pokojněji se tvářím tím
hlubší je má hříšnost. Představuje si tudíž, že stále kratší období, jež s
ní trávím ve Francii, jsou pouze fáze oddechu v životní dráze zpustlíka.
Většina mužů by patrně byla raději označována jako složenina Casanovy
a Herkula, než jako čistý, nefalšovaný Josef, nicméně třeba uznat, že pro
mírného, nevzhledného Angličana v šedém obleku je úloha usvědčeného
Priapa nepopiratelně trapná.

„Má milá, spal s každičkou ženou v Londýně!“ Zaslechl jsem tu velkolepou
větu nedávno, když jsem vstupoval do salonu. Doloresina spolubesednice
se obrátila ke dveřím s očima zanícenýma očekáváním — aby spatřila mne!

Jak si Dolores představuje, kdy pracuji pro firmu Bradfield, Clews a
Wilbeck, není mi známo.

Při svém ustavičně namáhavějším pátrání po Neznámé Milostnici (či
pravděpodobněji po Neznámých Milostnicích) si vede Dolores stále
nešetrněji. Čte mé dopisy; otevřela mi již, prý omylem, několik listů,
adresovaných ženskou rukou, a týden před naším odjezdem z Paříže jsem
nalezl obálku ještě vlhkou a teplou od páry. Ztropila výstup, když na konci
strojem psané zprávy objevila úhledným ženským rukopisem připojený
podpis mé osobní tajemnice v Durthingu, Kamelie Bronteové. „Takhle
se nejmenuje slušná žena,“ řekla. „Vypadá to spíše na baletku — nebo
filmovou hvězdu. Už jsi ji pozval na oběd? Takhle přece začíná každý
svůdník, viď?“

Nápad pozvat kohokoli na oběd v zahradním předměstí jako je
Durthing, je sám o sohě zábavný, ale pomyšlení, že bych si zvolil za oběť
svých nezřízených choutek tu dobrou duši Kamélii, kterou jsem takřka
zdědil po nebožtíku starém Ludvíku Checkshaltonovi — a panebože, jak
ten ji vycepoval — obrýlenou, shrbenou a s věčnou rýmou, je tak
neodolatelné, že jsem se rozchechtal.

„Je to na dobré cestě, což?“ prohodila Dolores, vykládajíc si mé veselí
jako hrubou samolibost zhýralce. A když přijel Ridgeway, přednosta mého
propagačního oddělení, který si se mnou chtěl u oběda projednat
podrobnosti o malém publocistickém tažení, odvedla ho na chvíli stranou,
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aby s ním vážně pohovořila mezi čtyřma očima. Po obědě jsem se vypravil
s Ridgewayem na prohlídku našich nových pařížských kanceláří.

Riedgeway se valně nezajímá o můj soukromý život, ale je to prostý, přímý,
dobrý člověk; byl zřejmě hluboce dojat a postřehl jsem, že má cosi na srdci.
Kráčeli jsme po ulici v nezvyklém tichu, neboť zpravidla je výřečný až až.

„Ta žena vás zbožňuje,“ vyrazil ze sebe nakonec.
„Řekla vám to ?“
„Ehm — ano.“
„Je to její obvyklá fráze. A co dál ?“
„Má o vás starost. Chtěla by o vás víc pečovat. Má starost, co děláte v

Anglii.“
„A co dělám v Anglii ?“
„Má starost… A pak když jste odjel do Indie a do Číny…“ „Nechte

Indii a Čínu na pokoji. Co jsem vyvedl v Anglii ?“ „Ty, jak tomu říká —
,daktyló‘ — ano, daktyló. Víte, strašně nerad vám o tom říkám. Ale kdyby
jen nebylo těch zatrápených daktyló!“

„Ridgewayi, víte náhodou, co znamená ,dactylo‘ ?“
„Dělá si kvůli nim starosti.“
„Neřekla vám to ?“
„Ne.“
„Je to snad zvláštní druh neřesti ?“
„Já nevím. Opravdu nevím. Neznám tyhle francouzské výrazy. Vím,

že je to taková neslušná věc. Ale má o vás opravdu starost. Nežárlí, víte,
dělá si jenom starosti. A řekla ,daktyló*. Vím zcela jistě, že jsem si to slovo
zapamatoval správně.“ „Neslyšel jste nic o těch mých ,dactylos‘ v Anglii ?“
„Nikdo tam o tom ještě neví. Ještě ne. Ale vaší paní to dělá starosti.“

„Požádala vás, abyste jí vykládal všechno, co o mně víte a tak dále ?“
„Ano.“
„A vy jste to udělal ?“
„Uklidnil jsem ji. — Já o ničem nevím.“
„A vy ani nevíte, co je ,dactylo‘ ?“
„Nejsem na to zvědav.“
„Dactylo, Ridgewayi, je francouzské označení pro písařku na stroji.“
„Nu, ve franštině mají spoustu takových dvojsmyslných slov, já vím.“
„Ach, neblázněte, Ridgewayi. Má žena je nepříčetně žárlivá a

dozvěděla se z amerických filmů a povídek, že američtí zaměstnavatelé
vždycky udržují poměr se svými písařkami. A jaký je konec konců rozdíl
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mezi Angličanem a Američanem v těchto věcech, ne? Nejmenovala vám
snad náhodou tu svůdnou ,dactylo‘, která se vyskytuje v tomhle
speciálním případě ?“ „Ne.“

„Škoda.“
„Míníte tím, že je opravdu na světě.Jeho oči přetékaly výčitkami.
„Ano,“ řekl jsem zkroušeně. A jelikož mne ten zpovědní tón bavil,

pokračoval jsem v něm. „Mou ženu,“ pravil jsem, „znepokojuje, že
dostávám příliš mnoho dopisů, podepsaných Kamélií Bronteovou.“

„Co?“ vyhrkl Ridgeway, „naše slečna Bronteová? Ne!“
„Neviděla ji,“ řekl jsem.
„Jemináčku!“
„Jemináčku, vystihuje situaci.“
„Tomu nevěřím.“
„Čemu nevěříte?“
„Nevěřím tomu o slečně Bronteové.“
„Ale čemu o ní nevěříte ?“
Ridgeway si začal rovnat v hlavě myšlenky. „Snad tím nemíníte, že se

paní Wilbecková — prosím za odpuštění — Madame Wilbeck — zmýlila ?
Víte, naznačila mi jako, že jste jí to — jako — sám řekl. Že jste se — vlastně
— přiznal. Vynášel se tím,“ řekla.

„Čím ?“
„No tím, k čemu jste se přiznal.“
„Ridgewayi, neupustila vás vaše chůva na zem, když jste byl miminko

? Nebo jste se už tak narodil ? Polekala se snad něčeho vaše matka?“
Pohlédl na mne, upravuje si stále ještě v myšlenkách situaci v celé její

složitosti. „No víte, já těm věcem nerozumím,“ hájil se. „Tyhle věci nejsou
v mém stylu.“

„Zřejmě. Nevyčítám vám to. Vaše vrozená duševní bezúhonnost z vás
udělala jednoho z nejlepších propagandistů v Londýně. Myslíte navlas
stejně jako tolik a tolik jiných lidí. Ale přes to přese všechno, než o té
věci přestaneme mluvit, rád bych, abyste mi slíbil, že mi maličkost uděláte
kvůli. Na posledním výletě zaměstnanců minulého léta, vzpomínáte-li si,
kdosi udělal skupinový snímek.“

Riedgeway přisvědčil.
„Obstaral byste mi kopii? Zatrhl byste postavu slečny Bronteové

perem, poslal byste snímek mé ženě s touto poznámkou nad vaším
podpisem: „To je slečna Bronteová, dactylo, o které jste se zmiňovala?“
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Jsem přesvědčen, že by Dolores ráda spatřila předmět — jak bychom to
řekli, manie — svého manžela. Dactylomanie. Tohle bychom měli říci
Havelocku Ellisovi! Uděláte to? Výborně. A tu jsou nové pařížské
kanceláře. Co říkáte uspořádání výkladní skříně? Líbí-li se vám, měla by se
líbit všem lidem na světě!“
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5

Takto jsem se po prvé přímo dozvěděl, že vzmáhající se žárlivost mé ženy
dospěla tak daleko, že Dolores koná tajná šetření o mém chování v Anglii
a že mne udává mým důvěrným známým. Teprve časem jsem zjistil, že se
nejen vyptává kdekterého z mých přátel, jehož se může zmocnit, ale že
sbírá a rozšiřuje klepy o mně u všech lidí, s nimiž se setká, kteří mne znají,
nebo říkají, že mne znají.

Měla široký zpravodajský okruh, zahrnoval bohatý kroužek jejích
známostí, pozůstatky z monackých a egyptských dob, pozdější pařížské
přírůstky, švadleny, zaměstnankyně v salonech krásy, malíře pokojů,
podivné pofrancouzštělé Američany a několik ruských běženců. Vídala u
sebe většinou ženy svého věku, úžasné světačky, navoněné, namalované,
stýkající se nějak záhadně s velkým světem, oblečené s křiklavou „chic“
nápadností, libující si v zcela osobité módě, mluvící významně nebo
útočně, šeptající skandální drby, nebo mlčící docela (ale velmi záhadně a
provokativně) v koutech salonu. Och, byly to duchaplné ženy! Většinou
mezi sebou drmolily o svých milencích, kteří se s nimi zpravidla neradi
objevovali na veřejnosti. Tu a tam však se našla čerstvě polapená a stále
ještě zamilovaná oběť, kterou si vzájemně podávaly k bližšímu zkoumání.
„Mais il est charmant.“ Jinak se mezi nimi vyskytovalo málo mužů,
většinou z periferie divadelního a novinářského světa. Působilo to
všechno dojmem poněkud zkaleného uskutečnění té světácké Utopie,
která je tak oblíbeným dějištěm obratně psané francouzské veselohry. Ale
bylo tam méně mužů a ještě méně šlechty.

Když jsem odjel do Anglie, netrpěla Dolores nedostatkem zábav.
Navštěvovala čaje a cocktailové obědy, recepce, premiéry, módní
přehlídky, to i ono. Považoval jsem za moudré nevyptávat se tuze na
podrobnosti v těchto věcech. Snad se mnou bylo nakládáno jako s
většinou manželů těch moderních, po životě dychtících žen, ale pochybuji
o tom. Myslím, že by o tom nebyla vydržela nemluvit. Dolores je ďáblice,
ale je mnohem méně tajnůstkářská než většina žen. Vyznačuje se jakousi
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zvrácenou poctivostí. Vyjadřuje sice všechno dění skresleně a znetvořeně,
ale projeví, že se něco děje. Myslím, že upínala svou nenávistnou lásku
neúchylně k mé osobě — a byla by zužitkovala jiného milence pouze k
tomu, aby ho byla vrhla proti mně. Což, jak si uvědomovala z Aliciny zku-
šenosti, bylo riskantní.

Ale ovšem, žádný muž si nikdy není zcela jist. Dolores má pro to
výtečné francouzské slovo passades. Možná, že s nějakým tím postrašeným
mladíkem… Ale je lépe si takové možnosti nepředstavovat.

V jejím přátelském kroužku jsem byl považován za vynikajícího
milovníka, asi proto, že jsem byl manžel-milenec, což je nesmírně vzácná,
výjimečná a záhadná složenina. Požíval jsem zprvu pověsti urputného
žárlivce, schopného strašlivého násilí a krutosti, a když pak Dolores náhle
změnila svou písničku, když se o mne počala zjevně strachovat,
poskytovali jí téměř všichni členové jejího kroužku ochotně podněty a po-
honné látky pro její podezření. Čerpali je z dohadů, ze zpráv z druhé a třetí
ruky a také z čistě zlomyslných smyšlenek. V své vznětlivosti nedovede
Dolores skrývat své city a myslím, že je bavila její úzkostí trýzněná tvář.
Bála se, aby ji její přítelkyně nezaskočily nepřipravenu nějakou novou
strašlivou zvěstí, a proto se vždycky snažila předejít jejich odhalení.

„Má milá, kdybyste jen věděla, co bych vám já mohla vyprávět!“ A
pak — mžikem oka — i když neměla co říci, vymyslila si aspoň šťavnatou
narážku.

Takto jsem nepostřehnutelně a bez vlastního vědomí ztrácel svou
bezúhonnou pověst a změnil se z Milujícího Fysicky Uspokojivého, avšak
— žel — příliš zaměstnaného Petruchia v Netvora—a to nejen v
Doloresině podání, nýbrž i v její mysli.

Pokud mohu sledovat růst, rozmach a mohutnění její žárlivosti,
myslím, že byla na počátku bez sexuálního zabarvení. Šlo prostě o
přirozenou nevraživost ženského sobectví, brojícího proti mužově
vzmáhající se touze jít vlastní cestou a přemýšlet o věcech mimo její
osobnost a okruh. Ale, jak se lze úspěšně honosit milovníkem, který
neposlechne okamžitě pokynu a kterého nelze nechat čekat? Vybájila si
asi zprvu pověsti o mé nevěře v Anglii, aby nějak ospravedlnila své neko-
nečné výlevy proti mé stále se prodlužující nepřítomnosti. „Co tam dělá?“
tázala se. Příštím krůčkem pak bylo podezřívat, a poté již snadno uvěřila v
pokrytectví a nepřirozenost mého chování. Z toho pak již nebylo daleko k
obvinění z prapodivných úchylností a zvráceností.
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Po jistou dobu si zahrávala s libou představou, že cestuji po světě jen
proto, abych se pro změnu oddával homosexuálním choutkám. Poté
dostala ještě skvělejší vnuknutí. Obracela svou mysl stále více a určitěji k
mé dceři Leticii a k mému rostoucímu zájmu o ni, jakožto k materiálu pro
kalné narážky.

Je ovšem pravda, že se stále vřeleji zajímám o Leticii a že víc a více
toužím po její společnosti. Začalo to teprve nedávno a uniklo mi docela
z paměti, co toho bylo původem. Ale myslím, že jsem se počal zajímat
o Leticii, když jsem zaslechl, že Jiří Hoopler je zaměstnán v loděnici v
Southamptonu a že se mu nedaří nijak znamenitě. Vzdal se již dávno
svých literárních tužeb a jeho načatý román nebyl nikdy dokončen, ani
vydán, nebo snad byl vydán tak pokoutně a neúspěšně, že jsem o něm ani
neslyšel. Dozvěděl jsem se, že Leticie vychodila školu, jejíž volba nebyla
právě nejšťastnější, že neprojevila žádné zvláštní vlohy a že se připravuje v
tamní obchodní škole pro neurčitou obchodní dráhu. Byl jsem zcela jist,
že byl Hoopler úzkostlivě poctivý, pokud šlo o její výživné, ale nepečoval
o její vzdělání ani zvláště horlivě, ani příliš inteligentně: vychovává z ní
typickou středostavovskou dívku.

Usmyslil jsem si, že se na to podívám sám. Jednak trpěla má ješitnost
pomyšlením, že má jediná ratolest nezavdává naději k slibům do
budoucnosti, ale myslím, že jsem také cítil upřímnou účast s životními
vyhlídkami té mladé ženy. Snad jsem ji odevzdal příliš bezpodmínečně do
rukou jejího pěstouna. Překvapil jsem tedy Alici dlouhým a přátelským
dopisem, sdělujícím jí, že často myslím na ni a na její spokojenost. Tázal
jsem se, jak se vede jí a Hooplerovi a jak se daří Leticii. Mohl bych snad té
holčičce nějak prospět? Já sám, psal jsem, se stále více hroužím do svých
nakladatelských plánů a cítím, že léta míjejí velmi rychle.

To vedlo k shledání. Vymyslil jsem si záminku pro obchodní cestu do
Southamptonu a byl jsem pozván na čaj do Hooplerovy domácnosti.

Zdálo se mi, že je to velmi všední domácnost, třebaže byla pro mne
vystrojena k slavnostnímu uvítání. Malý obývací pokoj zářil po
důkladném úklidu, a pokrmy, zahrnované v pojmu „bohatý čaj“, byly
zdobně rozloženy na kulatém stole. Arkýřové okno odhalovalo příjemnou
vyhlídku na řeku Itchen, a v souladu s tímto vodním zátiším stál na
vysokém pianinu model lodi, několik různých lodí v lahvích a koloro-
vané rytiny lodí. Byla tu slušná knihovnička a na malém stolku leželo
několik časopisů a týdeníků. Do domu mne vpustila mladá služka a než
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jsem se nadál, vstoupila do pokoje Alice, plnější a zavalitější než v mých
vzpomínkách, ale nepříliš nalíčená a s hnědýma očima, z nichž dosud
nevyprchal jas. Stále ještě hezká žena, která se nezřekla života! Při pohledu
na ni jsem si připomněl věci, na které jsem zapomněl; její jemně rýsované
obočí a úhledně upravené vlasy nad pěknýma ušima. Zamanula si, že mne
políbí, a já jsem rázem přijal tuto narážku z minulosti a líbal ji s nádechem
vroucnosti a trochou lítosti. Opravdu jsem tak v tu chvíli cítil. Udělali
jsme to vskutku velmi pěkně. „Zesílil jsi,“ řekla.

„Jsi stále stejná, Alice, jako dříve.“
„Hej-ho,“ zasmála se a pak ode mne spěšně ustoupila, když se v

předsíni ozvaly zvuky kroků: „Řekli jsme jí, že jsi její kmotr. Rozumíš?
Kmotr.“

Dvě Hooplerovy děti vstoupily do pokoje, chlapec s brýlemi, obtloustlé
třináctileté děvče a za nimi má šestnáctiletá Leticie. Potěšilo mne, že byla
mnohem hezčí, než oni. Jistě by tak smýšlel každý muž v mém rozpoložení;
nepřipadlo mi ani na okamžik, že třináct let je pro chlapce i děvčata nepříz-
nivý věk, v němž jako by se splašil celý jejich vývoj; není-li však děvče
líbezné v šestnácti, pak mu bude jistě odepřen půvab navždy. Ale Leticie
pučela vskutku rozmile, rozkvétajíc v mladou ženu, obdařenou touž
vábivou živostí, jakou měla její matka, když jsem se do ní zamiloval. Mé
srdce se pro ni rozehřávalo. Její tvář byla dosti inteligentní, ale zdrželivá
ještě a neprobuzená. Hovořila málo, ale měla pěkné ruce a jejich pohyby,
když pomáhala u čajového stolu, krájejíc koláč a podávajíc mísy, byly
ladné. A ostatně, proč by se hezounké děvče mělo halit v závoj předčasné
konversace ?

Bavili jsme se, pokud se pamatuji, o Southamptonu, lodích,
cestování, dokud nevstoupil do pokoje Hoopler.

Nepochybně zbytněl od doby našeho romantického trojúhelníku a
počínal si sebejistěji, nehrbil se již tolik a jeho brýle byly ještě vypouklejší.
Postřehl jsem téměř hned, jak promluvil, že je jeden z těch duševně
přičinlivých, ale všedních lidí, kteří vrhají větší stín, než jsou sami. Cítil
jsem, že působí ochromujícím vlivem na svou rodinu. Pamatuji si ho jako
klidného, mlčelivého muže, ale to bylo patrně tím, že tehdy trpěl silným
citovým napětím. Teď měl až tuze mnoho řečí, a cokoli řekl, nikam
nevedlo a nevyjadřovalo nic. Uvítal mne s vážnou přívětivostí. „Chudý
dům, ale můj,“ řekl. „Ta voda dole je řeka Itchen, ale i zde na výšině
cítíme Volání Moře. Podivné, jak se nás to zmocní! Hle, naše ostrovní krev!
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Pocházím z Nuneatonu, ale je to přece jen ve mně. Vidíte, že si zakládám
sbírku lodí v lahvích. Vězňové a námořníci! Je to silnější než já.‘?

Jak na to má člověk odpovědět? Pocítil jsem divokou touhu říci:
„Moje teta byla pirátka,“ ale ovládl jsem se, protože jsem se obával, že by
Alice poznala, že si ho dobírám.

Uchopil šálek s čajem a objal všechny stolovníky zářivým pohledem. „A
jak se dnes daří naší Leticii ? Že si zase přizelenila ty smaragdové šatky
salátem ?“

Byl jsem stále ještě trochu zaražen, ale cítil jsem, že bych se měl nějak
silněji projevit. „Syn,“ řekl, „tíhne celou duší k vzdušným sférám, chce být
letcem nebo ničím; ale mně udělal Slaný Závan Tříště Mořských Pěn.“

„Tužby srdce,“ pokusil jsem se.
„Zcela tak,“ odvětil. „Ozon.“
„A mořské chaluhy.“ Cítil jsem, že si vedu velmi dobře.
„Alice Druhá,“ změnil předmět, „rovněž tíhne k éteru, ale v jiném

smyslu. Učarovala nám hudba, což?“
Vyrazil jsem skoro divoce. „Vděkuplná a útěšná, proto hřej dále.“
Pocítil jsem palčivé výčitky svědomí nad svou ochotou podněcovat

ho v tomto hovoru. Když se otázal: „Stačí to ještě na jeden šálek, matko,“
oddychl jsem si.

Vychutnával svou druhou číši čaje s tichým uspokojením, a Alice
podotkla, že by někdo měl nakrojit dort. „Vždycky se mi těžko načíná,“
postěžovala si mně důvěrně, jako hospodyně hospodyni. „Pak již to jde
hravě.“

„Prolomí to polevu a prolomí to led,“ poznamenal Hoopler, ušetřil
nás však na chvíli dalších duchaplných výroků.

Ostatní členové rodiny se do té chvíle neúčastnili hovoru. V
přestávce se odvážil promluvit hoch. „Můj model dnes nalétal — och —
snad sto metrů.“

„Míní tím svůj model letadla,“ vysvětlovala Alice. „Věnuje všechen
svůj čas a úspory na jejich výrobu.“

„Ikarus,“ pravil Hoopler, dodav s významným úsměvem: „A já jsem
jeho Tátalus.“

Vyslechl jsem ten strašlivý vtip s ledovým klidem.
„Orcus in saluto,“ pravil jsem vážně, umlčev ho nadobro těmito

prostými slovy.
Byl to geniální nápad. Znělo to jako latina; znělo to jako citát; znělo
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to jako cosi, co by vzdělaný Jiří Hoopler měl znát. Začervenal se lehce a na
tváři se mu rozhostil zmatený a nejistý výraz. Obrátil zraky ke stropu, snaže
se vzpomenout si, srovnat si cosi. Poté se jeho brýlemi zvětšené oči upřely
na mne pátravě, trochu podezíravě. Jsem snad nevědomec? Či jsem špatně
citoval? Nebo jsem si z něho nějakým divným způsobem tropil šašky? Ale
vyhnul jsem se pečlivě jeho pohledu. Pozoroval jsem po celý náš hovor
Leticiinu hezkou, ale nehybnou tvář a dospěl jsem k pevnému rozhodnutí,
že vyprostím její mysl z tohoto duchamorného ovzduší — než bude pozdě.
Pokud šlo o ni, mohli jsme si vykládat cokoli. Zvykla si již neposlouchat.

Jaká práva má tak zvaný kmotr? tázal jsem se v duchu. Práva sice nemá
žádná, ale má velké možnosti, smí radit a navrhovat. Zeptal jsem se náhle
Leticie, kdy se dá zapsat na universitu, jako by bylo samozřejmé, že bude
studovat na universitě, a počal jsem vychvalovat půvaby studentského
života v Bedfordu nebo v Holloway. Studentská divadelní představení,
výtvarné umění, má-li kdo zájem. Velmi příjemná děvčata, s kterými se lze
spřátelit. Výtečné diskuse. Sport. Veslaření. Tanec.

„Ale?“ řekla Alice.
„Proč ne?“ tázal jsem se.
Hoopler bystře pochopil můj úmysl. „Mohli bychom míť v rodině

roztomilejší studentku?“ pravil s okatou velkodušností.
„Ale výlohy!“ řekla Alice.
„Ty by vás nemusily nijak zatěžovat,“ prohodil jsem ledabyle a obrátiv

se k chlapci, otázal jsem se ho, kolik má zakázek na letadla. Bylo zřejmé, že
mne mladý Hoopler na dospělou osobu považoval za docela inteligentního
tvora, pokud jde o taje aviatiky.

Ponechal jsem jim čas, aby v sebe vstřebali pomyšlení na universitní
dráhu, a vrátil jsem se k němu později, když jsme my tři dospělí osaměli.
„Udělali jste pro ni tolik. Upřímně řečeno, chtěl bych teď pro ni udělat
víc.“

Nebránili mi. A Leticie pod záminkou, že mi ukáže tu hezkou zkratku
k nádraží, si se mnou uspořádala malé tete a tete. Bylo mi příjemné, že
ten rozkošný výhonek života, který byl krev z mé krve a kost z mé kosti,
kráčel vedle mne. Po prvé jsem ochutnával rodičovský pocit. Chutnal lépe,
než jsem si dovedl představit. „Jsi kouzelník,” řekla. „Nevěděla jsem ani,
že vůbec mám kmotra. A ty si tak najednou spadneš s nebe a vykládáš o
universitách a cestách do ciziny a o všem možném; pověz mi, je to vůbec
pravda, žes tu ?“
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„Zkus to,“ a ona se zastavila a hleděla na mne s hlavou šikmo
nakloněnou, jako činívala její matka, vyzývavě a nesměle zároveň. Ovinul
jsem jí tedy paži kolem ramenou a políbil jsem ji. Políbili jsme se oba. „Tys
zlatíčko,“ řekla a pokračovali jsme chvíli v chůzi, aniž jsme si už měli co říci.

Ano, to děvče je velmi důmyslné.
„Musíš se naučit mluvit dobře francouzský,” řekl jsem, uvolniv

napětí. „Žiji hodně ve Francii — nedřu-li se právě jako galejní otrok. Což
je jednou z příčin, že jsem tě dosud nepoznal.”

Cestou do Londýna jsem upadl v příjemné sentimentální snění o
tomto zajímavém přírůstku mého světa. Ano, vzpomněl jsem si na ni právě
včas. Nesmírně šťastný nápad. Není ještě příliš pozdě pro vzdělání. Mohu
pro ni ještě vykonat velké věci. Pošlu ji na universitu, postarám se, aby
měla pěkné šaty, povedu ji do restaurací a divadel, když přijedu do Lon-
dýna, svěřím ji společenskému vedení několika spřátelených dam, které
jsem poznal v důsledku své práce, zavezu ji do ciziny…

Naučí se ryzí franštině ve Francii.
Viděl jsem v duchu, jak ji všude provádím. Konečně budu mít

potěšení ženské společnosti, jiné než Doloresiny, aniž se tím prohřeším.
Přes to, že jsem nesčíslněkrát na sobě zakusil doutnající zlovolnost v

Doloresině povaze, napsal jsem jí o Leticii. Musil jsem napsat svůj obvyklý
dopis a přešel jsem mimoděk k námětu, jehož jsem byl pln, který tak
příjemně zaměstnával mou mysl.

Dolores odpověděla dlouhým listem. „Nyní tedy, když jsem přivykla
tragedii svého neplodného života, mi vmeteš v tvář dceru té druhé ženy,“
začala, a pak hanobila mou brutalitu, mou nesnesitelnou tupost. „A zatím
co mne opouštíš, prý kvůli svým báječným obchodním plánům, běháš ve
skutečnosti za tou hloupou courou, s kterou jsi se musil dát rozvést, a za
jejím harantem, který snad ani není tvůj.“ A tak dále.

„Proklatá ženská,“ řekl jsem, roztrhal jsem dopis, hodil útržky do
koše, opět jsem je vylovil a složil, abych se znovu potrýznil nej
vybranějšími statěmi. „Proč jen jsem jí to řekl?“

Tentokrát se Dolores podařilo mne opravdu rozhněvat. Přecházel
jsem kanceláří v Barrington Square, ačkoli jsem měl vyřizovat svou
obchodní korespondenci, zuře nad svévolným zhrzením svých tužeb. „Byl-
li kdy kdo předurčen k tomu, aby skončil vraždou,” řekl jsem, „je to
Dolores.“

To se stalo před třemi lety a od té chvíle byla Leticia příčinou stále
bouřlivějších výstupů mezi námi. Je to jedna z mála věcí, které nemohu

JAK SKONČILA DOLORES?

123
www.eknizky.sk



obrátit v žert. Leticie prochází nejvýznamnějšími lety v dívčím životě. Jsem
přesvědčen, že má bohaté dřímající schopnosti, ale mám dojem, že je
neprůbojná, příliš snadno s sebou spokojená, a nedostane-li se jí záhy
dobrého společenského prostředí a podnětného přátelství s
inteligentnimi lidmi, zvykne si provždy na všední, nedokrevný způsob
života. Ale mé snahy o její záchranu narážejí často na překážky. Nestačí
poslat ji na universitu, neboť, jak mi hlava koleje velmi jasně naznačila,
studentky si tvoří kroužky a skupiny podle svých duševních zájmů a
založení. „Nezajímá se dost o vnější svět, měla by mít více mimokolejních
styků,“ řekla ředitelka.

Bohužel pro ni nemám společnost. Můj londýnský život se soustřeďuje
kolem Parnas klubu, a — jak by řekla Dolores — „nevedu velký dům“. Jen
málo lidí přichází do mého bytu, tu a tam pořádám mládeneckou večeři
nebo pozvu nějakého spisovatele k sobě na čaj; a problém toho děvčete
mi znovu připomíná nesmyslné snobství a společenskou osamocenost mé
pařížské domácnosti. Mohl bych ji nahradit vzdělané a jemné prostředí
domácí snad nejlépe tím, že bych ji prováděl sám a cestoval s ní. Jelikož
nemám sestru, tetu nebo sestřenici, bude nutno nalézt nějakou ženu
bezúhonné pověsti, snad s dcerou, která by se jí ujala v Londýně. Byl bych
ji zavezl za hranice již dříve, nebýt jistoty, že bych tím vyvolal u Dolores
strašlivý výbuch.

A to mne přivádí k myšlence, s níž si již po nějakou dobu zahrávám,
totiž k otázce, zdali jsem již nedospěl k bodu, kdy je konečný rozchod
s Dolores nevyhnutelný, ne-li pro nic jiného, tedy aspoň proto, abych
si zachránil sebeúctu. Přimkne se ke mně zuby nehty, bude se rvát jako
divoká kočka a bude vřeštět ještě hůře. Myslím, že budu muset těžce platit,
ale až z toho vyváznu a omyji si rány, ta svoboda, ten míř!

Ani toto vykoupení však není jisté. Manželská pouta jsou
prapodivně ukuta a je zcela možné, že mne Dolores nepustí. Naše
manželské právo poskytuje straně, která se rozvodu brání, převážné
výhody. Nikdo si to neuvědomuje lépe než Dolores. Každý anglický
rozvod je proveden na základě vzájemné dohody. Není pochyby o tom,
že již Dolores nikdy nenajde muže, který by se jí tolik přiblížil, jako jsem
činil a dosud činím já, a myslím, že si toho není o nic méně vědoma,
než já. Musila by se spokojit útoky na člověka poměrně cizího a žít jen
z bezvýznamných šarvátek. Bylo by ovšem směšné nazvat její vztah ke
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mně láskou, nicméně já jí dodávám prestiž, já jsem jejím převládajícím,
podstatným a stěžejním zájmem, já jsem nejpodnětnější síla v jejím životě.
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6

(Torquéstol, 25. srpna 1934)

Byl to bratránek Jan, který mi zjevil, až kam zavedlo Dolores její zavilé
nepřátelství k Leticii. Jan se vžívá stále zdárněji v úlohu rozeného
účastného prostředníka. Virginie ho opustila pro jiného muže, s nímž se
hodlá spojit pro život, ale Jan ji nepřetržitě zaplavuje svým účastenstvím,
zkoumá co nejsvědomitěji, je-li vskutku šťastna, a zásadně nevěří
ubezpečujícím zprávám o „tom člověku“ — zkrátka nechce jí povolit
rozvod. „Věřím z té duše, že se jednoho dne ke mně bude chtít vrátit,“ říká
a nedá si to nikým vymluvit.

Vídám ho zřídka, ale od samého počátku si hluboce porozuměl s
Dolores. Zakládá si na tom, že rozumí lidem, a své pochopení pro Dolores,
tuším, považuje za jeden ze svých mistrovských kousků v tomto směru.
Ostatně rád věřím, že mu zpestřuje život. Přijíždí často do Paříže za svými
uměleckými zájmy v době, kdy jsem v Anglii, a pak s Dolores společně
obědvají nebo večeří a vedou dlouhé, vážné rozhovory o mém chování k
ní. Setkal jsem se s ním právě před svým posledním návratem do Paříže.
V jeho klubu „Paleta“ pracují malíři, a členové „Palety“ zatím navštěvují
můj klub „Parnas“. Vstoupil do jídelny, když jsem seděl u oběda. Zaváhal
na okamžik a pak přistoupil k mému stolu. „Mohu si k tobě přisednout?“
tázal se. Postřehl jsem, že na mne hledí s obzvláštní, nic dobrého nevěštící
vážností. „Jak příjemná náhoda,“ řekl jsem. „Právě začínám.“

Poručil jsem si oběd a chvíli jsme seděli mlčky. Byl příliš zaujat
vlastními skrytými myšlenkami a city, aby na mne promluvil, a já nikdy
nevím, o čem bych s ním mluvil. Myslím, že ví, že ve mně vzbuzuje nejasný
pocit pohrdavé nechuti, který si sám nedovedu vysvětlit. Ale nejsem si
jist, zda si to neuvědomuje. Zpravidla se mi podaří dobírat si ho a vytěžit
trochu nakyslé legrace z jeho věčného — citového tremola. Tentokrát však
ve mně — nevím proč — selhal humor od samého počátku.

„Vídám někdy Dolores, Štěpáne,“ začal znenadání.
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„Vím.“
„Není zdráva. Říká, že trpí nespavostí.“
„Jako bych to nevěděl!“
„Nevypadá dobře.“
„Ach ovšem. Meč — příliš břitký — opotřebuje pochvu.“
„Je vyčerpaná a přepadlá v tváři.“
Záměrně jsem špatně rozuměl.
„Neřekl bych, že to je stáří. Ne. Příliš se líčí, není již ovšem nejmladší,

a to ji, myslím, rozčiluje a poslední dobou všechno nesmírně přehání. Je
den ze dne horší, Jene. Horší a horší. Ale není to stáří.“

„Neřekl jsem, že to je stáří,“ pravil Jan mírně. „Řekl jsem, že vypadá
vyčerpaně a přepadlá v tváři.“

„Nevím, co by ji mohlo vyčerpávat a po čem by mohla být přepadlá,
ledaže pomyšlení, že nemá, co by ji vyčerpávalo, jí nedá v noci spát, a to ji
vyčerpává.“

„Nevím,“ řekl bratránek Jan, „nevím.“
Myslil jsem si, že bychom mohli změnit námět a položil jsem mu

několik přátelských otázek o jeho práci. Kdy bude mít zase výstavu, a líbí-
li se mu ty žánry, které se v poslední době tolik ujímají. Odpověděl mi
poněkud roztržitě a vrátil se k Dolores. „Víš,“ řekl a odmlčel se, „myslím,
že je Dolores velmi nešťastná.“

„Chceš nám snad nějak poradit ?“ tázal jsem se v nastalém tichu.
„Ta žena tě zbožňuje,“ řekl. „Hned od počátku tě zbožňovala.

Pozoroval jsem to v těch krásných zašlých dnech v hotelu Malta. Bylo v
tom něco nádherného — největší vášeň života. Není to žena, která miluje
lehce.“

„Můj Bože, ne,“ řekl jsem. „Koho miluje, toho tresce.“ „Vyplývá to
z intensity jejího cítění,“ pravil. „Žádná žena nikdy nedarovala své srdce
tak úplně. Čeho kdo lehce nabyde, toho si ovšem neváží. Ale je pravda,
Štěpáne, že ji děláš strašlivé nešťastnou. Pochybuji, že si to uvědomuješ. Ta
poslední záležitost!“

„Jaká poslední záležitost?“
Pokrčil rameny. ,, Zajisté mi rozumíš!“
„Poslední záležitost nebo jiné záležitosti! Co mají mé záležitosti —

mám-li nějaké — společného s tebou, Jene ?“
Stáhl rty. „Konec konců jsem tvůj nejbližší příbuzný. Slíbil jsem, že s

tebou promluvím.“
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„Slíbil jsi Dolores ?“
„Ano.“
„A teď snad laskavě zanecháš těch okolků a řekneš mi, oč vlastně jde.“
„O to děcko.“
„O které děcko ?“
„Tvé vlastní maso a krev, Štěpáne!“
Začervenal se. Z jeho očí přímo čišely pohoršené výčitky. Zadýchal se

trochu.
„Jene,“ řekl jsem velmi mírně. „Chceš snad říci — chceš snad naznačit

něco — až moc hrozného — o mně a o mé dceři ?“ Přikývl.
Co jsou doby, kdy se v nás ozve starý Adam, vyzývaje k nepředložené

ráně. Ale Nový Adam naší civilisace byl ve mně dosti silný, aby mne
zachránil před ostudnou veřejnou rvačkou v jídelně Parnasu.

„Nemohl jsem tomu věřit, Štěpáne,“ pokračoval, lapaje po dechu, ale
neúmorně, „dokud — dokud mi Dolores nevyjevila — nevyjevila — nu,
všechny podrobnosti.“

„Co tím míníš?“
Zajíkl se.
„Nuže ?“
„Věci, které jsi jí řekl. Tón, kterým o tom děvčeti mluvíš. Dolores je

vnímavá…“
„Nevzdám se vlastní dcery, protože si Dolores libuje v špinavých

myšlenkách!“
„Ale považ, jak ta věc vypadá.“
„Ty tomu věříš, Jene…?“
„Na tom nezáleží. Ponech mne stranou. Prosím tě, prosím tě snažně,

Štěpáne! Nesoudím tě. Pro mne je pouze důležité, že Dolores vidí v tvé
dceři — och, je to opravdu strašné, Štěpáne — vidí v ní — svou soupeřku.“

„A ty?“
„Ach, o mne přece nejde! Vždyť jsem tu mladou dámu ani neviděl.“
„Dolores rovněž ne.“
„Vidí tvé poblouznění.“
Zahleděl jsem se na okamžik na Janovu tvář, všecku roznícenu

složitými vzruchy.
„Jene,“ řekl jsem rázně. „Vraťme se k skutečnostem. Proč si nezameteš

před vlastním prahem, místo abys mi pokálel můj ? Proč nepovolíš rozluku
té své nešťastné Virginii ?“
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Janova tvář se bolestivě stáhla. „Chceš-li se uchýlit k nízké taktice
,zub za zub‘ “ — pravil, nedokončiv větu.

„A není to zub za zub,“ šeptal, schýliv hluboce hlavu nad svůj
jablkový koláč.

„Připouštím, že ti nemohu vrátit nic tak ohavného, jako jsi dal mně, “
řekl jsem.

Pozvedl hlavu. Jeho tvář měla mučednický výraz. Mučedník, který
vykonal svou povinnost a dojídá jablkový koláč, jako by to bylo žíněné
roucho a trny. Zdálo se, že se skutečně zalyká. Zírali jsme na sebe beze
slova. Vzpomínám si, že jsem si všiml, že se jeho velké šedé oči snad ještě
rozšířily a jeho spodní víčka poklesla. Má pod nimi vyvstalé slzní váčky
a rozměklá ústa a krk. Bude z něho jednou stařec s odporně visutými
tvářemi, ba ano.

„Co jsem udělal,“ řekl jsem, „že mám ženu, která je nebezpečný
šílenec, a bratrance, který je nebezpečný idiot? Tohle tedy je nejnovější
zápletka! Nuže… Nevím, co říci, Jene. Nevím, co mám dělat. Jsem… celý bez
sebe.“ Byl to chabý výraz, je to chabé rčení, ale nic jiného nenapadlo mou
zchvácenou mysl. Tak jsem to tedy opakoval: „Jsem celý bez sebe!“

„Řekl jsem vše, co jsem měl říci,“ pravil Jan. „Jako je Bůh nade mnou,
Štěpáne, dal bych za to vše, abych to nebyl musel říkat.“

K tomu jsem rovněž neměl co dodat.
Byli jsme příliš dobře vychováni, abychom se vyřítili z místnosti.

Dokončili jsme oběd v bezhlesé, bezdeché důstojnosti.
„Nechci sýr,“ řekl jsem sklepníkovi, „a žádnou kávu.“
„Nechci sýr, děkuji,“ řekl Jan. „A kávu nahoře.“
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7

Vrátil jsem se z klubu do svého bytu a třásl jsem se hněvem. To je víc, než
mohu snést. Tentokrát mne Dolores vskutku rozlítila, ne, takto jsem ještě
nikdy nezuřil. Konečně něco objevila, co nemohu brát na lehkou váhu.
Pronikla mým obranným ironisováním sebe sama a celého světa, a zasáhla
mě až clo morku.

Chtělo se mi zbít toho hlupce Jana a poté odjet do Paříže a zabít
Dolores, avšak bylo mi zřejmé, že se mé city nesmějí stát vodítkem mých
činů. Ostatně jsem věděl, že by Dolores tuze vyhovovalo, kdybych ji zabil
s výhradou, že bych tak učinil přiměřeně dramaticky a veřejně. Při
nejmenším by se jí zamlouvalo ono pomyšlení, než bych se do toho
opravdu pustil.

Přehnané myšlenky o pohromě, kterou rozpoutala a jež se už nedá
zastavit, mi vířily myslí. Rozhlašuje-li se všude, že jsem posedlý
krvesmilnou vášní k Leticii, pak by působilo jako poloviční přiznání,
kdybych teď přestal o dceru pečovat. Octl jsem se v slepé uličce. Jediný
prostředek, který mi přišel na mysl, bylo odjet neprodleně do Francie a
přimět Dolores, aby přijala Leticii v naší pařížské domácnosti, ukazovala
se s námi ve společnosti a smyla ohavnou špínu, kterou potřísnila naši
pověst. Byl jsem si však plně vědom, že Dolores za žádných okolností není
žádoucí společnice pro mou plachou, společensky nezralou Leticii.

Jak dalece se rozšířila ta špinavá zpráva jsem nevěděl. Snad se s ní
svěřila pouze Janovi, aby ho tímto zvláštním projevem důvěry podnítila
k činnosti, nebo snad to přednesla celému pařížskému kroužku známých,
jako poslední hrozný skutek svého netvora. V své naivitě, do které jsem
patrně upadl po otřesu a rozčilení, jímž jsem prošel, zapomínal jsem, že
cokoli by vyprávěla, a kdyby to bylo opakováno sebe častěji, neuvěřil by
tomu plně nikdo. Je sice pravda, že lidé do jisté míry uvěří téměř všemu
hanlivému o vás, o mně, či o komkoli jiném. Zvláštním rysem v lidské
povaze je náchylnost k víře, že naše nejhorší skutky zatím nevyšly najevo.
Ale neuvěří zpravidla více, než co příjemně polehtá jejich obrazotvornost.
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Jejich požitek začíná a končí tím, že ukáží prstem. Nepřeji si však, aby
někdo ukazoval prstem na Leticii.

Teprve po dvou neobyčejně zlých nocích bez jiskřičky humoru jsem
pojímal věci méně tragicky, pohlížeje na ně v tomto správnějším světle.
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8

(Torquéstol, 26. srpna 1934)

Když jsem se vrátil k Dolores do Paříže, byl jsem opět více méně ve své
kůži. Po svém obvyklém způsobu snažil jsem se naklonit si Dolores co
nejvíce a vyvolat v ní nějakým zázračným zaklinadlem nával
velkodušnosti, v němž bych ji mohl přemluvit, aby pozvala Leticii do
Paříže, alespoň na nejkratší potřebnou dobu k tomu, aby bylo vyvráceno
to ohavné nařčení. Zapomínám vždycky na zarytou zášť své ženy. Já sám,
který vždycky zchladnu po prvním drsném, nezvládnutém vzkypění,
nepochopím do konce svého života tvrdou zavilost její zloby. Dolores
nikdy nepustí, čeho se zmocnila. Drží se i každé lži, kterou kdy vyslovila.
Mou náchylnost k smíru považuje za slabost a těží z ní tím, že uchvátí, co jí
postoupím, ale sama nevydá nic.

Když si Dolores uvědomila, kam směřuji, přijala to prostě jako nový
prostředek k prosazení své dravé vůle proti mně.

„Tentokrát,“ řekl jsem, „mne nezdeptáš!“
Kolikrát jsem již řekl „tentokrát“. A vždycky jsem povolil.
„Nedám se odloučit od vlastní dcery ani tebou, ani nikým jiným,“

vyrazil jsem.
„Tak daleko to tedy došlo! Tak daleko! Jsi poblouzněn k

nepříčetnosti!“
„Zastavím ti příjem.“
„Podám žalobu o výživné.“
„Snížím ti příjem na polovinu.“

„Zažádám si o rozvod. Ano, Štěvo. A budeš se hezky vyjímat před těmi
svými ošuntělými anglickými krásotinkami, až jim tě vypodobním před
soudem. Tvá vlastní dcera — pokud to ovšem můžeš vědět — jako tvá
souložnice! To tedy určitě způsobí poprask v Londýně, to mi věř. A ona
nebude jediná. Ne. Tví přátelé nejsou tak mlčeliví jako ty. Slyšela jsem
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všelicos. A ten tvůj tajný byteček! Nu, dost ses ho přede mnou
naschovával… ale neslyšel jsi snad ještě o soukromých detektivech?
Namočím do toho tu tvou Kamilku Bronteovou. A jiné. To vrhne
rozkošné světlo na tvou edici Cesty svita a tvůj Nový Humanismus a
všechno ostatní. To jim rozhýbe jazyky. Tak vidíš, Štěvo, miláčku, raději si
to rozmysli. Rozmysli si to dobře. Ani mi nenapadne, abych si sem nasadila
tu tvou nečistou malou Miss, aby mne nakonec vyštvala z vlastního bytu.
Udělej si z ní písařku. Na to se tak nejlépe hodí. Nebo ji dej do učení k
švadleně — jestliže vůbec jsou švadleny v Anglii — ať se naučí pracovat…“

A tak dále.
A pak za necelou hodinu jsem se stal předmětem milostného útoku.

„Miluji tě. Podívej se, jak tě miluji. Proč mi nechceš rozumět? Proč děláš
všechno, abys mne zarmoutil? Udělala bych pro tebe všechno —
všechno!“ „Kromě…“

„Nezačínej o tom znovu; netrap mě zase. Což by to mohla nějaká žena
snést? Jaký jsi blázínek a jak umíněný!“
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9

Mnohem dříve než vypukl náš spor o Leticii, došlo mezi námi k hádce pro
manžele Bennielsovy. Markéta Bennielsová byla naše kuchařka, František
Benniels náš šofér, a Dolores se snažila z naprosto nevyzpytatelných
důvodů je zničit. Pocit nicotné bezmocnosti, který ve mně teď vzbuzuje
představa Leticie, se ve mně ozýval i ve spojení s Bennielsovými, jenže
snad ještě hlodavěji, palčivěji a trapněji. Podle jména jsem byl jejich
zaměstnavatelem, a byli ukrutným způsobem připraveni o chleba.
Podporuji je tajně, ale nemohu přimět Dolores k tomu, aby se obměkčila.
Vyhradila jim již pevné místo v své nenávistné soustavě.

A přece je objevila ona. Poznali jsme je náhodou, když jsme projížděli
vozem podél zámečky vroubené Loiry. To bylo asi před šesti či sedmi lety.
Dolores tehdy trápila zkažená stolička a byla velmi nervosní; zubní lékař
se patrně dopustil strašlivých zločinů, bůh sám ví, jakých; a já jsem se
vrátil do Paříže, abych ji zavezl někam na venkov a uklidnil ji. Zanevřela
na turisty a hotely jimi navštěvované — ale to již je zvykem mezi turisty
na celém světě, že opovrhují, zapírají a vyhýbají se ostatním turistům — a
rozhodla se, že objeví v malých nenáročných hostincích zvolna vymírající
umění francouzské domácí kuchyně. Zpravidla jsme je shledali již v
pokročilém stupni rozkladu, sdruženém s neskonale primitivním příslu-
šenstvím a hejny much. Avšak u Bennielsových tomu bylo zcela jinak.
Jejich malý hostinec zářil čistotou, náš oběd byl mimořádně chutný a ceny
neslýchané levné. Ano, skromnost Bennielsových byla upřímná a
nefalšovaná. Z laťkové zahradní besídky, v které jsme jedli, bylo vidět
půvabný zákrut ocelově modré řeky, a v dáli se tyčil za skupinou štíhlých
stromů amboiský zámek, jako velká druza křemenitých krystalů nad menší
druzou svého lenního městečka.

Řídil jsem vůz sám a neměli jsme s sebou šoféra. Jiný muž ve voze
mi jde vždycky na nervy. Dolores na něho zpravidla bez přestání mluví.
Měl jsem nějaké nesnáze s motorem, a když jsem se tázal po nejbližší
správkárně, nabídl mi František, že mi provede opravu sám, což učinil
dovedně a ochotně. Byl dříve šoférem. Je jedním z těch útlých,
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jemnorysých Francouzů, kteří mají neskonale obratné ruce. Uvědomil
jsem si naráz, že pěkně provedená laťková mříž naší besídky a půvabná
zahrada jsou jeho dílem.

Mezitím upravila Markéta mísy a obsluhovala nás zručně a úsměvně.
Zřejmě v nás spatřovali nenadálý dar nebes, pohlížejíce na nás jako na
onoho pohádkového anglického milorda, o němž v zapadlých končinách
dosud sní dobří francouzští hostinští. František mi ostatně dal jasně
najevo, že ještě nikdy nevstrčil hlavu pod kapotu příjemnějšího vozu než
je můj. Napadlo mi, že to je právě ono uklidňující místo, kde by si Dolores
mohla odpočinout, kde by se nám podařilo zaplašit, ba docela odklidit její
touhu střelit toho ničemného zubního lékaře do úst a zeptat se ho, jak
se mu zamlouvá bolest v ústech a pomstít se nějak za to, co jí řekl, nebo
udělal, nebo opominul učinit. Zde bychom se mohli usídlit a podnikat
výlety k různým zámkům po proudu a proti toku řeky, kochajíce se při tom
vědomím povznešenosti nad nízkým, všedním, v hotelích se hemžícím a
výletními autokary se projíždějícím turistickým davem.

Naznačil jsem svůj nápad a Bennielsovi jej přijali s upřímným
jásotem. Změnili se naráz v staré oddané rodinné služebníky. Jejich
hospůdka se stala tělem i duší naší. Udělali nám všechno, co nám na
očích viděli. Odpoledne jsem vozil Dolores na loďce a ona chválila krásu,
zajímavost a nekonečnou rozmanitost francouzské krajiny u srovnání s
bezmeznými vadami Anglie. Přitakával jsem.

Večeře byla skromná, ale dokonale připravená, s výtečnou číší
vouvrayského. Zdálo se, že si pro nás měsíc zvláště umyl a vyleštil tvář,
Dolores nešetřila své něžné pleti v projevech něhy ke mně. Náš pokoj se
blýskal čistotou, a než jsme ulehli, ujistila nás Markéta, že k snídani budou
čerstvě vypečené houstičky a výtečná káva.

„Kde jinde bychom našli tak civilisované lidi,“ tázala se Dolores.

„Kde jinde ?“ opakoval jsem.
Markéta bývala dříve ve službě. Ráda prý něco ušije nebo vyžehlí,

bude-li si Madame přát. Učiní to mileráda, připomínalo by jí to
spokojenější, bezstarostnější dny.

Za těchto blahodárných okolností se Dolores rozvinula v opravdu
velkou dámu. Velmi ochotně si dala posloužit hostinskou, která kdysi
byla obratnou komornou, potřebovala různé opravy a malé službičky, a
zatím, co jsem seděl a pokuřoval v laťkové besídce ve stavu mimořádného
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uspokojení, doléhaly ke mně shora zvuky nepřetržité přátelské
konversace.

Doloresin hlas plynul neutuchajícím vlnivým tokem, nesa se s
blahosklonnou vznešeností. Markéta odpovídala s účastí i náležitým
odstupem. Dověděla se rychle, že jsem bohatý muž, který nevydává knihy
ani tak pro zisk, jako spíše ze záliby a pro neskonalý, byť i neokázalý
politický vliv, který mi mé povolání propůjčuje, že Dolores byla v
předchozím manželství princezna, přes to, že již neužívá svého titulu, že
je kromě toho spřízněna prostřednictvím rodu Stewartů a rodinou svého
otce s britským královským rodem. Markétě byly rovněž kladeny otázky o
její minulosti, přítomnosti a vášních. Má děti? Pouze jednoho syna, který
již slouží ve vojsku. Tragedie Doloresina života byla také odhalena: její
bezmezná touha po potomkovi, a ovšem i její vášnivá láska ke mně, její
oddanost, nevyčerpatelná oddanost. Dověděl jsem se, že jsem vždycky
odpíral dát jí dítě. To bylo pro mne novinkou. Miluje Markéta svého
manžela? Ano, ale Dolores se naléhavě domáhala podrobností. Markéta,
jak se zdálo, teď na takové věci nechce příliš myslit. „Pas souvent… Pas
beaucoup… Mais non Madame, Pas comme ca… Jamais madame.“ Tíží ji
jiné starosti. Hospůdka málo vynáší. Jsou dny, kdy lituje, že opustila
službu…

Markéta byla žena náchylná k zdravé plnosti, s rozumnou, mírnou a
příjemnou tváří, zdravou pletí a pokojnýma, vnímavýma očima. Shledal
jsem, že na mne často spočívaly s výrazem střízlivého uznání. Ona a já
jsme si byli hned od počátku nakloněni a zůstali jsme tak až do konce. Ale
pozoroval jsem, že má své pochybnosti o Dolores.

Dolores jich však neměla o ní. Prohlásila ji za prostou, ale vysoce
inteligentní ženu, selku ovšem, ale nesmírně chápavou. Naparovala se
před ní, jako by Markéta byla obzvláště lichotivé zrcadlo. Vždyť jí tak
málokdo opravdu rozumí. Říkala, jak miluje krásnou prostotu Marketina
malého hostince. Jak ji unavuje námaha a neupřímnost pařížského
společenského života, jak prodejná a nemravná je elegantní společnost,
s kterou se musí stýkat, jak často přemítá, nebyla-li vlastně určena pro
klášterní život. Nebýt mne, věří, že by se již byla uchýlila mezi klášterní
zdi, snad by teď již byla slavnou abatyší. Ale musí myslit na mne. Jsem
tak dětinsky závislý a nevypočitatelný. Kvůli mně se musí elegantně šatit
a skvěle vystupovat — často, když je smutná a její duše vyprahlá. Ona
prohlédne povrch věcí až na dno, já naproti tomu mám mělčí a šťastnější
povahu.

JAK SKONČILA DOLORES?
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Snažil jsem se nevšímat si Doloresiny rostoucí sdílnosti, přehlížel
jsem záměrně ta otevřená stavidla, jimiž ustavičně proudily mně již
převelice známé výlevy. Hleděl jsem jí jen zabránit, aby mne nepředváděla
jako živý důkaz, nedomáhala se mého svědectví a nevystavovala mne na
odiv. Hned z počátku se mi zdálo, jako bych zahlédl v Marketiných očích
při těchto důvěrných sděleních rychlý záblesk, jelikož jej však Dolores
zřejmě nepostřehla, nevěnoval jsem mu pozornosti.

Hospůdka se nevyplácela. Ale Markéta přece jen váhala, než ji
prodala a vložila svůj osud do našich rukou, a já vím, že se nakonec vzdala
jen proto, že usoudila, že mi může důvěřovat. Byla to ona, která zařídila
prodej a všechny obchodní stránky jednání, protože to byla žena, nadaná
obchodním duchem.

Spravovala hostinec, spravovala svého manžela, a když jsme ji s
Františkem usadili v své pařížské domácnosti, jsem si jist, že věřila, že bude
s to spravovat také Dolores a mne. A snad by se jí to bylo i podařilo. Z
počátku se věci utvářely znamenitě. Dolores se honosila přátelům novou
kuchařkou a šoférem. Prostí lidé ovšem, říkala, ale pravá, nefalšovaná
francouzská domácí kuchyně. Vykládala Markétě ustavičně svůj životní
příběh, své citové zážitky, začínajíc znovu a znovu a vymýšlejíc nespočetné
množství obměn.

Avšak za mého pobytu ve Švédsku se přihodily nějaké záhadné věci.
Nevím, co se stalo, ale pravděpodobně nic horšího, než že Dolores náhle
postřehla onen záludný záblesk v Marketiných očích. Markéta měla
mimické nadání. Snad jednoho dne vstoupila Dolores tiše a neočekávaně
do kuchyně a objevila, jaký obraz si její oddaní služebníci o ní ve
skutečnosti utvořili. Nevím, přihodilo-li se ještě něco jiného, neboť Dolo-
res mi to neřekla. Až po tuto krisi, to je po necelý rok, vyznačovala se naše
pařížská domácnost nebývalým klidem a pohodou.

Poté jsem se jednoho dne vrátil nečekaně do Paříže a našel jsem
Marketu v slzách a Františka ve vzpurném rozhořčení s čtrnáctidenní
výpovědí v kapse. Markéta, uplakaná, ale svědomitá ve svých
povinnostech až do konce, mi sdělila, jaká rána je postihla. František
neříkal nic; nevěděl, co by řekl, ale konal svou práci, svolávaje všechny
ďasy na Madame, na Paříž, na mou domácnost, na službu, na celý svět a
posléze, když shledal, že není v mé moci výpověď odvolat, i na mne. Byl
tiše, ale hluboce nešťasten.

„Ale proč jsi to udělala ?“ dorážel jsem na Dolores.
„Byl bys tak laskav a ponechal vedení domácnosti mně?“
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„Ale vždyť, proboha, ty lidi nemůžeš vyhodit na dlažbu bez důvodu.
Prodali kvůli nám svůj hostinec.“

„Krásný hostinec. Přissáli se k nám jako klíšťata.“

Když jsem na ni naléhal, uchýlila se k obvyklým nesmyslným vytáčkám.
Jsou prý jejími nepřáteli. Vždycky se proti ní spolčuji s jejími nepřáteli.
Nemůže s nimi žít pod jednou střechou.

„Trvám na tom, abys mi tu věc vysvětlila podrobněji.”
„Trváš na tom — trváš!” ječela a pošklebovala se Dolores. „Můj byt a

mé služebnictvo. Jak jen to dělávali kdysi v Anglii ? A nechceš snad, Štěvo,
abych ti připíchla na šos utěrku?”

„Ďas aby to všechno spral!” klel jsem, věda, že opět vyhrála. Ubozí
Bennielsovi byli vyhozeni se vším všudy. Markéta nás opouštěla s
vyčítavým pláčem a já jsem se musil tajně postarat, abych jim pomohl k
ubohému malému hokynářství v sousedství. Podařilo se nám zkazit jim
život a obrátit všechno jejich radostné očekávání v hořkost. Byl jsem to
já se svým šalebným zdáním odhodlanosti a důvěryhodnosti, který jsem
je vystavil Doloresině zaryté nesnášelivosti ke každému jinému lidskému
tvoru.

Takové věci mne přivádějí naprosto z míry; nemohu je obrátit v žert.
Dělá ze mne člověka, který se zpronevěřuje svým slibům, ať přímým či
nepřímým. Dovedu nalézt legrační stránku téměř ve všech našich
ostatních šarvátkách, ale nikoli pokud jde o Leticii nebo o Bennielsovy. V
obou případech cítím, že ze mne učinila podvodníka a bezectného člověka,
a takový pocit nelze odbýt vtipem. Z duše se mi příčí, vidím-li, že někdo
napálil služebníka nebo zaměstnance. Hospodářsky podřízení lidé jsou
v podstatě slabá třída. Jsou někdy nepříjemní, ba nesnesitelní, ale jak
strašlivý život porobené nejistoty vedou! A jak bychom žili bez nich?
Toliko utopická reorganisace celé pracovní soustavy by se bez nich mohla
obejít. Téměř všichni z nich hledí s nedůvěrou na naši moc vměšovat
se do jejich záležitostí a křivdit jim, a mají k tomu věru pádné důvody.
Bennielsovi na mne vsadili. Markéta pokojné tváře a klidných očí
rozvažovala o mé povaze, posoudila ji kladně a pojala pak ke mně, podle
zvyku lidí jejího typu, neomezenou důvěru.

Po vypuzení Bennielsových prošel naším bytem celý zástup služebnictva, z
nichž žádný a žádná nezískali mou náklonnost v průběhu přízně a důvěry,
náhlých výčitek, pronásledování, výpovědi a nectného propuštění, jímž
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prošli. Zachoval jsem olympský chlad k jejich bouřím a utrpením. Jakmile
se jejich osud blíží kritickému vyvrcholení, odjíždím za obchodem. Naše
nynější služebnictvo se skládá z manželské dvojice Schweitzerových z
Alsaska, dále z Marie, Alfonsa a pokojské. Marie je stále ještě Doloresinou
důvěrnicí. Schweitzerovi vypadají zlověstně a záludně a chovají se
podlézavě. Muž šilhá, má dlouhý vpadlý obličej a vyvíjí strašlivou
horlivost. Šuká kolem mé osoby, posluhuje při stole a snaží se být vtíravě
užitečný. Je velmi obratný mechanik a myslím, že dovede výtečně páčit
zámky. Je z těch lidí, kteří se náhle a zcela nehlučně objeví ve vašem pokoji,
aniž zdánlivě otevřeli dveře. Z počátku jsem měl dojem, že se s Alfonsem
nesnáší, a očekával jsem zvědavě, jak se věci vyvinou, ale došlo mezi nimi
k dorozumění a Alfons je teď v kuchyni vítán.

Jestliže se však ti chudáci spikli, aby spolu ukuli nějakou malou
zpronevěru, buď jim Bůh milostiv, neboť Dolores má pro to jedinečný čich
a nezná slitování.
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Je to pouhá maličkost, ale patří sem a já jsem opravdu všecek nesvůj při
pomyšlení, co se stane s tou ubohou číšnicí s vyrážkou. Dolores se chvěje
chorobným strachem před jakoukoli nákazou a kromě malomocenství je
tu pouze jediná nakažlivá choroba, na kterou si je s to vzpomenout.
Jakmile spatří skvrnku nebo uhřík na lidském obličeji, hned jí vyvstane na
mysli syfilis.

Ale vyrážka onoho děvčete je očividně toho druhu, kterým si Pánbůh
dobírá cudnost jistého typu dospívající mládeže. Dolores na to děvče den
dva nevzpomene a pak si ho opět povšimne. Vidím, jak se její lornět upírá
na příští nic netušící oběť. Vím, že nebude dlouho trvat, a Dolores se
zvedne a bude se domáhat, aby byla věc vyšetřena správou hotelu. Uvidím,
jak zamíří ke kanceláři s výrazem zvláštního napětí, s nervosním, ale
odhodlaným potrháváním svých ošperkovaných rukou. Nemá smyslu,
abych v takových chvílích zakročoval. „To je moje záležitost, Štěvo,“
prohlásí, „je to moje věc!“

Učiní-li to, je pravděpodobné, že Hunotovi děvče propustí. Ovšem,
budou-li rozumní, propustí je pouze na oko a zaměstnají je někde, kde
nebude Dolores na očích, ale nejsem si Hunotovými docela jist.

A ta druhá věc je vlastně jenom bezvýznamná mrzutost, které bych se,
nebýt svého stále se vzmáhajícího rozhořčení nad Dolores, snad dokonce i
nešetrně zasmál. Anglická matka a syn mi již nepřejí přátelského „dobrého
jitra“ a „dobrého večera“, nýbrž uhánějí mimo mne, kdykoli se potkáme, s
odvrácenou tváří. Cítím spíše, než vím, co se vlastně přihodilo.

Potkají-li mne, odvracejí pouze tvář, ale zahlédnou-li Dolores, vyvolá
to v synovi žhoucí rozpaky, úpornou, křečovitou nevidomost. Je zřejmé,
že ještě nikdy nikoho záměrně neignoroval — a nebožák se tím všecek
zajíká a chvěje. Máteř naproti tomu ani nezapírá svou pohoršenou hrůzu.
Zkvočnatí ještě více. Kvoká na syna, aby se jí těsně držel. Třese se ještě
více než stará baronka a viditelně se nafoukne, asi proto, aby se docela

141
www.eknizky.sk



nezhroutila. Uvědomil jsem si, že je něčím neuvěřitelně, nemyslitelně
pohoršena.

Pokud si mohu domyslit, stalo se asi toto: jednou po večeři, snad
na terase, přiblížila se Dolores k mladíkovi a zapředla s ním důvěrný
rozhovor. Vím ostatně zcela jistě, že se ho zeptala, je-li panic. Za prvé to
vím proto, že je to oblíbený tah Doloresiných spřátelených žen, kdykoli
se seznámí s dospívajícím hochem, a za druhé proto, že nedávno spustila
jeden ze svých výlevů o pokrytecké nevinnosti a licoměrné stydlivosti
britské mládeže. „Francouzský chlapec v jeho věku,“ začala…

„Já vím,“ řekl jsem. „Vím.“
Sexuální výchova dospívajícího muže, milovnické přednosti

mužských příslušníků jednotlivých národů tvoří nevyčerpatelně
vzrušující námět zábavy dam Doloresina duchaplného a oslňujícího
kroužku. Podle nich nestojí Američané v lásce ani za mák a Angličané
jak by smet. Jsou otroky svých citových zábran, vzrušitelní, ale nejapní.
Na druhé straně stupnice pak stojí mocná, ale odpuzující zdatnost negra
a gorily. Rasputin je zcela zvláštní případ, který tyto ženy stále ještě rády
přetřásají. Jejich obrazivost se jím kochá. Milovník u nich přestává být
milencem; stává se technikem, virtuosem, vystavený odhadujícím zrakům
znalkyň. Skutečný cit ovšem před touto příšernou podívanou prchá v
nekonečných úzkostech, asi jako činí naše vystrašená anglická dáma.
Zájem v sexuálním učednictví synově nebo synovcově se rozrůstá u tohoto
druhu žen v horečnou posedlost. Je nesmírně důležité, aby byl chlapec
zachráněn, stůj co stůj, aspoň před společensky nevhodnými svůdnicemi.
Tetičky a drahé přítelkyně se vždycky ochotně obětují, aby byl zachován
normální běh věcí. Značné odvětví moderního písemnictví vzniklo
výhradně pro tento účel; jsou to vesměs romány syrupově sladké,
přetékající milostností a citem — neboť vtip by pokazil všechno. Ne aby
vám snad napadlo označit je slovem pornografie, vždyť to jsou hluboce
závažná literárně sociologická díla.

Tyto věci se odehrávají mimo mne; pokouším se přehlížet je, ale
nejsem postižen ani slepotou ani hluchotou. „To je moje záležitost, Štěvo!“
Muže v každém věku třeba vést za nos a balamutit pro jejich vlastní dobro.

„Věděl, co je panic?“ tázal jsem se.
„Myslil, že je to mladý mnich,“ odpověděla rozhořčeně.
Rozdurdila se ještě více. „Štěvo, ten šestnáctiletý chlapec, končící
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právě střední školu a chystající se do Oxfordu, nemá ani potuchy o
významu panictví.“

„Víš to docela jistě ? Snad jen o tom s tebou nechtěl hovořit. Přivedla
jsi ho asi do strašlivých rozpaků, sebral se a odešel.“

„Ano. Představ sil“
„A pak sis přisedla k mamince, aby sis s ní hezky od srdce popovídala,

že ?“
„Zrudla a zatvářila se, že mi nerozumí. Vůbec nechápu, co míníte,

vycedila — takhle — vstala a odešla do domu.“ „A tys umírala touhou po
rozmluvě.“

„Je hloupé nemluvit. K čemu máme dar řeči ? Bůh na vás, Angličany,
vysypal roh hojnosti…“

„A my se chováme zdrželivě. Ale teď již méně, než bývalo zvykem —
daleko méně. Proč si tolik potrpíš na sexuální narážky, Dolores, proč se
jimi stále oháníš v každé rozmluvě, kterou navážeš s cizími lidmi ?“

Přistavil jsem si židli k pohovce, na které odpočívala, a posadil jsem
se. Uvažoval jsem o jisté věci již několik dní.

„Budu snad musit vyslechnout kázání o slušném chování, Štěvo — a
odtebe?“ tázala se.

Zapálil jsem si doutník. „Chtěl bych ti něco upřímně říci,“ řekl jsem.
„A rád bych, abys mi odpověděla.“

„Mohla bych ti něco upřímně říci o tobě, kdyby se mi zlíbilo.“
Tentokrát jsem s ní chtěl opravdu vážně promluvit a nedal jsem se jen

tak odbýt. „Chtěl jsem se tě zeptat, proč vždycky mluvíš o sexu a špíně,
proč vedeš všechny ty chlípné řeči.“

„Kde jsem se jim naučila?“
„To se mi zatím nepodařilo zjistit. Patrně v té své polyglotské škole v

Monacu. Je to“ — připravil jsem si v mysli větu — „nakažlivé ochuravění
mysli. A když spolu cestujeme a setkáme se s normálními, slušnými lidmi,
kteří této nákaze nepodlehli, vidí v tom nesnesitelnou urážku.
Nesnesitelnou, věř mi. Od doby, kdys sem za mnou přijela, je můj život
otráven, rozčiluji se…“

„Má tohle snad zase být jedno z tvých oblíbených ultimat, Štěvo?“
„Neměl jsem to v úmyslu.“
Posadila se a uchýlila se k osvědčené taktice obranného útoku.
„Štěvo, často si myslím, že nevím, proč tě miluji. Proč tě snáším.

Tady sedíš, důstojný, všední, nudný, měšťácký knihkupec a Angličan —
hloupý jako bulík. Chováš se jako tupý, zaostalý chlapec. Tvou jedinou
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ctností je toporný smysl pro povinnost. („Chci ti říci,“ poznamenal jsem.)
Kdysi jsem byla jednou z nejduchaplnějších žen na Riviéře, zvyklá společ-
nosti kavalírů, šlechticů, princů a mužů velkého světa, zvyklá neomezené
dvornosti. A co jsem teď? Cos to ze mne udělal? Kdekdo říká, že jsem
se od našeho sňatku stala skoro stejně nudnou jako ty. Oloupil jsi mě o
všechen vznět, o všechnu vervu. Změnila jsem se prý k nepoznání. Zeptej
se kohokoli z mých přátel, zeptej se svého vlastního bratrance Jana, zeptej
se tvých zaměstnanců, kteří za námi jezdí do Paříže. („Chci ti říci,“ vpadl
jsem jí do řeči.) A teď na mne spustíš jako nějaký učitel. Musím si s vámi
promluvit, Madame. Stále ještě jsem ti příliš živá. Stále ještě ti nejsem
dosti banální. Patrně by se ti líbilo, kdybych zvedla ruku a hlásila se, než
otevru ústa. Patrně…“

Nelze zastavit příliv jejích slov, jakmile spustí. Zbýval mi jenom jediný
prostředek, totiž mluvit sám a nepřihlížet k tomu, co říkala ona. Učinil
jsem to. „Chci ti říci,“ začal jsem a nedal jsem se zastavit.

Z počátku jsme mluvili poměrně tiše, ale teď, když jsem se do toho
vložil i já, stupňovalo se naše dueto v stálém crescendu. Řekl jsem jí, že
mne tyto prázdniny nesnesitelně otrávily, že čím více stárnu, tím méně se
mi chce trpně snášet její výstřednosti, a jelikož jí v nich nemohu bránit,
opustím ji. Ano, rozhodl jsem se neodvratně od ní navždy odejít.

Přivábili jsme tajné, ale zanícené posluchačstvo, jež zaujalo různá
výhodná místa. Hunotovi v jídelně, služebná na schodech, dva prodavači
pohlednic před okny a jeden pán, popíjející limonádu, na verandě. Snad
tu byli ještě i jiní. Jakmile si Dolores uvědomila, že jsme terčem tolika
soustředěné pozornosti, uchýlila se k franštině, aby lépe obeznámila
domorodé posluchačstvo se svými vývody. Zachytila-li tu a tam úryvek
mých výkladů, potírala je ještě křiklavěji a překotněji, zabraňujíc tak, aby
dolehly k uším našich posluchačů. Nedala se zastavit ani zvědavostí nad
mými odpověďmi, hrčíc bez zastávky a oddechu svou rozjetou cestou.

Naše hlasy spolu zápolily: buben — basový buben se snažil přebít
cymbál.

„Dovol, abych ti řekla, pane Štěvo,“ skučela ona.
„Chci, abys jednou provždy pochopila,“ hučel jsem já.
Bylo to směšné a trapné. Posléze jsem se pokusil důstojně vstát a

pak, zapomenuv na svou důstojnost, naklonil jsem se nad ní, abych ji
dorazil poslední ranou: „Moje trpělivost není neomezená,“ vyrazil jsem,
opakuje svou ohranou notu. „Má trpělivost není neomezená.“ Bohužel
jsem si pokazil důstojný odchod tím, že jsem porazil kulatý kovový
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stoleček, na němž stál podnos s prázdnou sklenicí a který se s rachotem
zřítil.

„Zvedněte to, prosím,“ řekl jsem pokojské, která se s podezřelou
rychlostí objevila na scéně. „Zvedněte to, prosím, a rozbité nádobí připište
na můj účet.“ S těmito slovy jsem neslavně ustoupil, zanechav Dolores
se všemi vavříny. Seděla tu, zabořena v poduškách, s lehce znaveným
výrazem dámy velkého světa.

„Puf!“ oddechla si pro obecenstvo. „Jaký to nešika, ten můj milovník!
Mais c’est drole!“
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Všechny pokusy přiblížit se mysli mé ženy vyústí v takové plané hádky a
křik. Nikdy mne nevyslechne, nikdy se nesnaží mi porozumět. Všechny
své bláznivé výklady našeho vztahu hájí jekotem a přívalem tupivých slov.
Sedím tu u svého stolu, s deníkem před sebou, a táži se, v jaké to motanici
vlastně žiji a co si mám počít, abych z ní vyvázl. Protože — nějak se z tohoto
nesnesitelného života vyvléknu.

Musí se stát něco mnohem důkladnějšího, než oč jsem se dosud
pokoušel. Uznávám, že ji dráždí mé stále častější odjezdy a stále delší
nepřítomnost. Změnili jsme se oba. Už se jí nesměji pouze úkradkem.
Nešetřím již vůbec jejích citů. Sotva skrývám své opovržení nad jejími
chatrnými výroky a ničemnými skutky. Můj utajený smích ve mně dříve
živil podivnou náklonnost k ní. Zdá se mi — ale snad je to vlivem zvyku a
zevšednění — že se poslední dobou ještě více zatvrdila a že schází tělesně.
Opustila ji poslední svěžest mládí. Opakuje se. Náměty, o kterých hovoří,
jsou obehrané jako staré gramofonové desky. Mluví stále více a méně čte
a méně poslouchá. Neutuchající proud řečí, otáčejících se věčně kolem
vlastní osoby, se mi zdá stále otřelejší a jednotvárnější. Drásá mi nervy,
nehledě ani na nepříjemnosti, kterým mne vystavuje její protivná
útočnost. Násilné a strojené veselí, k němuž se nutím, stále více bledne
před jejím hlasem. Nemohu to již zkrátka poslouchat.

Co jí vlastně chybí? Co chybí nám oběma? Pohádali jsme se pro její
necudné řeči. Proč vlastně překypuje její hovor, zejména mluví-li s
Angličany, nejapnými přestupky proti všem zákonům slušnosti ?

Soudě ji zde u svého stolu, nemohu říci, že je doopravdy sexuálně
nezřízená nebo zvrácená. Je přirozeně smyslná a vznětlivá, ale není
chlípná. Libuje si v chování, zahrnujícím celou

Škálu póz od velké dámy po uličnici. Je to uličnická paní ze
Středomoří. Užívá mimořádně mnoho ostudných slov a stkví se
pavědeckými, pohoršlivými poznatky o sexuálních věcech, ale třebaže tím
ve mně vzbuzuje ošklivost a nechuť a ačkoli pozoruji, že se tomu stále více
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oddává, nezhnusila se mi. Není tím opravdu duševně zamořena. Mluví tak
prostě proto, aby ohromovala a pobuřovala.

Fysická sexuální posedlost je dočasná a jsou proti ní prostředky, ale
sexuálně zatížená obrazotvornost je strašlivě nebezpečná a zcela
nevyléčitelná choroba. Duch takto postižený se podobá mysli člověka,
který propadl kokainové vášni. Nutkání „o tom hovořit“, rozvádět ,,to“,
vymýšlet něco zcela neslýchaného o této vlastně úplně prosté záležitosti
se vymyká všemu řízení. Osobě takto postižené se tento námět ustavičně
vnucuje, všude o něj naráží. Herman Soapstone, starý Blades a Loretta
Hooková jsou jejími apoštoly a sexuální polopravdy jejím desaterem.
Kudy chodí, trousí své zatuchlé, prohnilé chlípnosti, jako by byla štvána
kletbou. Takoví lidé jsou bědní a odporní tvorové, postižení jakýmsi
užvaněným malomocenstvím.

Dolores není taková. Ji nenutí k necudným řečem chorá
představivost, nýbrž cosi zcela jiného a vrozeného; žene ji k tomu palčivá,
neukojitelná samolibost. Musí si získat pozornost, musí ji na sebe
soustředit stůj co stůj. Byla ještě mladičká, když shledala, že nejúčinnějším
prostředkem mladé ženy, jež se chce stát ve společnosti středem zájmu, je
nepokrytá necudnost. Hezká mladá žena upoutá několik pohledů a získá
nesmělou pozornost, ale každý se obrací s povytaženým obočím a
pobaveným očekáváním k živé, mladé ženě, která nezná sebe menší
zdrželivost v hovoru bohatém výběrem neslušných slov, pronášených
pronikavým hlasem.

Vždyť Doloresiným jediným podivínstvím je vlastně jenom nezřízená
touha po pozornosti. Za celou dobu, co ji znám, neudělala nic vskutku
originálního…

Rozbřesklo se mi v mysli! Její posunky, chování, úbor, voňavky, její
přízvuk, návyky, psi, šperky a ozdoby, její hodnocení věcí a bláznivé
nesoustavné úsudky — to vše jsou pouze kavčí úlovky, sebrané namátkou,
jichž se zmocnila kus po kuse a na kterých lpí s úžasnou houževnatostí.
Nahromadila si tyto složky svého nesourodého já, věříc, že mu každá
jednotlivá přísada přidá působivosti — a to je jejím jediným výběrovým
kriteriem. Je to uměle sklížené, nestmelené já. Psychoanalytikové tvrdí, že
většina lidských bytostí se dopouští té neb oné nepředložené věci, že mají
neovladatelné sklony, dodávající jednotlivcům osobitosti. Avšak Dolores
nenutí nic, aby se mírnila v svém opičení a plagování. Nezná zábran. Má
bystrý, vnímavý mozek; jasný, protože nedotčený vnitřními útlumy. Učí
se a opakuje, nezapomínajíc, netřídíc nic a zveličujíc všechny vnější vlivy,
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neboť ji nebrzdí osobité sklony. Ale není nenormální. Je naopak tak
veskrze normální, že naprosto postrádá svérázu. Je to lidská bytost docela
holá, obnažená až po čirý egoismus. Je ztělesněná chtivost a sobectví. Je
jednolitá, neotesaná, drsná individualita, nejdokonalejší typ toho druhu,
který jsem kdy poznal.

Právě proto, že je pustá a planá jako oběžnice bez vzdušného obalu,
deptala tak dlouho všechny mé životní síly. Teprve teď jsem si konečně
uvědomil, že představuje toliko hrubé, nezjemněné člověčenství. Tápal
jsem k tomuto poznání po dvanáct zmatených let. Teprve teď si ujasňuji,
že jsem neměl co činit s nesmírně složitou osobností, jak jsem se domníval,
nýbrž s případem až jedinečně jednoduchým. Nemohu s ní naložit ani jako
s šílencem, ani jako se zločincem. Je z pralátky, z které se vyvinulo lidstvo.
Je chemicky čistý prototyp ženy.

A mé základní složení a základní struktura každého z nás je z téže
materie — zušlechtěné však — všelijak připravené, napuštěné, polévané,
vyleštěné, uhlazené. Chybí jí právě ono utvářející cosi, které by ji činilo
podobnu ostatním lidem.

Nuže dovolte, abych usedl a v klidu rozebral tuto fundamentálně
pudovou lidskou bytost, od které se musí odpoutat. Její nejnápadnější
vlastností je nenasytná dychtivost po pozornosti. (Je jí kdokoli z nás
docela prost?) Proč baží po pozornosti ? Proč tak činíme všichni ? Znamená
to snad, že toužíme po lásce, či s opačného hlediska, po nenávisti? Myslím,
že nikoli. Pochybuji, cítí-li kdokoli z nás prostou touhu po lásce pro lásku
samu. Svými záchvaty okázalosti Dolores zajisté nechce přivábit
náklonnost, naopak, počíná si v nich stále útočněji. Chce v svém okolí
vyvolat obdiv a pocit méněcennosti. Chce vnutit své já přítomným i
nepřítomným. Chce zakoušet vědomí vítězného bytí. To je vyvrcholení
jejího orgiastického vytržení. Třeba je udržet co nejdéle možno. Je to její
jediné opravdové uspokojení. Projevuje se v zlovolné formě proto, že je o
tolik snazší ujímat a zraňovat, než dávat a okouzlovat.

Je-li tedy pravda, že Dolores ztělesňuje normální lidskou bytost,
obnaženou až ke kosti, pak i já a vy a my všichni jsme hnáni toutéž
fundamentální silou k vítězství nad ostatními a k pocitu triumfálního
bytí. Snad se projevuje v mírnější nebo pozměněné formě, ale musí být
v nás. Položme tedy pro změnu na pitevní stůl pana Štěpána Wilbecka.
Nalezneme v jeho srdci mužskou obměnu Dolores? Ten pán se přece jeví
veskrze jinak; nekřičí, nebrebentí, neutápí svého protivníka v přívalu slov.
Ne. Chová se jako dokonalý gentleman!

JAK SKONČILA DOLORES?
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Ale všimněme si, jak si vede v životě; přečetl jsem si první kapitoly
tohoto rukopisu, totiž část o silnici, o slunečním jasu, o Rennes a tak dále,
a postřehl jsem, jak vlídně se usmívá, jak laská a hýčká každého lidského
tvora, kterého potká, jako by si ho byl z té duše zamiloval. Pozoruje
pachtění těch lidiček — och, jak rozmile malicherní jsou všichni — opřádá
je zvláštními zdrobňujícími zkazkami, pozoruje jejich lidské podivnůstky.
Ale nepřidruží se k nim ani na chvíli, ó ne, usídlil se výlučně od začátku
do konce ve vlastní obrazotvornosti, vznášející se nad nimi jako
blahosklonné božstvo. Pocit vítězného bytí — či aspoň úspěšného bytí
— je i jeho kýženým cílem. Jde za ním jemněji, obratněji, snad i zdařileji
než Dolores, ale v tom je také celý rozdíl. Nerve své uspokojení ostatním
z duše, pokradmu je z nich vymámí. Místo aby zotročil služebnictvo
hulákáním, hrozbami a vyhazovy, podmaňuje je tím, že si je zavazuje. Což
se v něm ozývá skutečně vášeň pro spravedlnost? Nebo mu snad toliko
lahodí pomyšlení, že lidé v jeho okolí věří, že je spravedlivý a hoden jejich
důvěry? Pohlíží na ně jako na lidské bytosti, nebo jako na pouhé pod-
řadné obdivovatele jeho velkodušnosti ? Ano, měl bych vědět odpověď,
ale neznám ji. Označme to otazníkem. Pochybuji — dokonce i pokud jde
o samolibost — že by na vážkách pravého Boha, sedícího mezi hvězdami,
pokleslo mravní vahadlo k Doloresině tíži. Zakolísalo by se, to ano, ale
nekleslo by. Její samolibost je drsná a holá; je primitivní a tkví, nepokrytá
— obnažená až na dřeň — v tuhé omezenosti jejího života, vykřikujíc
odtamtud na svět svou nevoli, nedůvěru a závist.

Naproti tomu samolibost Štěpána Wilbecka je obalena blanou. Mohl
se tedy, dokud nebyla vyzvána jeho čest a sebeúcta, jak se teď konečně
stalo, protloukat životem, žertuje o něm; byl s to předstírat, že má lehkou
mysl, unikat a jezdit po světě sám, posmívat se Doloresině horečné snaze
vytvořit si příčiny k pýše na sebe samu a pohoršovat se nad její plamennou
zlobou — proti životu.

Tak aspoň by zněla obhajoba Dolores.
Ale…
Jsem soudcem i spornou stranou v tomto soukromém přelíčení a

nevím, proč by mé přání zaujmout pózu nestranného soudce mělo ovlivnit
můj rozsudek nad sebou samým. Přednesl jsem její případ nestranně a
teď pronesu svou vlastní obhajobu. Mezi mnou a Dolores rozdíl, svědčící
v můj prospěch. Nelišíme se pouze tím, že mám subtilnější a složitější
povahu než ona. Počíná si v mnohých věcech mnohem méně prostě než já.
Ale já nejsem jenom výhradně ego, a ona je. Ve mně je trochu dobra, které
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jí chybí, v mé povaze je něco více než samolibost, něco, co mohu po právu
hájit, dokonce na život i na smrt bránit proti jejím ničivým útokům.

JAK SKONČILA DOLORES?
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Od doby, kdy jsem napsal poslední statě, vyšel jsem si na kuřáckou toulku
mezi zřícená skaliska rokle a vrátil jsem se, abych povečeřel s Dolores
v mrazivém tichu jídelny. U pošty jsem zaváhal, nemám-li odeslat do
Durthingu smluvený telegram, který by vyvolal v odpověď naléhavé
odvolání do závodu: „Hrozí stávka tiskařů.“ Rozhodl jsem se, že tak neuči-
ním. To malicherné podvádění se mi z duše protiví. Stydím se za ně sám
před sebou. Dohrál jsem již jednou provždy fraškovitou úlohu toulavého
manžela pod pantoflem.

Nad jídelnou se vznášelo těžké ovzduší obecné krise;
nejpostřehnutelnějším zvukem byl šustot hávu staré baronky, vrtící se
na své židli a přehlížející jeden stůl po druhém. „Co se to jen mohlo
přihodit?“ vyptával se její lornět. Tázal se zejména mne. Anglická matka
a syn nepromluvili ani slova, četli knihy. Uši syna zářily ohnivou rudí,
pohnul se jen zřídka kdy, a to velmi ztuha.

U stolu seděl pouze jeden z rybářů. Pojedl rychle, a když se navečeřel,
seděl chvíli nehnuté, zíraje mlčky před sebe. Posléze vyrazil „Panebože!“
krajně udiveným hlasem, povstal a odešel. Několik nově příchozích sedělo
tiše jako myšky po celou večeři. Číšnice s vyrážkou, která náhle upustila
a rozbila tři talíře, zavdala sice nečekaný podnět k hovoru, avšak vyzněl
naplano. Zabědovala, ale přísné ledové ticho stolovníků ji přemohlo.
Ztuhli jsme docela, když zavzlykala a dala se do sbírání střepů. Pan Hunot
na chvíli přehlížel společnost mléčným sklem ve dveřích, ale nevydal se na
obvyklou přátelskou pochůzku mezi hosty. Selhaly mu nervy.

Připadlo mi, že jsem snad pochybil, když jsem neodeslal ten telegram.
Po večeři se Dolores zvedla, zastavila se a významně na mne pohlédla. Stál
jsem v pozoru. Uklonila se a důstojně přešla mimo mne. Vyšel jsem na
verandu, abych si zapálil cigaretu a vypil si sklenku brandy — cítil jsem, že
potřebuji brandy — když ke mně přistoupila Marie s dopisem.

„Milovaný, seděl jsi u večeře jako malý, zavalitý, tvrdohlavý, nezpů-
sobný chlapeček. Jsi nespravedlivý, jsi nespravedlivý, máš tak
nespravedlivé srdce — ale jsi jako děcko. Mé srdce ti bije vstříc. Nemohu
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nechat zapadnout slunce nad svým hněvem — odpouštím ti. Nemohu spát
v nenávisti. Popřej mi malou chvilinku, otevři mé dveře a řekni, dobrou
noc. Pak si vezmu své kapky a usnu. Nezapomeň, že mám bolesti a že jsem
stále ještě velmi nemocná. Nevíš, co jsou to bolesti. Snad to jednoho dne
poznáš. Bude ti to zdravé. Ale pak asi již budu spát a nebudu více myslit
na toho neschopného zubního lékaře, který mi zničil život, kterému jsi
dovolil, aby mi zničil život — protože ses po něm dobře nepřeptal. Proti
kterému ani nechceš zahájit trestní řízení, nebo podat žalobu o bolestné
— ze strachu, abys nebyl na mé straně. Zítra pojedeme do Roscoffu, jak
jsme si řekli, a budu milá k tomu tvému učenému pisálkovi — jak se
jen jmenuje? Pox nebo Fox nebo tak něco. Jak se mi bude chtít zívat!
Mé ohavné děcko! Jednou se ti podaří utopit mě docela v té tvé anglické
nudě.“

Přečti jsem list a když jsem vše uvážil, pokynul jsem Marii. Chtěl jsem
vidět Foxfielda. Opozdil se opět s rukopisem.

To bychom tedy měli za sebou a krise se končila obvyklým způsobem.
Objednal jsem si ještě brandy.
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Jak dlouho to tak půjde dále? Kolik je na tomto světě lidí, kteří se ráno
vzbudí s vědomím, že jejich rozpoložení je nesnesitelné, kteří si říkají jako
já: „Tohle se musí skoncovat; nevydržím to již,“ a zvečera jsou stále ještě
v téže nesnesitelné situaci! Jsou chvíle, kdy věřím, že všechno lidstvo žije
v pasti, sevřeno závazky, k nimž se uvolilo, že se jedinci rodí v kleci, kde
kdysi dávno uvázl první člen našeho zvěřince.

Soudobá psychoanalysa zdůrazňuje úlohu únikového mechanismu
v naší mysli — měl by být správně označován jako pseudoúnikový
mechanismus. Vezměme na příklad laskavý rys v mé povaze. Přesto, že se
ve mně silně ozývá, je můj život stále důrazněji utvářen Dolores. Zabředli
jsme snad navždy v planou mechanickou setrvačnost? Je celý náš život
jenom planá, mechanická setrvačnost, táhnoucí se bez konce jako pruh
mucholapky? Jsou všichni lidé vůkol mne plni potlačených slibů, že „něco
podniknou“ proti otrokářskému společníku, neoddělitelnému
spolupoutníku, proti okovům rodinných závazků, právních dohod,
zaměstnaneckých povinností, svárů, konvencí a zvyku?…

Vrátím se tecf k problému neslučitelnosti mezi mnou a Dolores. Kde
jsme přestali? Došli jsme k závěru, že Dolores je prototypem
odmocněného, zjednodušeného lidství, že je neskonale oddělenější,
egocentricky logičtější lidská bytost, než většina jedinců. Je to ryzí ego,
uhnětené veskrze z materie, tvořící podstatu každého jedince, a tak zcela
prosté přísad, tvořících lidskou individualitu, že naprosto postrádá
osobitosti. To byl náš první nález. Chybějí jí ty proměnlivé,
komplementární, utlumujicí spodní proudy, které probíhají většinou
lidských bytostí. Všechny vedlejší výhonky jejího já předčasně zakrněly.
Nemůže odpoutat a rozvinout svou osobnost za hranice a rozmezí svého
já. Nemůže na sebe zapomenout. A jelikož všichni jedinci jsou jakožto
individua odsouzeni k porážce, protože je vnější svět přemůže a přežije,
vyvinul se její život v hořký a urputný boj proti vědomí své neodvratné
dočasnosti. Rve se se světem bezohledně jako nezvedené dítě. Nedovede
couvnout. Nemůže v ničem ustoupit, neodpouští nic. To ať učiní ostatní.
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Normálnější mysl je složitější než její; přerůstá rámec svého egocentrismu.
Velká její část se uplatňuje mimo drama vítězství nebo zmaru vlastního
,,já“. Podstatná část naší sebevýchovy a mraní výchovy spočívá v
kompromisním řešení mezi vnějšími nesobeckými podněty a
egocentrickými tužbami po vítězném sebeuplatnění. Podle našeho nálezu
se tedy pan Štěpán Wílbeck liší v některých věcech od Dolores. Naznačili
jsme, že tento rozdíl vyplývá ze skutečnosti, že ačkoli i on je egocentrik,
neskládá se jeho povaha výhradně ze strukturální samolibosti. Tvoří
ovšem jeho mravní kostru, ale ta je obalena množstvím jiné substance.
Objasněme si tedy, pokud můžeme, její podstatu.

Jednou složkou jeho založení je nesporně zdrželivost a rozvaha, čili
šetrná ústupnost. V jeho povaze se ozývá jakýsi poradní hlas, oddaný
ovšem především jeho „já“, zastávající však úřad jakéhosi právního přítele,
který často namítá „je to vskutku tak?“ nebo „je třeba zajít tak daleko?
Uvážil jsi, že tu jde také o jiné lidi ?“ Snad byl ten hlas ve Wilbeckově
dětství pouze v zárodku a rozvinul se teprve výchovou. Rozhodně však
vězel v jeho bytí, a proto jej bylo možno rozvinout. Vyrostl posléze v
zábrannou soustavu, v umírňující duševní návyk, který se stal jeho
druhou povahou. Jeho samolibost se natolik obrousila, že mu teď působí
opravdové uspokojení, chová-li se šetrně k jiným lidem a podřizuje-li svou
primární tužbu přemoci je jejich uznání a chvále.

Vděčí ovšem za své vybroušené já dobré výchově. Jeho vítězství nad
ostatními spočívá právě v pomyšlení, že nevědí, že nad nimi zvítězil.
Doloresino dětství bylo stráveno v mnohem prudším ovzduší; život v
klášterní škole byl ve znamení osobního soutěžení. Učitelé školy, kterou
navštěvovala, nevyučovali po starém způsobu donucováním a tresty, ani
neuplatňovali moderní pedagogické zásady, žádající, aby v dítěti byla
vyvolána zvídavost a touha po činorodosti. Byla to klášterní škola, vedená
v jesuitské tradici, kde učitelé povzbuzovali děti k činnosti okázalými
pochvalami, tištěnými seznamy jejich výkonů, změnami v pořadí,
veřejnými odměnami nebo veřejným pokořováním. Byla vedena k tomu,
aby zápolila s ostatními a vítězila nad nimi, aby se pyšnila svým vítězstvím.
Je to zhoubná výchova, neboť čím zdárněji se uplatňuje, tím ničivější jsou
její následky. Dolores z ní vytěžila, co se dalo.

Avšak připíšeme-li i různost naší výchovy Dolores k dobru — jakožto
polehčující okolnost — zbývá mezi námi mnoho rozdílů, které nelze tak
snadno vysvětlit. Začali jsme život naprosto odlišně. Nezahájili jsme jej
toliko jako různí jedinci, nýbrž jako různé typy individuí. Můj vztah k
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vlastnímu já je následkem výchovy méně palčivý a nahodilejší, ale cítím
též odpovědnost pro vědeckou a historickou pravdu, pro obecné blaho
společnosti, pro krásu a etiku městského a venkovského života, která jí
dozajista chybí. Netvrdím, že jsem měl tento cit hned od počátku, ale
vyrůstal ve mně stejně jako mi na obličeji rostl knírek, jako se otvírala má
mysl. Věřím, že druh lidí, k němuž náležím, má tuto vrozenou neosobní
účast, a jsem si jist, že lidé jejího typu ji nemají. Ale třebaže vím, že takové
typy existují, je mi zatěžko určit všechny jejich charakteristické znaky.

JAK SKONČILA DOLORES?
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Sedím tu a přemítám o lidské povaze. Uvažuji více, než píši, protože se
připozdívá a má mysl se zastírá a rozbíhá… My intelektuálové stále
vymýšlíme obecné theorie o lidstvu, zplošťujíce jeho projevy, abychom
je mohli snáze vysvětlit, a třídíce je namátkou a docela nekriticky. Jak
mělkou, zbrklou, ukvapenou mysl máme — my všichni! Jaká slátanina
je naše písemnictví, zejména dějepisectví — až dodnes! Toto píši jako
nakladatel. Jisté třídění lidstva je nezbytné pro některá odvětví jeho
činnosti. Avšak často se spíše podobá představám velkých, strašlivě
důstojných, přezrálých dětí, hrajících si co nejhonosněji na filosofy, než
myšlenkám aktivních dospělých mozků. „Dějepis,” pravil Henry Ford,
„jsou kecy.” Panebože, jaký ten člověk měl postřeh! Z té duše s ním
souhlasím!

Historie! Jaké řady zvetšelých knih nám zatanou na mysli — počínaje tím
nebohým starým propagandistickým klepařem Herodotem, až po
skreslující slátaniny dneška! Kdy si konečně jak se patří vykydáme svá
historická skladiště? Kdy se pustí biologové a archeologové do těch
nakupených hromad s košťaty a vědry ? Nemám ovšem na mysli veřejné
upalování knih, ale dovedu si představit, že velká množství svazků,
chovaných zatím ve vážnosti, budou konečně uložena na půdu, aby tam
v klidu nasazovala patinu. Hejna knihožroutských, nevědomých,
užvaněných lidiček se činí ze všech sil, plodíce a spisujíce všechny ty
slovnaté zpotvořené tlustopisy, tak zvané výklady dějin, v nichž staví
„Východ” proti „Západu”, „Sever” proti „Jihu”, „Arijství” proti
„Nearijství”, v nichž „Duch civilisace”, dosud nedefinovaný, kráčí na
Západ (nebo na Východ, na tom nezáleží), v nichž onen Duch má Kolébku
a kde rozmach křesťanství prý zavinil pád Říma, nebo způsobil objevení
Ameriky, a kde buddhismus je příčinou domnělé vojenské neschopnosti
Číňanů. Kapitalismus se stává „systémem”, založeným zlomyslně puritány,
které nikdo nemá rád. A jak báječná hnutí vymýšlejí ti dějezpytci! Jak
neuvěřitelné rasy!”
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Většina tak zvaných etnologických klasifikací má idiotskou tvář —
totiž ani ne tvář, nýbrž pitvorně mrtvolnou škrabošku, nasazenou na —
pytel s „všehochutí“. Ti dějepravci mrštných jazyků si brebentí klidně
o židovské „rase,“ o Nordicích, Alpinech, Středomořanech. Udělali by
zvláštní botanický druh z mísy míchaného salátu. Zdá se, že nedbají a že
nikdo nedbá, jak divoce dělí a oddělují a rozdělují. A co teprve kultury!
Jak skvělým úsudkem se vyznačují ti vykladači lidského dění! Pomysleme
jen na tu nepřekonatelnou „řeckou kulturu“! A oni v ni opravdu věří.
Všichni v ni věří. Pozastavili jste se kdy nad otázkou, co vlastně znamená
? Se svými nezmarnými korintskými hlavicemi, neuměle natřenými domy,
růžovými ženskými sochami s věčně obemílaným Homérem, se svými
měšťáckými bonzy a hysterickými hrdiny, složenými z rétoriky a slz! A ty
neurčité „zlaté věky“, v nichž si ti dějezpytcové libují, stejně jako v neméně
nejasných „dobách úpadku“! Vrhají se divoce na všechno, co zní trošičku
pravděpodobně, a nedají se již ničím zastavit.

A přece strpíme ty Spenglery, Toynbeeovce, ty Parety a podobné
pány, a dokonce v nich aspoň listujeme. Strpíme je. Musíme je strpět.
V nejhorším případě si zahrávají s novými výklady — ale nikdy jeden
druhého neposlouchá, připravujíce nás tak aspoň o jedinou službu,
kterou by nám mohli prokázat — aby se totiž vzájemně potřeli. Oni se však
jen násobí a rozplozují, zaplavují naše knihovny, obléhají naši mysl. Změť
jejich theorií, vyrážejících jako houby po dešti, maří každý pokus o jasné
pojetí nedávné lidské minulosti. Žijeme v představách, zavalených bující
divočinou historických skreslenin…

A my skutečně se snažíme ty knihy číst. Nevěříme v ně, ale čteme je a
hovoříme o nich. Cítíme podvědomě, že existují rozdíly, skutečné, stěžejní
rozdíly mezi lidskými bytostmi a že pod povrchovou spletí pavědeckých
výkladů probíhají dění, vymykající se zatím našemu postřehu. Trpnost, s
kterou snášíme ty tak zvané dějinné a sociologické výplody, je známkou
naší nemohoucnosti. Snad si myslíme, že raději než bychom se docela
vzdali historické literatury, připustíme, aby se ti nejapní vykladači i nadále
potáceli za světlem spouští, dohadů a předsudků pod podmínkou, že
budou kritisováni. Ale bohužel nemáme kritiku. Jak jsem již řekl, nikdo z
nich patrně nebere na vědomí ty druhé a žádný nerozebírá ostatní. Každý
jednotlivý se naparuje po svém, stíraje chutě pel s faktů, jak se mu zlíbí.
A to je podle mého názoru hlavní důvod k naší stížnosti. Ocitáme se
před neskonale těžkým úkolem. Podobá se problému, jejž řeší psychiatři
v blázincích, musíme nalézt schopné odborníky, kteří dovedou řídit

HERBERT GEORGE WELLS

160
www.eknizky.sk



bezúčelné podnikání do správných mezí. Než se vám, na příklad, podaří
účinně vyvrátit a potřít takového Pareta, je třeba, abyste našli nějakého
výtečného psychoanalytika, který by byl ochoten ho přečíst, rozpitvat a
správně zařadit.

Jako svědomitého nakladatele, jako zásobovatele duševními statky,
přepadá mne často zoufalství, pomyslím-li na zboží, které se má sesypat
na hlavy mých ubohých zákazníků. Historické knihy, jež vydávám — s
nechutí, ale přece — soudobé a všeobecné dějiny, jakož i spousta mělkých,
ale výnosných tlachů o císařovnách, Napoleonovi, diktátorech a tak dále
— jsou dokonce ještě horší, než nekonečné, nemožné theoretisování
národních hospodářů. A to je věru mizerné až běda. I tyto svazky mám, žel,
na svých seznamech. Jsou však jako pouhý dým, nebo jako mořská pěna,
olizující žulové úskalí skutečna, aniž jím může pohnout. Zatím co kolem
nich rostou a klesají krise, spisují si ti ekonomové, jako si ptáci prozpěvují
— jsou to jenom vrabčíci a křiklaví kanáři.

Ty dějepravecké výplody naproti tomu jsou oživeny zloduchem;
jejich bludy tropí neplechu, dští jed, vnikají do života a pohlcují jej,
rozvracejí kolektivní politickou vůli, plíží se v lidskou mysl, rozvracejí ji,
mrzačí a posléze zničí.

Dolores někdy hovoří o světových událostech. Přejímá ty historické
znetvořeniny pudově. Mluví, jako bych nikdy nebyl vydal knihu. Mám
pocit jako člověk, který v potu tváře mýtí divočinu, avšak stejnou
rychlostí, jakou stačí kácet, se na něho opět řítí džungle. Dolores si
stanovila vlastní historické normy. Mluví povšechně o „Francii“, „Anglii“,
a „Americe“. Opravdu věří, že existuje statná kolektivní dáma, která se
zove „Amerika“. Na Rusko nevraží a Britannie musí provždy nosit „oslí
uši“.

Jsou to strašlivé žvásty — ale jsou nezbytným důsledkem té odpadkové
jámy, nazývané „moderní výklad dějin“. K Dolores proniká
prostřednictvím pařížských listů a diplomatických klepů z třetí ruky.

Nikdy nečte věcné a rozvážné publicisty, po kterých slídím tak
dlouho, až je objevím a vydám. Dráždí ji. Jsou příliš nestranní a zarážející.
Nezapadají do její šablony, do té otřelé, ustálené nádoby
vědeckohistorické šablony. Nemůže je číst. Nej raději by je zhruba odbyla
a odklidila se světa. Rozkládá nad nimi rukama a zvýší hlas. „Je trouve,“
řekne. „Je trouve“, odhánějíc ty nestravitelné myšlenky. Ó Bože, musím se
od ní odpoutat, nebo mne dožene k šílenství. Slyším-li, jak svým vysokým

JAK SKONČILA DOLORES?

161
www.eknizky.sk



hlasem drmolí o těchto věcech, zvednou se ve mně pochybnosti, zdali
snaha přebudovat lidskou mysl a lidské projevy tak, aby vyhovovaly
novým potřebám, není jenom fantastický sen. Neboť vím, že tak jako ona,
smýšlejí miliony.

Kdybych jen věděl, jak napravit tu popletenou povolnost průměrné
mysli! Kdybych jen věděl, jak podnítit fagocity kritického ducha!

Je třeba, aby se lidem dostal správný dějinný a národopisný výklad,
mají-li vskutku politicky existovat. Co lze konec konců očekávat od
lidského ducha, prolezlého nenávistnými žvásty a lživými příměry ?

V posledních deseti letech vynalezli lidé mnoho prostředků proti
ochablosti svalstva. Nemohli bychom co nejspěšněji založit hnutí k
nápravě ochablých dějezpytných metod? Co v té věci podnikl můj závod ?
Co by v tom měl podniknout ? Co jsem udělal já? Měl bych se rozhlédnout
po mladých, energických mužích a ženách, kteří by zahájili kritické,
protiaugiášské tažení a založili Pravou Historickou Školu. Proč se tu
užírám v Torquéstolu, připoután k svárlivé, nevypočitatelné ženě, když
bych měl být v Anglii a dát se do díla ?
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Myslím si to, píši to, a přece tu sedím, vraceje se v duchu k Dolores,
kterou jsem posedlý, a za Boha se nemohu sám vyprostit z těch hrubých
historických bludů, jež jsem tu pranýřoval. Náhle cítím, že mám plnou
hlavu nahodilých analogií, divokých generalisací, neopodstatněných
tvrzení, okleštěné skutečnosti.

Ptám se na příklad, nevyplývají-li rozpory mezi mnou a Dolores z
rasových rozdílů? Nedbaje jejího skotského otce, mám chuť ji nazvat
„orientálkou“, zdůraznit převahu její arménské složky a hledat analogii
jejího chování v známých, hojně uváděných vlastnostech toho hrabivého,
kramářského národa na Blízkém Východě, národa, který se proslavil tak
přesnou a plodnou pamětí a tak škrtilským duchem. Připouštím — můj
předpoklad je ovšem neopodstatněný — že podstatnou složkou její
povahy je něco, co označuji v zlehčujícím slova smyslu jako „židovské“.
Nemíním tím nic rasového, říkám to přímo a bez obalu zaujatě. Užívám
takových výrazů bezmyšlenkovitě, jako většina lidí, avšak jsem téměř
přesvědčen, že se těmito bezmyšlenkovitými, neospravedlnitelnými
výrazy dohmatám nakonec skutečna.

Kdybych i zanechal těch rasových narážek, zbývá stále ještě nutnost
vysvětlit neskonalé povahové rozdíly mezi jednotlivými lidmi. A teď vás
varuji, můj milý, ale trochu se vzpouzející čtenáři, že vymámiv vás tak
daleko, pustím se doopravdy do theoretisování.

Věřím, že pod pláštíkem zjevných plemenných znaků, pod chatrným a
povrchním přestrojením různých barevných odstínů, vlasů, výše a měr
existují — zkřížené a všelijak promíchané — jisté lidské rasy, dědičné
prvky, které tak lehce nezanikají. Myslím, že jsem si tuto víru dosud jasně
neuvědomoval. Ale teď nabyla rázem tvářnosti, jako by byla žila dlouho
mlhavě v mém podvědomí. Došel jsem k tomuto poznatku v hovorech
s Foxfieldem a četbou různých biologických knih a teď si razí cestu na
povrch. Věřím, že existují lidské druhy, způsobené k širokému,
pospolitému modernímu životu — snad to jsou nové lidské obměny —
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jiné druhy, které jsou v podstatě příživnické, nebo zase jiné, plaché a
poddajné, a posléze i lidský druh zarytě egocentrický, vzpírající se zavile
adaptaci. (Viz Dolores.) Všechna tato plemena se rozšířila po celém zná-
mém světě. Vidím to teď nad slunce jasněji.

Tyto opravdové lidské rasy zatím neroztřídil nikdo. Nevšimli jsme si
zejména nových typů, které se mezi námi nesporně objevují. Ušly nám
případy — zejména novější — jednotlivých lidských směsic, a to proto,
že jsme dosud třídili lidstvo do skupin podle tradičně mylných norem.
Nekritické seskupování lidstva v plemena, kultury a národy podle čistě
vnějších znaků zastřelo pravou skutečnost. Max Nordau a Lombroso se
sice pokusili o rozlišení typů zločinných a degenerovaných, ale chyběl jim
pravý kritický ostrovtip a spokojovali se povrchně novinářským pojetím,
podkládajíce svým theoriím docela neopodstatněnou závažnost.
Sociologický Linné se bohužel zatím nepřihlásil k slovu. (Bradfield, Clews
a Wilbeck se po něm mamě ohlížejí.) Třídění lidských typů a povah
poskytovalo od Hippokrata po soudobácerebrotonica, somatotonica a
viscerotonica — jak zvučné to vědecké výrazy, působivé zejména na
mládež — vděčné pole pro tento způsob učené kratochvíle, a proč bych si
na něm tedy rovněž nezaskotačil! Vždyť, můj Bože, je to pouhá legrace!

Vracím se k svému předchozímu tvrzení, že lidské pokolení, lidské
plémě, podobně jako psí plemeno, je ohromná spleť všelijak zkřížených
druhů se sklonem k tomu, co Foxfield nazývá „rodové sdružování“ —
vrána k vráně sedá — ve stavu — jak jen tomu říká „variabilní iniciativy“.

Vůbec nevím, proč bych měl uznávat klasifikaci kteréhokoli z těch
druhých pánů. Nelíbí se mi. Vždyť myšlení je svobodné. „Cerebrotonický“
mi nějak připomíná Aldousa Huxleye, mučeného a vysíleného neuralgií,
ale jdoucího pevně za svým ideálem. Ne. Dám se do toho raději sám.
Nejdříve ze všeho tedy odstraním druh Homo sapiens. Nahradím jej
různými starými a novými druhy a obměnami. Homo je podle mého ná-
zoru plemeno s obrovským okruhem čeledí, podčeledí, míšenců, skupin a
řádů. Ano, je tomu tak. Aspoň dnes večer. Teď si sám opatřím a předvedu
své ukázky, jako každý poctivý přírodovědec. Napřed tedy Homo
Doloresiform, rozšířený, známý typ, prudký, vznětlivý a nesmiřitelný.
Zejména nesmiřitelný. Potom Homo Wilbeckius, patrně nedávno
objevená podčeleď, vnímavá, plná zábran, protřelá. Mnohá z těch nově
ražených cerebrotonik by se hodila na tuto čeleď. Jejím stěžejním znakem
je ohebnost. Jsou tu ovšem ještě i jiné druhy, ale pro začátek stačí tyto.
Později se nepochybně projeví celé spousty jiných druhů, čeledí, skupin a
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ustálených míšenců. Ale zatím se zabývejme hlavními podčeledmi Homo,
totiž čeledí Homo rozvážný a čeledí Homo útočný.

Jeden z nich je tradicionalistický a neúprosný, druhý pokrokový a
tolerantní, při čemž považujeme Doloresiformu za představitelku první a
Wilbeckia za představitele druhé skupiny.

Doloresin typ mi přirozeně ulpívá v mysli. Mám-li být já považován za
ryze lidský typ, pak tedy podle mé nové theorie není Dolores vůbec lidská,
nýbrž jenom lidsky vypadající živočich, schopný spojení s lidskými tvory.
A vice versa.

V časných ranních hodinách, s myslí poněkud horečnou a zastřenou
oparem snášející se dřímoty, nacházím v dějinách lidstva výrazné
Doloresiny rysy, a já sám se podobám stále silněji těm soudobým
dějepravcům, předoucím své sítě. Prapodivné shody okolností se mi
vynořují v mysli, sdružují v svých vidinách Doloresinu podobu s útkem
a osnovou dějin, vidím sebe jako svrchovaně oduševnělý, naprosto
bezúhonný „nordický“ typ a ji jako představitelku všech těch hrabivých,
mrzkých „brunetů dějin“, jako ztělesnění národů, které doléhají, národů,
které hatí, národů, jež jsou nepřizpůsobitelné dnes a které stvořily náš
včerejšek.

Ano, jsou mezi námi národy, plemena a kmeny typu Dolores. Národy
typu Dolores jsou vždy neústupné, samolibé, s křiklavě zveličenou
minulostí a s velkými požadavky do budoucnosti. Jejich božstva jsou
závistivá a oni je následují. Vlastenectví takového národa je toliko
posvěcené národní sobectví čeho nemůže dosíci svými jedinci, zmocní se
jako celek a zpravidla s velkým pokřikem. Nikdy se nepřidá k pospolitosti
ostatního lidstva. Musí být a zůstat sebou samým. Uchvátí pro sebe
každičkou výhodu v svém dosahu a jelikož to je nejlepší cesta, jak dostat
přes prsty — dostane přes ně. Potom se bezmezné rozroste jeho
pomstychtivost. Nikdy nezapomene na domnělou křivdu. Živí se
domnělými křivdami.

Vztah Doloresina národa k časovým změnám se podstatně liší od
nadějí, které chovají moji lidé pro příští věk. Jeho představa budoucnosti
není jako u nás vidina velkolepého pokroku, otvírající neohraničené nové
obzory, slibující odpuštění všem a pochopení všech — nikoli — oni vidí
před sebou soudný den, den strašlivého účtování….

Národy Doloresina ražení mají přirozený sklon k lichvě, zdá se jim
nesmírně užitečným nástrojem k nátlaku na ostatní a prostředkem k jejich
konečnému ovládání. Řekl bych, že na počátku dějin převládalo po celém
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světě plémě, spřízněné s Doloresiným národem. Vynalezlo finanční
%soustavu, a my dosud žijeme ve finančním světě. Jsem přesvědčen, že to
je zbytečné, ale je tomu tak. Žijeme stále ještě v tradici nesmazatelných
dluhů a věčných nároků. Jejich život tvoří srážky ad infinitum. Nechť se
stane cokoli, nikdy nezmizí se světa nesváry a nároky Doloresanů, nikdy
nezahyne výtečná, nezmamá Doloresie, nikdy nebudou smeteny se země
výhonky Doloresina semene. Na věčné časy budou ty národy provádět své
nekalé rejdy, prohrávat a vyhrávat a rvát se… Starý svět byl vskutku jejich
— vytvořili jej a svědčil jim a bojují úporně proti příchodu nového.

Doloresina vyzáblá, dychtivá, nalíčená tvář prostupuje tímto nočním
přízrakem dějin. Možná, že píši ze spaní. Snad to tak dělají i ti druzí
vykladači historie. Vysvětlovalo by to, proč se s tak lehkou myslí pouštějí
do divokých generalisací… A myslím také, že mám trochu v hlavě. (Je
to podivné, ale co jsem v Torquéstolu, nehledím na nějakou tu sklenku
brandy.) Doloresin zjev se rozrůstá jako noční můra, až se promění ve
všechny zatvrzelé, mstivé a po vítězství bažící lidi na zemi. Stává se vším,
co maří. Mír Světa a obecnou soustavu vzájemné služby. Vidím ji na
křižovatkách věků jako zavilého hlídače vlastních dogmat, vidím ji
ztrnulou, vzpírající se přizpůsobení, zavrhující snášelivost, měřící
nenávistně své odpůrce, živící svou zlobu, neschopnou vzdáti se starého
světa, neschopnou přijmout nový…

Všechna velká náboženství, všichni proroci promlouvají v této visi
hlasem nového homo, který se vynořuje z hlubin.

Ale vždyť to je vskutku snadná hra! Proč jsem jenom pouhým
nakladatelem? Této noci mám nebývalý pocit, že umím psát. Jsou snad mé
objevy trochu libovolnější, než spenglerismus? Jsou snad nabubřelejší než
sociální filosofie toho milovníka násilí, toho malého, uštěkaného Bayarda
a překrucovatele dějin — Pareta? Této noci aspoň jsem pln vlastních
dějinných výkladů. Proč by tedy nesměl mít každý z nás svůj vlastní výklad
dějin? Načneš své theorie a obdoby, spustíš historické fanfáry a fakta —
trochu pokulhávající — a lehkonohé závěry se ti naženou, jako lidé tlačící
se na pramici. Proud se opírá o mé duševní lano.

Vzepru se a narazím zpátky o přístavní hráz. Myšlenky se zařazují na
svá místa.

Ještě mátožněji se mi zdá, že stojím na jakémsi lodním můstku a
všechny ty roje myšlenek se shlukují do nových sestav pod mým velením.
A jsou to nové myšlenky, smíchané s pravěkými předsudky, moderní
biologické názvy s běžnými generalisacemi — „adaptace k nové synthesi“
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— „přizpůsobivé a nepřizpůsobivé typy“ — „zavilí tradicionalisté proti
pokrokovým moderním vědcům“ — „sevřená omezenost proti volnému
rozmachu“. Všechny možné myšlenky, které přelétávaly mezi mnou a
Foxfieldem, tryskají z hlubin mého vědomí jako kvasící tříšť. Člověk je
stejně jako pes směsice tato myšlenka by byla dostatečnou náplní pro tucet
Spenglerů. (Dvě šplíchnutí, jež jste teď zaslechli, byla „Východ“ a „Zá-
pad“, hozená přes palubu.) Edice Cesty světa se stkví velikými písmeny
na boku mé lodi. Vlajky Vědy a Sociálního pokroku vyletěly nad prapor
Dějin. Myslil jsem, že má pramice je pouze říční člun, ale teď vidím, že to
je zámořský parník. Dobytý parník…

Nový způsob života — od politiky po osobní vztahy… Dolores contra
Štěpán… Přizpůsobení se novým podmínkám, které se od základu
změnily…

Kde to jsem? Jak daleko jsem doplul, neuvědomuje si ani, že jsem se
nalodil na dalekosáhlou theorii, kterou jsem vytvořil já sám?

Zdá se, že jsem zpátky v své torquéstolské ložnici a písmo na listech
přede mnou se rozběhlo v divokou mazanici. Ano, psal jsem skutečně ze
spaní…

Něco z toho je docela nečitelné.
O tom musíme uvažovat zítra.
A teď, jelikož nechci, aby právě v tuto chvíli mezi námi vypukla

skutečná válka, myslím, abych šel přes chodbu a přál jí „dobrou noc“.
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Nedotkl jsem se svého deníku po několik dní. Zajeli jsme si do Roscoffu,
abychom se podívali na velký datlovník a na Námořní laboratoř. Dolores
se oblékla, jako by šla na čajový dýchánek do — Bože, jak se ten podnik
jmenuje — je na place Vendôme. Hemží se vždycky novými klobouky.
Zapomněl jsem. Jak jsem zařídil předem, sešli jsme se v Roscoffu s
Foxfieldem.

Z počátku projevovala sklon chovat se k Foxfieldovi poněkud spatra,
asi proto, že mu čas od času dávám peníze. Zdálo se však, že toho Foxfield
nepozoruje. Pronesla také slyšitelným šepotem několik poznámek
„stranou“. „Proč mu dovoluješ, aby se s námi sešel tak neupravený ? Je
to projev nevážnosti k nám oběma. Což si nikdy nedává stříhat vlasy ?“
I tyto řeči — zaslechl-li je vůbec — zůstaly nepovšimnuty. Pohlédl na ni
jen jednou, když jsme se setkali, a pak jí nevěnoval nejmenší pozornosti,
dokud jsme se nezastavili u nádrží s mořskou vodou, kam nás odhodlaně
zavedl. Tu se náhle obrátil k ní a přednesl plynule podrobný výčet
milostného života hlavonožce osmiramenného.

„Podle mého názoru je to nejohavnější ze všech žijících tvorů,“
poznamenala Dolores.

„Ale uvažte jen, jak je vznětlivý,“ namítal Foxfield, podobaje se v
tu chvíli, ku podivu, sám hlavonožci. Poté dodal s nádechem úžasu:
„Pohleďte jen, dívá se na vás.“

Dolores pocítila zájem.
„A to je důležité — oni si zpravidla nevšímají zjevů za skleněnou

stěnou,“ pokračoval Foxfield s hlubokou vážností, prohlížeje si ji při tom
zkoumavě, jako by v ní hledal důvod pro tento nevšední úkaz.

Dolores učinila elegantní posunek směrem k rozvíjejícímu se tvoru v
rohu nádrže.

„Jaký netvor,“ prohodila obměkčeným hlasem, vykládajíc si
natahující se hlavonožcovo chapadlo jako výzvu. Nechtělo se jí teď zřejmě
odtud.

„Nezdá se vám, že ty vlnivé pohyby vyzařují — jistý půvab ?“
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„Jistý půvab,“ připouštěla. „Snad.“
„Trochu strojené, možná. Ale dovedl by to člověk? Podívejte se. Teď.“
„Mhm,“ přitakávala.
„Téměř nikdo si neuvědomuje schopnost vášně u mořských

živočichů,“ pokračoval Foxfield svým měkkým, šťavnatým, trochu
nasládlým hlasem, a já jsem si naráz uvědomil, že to je jeho odveta za
její dřívější povýšenost. „Samozřejmě — vznášejí se takřka ve vodách —
nerušeni gravitačními zákony…“

To bylo pro Dolores novinkou.
„Jako malovaní bozi na stropě,“ pokračoval Foxfield.
„Přirozeně,“ přisvědčovala, zamyslivši se poněkud a domáhajíc se pak

dalších poznatků. „Ale milují — ve vodě ? Mohou se tam milostně
projevovat?“

„Ustavičně. Na příklad…“
Bylo to po prvé, co Dolores pohlížela na akvárium jako na milostnou

arénu.
„Na příklad…“ opakovala.
Foxfield na okamžik zaváhal a pohleděl mi do očí. Jeho velká ústa

se tázavě stáhla. Ale neviděl v mém zraku nic, co by mu bránilo, a jal se
tedy s jakousi stydlivou zdrželivostí a nesmírně jemným hlasem poučovat
Dolores o skrytých cestách přírody. Do té chvíle jsem si nikdy nepomyslil,
oč živější obrazotvornost má Foxfield než sám Stvořitel a oč zábavnější svět
bychom měli, kdyby jeho řízení bylo v rukou toho učeného biologa.

„Ovšem,“ pravil s omluvným povzdechem, „moře zde je vlahé od
Golfského proudu — velmi vlahé. Vždyť dokonce i zelenina v této části
Bretagne je…“ ztlumil hlas, „předčasně vyspělá.“

„Opravdu ?“ tázala se Dolores.
„Ba dokonce i jarní květiny. Když anglické hlízy jsou, abych tak řekl,

ještě v plenkách. A je tu obrovský datlovník — ale to uvidíte sama…
Podívejte se teď na tu máčku skvrnitou. Tedy máčky…“

Skutečně nevím, proč bych tu opakoval neslušné příběhy o
nezřízenostech žraloků, jež jí vyprávěl.

Dolores tím byla tak nelíčené a plně zaujata, že docela zapomněla
představovat blaseovanou dámu velkého světa. Stala se poslední,
nejbystřejší a trošinku uličnickou žačkou velkého učence, který jí vykládal
příběhy a kouzelné zkazky, pro něž dosud nenašel tak chápavého a
vtipného posluchače.

Mluvil a mluvil — vážně, ale zábavně — a čím déle hovořil, tím byl
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spokojenější. Byla nesmírně vzrušena představou mořské vody jako
věčného přijímače nekonečného množství potěru a zárodků, jež byly do
ní vymětávány, jak Foxfield zdůraznil, „bez nejmenších opatření“. Čím
horlivěji ho sledovala, tím rozcuchanější se zdály jeho vlasy, tím
rozpustileji jiskřily jeho velké, brýlemi zvětšené oči a tím nehoráznější se
stávaly biologické smyšlenky, plynoucí volně s jeho rtů. Život oceánu se
stal neutuchající, nekonečnou orgií, přerušovanou občasnými masakry.
„Ale sotva si všimnou, že jsou požíráni,“ pravil.

Ještě nikdy jsem neviděl Dolores tak dychtivou po poznatcích, a když
se Foxfield dovolával mého svědectví o tom, že reje tritonů a mořských
panen jsou „možné — totiž — proveditelné“, přisvědčil jsem jako někdo,
kdo zrazuje tajemství vesmíru.

„Věda tyhle věci ovšem ututlává,“ pravil Foxfield důvěrně.
„A teď, Štěvo, vidíš,“ řekla, „že mé pudové rozhodnutí bylo správné.“
„?“ naznačil Foxfield příslušným zachrčením.
„Když jsem odmítla koupat se v moři.“
Foxfield se obrátil a prudce zatroubil do kapesníku. Nemohl se již

udržet. Jeho oči zkoumaly nad kapesníkem, jaký to má na mne účinek.
Nezašel snad příliš daleko? Tvářil jsem se vážně. Mé oči radily k rozvaze a
umírněnosti. Přestal hovořit o slaném, rujném moři.

Ten výlet do Roscoffu se opravdu nečekaně vydařil. Dolores
vykládala Foxfieldovi, oč lepší je roscoffská Námořní laboratoř než
Námořní biologická stanice v Plymouthu — o které se právě po prvé
doslechla — a oč méněcennější je britský vědecký duch, než břitká, logická
mysl románských badatelů. „Vy jste snílci,“ zdůrazňovala, „jste pouzí
snílci. Vaše ženy vás neprobudily a neinspirují. Podívejte se na štěvu. Co
by z něho bylo, kdyby nebyl nikdy přijel do Francie?“

„A,“ pravil Foxfield, zahleděv se na mne vyčítavě svýma zvětšenýma
očima.

A když jsme si mlčky prohlíželi obrovský fíkovník v Enclos des
Capucins, způsobila Dolores, že jsme sebou oba trhli a rozhlíželi se
provinile, neslyší-li nás nějaká řeholnice, neboť klášterní vůně se dosud
vznáší nad touto zahradou. Z dumavého ticha náhle zazněl jasně její hlas:
„Podívej se, Štěvo. Nejlepší modelový dům by nemohl navrhnout lepší
tvar listu. Člověk by skoro opět uvěřil v to, čemu říkáš Matuška Bible.“

Měla jeden ze svých nejlepších dní. Byla téměř šťastna — a líbila
se mi. Pochvalovala si mnohými slovy restauraci na pláži, její čistotu a
nestrojenou prostotu a vůni smažené ryby; pohrávala si s myšlenkou, že
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najme bretagneské služebnictvo pro náš pařížský byt, vykládala
hostinskému, že je rodem egyptská princezna, a že Foxfield a já se
chystáme vydat knihu o Bretagni, v níž bude uveden na čestném místě;
a když jsme později zašli do městečka, hledala v obchodech velikou skle-
něnou nádrž na mořskou vodu, kterou bychom si odvezli do pařížského
bytu, aby v ní mohla bezprostředně sledovat milostné vzruchy mořských
živočichů. Rozhodla se však, že od té myšlenky upustí, když zjistila, že
nádrž a její doprava by byly nepřístojně drahé.

Poté jsme se vydali zpět, zanechávajíce rozjařeného Fox- fielda — který se
po celý oběd pro sebe tiše pochechtával — zřejmě v údivu nad tím, že jsem
někdy projevoval nespokojenost nad svým manželským údělem.

Ve voze Dolores poněkud sklesla, naznačujíc, že je znavena a že má
pocit, jako by se opět blížila její bolest. Ožila však náhle a vyjádřila úžas
nad plným životem mořských sasanek, vylíčeným Foxfieldem. „A já jsem
si vždycky myslila, že to jsou jen takové hezounké hračky,“ řekla.

Po chvíli pak poznamenala: „Vy nakladatelé nehonorujete dostatečně
spolupracovníky, jakým je Foxfield. Jaké mu poskytujete možnosti? Žádné!
Je jako velký Curie, který po celý život pracoval v kůlně… Potom toho
litovali.“

„Mluvila jsi s ním o tom ?“
„Nechtěl. Je ti příliš oddán. Ale postřehla jsem, co si o tom myslí.“
Pak se ozvala okouzleným hlasem. „Jak úžasné věci zná! Jak báječné

věci by ještě mohl objevit! Oživuje přírodu. Proniká až k jádru věci. Jak
nudný je proti tomu tvůj hovor, Štěvo, jak strašlivě banální! Typicky
anglický! Ještě nikdy jsi mi nic takového nevyprávěl. Kdybych byla bohatá,
stala bych se jeho mecenáškou. Měl by svou štědrou patronku, jako kdysi
Rousseau. Byli bychom jako Kateřina Veliká a Voltaire.“

„Zatraceně!“ zvolal jsem náhle.
„Co se stalo?“
„Nic. Jenom že jsem jel do Roscoffu, abych energicky domluvil

Foxfieldovi, aby si pospíšil s rukopisem. A za celý den jsem o tom neřekl
ani slovo.“
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(Torquéstol, 1. září 1934)

Právě došlo v kuřáckém pokoji k podivnému rozhovoru mezi mnou a
jedním z rybářských fandů. Jsou to Angličané, jak jsem zjistil — nikoli
Irové. Jeho přítel zmizel před několika dny. Pozůstalý seděl sám v rohu, z
koutku úst mu visela lulka. Zíral do prázdna. Cítil jsem jeho opuštěnost a
nedalo mi, abych na něho nepromluvil.

„Váš přítel vás opustil?“ poznamenal jsem.
Mrzutě zachrochtal. „Jel za ženou,“ vycedil. „A je tu tak jedinečné

rybaření!“
„Jeho žena je nemocná?“
„Ale kdež — zdravá jako ryba.“
„Jsou spolu už dlouho ?“
„Léta letoucí. Jen aby mu to zkazila. Nemůže ho chvíli nechat na

pokoji. Musí vždycky něco začít!“
Postřehl jsem, že je tak trochu misogyn, a jeho další slova tento dohad

potvrdila.
„Manželství,“ řekl, „je strašlivé pouto. Strašlivé pouto.“
„Vy nejste ženat?“ tázal jsem se.
„Byl jsem,“ odvětil, nepouštěje se do podrobností. „Vím, co říkám.“
Cítil jsem, že je na něm, aby bud pokračoval v hovoru, nebo mlčel.

Nemluvil jsem dále. Pokuřoval chvíli v zasmušilém tichu.
„Je to podivné, jak ten člověk lpí na té ženské. — Já ji znám.“
Cítil jsem, že teď bude mluvit.
„Věčně neklidná,“ prohodil, „taková neposedná. Tentokrát strhla

poprask v bridgeovém klubu. Utrhání na cti… Někdo prý řekl, že podvádí
při hře, nebo snad ona to o někom řekla, nebo snad podváděla. Většina z
nich to tak dělá, nebo to aspoň říká o jiných. Nejsou šťastny, pokud není
po hře a nezačnou se hádat. Ale teď to prasklo. A tady ten chudák… ne
už nejmladší… takový docela příjemný člověk… aby se sebral uprostřed
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prázdnin a vrátil se. A k čemu se vrací ? K smečce ženských, vystrojených
jako bůhvíco a drmolících všechny najednou. Zastávat se křivdy, spáchané
na manželce, a tak dále. Pohádat se s vlastními přáteli. Zatáhnou do toho
vždycky své muže… A tady je takové jedinečné rybaření!“

Po chvilce dodal: „Je to jen tím, že nemají dost na práci.“
„Ale proč se nezabývá něčím užitečnějším? Mohla by na příklad

pracovat v místní správě. Ženy někdy mají administrativní nadání. Nebo
snad by ji zajímalo nějaké studium…“

„Ale kdež. Vůbec se jim do toho nechce, však to víte sám. Mají plnou
hlavu bridge a klepů — klepů a bridge, nebo toho proklatého lurče.“

Zdálo se, že je zvláště zaujat proti lurči.
Uznal jsem, že pokud jde o prostředně zámožné ženy, má vcelku

pravdu. „Často jsem pozoroval, že nevědí, co by dělaly,“ pravil jsem. „Již
kolikrát jsem se tomu sám divil. V Paříži to je stejné. K čemu ten věčný
bridge, k čemu to věčné odpolední běhání ?“

„Ta odpoledne nám byl čert dlužen. Měly by být všechny od dvou do
sedmi za mřížemi. Všechny, jedna jako druhá. Byla by to neskonalá úleva.“

Chvíli hulil mlčky, vyhlížeje velmi moudře a vypouštěje oblaka dýmu
jako ohňový signál. Pak se mne otázal: „Viděl jste už někdy, že by ženská
chytala ryby ?“

Zamyslil jsem se nad touto otázkou. „Je to velmi hluboký a zajímavý
nápad,“ odpověděl jsem, „ale neviděl. Ovšem na Seině spatříte pana a paní
Dupontovy na loďce — ano. Ale ona — buď plete nebo čte román, nebo
vybaluje oběd. Je to pravda. Nechytají ryby. Nikdy nerybaří. Nikdy jsem
neviděl sedět samotnou ženu s prutem a udicí — nikdy.“

„A nikdy ji neuvidíte,“ pravil rozhodně, vyprazdňuje velmi zvolna
obsah své dýmky do dlaně.

„Inu, ženské,“ pravil, pokývl hlavou a zamlčel se.
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To tedy je výjev s opuštěným rybářem. Očividně byly jeho názory
ovlivněny osobním zážitkem. Ale jak daleko se dnes mezi muži v jeho
letech rozmohly rozčarování a nenávist k ženám ? Má pole pozorování jsou
omezena, ale zdá se mi, že za nynějších okolností mnozí pánové středních
let, kteří by asi dříve byli pyšnými otci rodin v plném rozkvětu, s povol-
nými manželkami, nebo manželkami, které by se aspoň povolně tvářily,
s poslušnými syny a dcerami a spoustou vnuků a vnuček, dnes žijí v
neradostném a neplodném společenství, ztrácejícím s přibývajícími lety
stále více na svěžesti a významu. Dříve s sebou přinášelo manželství
dobrodružství dětí a zakládání domova, stávajíc se bohatým lidským
zážitkem. Dnes je svět pln neuspokojených dvojic s oloupenými pudy,
které touží po všem a nedosáhnou nic.

My ssavci jsme zřejmě byli určeni k plození dětí, k lopotnému jejich
odchování až do fysické nemohoucnosti a konečné smrti. Náš chrup je
zařízen tak, aby vydržel právě po toto období. Shrneme-li takto svůj
společný účel, shledáváme, že my lidé musíme teprve projít adaptačními
procesy, dosud plně nepochopenými. Že se tak dosud nestalo, zvyšuje
vzájemné neshody mezi muži a ženami.

Rybářovo misogynství. ve mně vyvolalo touhu zkoumat svůj vztah
k Dolores s jiného hlediska. Jak dalece je antagonismus mezi mnou a
Dolores jenom zvláštní obměnou obecné války mezi pohlavími ? Její
neplodnost snad pouze zvyšuje to přirozené nevražení. Je možné, že se
ženy, představující plodnou sílu v širším slova smyslu, odříkají ještě
nesnadněji splnění svých přirozených tužeb než muži. Nemají takové
únikové schopnosti jako mnohostrannější mužská bytost. Nejsou schopny
tak nadšeného oproštění od osobních životních pudů, jakým je třeba
rybářská vášeň. Nedovedou se tak snadno uchýlit k abstraktům. Mne na
příklad stále více uchvacuje představa vychovátelské a objevitelské úlohy.
Vyrostla v soustavnou filosofii služby a přispění obecným cílům lidstva,
v které stále více utápím své egoistické zájmy. Nermoutí mne — pokud
dovedu posoudit, co se odehrává v mé duši — že nemám skutečný domov.
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Náš pařížský byt je přístřeší, které je toliko chatrnou náhražkou skutečné
domácnosti.

Ale cítím potřebu družnosti. Tkví hluboko v mé povaze. Společný
zájem o domov tvořil v dřívějších dobách opravdové společenství. Přál
bych si mít někoho, s kým bych se mohl smát, jednu nebo několik
spřízněných bytostí, s nimiž bych mohl volně hovořit o svých názorech,
potřebuji někoho, k němuž bych se mohl důvěrně obrátit o pomoc, jsem-
li v úzkých, a nemám přitom jedinou živou duši, které bych se takto mohl
svěřit. Dolores je mi blízká asi tak, jako jsou si Francie a Německo — dělí
nás ozbrojené hranice. Cokoli jí řeknu, stává se veřejným majetkem, dříve
či později je to obráceno proti mně. Nemohu uvolnit své já ani před ní, ani
před nikým jiným, a ona nepotřebuje uvolnění svého egocentrismu. To je
asi vysvětlení, proč píši tento životopisný deník.

Přes to však, že soudobý rozvrat domácnosti, ochuzující ženin život
víc než mužův, dohání ženu k tomu, aby se více soustřeďovala k vlastní
bytosti, přes to, že příliš nešetrně odhaluje ženě muže a muži ženu,
rozdmýchávaje přirozené rozdíly mezi nimi v opravdový nesoulad,
nevyplývá z toho ještě, že nepřátelství mezi mnou a Dolores je pouze
zvláštním úkazem tohoto obecného zjevu. Náš stěžejní antagonismus
prýští z nejbláhovějšího ze všech bláhových společenských zřízení, totiž
z nerozlučného bezdětného manželství. Nemohu se od ní odpoutat. Ale
to jenom dodává ostří rozporům daleko hlubším, než jsou obvyklá napětí
mezi manžely. V pouhých sexuálních vztazích není mezi námi neshod
až na to, že od ní odjíždím tak často za obchodem. Nenalézám v našem
poměru nejmenší obdobu s Tolstého Kreutzerovou sonátou. Nepro-
cházíme fázemi milostné vervy a nechuti. Řekl bych, že to byl ztuhlý,
melancholický egocentrik, který nikdy nebyl dobré mysli. Nikoli, nevěřím,
že podstatou našich rozporů je obvyklý příběh muže a ženy. Je to spíše
příběh dvou veskrze rozdílných lidí. Kdyby na příklad byla Dolores
mužem, národnostně a kulturně ode mne odlišným, s nímž bych byl
smluvně vázán v složitém a úzkém obchodním poměru — třeba tak, že
bych byl starším společníkem podniku, z kterého bych ho nemohl
odstranit — docházelo by mezi námi k rozporům snad o něco méně
intensivním, ale v jádře velmi podobným svárům, které řádí mezi Dolores
a mnou. Křížil by mé úmysly a opřádal by mne úklady stejně jako činí ona,
a já bych propadal témuž bezmocnému rozhořčení.

Vracím se tudíž opět k svému prvotnímu a stále hlubšímu
přesvědčení, že Dolores a já nejsme ve skutečnosti mužským a ženským
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představitelem téhož druhu, nýbrž zcela různými tvory, které se nikdy
vzájemně nepochopí. Jsem přesvědčen, že v tomto světě jsou ženy typu
Wilbeck a — náladoví herci, na příklad — muži druhu Dolores.

Přečetl jsem si znovu, co jsem napsal oné noci o lidské směsici. Byl
jsem opojen přílišnou dávkou brandy a zmořen únavou, když jsem to psal,
a přece cítím, že s tím stále ještě souhlasím. Myslím, že to nechám docela
tak, jak jsem to napsal. Domníval jsem se tehdy, že píši pustou švandu,
ale ačkoli se snad vyjadřuji fraškovitě, obsah je smrtelně vážný. Můj výlet
do trochu zamžených snových theorií není ani tak blouzněním, jako spíše
— jak bych to jen nazval — objevem ve stavu dokonalého uvolnění mysli.
Vždyť je známo, že byly objeveny mnohé věci při naprostém vypnutí
pozornosti, na příklad v hypnose, nebo když byly vyřešeny problémy ve
spánku. Když jsem si myslil, že paroduji ty sociologicko-historické
tlustopisy, uplatňoval jsem vlastně methodu, umožňující, aby se shluk
myšlenek, uložených v podvědomí, příhodně vynořil na povrch. Ta
theorie na příklad, že se v lidské genetice smísilo mnoho lidských plemen
— stejně jako je tomu u různých smíšených ras v psím světě — není
tak nepravděpodobná, abychom ji jen tak lehce pustili z mysli. Shrnuje
nejrůznější nápady, vyvěrající z mých rozhovorů s Foxfieldem a mých
biologických studií.

Já a Dolores jsme příslušníky dvou různých plemen, jako
Neanderthalec a Cromagnonec. Snad i oni spolu mohli plodit
potomstvo…

JAK SKONČILA DOLORES?
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Ještě před okamžikem jsem klidně psal. Poté jsem si uvědomil, že se něco
změnilo na mém psacím stole, něco tu chybí…

Obrázek Leticie zmizel. Našel jsem útržky v koši na papír. Dolores
jistě vstoupila do mého pokoje za mé nepřítomnosti — hnána patrně
zvědavostí. Snad chtěla vypátrat, proč tu trávím tolik času. Ukládám ze
zvyku tento rukopis do zamčené aktovky, ale snad tu ležel nějaký dopis a
stála tu ta podobizna. Byla opřena o neumělý mosazný popelníček. Leticie
mi ji poslala před několika dny…

Ale tohle je konečné. Promluvím si s Dolores — a teď hned!
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(Torquéstol, 2. září 1934)

ŽalŽalozpěozpěvv

Nemohu pokračovat v případu Štěpán Wilbeck contra Dolores, nikoli,
nemohu. Mám pro to velmi pádný důvod. Je to již zbytečné. Dolores je
mrtva.

Ten ubohý výplod marnivosti a nezřízené zlovolnosti je mrtev.
A já jsem volný.
Odešel jsem od ní dlouho po půlnoci. Zašel jsem do jejího pokoje,

když jsem našel tu roztrhanou podobiznu. Načmáral jsem poslední slovo
předchozího úseku — teď. Pak jsem chvíli seděl, hledě na útržky Leticie
před sebou, na jednom kousku bylo jedno široce rozevřené oko, na jiném
třetina tváře a ústa bez koutku, stále ještě se lehce usmívající.

„To musí přestat,“ řekl jsem. „Tyhle věci musí přestat.“ A vyslovuje to,
uvědomoval jsem si plně svou nemohoucnost.

Co jen mohu dělat ? Zbít ji ? Věčně by to omílala. Stalo by se to novým
poutem. Ale co jiného mohu učinit? Což by k něčemu vedlo, kdybych
proti jejímu nezastavitelnému proudu slov chrlil další ohrazování ?

Vstal jsem a šel jsem s útržky, které jsem mačkal v hrsti, do jejího
pokoje.

Byla vzhůru a očekávala mě.
„Podívej se na tohle!“ řekl jsem, otvíraje ruku, abych jí ukázal, co

svírám.
„Ano,“ odpověděla vyzývavě. „Podívej se na tohle.“
„Nedám si to líbit.“

„Já si to nedám líbit. Nedám si líbit, aby mě ta holka vypudila z mého
místa. Ne. Vystavuješ ji na svém stole, aby byla všem lidem na očích!“

„Je má dcera.“
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„Je tvá milenka.“
„Dolores, zešílela jsi ? Proč sis vymyslila tu bláznivou historku ? Co

tím míníš ? Co tě k tomu žene ?“
„Tak proč ji tak okatě vystavuješ na odiv ? Proč ji chceš mít u sebe ?

Proč mne chceš vypudit z vlastního bytu — z domova, který jsem zřídila —
kvůli ní ?“

„Víš velmi dobře, že to je fantastická smyšlenka.“
„Vím, že to je fantastická pravda. Proč mi děláš takové věci, Štěvo?

Proč se ke mně tak bídně chováš? Držíš mě v bytě, který jsi opustil. Jezdíš
si po světě sám.“

„Nesmysl,“ řekl jsem, „víš velice dobře, že musím jezdit po světě. Máš
všechno, co potřebuješ. Máš právě takovou domácnost, jakou si přeješ,
máš vůz podle svého vkusu, služebnictvo, které můžeš podle libosti
vyhazovat na dlažbu, a všechny ty své klepaře a klepny. Oblékáš se —
nádherně. Žiješ zábavným životem. Povídáš všechno, co se ti zachce, komu
se ti zachce, nejvtipnějším a nejsebevědomějším způsobem na světě. Vši-
chni tví přátelé se ti obdivují. Sama to tvrdíš. Lidé na ulici se za tebou
obracejí. Víš stejně dobře jako já, že Leticie u mne v Anglii nebydlí. Vidím
ji málokdy — sotva jednou za měsíc. Žije v koleji a jezdí na prázdniny do
Southamptonu. A ty víš, hluboce ve své duši to víš, že jsi celou tuhle věc
vyčarovala z ničeho. Proč? Proč to děláš ?“

Naslouchala mým slovům s nebývalou trpělivostí. Seděla na lůžku,
ovíjejíc si vyhublýma pažema kolena a přemítajíc zasmušile o křivdách na
ní spáchaných. Postřehl jsem jasněji než kdykoli dříve, že její zapadlá, kdysi
sličná tvář, nese stopy nadměrného líčení a že rýhy kolem jejích zatrpklých
úst se prohloubily.

„Nenávidím tě,“ řekla.
„Miluji tě a nenávidím tě,“ dodala. „Proč —nevím. Ale ty…
Miloval jsi mne kdy vůbec? Nikdy. Nejsem slepá. Předstíral jsi mi

lásku. Užil jsi mě. Když jsi mě nemiloval, proč sis mě vzal? Dala jsem se ti
tak bezpodmínečně, tak bezmezné…

Neříkal jsem nic. Snažil jsem se vybavit si v mysli přesné podrobnosti
oné kapitulace, zatím co ona improvisovala svůj životní příběh.

„Vzal jsi mě — jako se tupé dítě zmocní krásné hračky. Vzal jsi mě a
zlomil. Než jsem tě poznala, byla jsem již slavnou. Ano, slavnou — popři
to, můžeš-li. Kdekdo se kořil mému vtipu. Mému nadání. Uměla jsem psát,
dovedla jsem mluvit tak, že mi naslouchal celý stůl. Že všichni ostatní
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se malomyslně odmlčeli. Kdekdo se dohadoval, jakou kariéru si vyberu.
Mohla jsem se stát herečkou, nebo dávat přednášky. Já — princezna —
z Kleopatřiny země. To je něco jiného, než ten tvůj ošuntělý britský
královský rod. Já, žena, která se dovedla oblékat s nekonečnou elegancí.
A zároveň významná postava v literárním a uměleckém světě. Měla jsem
muže, kteří mě milovali. Ti mě opravdu milovali, Štěvo. Nic pro mne
nebylo dost dobré. Každičký můj rozmar jim byl zákonem. Celý život se
tehdy přede mnou otvíral. Kdybys mi byl pomáhal, mohla jsem vytvořit
slavný salon i zde v Paříži. I přes tvou nudnou suchopárnost. Mohla jsem
inspirovat státníky! Mohla jsem podrývat moc diktátorů! A pak — má
vášnivá láska k tobě. Pouhý rozmar z počátku, ovšem, ale nakonec
zaslepená vášeň. Je to jako v té Shakespearově hře. Ano. Ty Klubko! Ty
hromotlucký Klubko! Ty sprostý Klubko s oslíma ušima!

Dřepěls na mně, tupohlavče. Co jsem si s tebou mohla počít ? Byls
příliš natvrdlý, abys i jen viděl ženu, kterou jsi objímal. Poškleboval ses
všemu, co jsem říkala, a všemu, co jsem byla. Vyssál jsi mi mládí. Zmařil jsi
můj život.“

Stál jsem bez hnutí a beze slova, svíraje v kapse útržky podobizny.
„Jsi těžkopádný — topomý — klacek. Negramotný, přese všechny

knihy, s kterými kramaříš. I přes ty spisovatelské nebožáky, které navnadíš
a vydíráš. Ten ubohý Foxfield na příklad — ošumělý, ponížený. Nechováš
se neuvěřitelně hloupě a neomaleně jenom ke mně. To se ovšem dalo
očekávat od Angličana a ještě k tomu kupčíka! Z počátku to bylo do-
konce i trochu zábavné. Bylo to — jako pikantní omáčka. Líbilo se mi
to — kdysi. Ano. Ale v tobě je cosi špatného, cosi zvráceného. Pozvolna,
krůček za krůčkem, jsem tě počala vidět v pravém světle. Nemáš ani špetky
mé jemnosti. Nikdy jsi z ní neměl ani tohle. Tenhle surový smyslník se
nejapně potácel všemi mými ilusemi! Jak ti teď zhrubla tvář! Dokonce i ty
— když se díváš do zrcadla — sis toho musil všimnout. Jsi stále více sebou
samým. Ale já nejsem slepá, ani hluchá, ne! Doslýchám se, dovídám se, co
se děje. Nevadí, jak. Já vím. Ó ano, Štěvo, vím. Byl jsi pro mne vždycky
otevřená kniha, a teď jsi pro mne průhledný — průhledný jako sklo.“

„Ale tys to řekl první, Štěvo — tohle musí přestat. Přemýšlela jsem —
zatím co ses povaloval tam v svém pokoji — a psal pokoutně všem svým
anglickým milostnicím. Och ano — vím to. Ale já mám francouzskou
logickou mysl, francouzský smysl pro skutečnost a musím myslit na
vlastní život…“

JAK SKONČILA DOLORES?
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(Tohle říkala včera v noci.)
„Musím myslit na vlastní život. Mé poblouznění mě už přešlo. Fini!

Už nikdy se nebudu starat o tvá přání, tvé záměry, tvé dobro. Už nikdy ti
nebudu dělat hospodyni. Už nikdy se nebudu trápit se služebnými, aby ty
sis hověl v pohodlí. Ten dlouhý přízrak poroby zmizel. Odvrhla jsem jej.
Budu se teď starat jenom o vlastní život — od této minuty.

Dolores pro Dolores. Přirozeně energická, bystrá a teď naskrz sobecká
žena, oloupená o všechny iluse! To jsem já. A to je tvoje dílo, Štěvo. Teď
půjdu bezohledně za svou kariérou — jako tvá manželka, Štěvo, jako tvá
zákonitá, vlastní manželka — a tvrdá, oslňující žena! Potlačoval a zasti-
ňoval jsi mě až dost dlouho. Všechno jsem si to dobře rozmyslila,
každičkou podrobnost. Přestěhuji se do Londýna, do toho tvého
mládeneckého hnízda a dám tam věci do pořádku — podle svého.
Vyhodím na hodinu ty tvé špinavé, líné anglické flákače. Naučím tvoje
anglické milenky a darlingy trošce zdravé morálky. A ty tvé velké dámy,
ohrnující nos na ženu, která jim je příliš duchaplná. Však já jim řeknu, co
si o nich myslím. Madame, řeknu, až ti budou telefonovat. Tohle už není
hodinový zapadák. Madame Wilbeck je doma a přijímá hosty. Uspořádám
pro ně velkou společnost. Jen ať si nade mnou krčí své tupé nosy, mohou-
li.

Ne, nepřerušuj mě, Štěvo! Nebo začnu křičet — a pak snad mi bude
zle. Říkám ti klidně, co chci udělat. Nevytrhuj mě, sice ztratím svůj klid.
Tvé námitky a zloba nikam nevedou. Co ti říkám, že udělám, stane se.“

Ale já jsem ji nepřerušoval. Přemýšlel jsem o ní intensivně, neboť
nikdy dosud přede mnou tak neobnažila svou bytost a své pudy. Stál jsem
u jejího lože, zatím co drmolila svou samomluvu a pozoroval jsem její
ostrý zardělý profil. Bylo mi jasné, že odříkává naučenou úlohu. Jistě si
ji sestavovala již nějakou dobu. Byl to její výklad našeho vztahu. Viděl
jsem, jak roste v její mysli. Byl to souhrn všech jejích nálad a popudů. A
když jsem si uvědomoval drsnou, fantastickou neskutečnost toho výlevu,
uvažoval jsem, oč se asi mé podání našeho poměru vzdálilo věrohodnosti.
Jistě ne o tolik, jako tohle.

Ohlašovala dále své záměry. Tvářila se přitom rozhodně, neoblomně.
Ale ve skutečnosti pouze dávala průchod svým snům — vyslovujíc
vytoužené představy své duše, odívajíc v slova svou nade všechno
vytouženou pózu. Věděl jsem, že neučiní všechno, co říká, ale cítil jsem,
že se vynasnaží uskutečnit dosti, aby se mi navždy stala nesnesitelným
břemenem.
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„Ano, Štěvo,“ řekla, vztyčujíc dlouhý, hubený ukazováček s krvavě rudým
nehtem, „máš teď před sebou naprosto rozčarovanou ženu. Budu
neoblomná. Neoblomná. Použiji každičkého svého práva proti tobě. Ty jsi
můj manžel. Děkuji ti za to, ale nemysli si, že snad do krajnosti nevyužiji
všech práv, která mi to poskytuje. Cokoli jsi mi kdy daroval, cokoli jsi mi
kdy postoupil — to vše teď užiji proti tobě. Přijedu do Londýna veřejně
a okázale. Nedbám ani za mák, bude-li přeplavba bouřlivá. Snesu to. Byla
jsem naposled v Anglii před půl čtvrtým rokem. Nehnu se od tebe ani na
krok. Oznámím svůj návrat v Times — po dlouhém pobytu v cizině. Vy-
půjčím si na tvé jméno peníze pro všechny nutné výdaje. Postarám se o to,
abys byl pečlivě sledován, kamkoli se hneš, a abych dostávala o tom zprávy.
Ano. Vyhodím celý ten tvůj harém na ulici. Všechny ty tvé ženštiny za
Kanálem vyrvu násilím z temna, v kterém je skrýváš. Jsou-li to vdané ženy,
dopíši jejich manželům. Co je mi po tom, budou-li z toho rozvody! A ta
tvá hnusná dcera — ano, hnusná, hnusná, špinavá — sviňská — vyženu
ji z tvého života. A udělám ti veřejnou ostudu. Ano, veřejnou ostudu
— postrach Angličana! Odstěhuji se z toho tvého zapadáku ve vší slávě!
Nastěhuji se do Claridge. Je to přece Claridge, kde si dávají schůzky ty
vznešené dámy, či ne? Nu nevadí, je to zkrátka jeden z těch chic hotelů.
Sezvu si reportéry. Čím více budeš proti mně, tím neústupnější budu já.
Celý Londýn bude o tobě hovořit. Jsi neznámá nicka — ale já tě vyvleku
z ústraní! Bože, to bude puchu — jen se na mne spolehni. Ach, ty můj
ubohý, tvrdohlavý, zaslepený Štěvo! Ale zasloužil sis to všechno, věru!
Neustoupím ani o píď. Ztropím ti nehoráznou, do nebe volající ostudu.

Ano, to všechno provedu, Štěvo. Nemilosrdně. Dala jsem ti poslední
možnost, když jsme sem přijeli. První dva dny se skoro zdálo, že se vrátily
staré časy. Ale pak ses proti mně spolčil s tou malomocnou čarodějnicí,
která o sobě prohlašuje, že je baronka, a s tou anglickou bledulí — proč se
jen ta ženská nenalíčí ? — se služebnými, s těmi pobudy, kteří nám ukradli
stůl. Úplně tatáž historie jako tehdy s těmi nesnesitelnými Bennielsovými.
Vždycky totéž. Vždycky jsi proti mně, Štěvo. Vždycky!“

Zmlkla a zírala zamyšleně před sebe. Pak jí má nehybnost přiměla k
dalšímu výbuchu.

„Vždycky proti mně…“
„Och, nenávidím tě. Tak tě nenávidím. Nenávidím. Ještě nikdy jsem

tě nepohnula k citu, k opravdovému citu — nikdy. Kdybys aspoň jednou
— jedinkrát v celém našem manželském životě byl zaplakal! Teď z tebe
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tedy něco vyrazím — i když to bude jenom hněv a zášť a krutost. To
všechno je tvoje dílo — všechno do posledního. Dobro ve mně je
vyčerpáno. Skončila jsem už s láskou — navždy. Teď začíná nenávist!
Kdybys učinil cokoli, nemohla bych ti už odpustit. Jsem tvá nepřítelkyní.
Jsme ve válce. Chce se mi tě zničit, Štěvo, chce se mi tě zničit — a já tě
zničím. Vystavím tě ostudě a zničím tě, ať mě to stojí cokoli. Chti tě zranit
— více než všechno na světě, tě chci zranit.

„Bože, jak tě nenávidím, Štěvo — jak strašně tě nenávidím. Kdybys
mohl nahlédnout do mého srdce, Štěvo, zděsil by ses dokonce i ty. Jen
počkej, až se vrátím do Anglie. Počkej, až zatočím s tou tvou krvesmilnou
zvrhlicí, s tou pouliční děvkou, s tou špinavou, licoměrnou courou, počkej
až se s ní podle zásluhy vypořádám. Což jsi to neviděl ? Dokonce i na té
podobizně…“

Pokračovala takto dále, chrlíc ze sebe s téměř blaženým výrazem
všechny ty líté nehoráznosti, jak jí přicházely na mysl. Pak se náhle
zarazila, když na mne pohlédla. Snad to bylo proto, že jsem stál tak bez
hnutí. Přecházel jsem při podobných výjevech zpravidla pokojem, nebo
jsem odešel. Chtěla se ubezpečit, poslouchám-li ji. Postřehla v mé
ztrnulosti jakousi novou, neznámou hrozbu a naráz jsem zpozoroval, že se
bojí. Nedovedu si představit, co vyčetla z mé tváře. Myslím, že byla také
nehybná.

Spílání jí odumřelo na rtech a zírala na mne. Hleděli jsme si do očí. Pro
jediný okamžik jsme se vzájemně viděli v celé nahotě.

Pak jí naskočil na tváři výraz palčivé úzkosti. Přitiskla si ruku k boku.
„Má bolest!“ křičela. „Má bolest! Vždycky mi způsobuješ bolest! Nemohu
to vydržet. Úúuúh! Chúú! Kdybys ji jen cítil ty! Kdybych ti jí jen mohla
dát okusit. Dáváš mi černou krev, otravuješ mi krev. A pak přijde ta bolest.
Ta strašlivá bolest. Dej mi mé prášky, ty zvíře! Nestůj nade mnou tupě,
rozšklebeně — jako by ses z toho těšil! Ty sadisto! Dvě malé tabletky,
Štěvo, rozpuštěné ve vodě. Dvě malé tabletky. Ach bože, to mi dělá
dobře!…“

Pila.
„M’m’m…“
Nahnul jsem sklenici.
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Ráno k ní vstoupila Marie s kávou a našla ji nataženu napříč lůžka.
Pokrývka byla odhozena a zdálo se, že klidně spí. Marie postavila podnos s
kávou na noční stolek a dotkla se jí, aby ji probudila. Avšak Dolores se již
neprobudí.

V tu chvíli si Marie všimla, že vedle kávového podnosu, který právě
postavila na noční stolek, leží malá skleněná tuba od semondylových
tabletek. Byla prázdná, vedle stála sklenice, džbán s vodou a elektrická
svítilna.

Zdá se, že si Marie v duchu velmi přesně zaznamenala všechny ty
podrobnosti, než se dala unést svými city a rozhodla se strhnout pokřik a
ztropit scénu.

Číšník, který přinesl Marii kávu, pokojská, jakož i Monsieur a
Madame Hutonovi se neprodleně objevili na scéně, užaslí, rozčilení, ale
starostliví, aby nepoplašili ostatní hosty. Zavřeli dveře a vyšetřili rychle ale
důkladně situaci. Na povel paní Hunotové se ničeho nedotkli.

Poté se odebrali diskrétním dvojstupem přes chodbu k mým dveřím,
aby mne zavolali. Vraceli se za mnou do Doloresina pokoje jako děti,
táhnoucí za kočovným divadlem. Pozorovali mě napjatě, když jsem
přistoupil k Doloresinu tělu, přesvědčil se, že je studené a mrtvé, a
poodstoupil trochu, abych na ně ještě jednou pohlédl. Nedal jsem, jak
říkají filmaři, na sobě znát vzrušení, takže se neměli čím kochat. Ale
nedivili se tomu, vždyť jsem přece Angličan! Marie byla první, která
přerušila ticho. „Madame byla včera večer tuze smutná,“ řekla. „Trápila se,
protože jí monsieur nepřišel přát dobré noci.“

Rychle jsem uvažoval.
Ušetřilo by spoustu dotazů a patrně i podezření, kdybych ji při tom

nechal. Avšak náhle jsem si povšiml zvláštního výrazu v Mariině pohledu,
jenž způsobil, že jsem urychleně potlačil ten hloupý a zbabělý popud.

„Přál jsem jí dobré noci. Jsem jistě poslední osoba, která s ní byla
minulé noci v tomto pokoji. Psal jsem dlouho do noci, Marie, a spala jste
asi již, když jsem sem přišel. Bylo to dlouho po půlnoci.“
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V hlase paní Hunotové se ozýval záchvěv zklamání. „Slyšela jsem
vás,“ řekla. Myslím, že doufala, že pronese tato slova později — a za
dramatičtějších okolností.

„A teď,“ řekl jsem, „vy a monsieur Hunot víte zajisté nejlépe, co je
třeba zařídit. Musíte poslat pro lékaře a uvědomit policii. Myslím, že je
nutno nechat všechno, jak je.“

Madame již zatelefonovala lékaři a policii.
„Nikdo v hotelu,“ pravil monsieur Hunot, stojící před zavřenými

dveřmi a vzmuživší se zřejmě pod pohledem své ženy, „se o tom nesmí
dovědět. Je to předpis. Zejména vy…“ obrátil se k Marii, „musíte zachovat
naprosté ticho. Řekněte, že je madame velmi nemocná — ani slovo více.
Ani pánův šofér o tom zatím nesmí vědět. Rozumíte? Milostivá stůně. A
vy, Matyldo? A vy, Auguste? Ani slovo. Naprosté ticho. Auguste, jděte tečí
dolů a zaveďte pány Dobreeho a Donadieua do jejich pokojů, až přijedou.
Výborně.“

Otevřel Augustovi dveře, vyhlédl na chodbu a opět je za ním zavřel.
„Je to pro mne velká rána,“ řekl jsem a posadil jsem se. „V noci ještě

se mnou hovořila — a byla plná života.“
„Slyšela jsem ji,“ řekla madame Hunot.
„Jsem všecek ohromen.“
„Chápu to,“ řekl monsieur Hunot.
„Byla vždycky tak plná života,“ poznamenala jeho žena. „Byla

nejživější a nejroztomilejší dáma, jakou jsme tu kdy měli. Pán ji bude velmi
postrádat.“

„Zatím si to ani ještě plně neuvědomuji,“ řekl jsem. Pohlédl jsem na
ztuhlou, mlčící postavu na loži. „Tohle — se jí vůbec nepodobá.“

Bylo proneseno několik jiných poznámek podobného rázu,
následovaných dlouhými přestávkami. Ulevilo se nám, když August
přivedl lékaře a zejména, když policejní komisař uvedl věci opět v chod.
Dvě neznámé osoby prošmejdily celý pokoj, aniž jim v tom kdo bránil.
Jedna z nich byla asi nižším policejním úředníkem, druhou jsem, soudě
podle zápisníku, podezíral, že představuje tisk. Ale jejich funkce mi nikdy
nebyly objasněny.

Byli jsme všichni podrobeni dotazům. Lékař rovněž přispěl svou
hřivnou. Komisař byl statný, ale bledý muž, s nepořádně zapjatým
kabátem, neoholený a poněkud blaseovaný. Uspořádal si methodicky
všechna fakta a v jednání se mnou byl slídivý spíše způsob jeho šetření,
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než otázky samy. Přecházel pokojem, pobroukávaje si cosi pro sebe, pak
se náhle prudce otočil a zaútočil na mne otázkou. Snažil se ze všech sil
vydobýt ze mne přesný čas mého nočního odchodu z pokoje, pátraje
bezpochyby po nějaké nesrovnalosti s výpovědí paní Hunotové; vymáhal
na mně přesný čas rozkazujícím tónem, který nepřipouštěl odmluvy,
dotíral na mne úskočné, výhružně a důvěrně, udeřil na mne nečekaně a
rozhodně, ale ať se ptal jak se ptal, odpovídal jsem mdle, že nevím, kolik
bylo přesně hodin. Pak ho náhle přemohla únava a pravil, že teď zapečetí
pokoj.

„Nikdo se o tom nesmí dovědět,“ napomínala nás madame Hunot,
když jsme se rozcházeli na chodbě, a přiložila si dramaticky prst k ústům.
„Tohle je hotel. Musíme mít na zřeteli ostatní hosty… Madame ochuravěla
a nesmí být vyrušována. Rozumíte ?“

„Všechno musí jít svým obvyklým během,“ pravil monsieur Hunot.
Z Mariina pokoje se ozvalo tenké, smutné zavytí.
Spráskla ruce. „On to ví!“ zvolala. „Ubohý, maličký Bayard! Ubohé

nevinné zvířátko! On to ví.“
Zamyslil jsem se. Pocítil jsem, že tu malou obludu nenávidím ještě

více pro to zavytí.
„Dejte mu najíst,“ řekl jsem. „A vezměte ho na procházku.“
„Nechtěl byste se na něho podívat? Je také nešťastný. Je tak citlivý.“
Neodpověděl jsem.
Vrátil jsem se zamyšleně do svého pokoje a posadil jsem se k psacímu

stolu, na němž ještě ležely mé noční zápisky.

JAK SKONČILA DOLORES?
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Přehlédl jsem rychle očima, co jsem v noci zaznamenal, a považoval jsem
za nejpřirozenější zamknout rukopis, oholit a obléci se. Sejdu dolů na kávu
a vrátím se pak zpět, abych psal dále. Píši teď vlivem jakési setrvačnosti.
Nemohu jít do města a není, co jiného bych dělal. Chci být po ruce,
kdyby bylo nutno zodpovědět nějaké dotazy, nebo schválit nějaká zaří-
zení. A velmi pomalu si také uvědomuji situaci. Je třeba, abych přihlédl
k některým bezprostředním faktům. Za nimi vyvstává na obzoru nejasná,
rozlehlá vidina zcela změněného života.

A ještě něco
Musím svěřit tomuto deníku, jehož uveřejnění teď je ještě

nepravděpodobnější, než když jsem se do něho po prvé pustil, zvláštní
rozrušující věc, která mi leží na mysli. Musím to napsat, i kdybych měl své
zápisky roztrhat okamžitě, jakmile budou zaznamenány. Ale chci je vidět
před sebou černé na bílém. Jde o ten semondyl.

Stalo se mi již jednou nebo dvakrát, že jsem měl tak živý a skutečný
sen, že jsem jej později skoro ani nemohl rozlišit od opravdové vzpomínky.
Přihodilo se mi několikrát, že se mi v paměti přemetla fakta. A nejsem si
vůbec jist, zdali mi nenapadlo ve chvíli, kdy jsem měl vsunout do sklenice
s vodou ty dvě semondylové tabletky, abych tam vhodil obsah celé tuby.
Byla to, jak jsem si všiml, nová, ještě nedotčená tuba. „Kdyby ji to jen
uspalo navždy,“ myslil jsem si docela klidně.

Nepamatuji se již, že bych byl vzrušen; vzpomínám si jen, že jsem
chladně postřehl vhodnou příležitost. Stalo-li se tak, uvědomoval jsem
si tak málo závažnost svého činu, že jsem se vracel do svého pokoje bez
nejmenší nejistoty, nevyčkav ani, abych spatřil výsledek nadměrné dávky
té drogy, a nebyl jsem ani dost málo rozčilen. Svlékl jsem se, ulehl jsem a
usnul jsem zcela jako obvykle. Zdá se mi to teď velmi nepravděpodobné.

Především není v mé povaze, abych učinil tak náhlé a konečné rozhodnutí.
Ale bylo to rozhodnutí náhlé? Snad jsem na ně byl připraven více,

než si uvědomuji. I v svém nynějším věku rád sním. Mnozí lidé se oddávají
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snění po celý život. Nemohu ani říci, jak často jsem snil o násilném úniku
od Dolores.

Zdá se mi ostatně, že v té věci svědčí dvě okolnosti nezvratně proti
mně. Když jsem se ráno vzbudil, měl jsem naprosto jasný pocit, že za chvíli
někdo vstoupí do pokoje a sdělí mi, že se to stalo. Ještě dříve, než jsem
dostal vzkaz, že je Dolores mrtva, byl jsem naprosto přesvědčen, že tomu
tak je.

Druhá okolnost, která ve mně utvrzuje domněnku, že představa s
tabletkami v sobě má prvek skutečnosti, je mé hluboké přesvědčení, a
nikdo to neví lépe než já, že by Dolores ani nenapadlo vzdát se bez zápasu
něčeho, co je v její moci, zejména ne daru života. Připouštím ovšem, že
snad v noci po mém odchodu se mnou sehrála v jakémsi polosnu výstup,
v kterém mi po svém zvyku vyhrožovala sebevraždou, a že pak zašla v své
hysterii tak daleko, že spolkla ty tabletky. Avšak i kdyby tomu tak bylo,
měla dosti času zazvonit na Marii, aby jí přinesla dávidlo.

Na druhé straně pak musím s hlediska vlastní obhajoby uvážit
podivný rys své povahy, který mne často pudí k tomu, abych si něco
vymyslil, co svědčí proti mně. Nevylučuji, že mé podvědomí projevilo
mé nepopiratelné rozhořčení nad Dolores obzvláště živým snem — velmi
příhodně.

Je zřejmé, že se s tím nemohu nikomu svěřit. Žádný soudní dvůr by
nemohl rozhodnout tak nekonečně jemné a spletité otázky. Ba není ani
radno, abych nad nimi příliš hloubal sám. Musím to vypustit z mysli. Zatím
však nezbývá, než abych dostál složitým povinnostem, jež na mne tato
pohroma vložila.
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Bude to pro mne dlouhý a úmorný den. Dohodli jsme se, že bude Dolores
převezena o půlnoci, co možná nejtajněji, k panu Debussymu, švagrovi
pana Hunota, který se postará o pohřeb. Až do té doby zůstane
„zapečetěna“ v svém pokoji. Nemohu se sprostit naráz všech závazků.
Když jsem napsal potřebná oznámení a zařídil různé předběžné věci,
nastala doba čekání. Chápu, že své chování musím značně přizpůsobit
tomu, co ode mne očekává Torquéstol. Neměl bych, tuším, podnikat
dlouhé vycházky za město. Sluší se, abych chvíli tiše postál před Kalvárií,
nebo usedl a rozjímal v jasně vymalovaném kostele s dřevěným trámovím.
Zdá se, že mne baronka míní přepadnout, vyhnul jsem se jí několikrát jen
o chlup.

Můj duševní život ztrnul v krajní nečinnosti před nepokrytou, holou
skutečností, že je Dolores mrtva. Je těžko vylíčit, jakou prázdnotu to ve
mně zanechalo. Nechť k tomu došlo jakkoli, přijímám s úžasem, že se to
stalo. A po prvé si uvědomuji, jak nesmírný počet duševních vzruchů tato
skutečnot vymýtila z mého života.

Po třináct let jsem se nepřetržitě proti ní obrňoval, zejména na našich
společných vyjížďkách, kdy bez ustání zaujímala všechno mé myšlení. Byl
jsem stále ve střehu, ustavičně jsem očekával nové překvapení. Bez ustání
jsem se dohadoval, co asi provede příště. A teď náhle již nemůže nic
provést. Jak řekla madame Hunot, budu ji velmi postrádat. Strašlivě po-
strádat.

Snad by se člověk, který se znenadání uzdraví z nějaké vleklé choroby,
jež byla považována za nevyléčitelnou, octl v tomtéž rozpoložení a pocítil
by prázdnotu nad náhlým zánikem odporu v místech, na něž po léta
dorážel.

Má mysl odpírá pokračovat. Omráčilo mě to.
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(Torquéstol, 4. září 1934)

Uplynul jiný, úžasný den. Vyřídil jsem mnoho formalit, zodpověděl jsem
četné jednotvárné dotazy a zařídil a vyřešil jsem různé věci. Úřední nález
zní, že Dolores požila v polospánku přílišnou dávku semondylu. Ani
zmínka o sebevraždě.

Dolores, trpící zvláštním strachem, že by jednou mohla být pohřbena
za živa, požádala mne kdysi dávno, abych jí dal po smrti otevřít žílu; zařídil
jsem to. Rozhodl jsem se také, že ji pochovám zde a že dám postavit nad
jejími pozůstatky jeden z těch těžkých granitových bretonských křížů, s
vyrytými keltskými kružbami. Bude označen prostými slovy „Dolores,
Pax.“ Zdejší kněz — mladý, štíhlý a vážný muž — snad proto, aby mne
utěšil, nebo aby dobyl theologického vítězství nad mou případnou skepsí,
důrazně naléhal, aby bylo připojeno slovo „Resurgam“. Ale celkem vzato
dávám přednost pouhému „Pax“.

Dopsal jsem svému osvědčenému notáři Karlu Belotovi, aby sem
přijel projednat s hoteliérem účty, které se při takových příležitostech
často rozrůstají do nadměrné výše. Truchlící pozůstalí po nenadálém
úmrtí neradi smlouvají a hoteliéři celého světa na to hřeší. Nevypadá
pěkně, hádá-li se někdo po tragické události o položky na účtu. Ale
právník vyřizuje tyto věci v zcela jiném duchu. To, co se stalo mně, může
se přihodit i potřebnějšímu turistovi a Belot tedy nebude hájit jen mou
vlastní kapsu, nýbrž i tobolky vdov a sirotků.

Zařídil jsem prodej velkého modrého vozu prostřednictvím
překupníka a rozloučil jsem se, nikoli bez nesnází, s Alfonsem. Z počátku
nebral mé rozhodnutí vážně. „Myslím, že by si byla madame přála, abych
zůstal ve vašich službách,“ řekl. „A vůz se jí vždycky tolik líbil — tak, jak
jsem jej udržoval já.“ Potěšil jsem ho trochu tím, že jsem mu daroval jeho
livrej. Ubezpečil mě, že mi bude vždycky k službám, kdybych se rozmyslil
jinak.
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Věnoval jsem celý obsah Doloresina šatníku Marii, která to považovala za
samozřejmost. I ona měla jakési pochybnosti o tom, vydržím-li v Paříži bez
jejího dohledu. Ale myslím, že se bez ní obejdu. Pařížského bytu se zbavím
s celým zařízením; je příliš velký pro jedinou osobu a stal by se mi teď
nesnesitelným. Potřebuji nějaké přístřeší v Paříži, ale zařídím si život více
po sparťansku.

Nevěděl jsem z počátku, co si počít s Bayardem. Není ani trochu
podobný tvoru, kterému říkáme „milý pejsek“, a jeho životní vyhlídky
nevypadají vůbec růžově. Myslil jsem, že jím oblažím Marii, která mu
odjakživa projevovala oddanost jen o zdání slabší, než své velitelce. Ale
když jsem jí ten dar navrhl, odbyla mne zprudka poznámkou, že by jí
jeho výživa stála malé jmění, jelikož má tuze zhýčkaný žaludek. Když pak
pohlédla na náš funící problém, prošlehl jí očima záblesk tak veskrze lásce
nepodobný, že jsem se rozhodl jinak. Napadlo mi, že jeho jediným
příhodným místem, jednou provždy, je u nohou jeho milované paní. Po
prvé v životě jsem plně pochopil city, pudící starověké lidstvo k tomu, aby
proměnilo všechny milce zesnulého vládce v zápalnou oběť k jeho poctě.
Probíral jsem tuto myšlenku s mladým knězem, s lékárníkem, s monsieur
a madame Hunotovými, jakož i s Belotem. Po trošce vysvětlování uznali
všichni shodně správnost mého návrhu. Bayard bude tedy zítra
zvěrolékařem uspán navždy a pochován nenápadně na samém okraji
posvěcené půdy. Konec konců už mu je skoro deset let a blíží se kvapem
senilnímu ztučnění. Brzo by nebyl s to zachovávat čistotu a od nynějška
by o něho již nikdo jak se patří nepečoval. Marie by na něho byla zlá.
Vytloukla by z něho jeho povýšenou vznešenost — ránu za ranou.

Sešel by v staré páchnoucí psisko s ustrašenýma očima, které by se
co nevidět neubránilo kopancům. Mé řešení ještě nejlépe vyhovuje jeho
nicotné sebelásce.

Zítra bude i Dolores uložena k odpočinku, a můj výlet do Bretagne,
který jsem zahájil pln dobré mysli, bude u konce. Nemohu se zatím vůbec
rozhodnout, co učiním. V závodě jsem všechno zařídil až do října. Několik
mých vedoucích zaměstnanců je na dovolené a noví lidé, které bych rád
získal pro svůj podnik, budou asi mimo Londýn. Pojedu bud do Paříže,
abych rozprodal zařízení bytu a vrátil se pak do Londýna přes St. Málo,
nebo zatelegrafuji Leticii, aby za mnou přijela do Havru a zavezu ji na
vzdělávací cestu kontinentem, kterou jsem jí v duchu sliboval po celý
minulý rok.

HERBERT GEORGE WELLS

198
www.eknizky.sk



6

Probíral jsem se listy svého rukopisu. Nevím, jak s ním naložit. Mnohé
z mých výroků se mi teď zdají tvrdé a nespravedlivé k Dolores. Mohl
jsem zcela dobře uvést věci v její prospěch, které jsem opominul. Ale
nechce se mi jej zničit. Je pravdivým obrazem lidského vztahu, i když
není dokonalým osobním portrétem. Myslím, že bych neměl pozměnit ani
jediného slova. Čím vlídnějším bych jej učinil, tím více bych mu ubíral
upřímnosti. Myslím, že v něm narychlo zachytím pozdější torquéstolské
události, které snad potom ještě doplním, nebo jimi prostě skončím.
Nezačal jsem psát vlastní příběh, nýbrž pouze úvahu o spokojenosti, a přes
toto tragické přerušení nevyčerpal jsem ještě hlavní otázky.

Snad tím zastavím i kolo, které se bez přestání otáčí v mém mozku,
omílajíc bez ustání „Dolores je mrtva, a co teď?“ Dovolte, abych se vrátil k
biologii.

Kde jsem přestal ?
Nápad o spleti dědičných znaků v lidstvu se mi stále ještě zdá

věrohodný. Rád bych se jím ještě trochu v duchu zabýval. Snad je pravda,
že plémě, kterému říkáme Homo sapiens, je sloučenina původně
rozdílných druhů, je však také možné, že plodí nové, životaschopné
odrůdy, projevující se spíše duševně než tělesně, z nichž ty, které se
objevují nyní, jsou lépe přizpůsobeny podmínkám nového života. Snad
přicházejí nové druhy lidí, kteří se vyrojí na svět jako první kapky letní
průtrže a smísí se se starými. Chtěl bych si ty myšlenky rozvážit a
prozkoumat je tím, že je tu vyložím…

Nemohu v tom pokračovat — aspoň zatím ne.
Cítím se tu strašlivě opuštěn. V přestávkách mezi pochůzkami po

úřadech, obstarávkami a zařizováním smutečních obřadů, nevím co si
počít. Za posledních třináct let jsem natolik přivykl podřizovat všechno
své konání Doloresiným rozmarům, že jsem snad docela ztratil schopnost
bezprostředního jednání. Torquéstol ode mne očividně očekává, že po-
vedu jakýsi položivot, že budu kráčet spíše než procházet se a že odvrátím
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zrak od každého trochu zábavného pohledu. Nezapomínejme, že Bretagne
pohlíží na život a zejména na smrt vážněji, než je zvykem v kterémkoli
koutku evropského venkova.

Ubírám se zvolna a zasmušile za město a teprve po prvním kilometru,
který jsem urazil s rukama založenýma za zády a s očima upřenýma k zemi,
cítím, že jsem se neprohřešil proti vrozené mi nechuti vyvolat pohoršení.
Poté se napřímím, zabořím ruce do kapes a mluvím hlasitě na ptáky, ovce,
psy a děti. Má touha po družnosti je tak veliká, že jsem včera strávil půl
hodiny, rozmlouvaje o různých biologicko-filosofických problémech s
malým ježatým poníkem, který vystrkoval hlavu přes vrátka ohrady. Byl
mlčelivý, ale tuze rozšafný. Zdálo se, že má stejně družnou náladu jako já.

Jsi mi to podivné stvoření, myslil jsem si, ty můj bratránku z
milióntého kolena! A přece jen, až na nějaký ten Špičák, skládá se ta tvá
protáhlá koňská palice, kůstka po kůstce, z téže hmoty, jako moje. Tvá
lebka obsahuje mozek, blížící se mému natolik, že kdyby byl vyňat a dán
do lihu s odříznutými nervy, hádali by mnozí laikové, že je lidský. Tvé
mozkové, obličejové a pneumogastrické nervstvo a všechny tvé ostatní
nervy tvoří tutéž spleť jako moje, až na malý rozdíl v rozměrech, kvůli té
tvé protáhlé tlamě. Jsem si jist, že se také stejně chovají. Stříháš ušima
s vervou, kterou ti závidím, a tvé nebojácné vypouklé oko má důvěřivý
jas, jenž je daleko výraznější, než můj tlumený způsob mluvy. A máš vlasy
rozevlátý po celém krku, místo přilípnuty na temeni hlavy, jako já. Proto
ti také na ně někdy posazují slaměný klobouk. Jsi zarostlý, ale máš plné
právo posmívat se mé lysé tváři; a tvůj krk a líce jsou stvořeny k hlazení. Jsi
schopen upřímného, němého přátelství, a kdybych měl pro tebe v kapse
jablko, byla by naše vzájemná shoda úplná. Ale jak hluboko bys dovedl
chápat všechny ty mé zmatky? „Takový je život,“ řekl bys asi. „Ani nám
není tak zle na čerstvém vzduchu a slunci.“

Dávám ti ostatně vcelku za pravdu. U srovnání se mnou jsi neskonalý
prosťáček. Máš velký mozek, schopný uschovávat vzpomínky jako já, a
není ani o mnoho menší. Ale jak s ním nakládáš? Máš prý pozoruhodnou
místní paměť. Tvá šedá hmota je báječná komunikační mapa. Je možné, že
bys tam kromě ní měl jenom samý úhor? Měl bys být velmi učelivý. Tvůj
mozek má jistě celou spoustu nevyvinutých oblastí. Jak si sdružuješ své
představy, pokud je máš? Bud svůj mozek necháváš nehorázně ležet ladem,
nebo já naprosto vyčerpávám svůj. Jsem pln všelikých znaků, slovních
symbolů, složitých interkomunikací, o kterých zatím nemáš ani potuchy.
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Je-li tvé mezibuněčné spojení prováděno jakýmsi poslíčkem, pobíhajícím
od buňky k buňce, mám já v sobě celou velkoměstskou telefonní
ústřednu. Potkáš-li jiného poníka, vidíš jej, očicháváš ho, přitřeš se k
němu, zařehtáš a tak dále, a uvědomíš si neklamně, co pro tebe znamená.
Ale setkám-li se já s jiným lidským tvorem, nebo píši-li mu, či telegrafuji,
vyvstane ve mně celý svět představ s obrovským bludištěm podrobností, a
to všechno mi vnuklo těch několik slov. Ale to není vše. Věty se ve mně
rozpění a naskočí jako bubliny na vroucí vodě — a než se naději, nevím již,
čím jsou mi ti druzí lidé, ani co sobě znamenám já sám. Pochybuji, že bys
kdy vůbec o sobě přemýšlel. Ty právě jen vidíš, slyšíš, čicháš, vnímáš a pak
přímo reaguješ. Nikdy si nemyslíš „já jsem“ a již docela ne „měl bych být“.

Ale já patřím k těm myslícím zvířatům, která zatěžují svět a sebe
sama již nějakých dobrých sto tisíc let. Máme v sobě myslící a kooperační
ústrojí, nazývané řeč, a po některých stránkách se to neobyčejně
osvědčilo. Proto na příklad ty stojíš v ohradě a nudíš se, místo abys běhal
po prérii. Proto musíš vystrkovat hlavu nad vrata ohrady, která si neumíš
otevřít, chceš-li se se mnou pobavit. Stojíš, kam tě vstrčíme a jdeš, kam
tě ženeme. Říkám ze zvyku, že ti tohle můžeme dělat, protože vládneme
mozkem, ale hluboko ve mně se někdy ozývají podivné pochybnosti,
vládneme-li vskutku mozkem my, či vládne-li mozek nám. Někdy se zdá,
jako by se byl zmocnil vlády nad prostými opicemi, kterými jsme kdysi
byli. Je to velice tvrdý panovník. Věčně na nás doráží dotazy, jak vlastně
nakládáme sami sebou a s ostatními živými bytostmi, jejichž osud je v
našich ruku. Ujišťuji tě, že nám ten náš mozek nepopřeje chvíli klidu.
Vymýšlí si na příklad různé objevy, které se často naprosto vymykají
našemu řízení. Víš ty, na příklad, vůbec, co znamená bezesná noc? Vládne
v ní člověk rozumem, či rozum člověkem ? Ty snad jsi člověkem zotročen,
ale mne zotročuje rozum. A stejně jako ty, nevím, kam mne žene.

Vykládal jsem poníku své nové myšlenky asi takhle. My ssavci
sbíráme po statisíciletí rozumové poznatky, přesahující počtem naši
bezprostřední potřebu. Vedla nás k tomu ovšem individuální touha po
sebezáchovám, ale teď najednou, když jsme se naučili mluvit, psát,
článkovat, zaznamenávat a sdělovat, prorazil rozum soukromé hráze naší
bytosti a dorozumívá se s cizími mozky, podněcuje i jejich činnost a
odpovídá na jejich výzvy, takže jsme jaksi ztratili individuální půdu pod
nohama. Byli jsme zahnáni ze soukromí našich osobitých tuh a požadavků
do jakési obecné myšlenkové komory, která vytváří objevy, nové normy
chování, kolektivní vůdčí ideologie. Naše mysl se vymkla z osobitého
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řízení a spolčuje se nad naší hlavou s rozumem všeho myslícího lidstva.
Nejsme již výhradně sami sebou. Ty jsi poník a tím začínají a končí
všechny tvé poznatky. Ale já jsem Štěpán Wilbeck, spojený se všemi
minulými a soudobými lidmi, v kterých kdy vzklíčila myšlenka; snad bys
chtěl, abych ti o tom pověděl více. Musíš si uvědomit, že první fáze
uchvatitelské dráhy rozumu začala tehdy, když se počal probírat z
omezené, neútočné užitečnosti tvé inteligence. A pak následovala další
stadia. Bylo by docela dobře možno napsat dějiny vzestupu a rozmachu
rozumového impéria v živočišném světě. Napřed objevil mozek
individuálno a soustředil se na sebe, aby vytvořil zběsilé sobectví
Doloresina období v lidském vývoji — však mi rozumíš, můj milý poníku,
a pochopíš i všechno ostatní, co ti chci říci. Poté, za druhé, si uvědomil
možnost kolektivní mysli, což znamenalo jakýsi Nový Úděl, a rozum
zahájil útoky proti egocentrismu, které nazýváme náboženstvím, vědou
a filosofií. Z počátku svíral vývoj rozumu našeho Homo individuálním
egocentrismem jako zaťatou pěstí. Ale pak se v lidském mozku ozvala
příroda či Síla Života, nebo jak bys tomu říkal — a on si náhle uvědomil,
že zašel příliš daleko, a obrátil se sám proti sobě. A z toho se nám zrodily ty
naše mravní rozpory.

Pak jsem sdělil poníku — aspoň myslím, že jsem ho o tom zpravil
— všechno o Dolores a o sobě, jak neslučitelné byly naše povahy, z jak
rozdílných druhů, či aspoň odlišných stupňů duševního vývoje
pocházíme, a jak byl můj život po třináct let pod neodstranitelným jařmem
jejího nepřístupného, neobměkčitelného já. „A najednou,“ řekl jsem,
hladě ho, „najednou je po všem.“

Tak jsem v duchu a chvílemi i hlasitě rozprávěl s tím přátelským
poníkem, poklepávaje ho po hřívě, nebo hladě mu zlehka nos. „A co
myslíš, že bych teď měl udělat ?“ zeptal jsem se ho. „Zapomenout na to, vid?
Zapomenout na těch třináct let? To bys udělal ty. Kdybych ti teď otevřel ta
vrátka, vyběhl bys ven. Zanechal bys ohradu daleko za sebou. Hnal by sis
to po cestě a dolů k vřesovišti, dupy, dupy, dup — a Bůh sám sud, kde bys
skončil! Očichával bys vzduch. Byl bys asi pln rozjařeného očekávání! Ale
minulost!…

Nu, má vrátka jsou teď dokořán…
Zapřahují tě někdy do vozu? Osedlají tě? Jak tě tvůj majitel

oblomoval? Můj rozum mne zapřáhl do velmi odpovědného vozidla,
kterému říkáme nakladatelství, a rozděluji lidem vědění. Ale to povolání
mi nestačí, nejsem mu tak docela poddán a pochybuji, že by ty ses chutě
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rozběhl tam k té kolně na vozy, kdybys byl volný. Kdyby se teď znenadání
rozlétla vrata, pocítil by dokonce i tvůj elementární mozek něco nového.
Očekávání! Něco, čeho si žádáš, co by ti odpovídalo, co by tě blažilo. Zdá
se, že se ti osamělost nezamlouvá o nic více než mně. A proto se tu k sobě
nakláníme nad tou ohradou.“

A tak dále. Zatím, co jsem v duchu i hlasitě vykládal tomu poníkovi
biologické nesmysly, vyjasňovaly se mé záměry. Teď již jsou docela jasné.
Odjedu zítra z Torquéstolu hned po pohřbu. A zatelegrafuji Leticii z
Morlaix. Potřebuji nezbytně lidskou společnost; někoho, kdo by na mne
dorážel slovy a zaplnil prázdnotu, kterou po sobě zanechala Dolores.

Je mi divně a nějak ztraceně. Nemám ani trochu pocit vdovce. Myslím
velmi málo na Dolores a přemýšlím tuze mnoho o sobě. Má nálada se
zvolna mění, stoupá. Včera jsem byl úplně netečný. Měl jsem pocit, jako
bych byl kámen. Dnes si připadám spíše jako čerstvě snesené vejce.

Jako by se můj dosavadní život skládal hlavně z očekávání, že budu snesen.
Začínám se těšit na svou budoucnost, která kromě rostoucího zájmu o
mou práci zatím neprojevuje ani náznak nějakého záměru, ani příslib
osobního přání.
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7

(Torquéstol, 5. září 1934)

Zbývá mi ještě půl hodiny, než si sbalím věci. Je po všem. Na lůžku se
povalují různé zmačkané součásti černého úboru, o nichž bych měl něco
říci. Ačkoli to je právě příběh, jaký s potěšením vykládám o jiných lidech,
ale který se mi z duše příčí, mám-li jej vyprávět o sobě.

„Ale m’sieur. Kde máte smuteční úbor?“
Ono totiž, víte, došlo k jakési krisi v poslední chvíli. Zavinil jsem

ji prapodivným opominutím. Byla to taková zvláštní srážka mezi mým
novým a starým světem. Pochopil jsem, co jsem spáchal, teprve když se
dostavil Belot. Byl od hlavy k patě v černém, se smutečním krepem,
ovinutým kolem tvrdého klobouku a v černých rukavičkách. V ruce držel
kromě cestovní brašny malý sáček s černým okrajem. Na jeho upřímné
okrouhlé tváři se rozhostil výraz pohoršeného úleku, když mne spatřil.

„Bohové věční,“ zvolal jsem. „Ovšem.“
Všechny krámy v celém Torquéstolu spustily na výkladních skříních

závěsy z úcty k mému žalu a já jsem se procházel městem a hodlal jsem jít
na pohřeb v šedém obleku s měkkým kloboukem na hlavě. Pohlédl jsem
na hodinky a mžikem jsem se rozhodl. „Dvacet pět minut,“ řekl jsem „a
nesmíme jít příliš rychle. Pojďte.“

Kráčel jsem obrovskými, ale volnými kroky, abych se dostal co nejrychleji
do obchodu s oděvy, aniž jsem se při tom prohřešil proti důstojenství, jež
tato chvíle vyžadovala. Aspoň jsem se o to snažil. Cítil jsem, že mi na čele
vyráží pot. „Co myslíte, že tu dostaneme ke koupi ?“ vyhrkl jsem. Bělot,
který byl mnohem menší než já, poklusával vedle mne. „Myslím, že se nám
podaří sehnat černou vázanku a rukavice. Ale — !“ „Jistě tu budou mít
hotové obleky,“ vpadl jsem mu do řeči, ale ukázalo se, že jsem byl příliš
optimistický. Torquéstol si jezdí pro šaty autobusem do Chavonetu.

Bělot se choval v obchodě skvěle. Vysvětlil mé opominutí co
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nejpříhodněji: „M’sieur est devenue fou de chagrin. Pas de deuil! Et le
cortěge part dans une demi-heure! Que faire?“

Malá obstarožná obchodnice byla výtečná žena. Nic ji nepřivedlo z
míry. Byla to vtělená ochota. Ale obleky neměla. Obskakovala mne hbitě a
vzrušeně, avšak s hlubokou účastí a v jakémsi pohřebním duchu. V přítmí
svého polozavřeného krámu vykonávala všechno s tlumeným šepotem,
nebo docela beze slov. Byla to nejpodivuhodnější pohřební předehra,
jakou si lze představit. Musí nějak zatemnit můj světácký zjev, šeptala.
Pohybovali jsme se všichni v jakémsi zvláštním vytržení. Náhle jí cosi
napadlo, přiložila si prst ke rtům, odběhla a vrátila se s velkým kusem
černého hedvábí, velkolepého, lesklého černého hedvábí. To ne? Nemá
na skladě černý úbor. Ne. Jenom kolekci různobarevných manšestrových
kalhot v smutných odstínech sice, ale přece jenom barevných. Ale vždyť
snad bude možno našpendlit nějak tu látku kolem pánovy postavy!

Měl jsem báječné vnuknutí. „Monsieur Debussy! Nebo jak se ten
člověk jmenuje? Majitel pohřebního ústavu hned za rohem? Snad má
záložní černé kalhoty!“

„Výtečně!“ křičel Bělot. „Velkolepé.“ Vyřítil se do pohřebního ústavu
a vrátil se vítězně, než bys napočítal pět, s obrovským frakem, černou
stuhou, trikolorou a počtem kalhot, který by stačil potřebám hlavonožce
osmiramenného.

„Tady bychom měli bohatý výběr kalhot! Pan Debussy je ovšem poněkud
plnější postavy, ale…“

Záložní frak páně Debussyův byl nemožně rozložitý.
Nicméně pohřební průvod vyrazil toliko s pětiminutovým

zpožděním, a já jsem v něm zaujímal patřičné místo, vystrojený tak, abych
byl přijatelný torquéstolským normám. Získali jsme docela slušný
bretonský klobouk, náležející mladému šviháku, který si potrpěl na
moderní městskou fasonu a nepříliš široký okraj. Ovinuli jsme jej jak se
sluší černým krepem, odpáravše z něho napřed dryáčnické tetřeví pero. Na
vestu jsem si navlékl velmi těsně upjatý kabát, který vypadal jako kříženec
mezi klerikou a císařským kabátem a jejž nám zapůjčila hospodyně
mladého kněze; přilnul ke mně ještě úžeji pomocí černé stuhy, a záložní
kalhoty se ani tak moc nekrčily. Plnost páně Debussyova se omezovala
toliko na jeho trup a dotyčná část kalhot se dala svinout a zašpendlit.
Mé hnědé boty napustilo Debussyovo děvče pro všechno celým obsahem
plechovky černého krému. Když jsem si je obul, byly i mé ruce ve smutku.
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Bělot mi však poskytl rukavice — prostorné, ale vhodné. Je čas! Pohlédl
jsem na sebe v krámě do zrcadla. Vypadal jsem jako lotr. Vypadal jsem
jako arcipadouch z viktoriánského sentimentálního dramatu. Ale jak se
zdálo, byl jsem ustrojen správně. Aspoň přibližně správně. A nedalo se již
nic dělat.

Došel jsem do hotelu právě včas, abych zaplašil zvěsti, že jsem spáchal
sebevraždu. Obecný úžas byl vystřídán živým soucitem, když jisté
podivínství v mém vystupování bylo vysvětleno. „Zbláznil se žalem.“
„Ubohý pán.“ Byl jsem zaveden na své místo neprodleně, ale účastně. A
vykročili jsme.

Musil jsem se ovládat, abych nepráskl do bot. Byl jsem všecek
udýchán a upadl jsem do jakéhosi nezřízeného veselí, ale Bělot se choval
po celý obřad jako dvorní ceremoniář. Čím nehoráznější nedopatření
pronikala na povrch, tím vážněji se tvářil a tím více se mě snažil uklidnit
svou důstojností. Podaří se mi vůbec dojít na místo určení s plností páně
Debussyovou, ovinutou kolem boků? Něco jako by někde povolovalo. Při-
tiskl jsem si černou ruku ve volné rukavici co nejelegantněji k žaludku.
Výtečně! Kráčím lehce sehnut, s rukou pod srdcem. Před mým duševním
zrakem rejdily divoké představy o tom, co by se stalo, kdybych spustil
ruku. Že bych to zkusil ? Mám vzít do zaječích? Ale jak bych mohl utíkat,
když jsem všecek zamotán do těch kalhot ? Cítil jsem na sobě soustředěné
pohledy svého okolí. Odolal jsem silnému pokušení podrobit jejich
bezmeznou vážnost ještě další zkoušce. Bylo to všechno tak fantastické,
že jsem na chvíli překročil hranice hysterie. Zafuněl jsem několikrát, jako
bych chtěl potlačit kýchnutí. Setkal jse se s Belotovým úzkostlivým
pohledem, nebyl si mnou naprosto jist. Cítil jsem, že mohu každým
okamžikem vybuchnout v chechtot. Vyňal jsem volnou rukou kapesník,
lapaje po dechu, a pak jsem do něho vzlykal smíchy. Oči se mi zamžily.
Ulevilo se mi. Vystřízlivěl jsem. Povolil jsem v pase a nespadlo to.

Co to zaznamenávám, blednou mé vzpomínky na ty nehorázné citové
výbuchy. Zdají se mi teď jenom podivné a nevysvětlitelné. Vidím je
pokrouceně a zkomoleně. Nesplývají, leží mi na mysli jako rozbité úryvky.
Vím, že se mi v jisté chvíli chtělo prosit Dolores tam v rakvi v čele průvodu
za odpuštění. Tohle se aspoň stát nemělo. Upřímně jsem se za sebe styděl.
Měl jsem si včas připravit smuteční úbor. Zachoval jsem se k ní nešetrně
— veskrze bezohledně při jejím posledním společenském vystoupení. Ta
směšná smuteční výstroj a všechno, co s ní souviselo, bylo, jako bych na
ni v její porážce vyplazoval jazyk. Byl jsem zaskočen. Nedbalost šedého
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obleku byla by lepší. Černá páska by úplně stačila. Dopouštěl jsem se
nerad něčeho, co by jí bylo nesnesitelné, něčeho, jež, nebýt té nelítostné
nehybnosti, která ji zachvátila, by ji donutilo odkopnout víko rakve a
vymstít se na mně svým nenávistným jekem.

Vždyť je neuvěřitelné, že se ještě neposadila a že nás všechny nezavaluje
potupami. Věděl jsem však, že by i tak šel pohřební průvod vlivem jakési
setrvačnosti dále svou cestou. Nic, co bych v sobě cítil, by nepohnulo jeho
velebnou nezvratností. V Bretagni je pohřeb pohřbem, nechť nebožtík
dělá co dělá. Pomyšlení na Dolores, sedící v rakvi a řečnící na vlastním
pohřbu, rozehrálo divoce mou obrazotvornost. Vymýšlel jsem si, co by
asi řekla. Úžasné věci. Viděl jsem v duchu její výraz, kdyby se naše zraky
střetly, a ona by si všimla mého smutečního úboru. Vypadal jsem snad
chic? Ona, která si na to vždy tolik potrpěla! Nezůstal bych jí dlužen
odpověď. Došlo by k prudké hádce. Jak, u čerta, může být člověk chic
v takových kalhotech? Jako vždy obrátila by se k posluchačstvu. Co o
tom soudí, očekává snad, že žena jejího vznešeného původu a výchovy
svolí, aby byla takto pochovávána? Vyzkoušela by na nich novou obměnu
svého životopisu. Poté by se soustředila na mladého kněze, vyjeveného a
žasnoucího…

Takto a podobně ve mně řádily mé představy. Myslím, že jsem náhle
vykřikl „Ha!“

Přitiskl jsem si k tváři kapesník a popud k bezuzdnému řehotu minul
po druhé. Vážné děvčátko, kráčející způsobně v průvodu, si v duchu
zaznamenalo tento výraz bolu á l’anglaise.

Snažil jsem se myslit na něco jiného. Ta hysterie je hrozná.
Nevýslovně ohavná. Napadlo mi, že je fantasticky žalostné, že Dolores
ani nemůže pohnout prstem na vlastním pohřbu. Není to ani trochu k
smíchu. Je to kruté. Pro ni již uplynula doba sebeoslavujících a
sebeospravedlňujících výlevů; minula navždy. Prohrává teď svou při in
contumatiam mlčky. Myslil jsem na její nehybnou tichost a srdce se mi
pro ni sevřelo. Ubohá, marnivá Dolores, jejíž jediný projev života byl ne-
utuchající příval samolibosti! Leží tam uvnitř, umlčená roubíkem. Zdálo se
mi, že ji slyším: „Nech mě vymluvit, Štěvo, nech mě vymluvit!“ Byl bych
ji rád nechal vymluvit. Možná, že by to ani nebylo tak zběsilé. Neběsnila
vždycky. Protivnost a zlořády vyprchaly z jejího obrazu. Její vášeň zraňovat
a ubližovat zdála se teď pouhou bláhovostí. Byly chvíle, kdy se chovala
až rozkošně výstředně. Snad jsem byl až nerozumně netrpělivý. Konec
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konců, což mně její urážky vskutku ublížily? Jak kouzelně směšná byla v
Roscoffu…

Počal jsem myslit na její nejlepší chvíle a zapomněl jsem na všechno
ostatní. Rozněžnění bylo vystřídáno lítostí. K mému neskonalému úžasu
jsem plakal. Plakal jsem nelíčené a prostě pro tu nesnesitelnou ženskou! A
to proto, že mlčela!

Když jsme došli na hřbitov, ustaly ty šílené myšlenkové a nervové
výbuchy a brzo jsem se úplně ovládl. Vykonal jsem vše, co ode mne bylo
očekáváno, netečně a bez chyby.
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1

(Nantes, 25. září 1934)

LeLetiticicie a Afrodie a Afroditété

Nedotkl jsem se tohoto rukopisu po celé tři neděle. Když jsem byl v
Torquéstolu, cítil jsem naléhavou potřebu psát; neměl jsem nic jiného
na práci. Můj pokoj a mé úvahy o Dolores, o spokojenosti a o životě se
mi staly útočištěm před smrtelnou nudou. Myslím, že jsem prošel křížem
krážem celé okolí. Vozil jsem sice Dolores na výlety, ale to mi nevyplnilo
celý den. Trávila několik hodin před toaletním stolkem a četla na loži. Měl
jsem svůj pokoj a psací stůl a neměl jsem co dělat. Za takových okolností
by se stal spisovatelem kdekdo.

Musil jsem tehdy v Torquéstolu vydržet. Okrádal jsem Dolores v
Paříži o svou společnost již pěknou dobu, byla nervově oslabena a rozhodl
jsem se, že jí aspoň poskytnu příjemné čtyřnedělní prázdniny. Mé
deníkové záznamy zachycují, kam nás mé odhodlání nakonec přivedlo.
Měl jsem sice v úmyslu ji utišit, ale ne tak úplně, jak jsem patrně učinil.

Minulé tři týdny jsem procestoval s Leticií, ale o tom budu psát
později. Leticie se nedávno spřátelila s nějakými lidmi z portsmouthského
kraje, kteří sem přijeli vozem. Jmenují se Bunningtonovi, matka, dcera a
dva synové. Cestují týmž směrem jako my, z čehož vyplynuly společné
zájmy, jejich hovory jsou kořeněny narážkami a žerty, kterým se smějí
pouze oni, a Bunningtonovi si ji, tak říkajíc, vzali dnes na starost a na-
vštívili s ní Umělecké museum. Pak se naobědvají v restauraci, označené
v průvodci hvězdičkou, někde u řeky, a poté se vypraví do katedrály. Zdá
se, že mají před sebou notný program, přičinlivý spíše než povznášející.
Po návratu s nimi povečeřím a pošlu je s požehnáním do biografu. Můj
hotelový pokoj má zrovna správné světlo a nábytek vhodný pro psaní.
Jeho křesla jsou pohodlná, ale neuspávají. Má vábivý psací stůl, osvětlený,
je-li třeba, jasnou, nízkou, lahodně zastíněnou lampou.
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Nepsal jsem dosud od svého odjezdu z Torquéstolu proto, že jsem
mnoho přemýšlel. A také se přihodily různé události, obzvláště jedna.
Dostanu se k ní, až bude čas. Dokud se neudála a nevystrnadila Dolores
aspoň trochu z mých úvah, byla Dolores ústředním skutečnem v mých
představách. Má mysl jinak nedala. Pokus odvrátit od ní svou pozornost
výchovnou cestou s Leticií po Bretagni naprosto selhal. Výchovná cesta s
Leticií by neupoutala zájem živé duše. Dolores měla nepopiratelně silnou
osobnost, a Leticie u srovnání s ní je vybledlá a bezvýrazná. Dolores mimo
to měla po třináct let mého života — a byla to velice významná léta —
příležitost vtisknout jim svůj ráz.

Snad již nikdy na mne tak silně nezapůsobí žádná lidská bytost.
Poznal jsem ji po všech stránkách, když odložila všechnu přetvářku. Pro
mé zkoumání vlastní bytosti a lidského života mi zůstane navždy
základním materiálem. Základním skutkovým materiálem. Snad ji znám
tím lépe, že se mi vždycky do jisté míry protivila. Dokonce i když jsem
do ní byl fysicky zamilován. Zostřovalo to její rysy. Manželství nás, lidské
nebožáky, vrhá do společné posady jako králíky, nahnané do biologické
laboratoře. Jsme si ostatně zkušebními králíky navzájem, neboť pitvající
vždycky shledá, že je také pitván. A i když pak jednoho králíka již odklidili,
pracuje mysl pozůstalého ještě na jeho vzpomínce.

Dovolte, abych si zopakoval své laboratorní zápisky a přesvědčil se,
kam až jsem se dostal. Začal jsem v Portumere srovnáním mezi extrovertní
a introvertní myslí. Označil jsem sebe jako extroverta, z čehož jsem
usoudil, že jím Dolores není. Ale v tom jsem se dopustil zásadního omylu.
Jsem extrovertem nebo introvertem podle nálady a totéž platilo i o Dolo-
res. Vcelku myslím, že byla více extrovertem než já. Ale kdežto ona
vztahovala všechny vnější vjemy na sebe co nejbezprostředněji, jako
děcko, které vztahuje ruce po všem, co je vábí, hraje si s tím a přisvojuje
si to, uchýlil jsem se k složitějšímu a zároveň i více opatrnickému postoji
neosobního pozorovatele. Tentokrát, myslím, jsem přišel vskutku na
kloub rozdílu mezi námi.

Vycházeje z tohoto závěru, rozvinul jsem theorii o stupních nebo druzích
neosobního životního postoje. Byl nám tento rozdíl vrozen, nebo ho
nabýváme teprve vývojem ? Prozkoumal jsem možnost, že je vrozený, že
existují některé druhy myslí, jejichž zájmy se tak výhradně soustřeďují k
vlastnímu já, že nemohou učinit nic dobrého ani zlého, aniž vidí sama
sebe v popředí. Naproti tomu pak jsou jiné povahy, méně konvergentního
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založení, jež jsou schopny myslit a někdy dokonce i jednat s naprostým
sebezapomněním. Projevy těchto typů do jisté míry závisí na jejich osobní
kultuře, ale jejich stěžejní znaky jsou vrozeny.

Pokračujíce v svém pátrání, projednali a zavrhli jsme předpoklad, že
o tom rozhodují sexuální rozdíly. Obě pohlaví to však často nechápou,
jelikož egocentrický muž i egocentrická žena raní zpravidla ostřeji a
citelněji decentralisované jedince druhého pohlaví, než jejich
představitele ve vlastním sexu. Jde tedy o specifický, nikoli sexuální rozdíl.
Egocentričtí muži a egocentrické ženy náležejí do téže skupiny a vice versa.

Nevím však, zdali převládají muži nebo ženy v kterékoli z těchto
skupin. Po celou dobu, kterou trávím s Leticií na této cestě, znepokojuje
mne otázka, zdali je protichůdnost těchto typů nějak závislá na mravních
nebo náboženských

hodnotách. Byla Dolores špatná a jsem já dobrý (až snad na malé
nedopatření s tubou semondylových tabletek). Kladu si tuto otázku proto,
že se od svého odjezdu ze St. Málo prodírám nekonečným množstvím
chrámů, křížů, oltářů, svatostánků, kalvarií, bývalých klášterů a
posvátných legend. Bretagne je zbožný kraj, stejně jako Bengálsko, a její
obyvatelé se tuze zajímají o otázky, označované zpravidla jako „duchovní“.
Ta duchovnost se nám tu ustavičně vnucuje.

Co to však jsou ty duchovní otázky? Vysedával a postával jsem
dlouho v tichosti, pozoruje téměř nehybné, modlící se postavy. Snažil
jsem se uhodnout, zač se modlí. Pozoroval jsem, jak se ženy míhají před
zpovědnicemi, jak se kněží ubírají s šouravou nehlasností za svými
posvátnými úkoly; viděl jsem rozsvěcovat a shášet nespočetné svíce,
naslouchal jsem mším zblízka i zdaleka, slyšel jsem hlahol varhan a zpěv
chlapců na kůru. Kupoval a četl jsem různé náboženské knížky a životy
některých rozkošných a některých odporných světců. Nikde jsem však
nenalezl nic duchovního, ze všeho na mne dýše jen zbožná magie a
pověrčivé hmotařství. A stále ještě se táži, má-li všechen ten náboženský
ruch, tak zvaná duchovnost, vůbec něco společného se základní otázkou
centralisované či decentralisované bytosti.

Většina řádně vychovaných dospělých lidí, kterých bych se na to
zeptal, by odvětila bez rozmyšlení, že tomu tak je, v tom že právě vězí
klíč — kéž bych ho jen konečně použil — ke všem mým pochybnostem.
Ale což je to nějaký klíč ? Dolores na příklad prošla silně náboženskou
fází než jsme se poznali. Pomýšlela na to, že se zasvětí zbožnému životu a
stane se Nevěstou Kristovou. Ale její nezřízená lačnost po pozornosti byla
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spíše podněcována, než utlumována záměrem, že dobude nebe útokem.
Náboženské zanícení ji neodvedlo ani o píď od jejího jáství, a jelikož ji stále
mrzel naprostý nedostatek exklusivního citového rozechvění se strany
Výsostného Ženicha, jeho — abych tak řekl — citová promiskuita,
soustředila svůj zájem na svého zpovědníka. Ten nešťastný muž opětoval
její roznícení mírně, poceloval ji na čelo, políbil ji na tváře, zlíbal její rty
a poté se kál a vyzpovídal. Tím byla její náboženská dráha přivedena k
náhlému konci.

Zajímám se o náboženství jenom jako docela mimostojící
pozorovatel. Zdá se, že můj otec někam založil svou víru, když byl ještě
mlád a mně se nedostalo požehnání či zatížení pevné náboženské výchovy.
„Myšlenkové zaujetí“ bylo slovo, kterým otec označoval náboženské
cítění, vylučuje šmahem jakékoli výhody či nevýhody z něho plynoucí.
Jediné, co v té záležitosti podnikl, bylo, že mne důkladně varoval před
tak zvaným „nepravým protikladem“ mezi hmotou a duchem. Horlil proti
neopodstatněnému rozdělování v hodnoty světské a duchovní — v tělo a
ducha — založeném na primitivní fysikální theorii o substanci a esenci.
Tvrdil s důrazem u něho vzácným, že takový dualismus neexistuje. Věřit v
něj znamená duševní pád Člověka. Je to prý stěžejní omyl našeho plemene.
Většině lidí je vštěpován zároveň s abecedou a ti nešťastníci si pak nikdy
neuvědomí, že jim byla vpravena do hlavy znetvořená skutečnost.
Všechny nauky, které se nezakládají na této znetvořené skutečnosti, se jim
zdají nepochopitelné.

„Chraň se před slovem duchovní,“ říkával otec. „Je to nebezpečná
skluzavka. Nevyjadřuje pranic a jako všechna prázdná slova, je to záludná
past, do které se nechytí jen nejdůmyslnější a mimořádně bystrozraké
intelekty — tebe, chlapče, varuji, aby ses měl na pozoru!“

Čím více stárnu, tím věrněji se podobám otci. Zdědil jsem po něm
mnohem více než dobře zavedené nakladatelství, a cítím, že velká část
toho, co jsem považoval za vlastní myšlenky, je ve skutečnosti jeho skryté
dědictví. Dokonce i sociální význam, který přikládám našemu závodu, je
jeho odkazem. Nedal si nikdy práci, aby mi takové věci vysvětlil. Nechť prý
myslím, jak mi to je dáno. Všechny rady, až na ono základní varování, by
nevedly k ničemu.

Jeho životním snem bylo uveřejnit kritické vydání Epištol sv. Pavla,
v kterém viděl stěžejního hlasatele onoho neblahého myšlenkového
rozštěpení v západním světě.

Od té doby jsem několikrát přečetl sv. Pavla se značným zájmem;
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četl jsem ho znovu v minulých třech týdnech, abych vypátral, jaký má
vztah — byl jsem jist, že takový poměr existuje — k mému roztřídění
na egocentrické a neegocentrické typy, jak se staví a kam až pronikl k
protichůdnosti lidských pohnutek, jež mne tolik zaujala. Neboť to je
problém, k němuž všichni dospíváme, jakmile naše mysl vyroste z
konfekčních šatů; únik z osobitého zaujetí, od „těla této smrti“. Toto po-
myšlení dnes rozrývá klid mnoha myslí, více než kdy dříve.

Mám rád sv. Pavla. Tíhl jsem k němu odjakživa. Má v povaze záměrně
vyhýbavý rys, který je mi velmi blízký. Objevitelský duch nesmí ustrnout
v příliš určitém výroku. Nemůžeš něco vyjádřit určitě, pokud to určitě
nevnímáš. Sv. Pavel byl jednou v duševní bouři zasažen zvláštní
myšlenkou, která ho unášela i děsila. Přišlo mu na mysl rehabilitovat
mesianismus spojením s mithraismem. Dopustil se osudného omylu tím,
že se pokusil nalít nové víno vlastních myšlenek do starých lahví, do
starých hesel mesianistických nadějí a mithraistického krveprolévání. Ale
vydal se na dráhu apoštola nového, přehodnoceného vyznání, z které bylo
nesnadno ustoupit.

Jakmile dohasl první oslňující zážeh jeho pojetí spásy, žil patrně
životem plným úmorného duševního hledání, pokoušeje se jej opět
vyvolat. V Epištolách Galatejským, Židům a Korintským očividně
diskutuje se sebou samým. Promítá vlastní pochybnosti na jiné lidi, káraje
je, jako by to byly jejich bludy. Jaká škoda, že nebyl minulého měsíce
v Torquéstolu, místo toho misogynského rybáře. Byli bychom se přeli
vášnivě a bezvýsledně. Důmyslné kličkování, jímž se v První Epištole

Korintským vyhýbá přímému potvrzení doktríny o fysické, ba i
osobní nesmrtelnosti, je dokonalým příkladem toho, jak házet písek do
očí zaníceným, nekritickým žákům, k čemuž jsou lidé našeho druhu tak
náchylní. Máme zbabělý strach, abychom nezmařili jejich důvěru v nás.
Přijali s takovým uspokojením vše, co již bylo řečeno, že nemáme srdce
povědět jim, že v nedohledně dlouhém pochodu za pravdou na ně čeká
nespočetně mnoho mil neuražené ještě cesty — a to nikoli nejschůdnější.
Miliony věřících jistě slyšeli a četli jeho vývody s pevným přesvědčením,
že říká právě opak toho, co praví. Jak málo pronikli do smyslu jeho
metafor! Pravda, staly se částí smutečních obřadů, kdy city překonávají
myšlení, ale přece!

Jeho epištoly jsou vskutku obdivuhodný záznam duševního tápání,
pro nás příznačného. Jeho odhady se přesně podobají našim. Jeho Starý a
Nový Adam jsou — jsem si tím docela jist — můj Homo opatrný a Homo
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výbojný, vzájemně se potírající. On však věřil s umíněnou neústupností,
že se jeden může jakýmsi zázračným zvratem změnit v druhého. A že jeden
je dobrý a druhý špatný. V tom se od něho liším. Je to otázka soudnosti a
poznání. Poznal kdy vůbec jinou lidskou bytost tak naveskrz, jako já jsem
znal Dolores? Znal sebe sama, jako se teď poznávám já? Jsem přesvědčen,
že toliko prostředek tak silný, jako semondyl mohl uvolnit Doloresino
naprosté sebesoustředění. Ale jsem si rovněž jist, že domněnka, že bych
snad byl lepší, neb vyššího druhu než ona, by byla veskrze
neopodstatněna. Hluboce jsme se od sebe lišili; toť vše. Náležela založením
do světa, který si chystá vlastní záhubu výstřední chtivostí, panovačností
a zlobou, a já — podle svého nejlepšího svědomí a vědomí — patřím do
nového, ne tak ostře centralisovaného světa, který snad bude či nebude s
to se vynořit — totiž vyprostit se — z trosek a žít.

Přes to však je se mnou sv. Pavel — odečteme-li ovšem rozdíly,
vyplývající z doby, v které žil, z primitivního stupně jeho metafysiky, z
naprosté neznalosti základních biologických zásad, jakož i z posedlosti
politickosociálními mesiášskými theoriemi, zejména pak utkvělou
představou Druhého Příchodu — duševně úzce spřízněn.

Ostatně i myšlenka Druhého Příchodu, vyjadřující rozšířené již tehdy
přesvědčení o nestálosti římského impéria, se v podstatě ani tolik neliší
od strachu, prolínajícího náš dnešní svět — před bezprostředními
obrovskými změnami, před světovou revolucí, konečnou válečnou
pohromou, či jiným, nepojmenovaným dosud otřesem — po němž, jak i
my se utěšujeme předpověďmi, se prý navrátí na svět Duch Člověka v celé
své slávě…

Bez valného důvodu…
Co jiného je konečně má edice Cesty Světa, ne-li mesianismus ?

Mesianismus bez Mesiáše — vystřídaného celou epidemií hvězdami
zplozených Nových Adamů. S hlediska praktického rozhledu jsem si jist,
že sv. Pavel viděl svět asi tak, jako jej vidím já, i když na něj pohlížel s
rozdílného stanoviska, a proto jej odlišně vykládal. Vypořádal se se svými
myšlenkami přímo jako gentleman, vyhýbaje se snad tu i tam nějaké
komplikaci, ale nikdy ji nezapíraje; a jsem si jist, že kdyby nás byl provázel
na naší cestě ze St. Malo do Mont St. Michel a zpět přes Morlaix do
Besrtu, Plougastelu a Quimperu a dále podél prošedivělých carnackých
a ménezských bezových keřů až do Nantes, byl by se mnou navštěvoval
chrámy zcela po bratrsku, byli bychom si svorně lámali hlavy nad otázkou,
co společného mají ta modrá nebo červená trámoví a podivné svatostánky

HERBERT GEORGE WELLS

218
www.eknizky.sk



— očividně zasvěcené Isidě, Hvězdě moří a pacholeti Horu — s krocením
a zvládnutím egocentrické duše. Neboť trvám na tom, že i přes theologické
pokřivení jeho mysli, je to ústředním problémem jeho Epištol.

Kříž by poznal a zajímalo by ho to. Ale zaráželo by ho, jak všeobecně
je užíván k zaříkání duchů. Jeho symbol vzkříšení člověčenství z lidské
tělesnosti se tu stal ryze materialistickou zbraní — samá krev a slza —
jakýmsi sadistickým zaklinadlem pro štěstí. „Ale co Vzkříšení!“ tázal by se.
„Jak je zpodobňují?“

„Jako pána, který právě provedl eskamotérský kousek,“ odvětil bych.
„Hup, a už se vznáší do výše, vztyčuje demonstrativně ruce. Po kterémžto
čísle se shromáždění, jež nikdy nepocítilo vnitřní touhy po vzkříšení,
klidně rozejde.“

Bylo by stálo za to zavést ho k velké Kalvárii v Plougastelu, zopakovat
si tam s ním všechny křesťanské legendy a zjistit, co z nich poznává. „Co
jsou ta Evangelina, z kterých stále citujete?“ tázal by se. „Jaktěživ jsem o
nich neslyšel.“

Myslím, že by strašlivě pohoršilo většinu křesťanů, kdyby jim někdo
řekl, že sv. Pavel nikdy nečetl evangelia. Stejně jako považují za
nehoráznost, upozorní-li je někdo, že si z něho Shakespeare tropí co
nejneuctivěji a nejnenuceněji žerty v Klubkově projevu po jeho snu.
Nikdy se o tom nezmiňujeme, ale já naprosto odmítám udělat z Pavla
světce. Je k tomu příliš dobrý. Kdyby jen ti křesťané tolik nekroutili zbožně
očima a četli raději inteligentně bibli, oč jasněji by myslili! Když se
Matthew Arnold pokusil rozhýbat anglikánům mozky, musil si přivolat na
pomoc sv. Pavla. Kdo jiný z těch zakládajících svátých má takovou vitalitu,
že je vrstevníkem lidstva všech věků ?

Ale Plougastel by ho ohromoval.
Představuji si ho, jak stojí rozkročeně na svých nohou do O, měl

krátkou, zavalitou postavu, jak praví ten záznam z druhého století Skutky
Pavlovy, a ať dělám cokoli, vidím ho v duchu v manšesterkách s golfovou
čapkou na lysé hlavě, staženou zlehka k „poněkud vyčnívajícímu nosu“.

„Tohle je váš přítel sv. Petr,“ ukázal bych trochu beztaktně. „A tady ho
vidíte zase. A zde!…“

„Ano, ano,“ řekl by poněkud netrpělivě. „Vidím ho. Vidím. Já Petra
znal. Docela dobře. Vlastně jediný člen té jerusalemské skupiny, kterého
jsem osobně poznal. Rozumný člověk a dalo se s ním dobře jednat.“

A oči pod tím jeho srostlým obočím a pod cípem čapky by pátravě
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a nespokojeně bloudily po kamenném zástupu, až by na mně posléze
spočinuly s vyčítavou otázkou.

Ale Bretagne nijak neoplývá viditelnými poctami sv. Pavlu. Objeví-
li se někde vůbec sv. Pavel — zpravidla jako St. Pol — je to sv. Pavel
Aurelianský, intelektuálně zcela bezvýznamný waleský černokněžník.

Ta zelenošedá Bretagne, kraj měkce zaoblené žuly, je věru velmi
staromódní země, snící o divech minulosti, bez jediné myšlenky na nový
svět, plný neuvěřitelných věcí, na futuristický svět, který oko nespatřilo
a ucho nezaslechlo, jejž dosud nepojala mysl člověka, na svět, v němž
budeme všichni „údové jednoho těla“ — a tak dále. Věřím, že by si ti
Bretoňci skoro spíše předplatili mou Edici Cesty Svita, než by si přečetli
sv. Pavla. On i já jsme tu dva modernisté, zcela mimo tento keltský sen o
bytí.

Ale slyším Leticii cupat chodbou k svému pokoji a asi za minutku
zaklepe na mé dveře.

„Ča-áj,“ zavolá. „Taťko, drahoušku! Chci svůj ča-áj!“
Řekla to již několikrát a myslím, že tato věta i kadence, v které ji

prozpěvuje, byla původně určena uším Jiřího Hooplera.
„Ča-áj!“
Když jsem usedl k psacímu stolu, neměl jsem v úmyslu napsat tuto

stať. Chtěl jsem psát o něčem, co se mi přihodilo docela nedávno, a
zatoulal jsem se jinam. Byl bych řekl, že sv. Pavel je vskutku poslední
osoba, která mi přijde na mysl. Chtěl jsem se totiž rozepsat o tom, že jsem
se zamiloval. Musím se o to opět pokusit po večeři.

Rád bych věděl, proč jsem vlastně přivolal Leticii.
Myslím, že se mne po Doloresině smrti zmocnil panický strach z

opuštěnosti. Nevím, jak tomu je u starších lidí, ale od kolébky do
čtyřicítky se skládá každodenní život obyčejného člověka ze serie blízkých
styků a reakcí k jiným jedincům. Dny i noci většiny z nás jsou vyplněny
tímto těsným soužitím. Za dnešních poměrů snad lidé častěji spí odděleně
než dříve, více osob maluje, píše, studuje, nebo provádí své zaměstnání
o samotě, vděčíc za to zejména moderním světelným a tepelným
vymoženostem a prostorným bytům. Ale pudově přece jen toužíme po
důvěrném sdružení. A nedojde-li toto volání po společenství splnění,
rozehraje v nás — jako činí všechny neukojené pudy — obrazotvornost a
sny. Jako hladovějící myslí na hostiny, a pocestní, zbloudilí v lese a dešti,
si vykouzlí vidinu dveří, otvírajících se do světlé, teplé jizby. Je mi teď
ostatně jasné, že má obrazotvornost po léta brojila proti mému tvrdému

HERBERT GEORGE WELLS

220
www.eknizky.sk



intelektualismu a soustředěné práci v závodě, jakož i proti nevlídným
okolnostem mého manželského života. Navázal jsem v Anglii přátelské
vztahy, zakládající se ponejvíce na vzájemné úctě, známosti a spolupráci
s jinými lidmi, avšak to, nač naléhal onen navrhovatelský koutek mozku,
kolem něhož se vznášejí sny a z něhož se rodí tužby, bylo cosi užšího,
v čemž je neoddělitelně spředeno zázračné vzájemné porozumění s
každodenním stykem běžného života.

Je docela přirozené, že továrna na sny v mém normálním
heterosexuálním mozku znázorňovala tuto důvěrnost ženskou bytostí a že
mi napadlo vypěstovat úzký a výrazný vztah mezi mnou a mou ztracenou
dcerou, jakmile mi přišlo na mysl, abych s ní opět navázal styky. Byl jsem
jí romanticky vzrušen. Teď se však ve mně ozývá podezření, že většina
bezdětných lidí má zveličený pojem o stupni vrozeného porozumění mezi
rodiči a dětmi. Je možné, že existuje silná rodinná podoba, pokud jde o
kapacitu a uvolňování nervové energie, nálady, výbuchy hněvu, svalovou
koordinaci a tak dále, ale chování, k němuž dospíváme vnějšími podněty,
a rozhodující myšlenkové formy se v nás nakupují tak překotně a nezávisle
na zákonech dědičnosti, že je u srovnání s nimi základní rodinná
spřízněnost poměrně bezvýznamná. Normální lidé se nerodí, nýbrž
utvářejí a nadání bez spolupůsobení vhodné příležitosti není k valnému
užitku.

Příběh mých posledních týdnů je vlastně komedie rozčarování.
Započala, když jsem očekával southamptonský parník na přístavišti v St.
Malo. Stál jsem tam jako milenec, se zraky upřenými na chomáče malých
temných postav na palubě blížící se lodi, rozrůstajících se sotva
postřehnutelně v rozeznatelné lidské tvory. Konečně bylo možno
rozlišovat šaty a rysy tváří! A poté jsem spatřil náhle, stojící na sedátku
nebo na něčem, co ji vyvyšovalo nad ostatní, štíhlou mladou ženu,
kynoucí mi šátkem. Její černá sukně a černý plášť se dmuly ve větru jako
volný konec vlajky na půl žerdi. Má dcera! Byla ve smutku! Zarazil jsem se
na okamžik a pak jsem si vzpomněl. Je to ovšem Alicino dílo.

Viděl jsem tu mladou ženu a hovořil jsem s ní již mnohokrát a neměl
jsem tudíž sebemenší důvod, abych si o ní dělal iluse, a přece ve mně plála
tak horoucí touha, že se mi rozbušilo srdce, když jsem mával zpět.

Přistála. Čerň dodávala vážnosti jejímu hezounkému mládí.
Přistoupila ke mně s náznakem účastného smutku, který pominul, když
jsme se políbili. Tázal jsem se po Alici a Hooplerovi, ale o Dolores jsme
se nezmiňovali. Bylo to příliš těžké. Byly tu ty černé šaty a trochu jsme
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se odmlčeli, a to bylo všechno. Provedl jsem ji neformální snadností
turistických celních předpisů a poobědvali jsme v příjemné restauraci,
kterou jsem pro ni zvláště vybral, a kde náhle zavýskla radostí, protože tam
bylo „všechno tak francouzské“. A pak se v ní opět probudila plachost.
Naložil jsem ji a její zavazadla do vozu a odvezl jsem ji do Mont St. Michel,
kde jsem v hotelu zamluvil pokoje.

„Ale to je zlaté!“ zvolala při prvním pohledu na horu a opakovala
to několikrát cestou pobřežní silnicí a prosluněnou boční cestou, až po
malé přijetí, kterého se nám dostalo v malém hotelu. Byl to docela vhodný
výraz. Písek, modré moře a hora v teplém odpoledním slunci vyhlížely
co nejslavněji a byly vskutku zlaté. Strávili jsme noc na ostrůvku a vyšli
jsme si na procházku při měsíci. „Zlaté“ řekla moři, zalitému měsíčním
jasem, a „zlaté“ mimořádně výtečným omeletám, které nám podávali k
večeři a když jsme se pak obrátili na západ, řekla to opět v St. Briene a v
Guincampu a v Morlaix s kouzelným točitým schodištěm a překrásným
viaduktem. A po celých pět dní jsem jí vyprávěl; mluvil jsem, jak nejlépe
dovedu, o všech věcech pod sluncem v pevné víře, že co nevidět zanechá
jednoslabičných odpovědí a že v ní zázračně vzklíčí dokonalé porozumění
a pochopení.

Snažím se rozpomenout se na některé náměty této poučné
samomluvy. Chápu teď, že mé naděje na pochopení s její strany byly
vskutku fantastické. Ale touha po vědomí, že jsem někomu vtiskl jakýsi
obraz sama sebe, svých cílů a svého světa, mě tehdy tak zaslepila, že jsem
nepostřehl nesmyslnost svého počínání. Když o tom teď přemýšlím,
vyvolává to ve mně poněkud nepříjemnou představu, jak jsem kdysi s
tichým úšklebkem naslouchal v hostinské zahradě na Loiře Doloresiným
slovům, když se v pokoji naparovala před Markétou Bennielsovou, aby si
získala její obdiv. Snad ta obdoba není docela přesná, ale je znepokojivě
přiléhavá. Jednal jsem dozajista v záchvatu touhy vypěstovat si z Leticie
oddanou dceru-žačku.

Vzpomínám si, jak jsem jí mezi jinými vyprávěl také o dávném
zeleném keltském světě. Snažil jsem se vyvolat si v představách ten
pradávný život, kdy nebylo tak nebezpečné cestovat malým pobřežním
člunem, jako ubírat se na východ po zemi, prodírat se lesním houštím,
říčními bažinami a močály, překonávat nepřátelství a úklady souše. Irsko,
Wales, Cornwall a tento bretoňský kraj byly tehdy nepříliš zalidněná sice,
ale velmi pevná a spřízněná pospolitost. Hovořila skoro týmž jazykem a
měla společnou kulturu. Její světci a věrozvěsti přicházeli z Walesu a z
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Irska. Rím ustoupil do nedosažitelné vzdálenosti, a Jerusalem byl v říši
mythů. Snažil jsem se zobrazit ten zapomenutý svět pátého a šestého
století s jeho obchodem a činorodým ruchem, a jeho Merlinem, svatými
a králi. Hleděl jsem jí zpodobnit, jak se pozvolna útočně rozpínali od
východu na západ Dánové, Anglové, Normani a později Francouzi,
rozbíjejíce jeho isolovanou jednotu. A hovořil jsem též o stále hlubších
rozporech mezi Angličany a Francouzi, když se vnitřní cesty utvářily tak,
že Kanál přestal být spojí a stal se vlastně hranicí, a o všech invasích,
obléháních a námořních bitvách z toho plynoucích.

Ponenáhlu, když boky lodí mohutněly a mořeplavci nabývali odvahy,
zasáhl do toho Atlantik. Napadlo mi, že i kdyby nebylo Kolumba, byli
by devonští a bretoňstí námořníci asi po stu letech tak jako tak dosáhli
Ameriky. I tak by byli francouzští rybáři v Novém Foundlandu a britští
osadníci v Nové Anglii. Přeháníme Kolumbův význam. Ameriku objevili
Irové, ale učinili to neuvěřitelným tím, jak o tom vykládali; objevili ji
Kamutovi námořníci; Číňané a Japonci objevili Ameriku několikrát, a
Islandané vůbec nevěděli, že kdy byla neobjevena; Amerika byla ustavičně
objevována, ale široké spoje rozhodujících styků se Severní Amerikou
byly navazovány s obou stran La Manche.

Takovými nápady jsem častoval Leticii.
Vzpomínám si také, že jsem se několikrát pokusil vylíčit jí kroje a

běžné příběhy z minulého Mont St. Michel, St. Malo, St. Brieuc a jinde.
Zněly v mém podání stále více jako poučné rozhlasové přednášky. Snažil
jsem se opět oživit starodávné lidstvo v těch křivolakých uličkách, lidi
jako jsme my, a přece docela jiné. Všichni se hrnuli k starobě a smrti, měli
však sotva potuchy o neutuchajícím proudu změn, když si hleděli svých
různých záležitostí.

Není to jen vzdáleností, že se nám jejich život jeví tak drobným.
Neměli smysl pro fundamentální změny. Věřili, že jejich Amerika potrvá
na věky, a ona minula; věřili, že jejich bretonskému vévodství nebude
nikdy konec. Války mezi Francouzi a Angličany pojímali jako rytířskou
nezbytnost, a kam se dnes podělo toto válečnictví? A myslím, že jsem
toho napovídal také tuze mnoho o životě a obrovských proměnách kolem
nás, a jak úžasným zážitkem je vstupovat do života právě teď, když se
nám rozbřesklo, že i nám snad bude vyměřena úloha v rozvíjejícím se
budoucnu. Řekl jsem jí, jak ke mně přišel život a jak se rozevřel před
mýma očima. Povídal jsem jí o svých očekáváních a tužbách. Seznamoval
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jsem ji se svými úvahami a duševními toulkami. Vy, kteří jste četli tuto
knihu, zajisté již víte, jak mnoho rozmýšlím a jak rád se v duchu zatoulám.
Vypočítával jsem, co čeká v životě mne a co ji. Kde asi budeme za dvacet
let ? Co bychom pak měli dělat a co ve skutečnosti učiníme ?

„Bude mi pak devětatřicet,“ prohodila po aritmetické úvaze. „Je mi z
toho nanic.“

„Není to tak zlé, jak si myslíš,“ řekl jsem.
A zatím nás unášel vůz čirým jasem západního slunce, zastavovali

jsme se u silnice, abychom si natrhali květiny, vystupovali jsme z vozu,
abychom pojedli, prohlíželi si kostely, monolity a památná místa,
pozorovali jsme jiné turisty a spali jsme v malých, úpravných, čisťounkých
hotelích…

Potom se ve mně nenápadně, ale neodbytně opět ozvala má
pozorovací schopnost. Po prvé jsem pocítil její příznaky na procházce v
Morlaix. Přecházel jsem zvolna z fáze náruživého sebevyjadřování o
vlastním světě, o svých životních názorech, o změnách a smyslu života
a tak dále do svého extrovertního stadia. Počal jsem si uvědomovat
bláhovost svého počínání. Chvíli jsem ještě pokračoval v předchozích
námětech, ale činil jsem tak nesměleji, pozoruje ji po očku. Do mého
výkladu se přitom vkrádala popuzenost a ironie. A než jsme dojeli do
Brestu, přestal jsem na ni vůbec mluvit, a náš styk se omezil na střídavá
ticha a hlasité samomluvy, které jsem vedl, neohlížeje se na její
přítomnost. Chvílemi jsem se jí vyptával, snaže se ji přimět někdy přímo,
někdy oklikami, aby se rozhovořila o sobě.

Nikdy v životě jsem se nesetkal s tak netečnou společnicí, jako je Leticie.
Má zvláštní nadání nevidět, neslyšet, nedbat vůbec ničeho, co se kolem ní
děje, což mne nevýslovně dráždí. Zdá se, jako by ustavičně chránila nějaký
utajený vnitřní život, nějakou skrytou soustavu životních pravidel před
náporem vnějších skutečností, nových nápadů, doplňujících a obohacu-
jících vjemů. Nedobývám-li z ní právě nějakou odpověď, zdá se, že upadá v
snění. Oslovuji-li ji přímo, má zvláštní způsob dívat se zamyšleně a vycedit
ze sebe pro mne zcela nový výraz: „Mhm.“ Hodí se téměř na všechno.
Vyjadřuje naprosté odmítání dalších otázek. Znamená to: „Už toho je
dost, děkuji.“

Na útesu, vyhlížejícím na Queberonský záliv, rýsovala se její postava
ostře proti obzoru. „Tam,“ vykládal jsem, „za tím pohořím se vynořilo
Hawkovo loďstvo a zaskočilo Francouze. Nevidíš, jak sem pluje ?“
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Zaclonila si rukou oči, dívala se do prázdna a řekla: „Mhm.
„Ale o šest let později tu Francouzi notně zatopili Britům.
„Mhm,“ tichounce.
„Zuřily tu nekonečné boje. Caesar tu také vybojoval bitvu, galérami

proti plachetnicím.“
Byla zřejmě sklíčena. Neměla již jiné „Mhm“ na skladě. Proč do toho

zatahovat Caesara ? Což není samo o sobě dosti těžké zírat na tu širou
záplavu v slunečním jasu, aniž na ni ještě naplácáme tři vrstvy
neviditelných historických fakt? Myslila si asi, že by se měla dívat jinak,
aby spatřila Caesara, Hawka a exulanty a nevěděla jak. Ať dělala co dělala,
bylo vidět jenom týž hloupý, prosluněný záliv. Pro většinu turistů jsou
historické obrazy patrně naprosto otravné. U Leticie tomu tak je. Žádná
představa ji nebaví. ,,Koukej, jak ten parníček tam dole vypadá mrňavě!“
poznamenala náhle.

„Je to malý parník.“
„Ale chci říci, že vypadá tak maloučkatě.“
„Malé parníky tak vypadají vždycky. Obzvláště v dálce. Ta loď musí

být od nás vzdálena dobrou míli, nebo i více.“ „Mhm.“ Úsilí, jež vynaložila
k odpovědím na můj výklad a k změně námětu, bylo vyčerpáno. Obrátila
se k odchodu.

Vyniká naprostým nedostatkem zvědavosti na minulost, budoucnost
a vůbec všechno, co je za nebo před viditelnými věcmi dneška. Z počátku
jsem se domníval, že její bezmezná netečnost vyvěrá z obranné potřeby,
kterou snad pociťovala doma, totiž aby čelila Hooplerovu neskonale
topornému stylu. Ale shledal jsem, že v tom vězí daleko více. Nechrání
žádné živoucí duševní dění před útoky bezpředmětnosti. Není člověkem,
který myslí a vnímá osobitě a zaplašuje proto od sebe všechny rozptylující
návody a nabubřelá, hloupá poučení. Vnější věci prostě nevnímá a vůbec
o nich nepřemýšlí. Bylo by to na ni příliš mnoho. Svět, který je mi bohatou
hostinou, se jí zdá strašlivě nestravitelným. Odmítá s „ne, děkuji“ všechny
jeho chody a obrací se k čemusi v sobě samé.

Toliko jednou za naší cesty jsem ji viděl živě vzrušenu vnějším
podnětem. Ten kraj je všecek tkán malými, lehoučkými, staromódními
železničkami, proplétajícími se žulovými skalisky. Jednou, když jsem řídil
vůz po zvlněné, osamělé silnici, zmizely z nenadání skalisté stěny po
stranách a jeden z těch zdejších legračních vláčků jako by se náhle vedle
nás, ve vzdálenosti několika metrů, vynořil z podsvětí. Zdálo se, že se
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šine kupředu zcela nehlasně, až snad na slabé rytmické oddechování kol.
Rýsoval se ostře proti obzoru. Byl to dlouhý černý ojedinělý vůz a v něm
seděli ztrnule a bez hlesu černobílí bretonští pasažéři. Několik nehybných
venkovanů mělo na sobě ty velké opentlené širáky, které tu nosí; ženy
seděly v čepcích. Některé měly na klíně balíky a koše. Cestovali nám po
boku, jako ztělesněné předurčení. Nikdo z nich se na nás ani nepodíval.
Seděli tu s nepřítomným výrazem vnitřního zaujetí. Vystupovali
zmenšeně a jasně proti světlu. Lišili se tolik od turistického
automobilového ruchu na silnicích, že se vskutku zdáli být obyvateli
jiného, začarovaného světa.

Leticie to vycítila. ,,Och,“ vykřikla, objevivši je, a napřímila se na sedadle.
„Podívej se!“
Podíval jsem se.
„Odkud jsou? Ach! Odkud jsou?“
Myslil jsem, že nejlépe podnítím její obrazotvornost, upustím-li od

výkladu. Posléze, když naše silnice opět stoupala, byl vláček zvolna
pohlcován krajinou. Klesal, klesal a zmizel.

„Kam jedou ?“ tázala se Leticie.
„Ššš!” řekl jsem tajuplně.
Tázavě na mne pohlédla. „Děláš si ze mne legraci,” zvolala, vyklánějíc

se z okna. Byla chvíli všecka jako na trní, aby ještě jednou spatřila
začarovaný vlak. Ale on se ubíral zákruty trati k vlastní malé zastávce, a
naše silnice se stáčela obloukem nad horským hřebenem k jinému údolí.
Již nikdy jsme ten vláček nespatřili.

Při večeři v hotelu řekla znenadání:
„Kam jen asi jeli ?“
„Kdo ?“
„Všichni ti legrační lidičky.”
Bylo to po prvé a naposled, co přede mnou projevila zvědavost.

„A byli legrační, vid?“ pokračovala. „Jako by jen tak vylezli ze země. Byla
to opravdu švanda. Seděli tam všichni tak — velebně.“

Při svých pokusech proniknout k skrytému jádru povahy své dcery
Leticie střežil jsem se úzkostlivě přímých otázek. Bylo by to asi stejně
nebezpečné, jako prošťourávat pohrabáčem temnou špíži, abychom tam
našli vejce. Ale zpozoroval jsem, jak vášnivě ráda posílá pohlednice. Tu
a tam zašle lístek Alici nebo některé bývalé spolužačce, prohlašujíc, že
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je v „la belle France“; chápu to konečně, stejně jako občasnou spršku
„srdečných pozdravů“. Ale vím, že posílá alespoň jednou denně
pravidelně lístek témuž příjemci. Jednoho večera seděla zahloubána nad
jedním z těchto poselství. Vymýšlela asi nějakou obměnu běžného
pozdravu.

„Je tě opravdu hoden ?“ tázal jsem se znenadání.
Pohlédla mi na okamžik zkoumavě do tváře. Pak pronesla s výrazem

upejpavé vyčítavé obrany:
„Tys četl mé lístky!“
Četl jsem v tvé tváři.“
„Nu, když jsi na to přišel, nedá se nic dělat… Je milý.“
„Tak proto jsi stále jako ve snách a Bretagne tě nudí. Co je to za

mladého muže ?“
„Je chytrý.“
Vzpomněl jsem si na Alici, vysvětlující mi vysoké duševní hodnoty

Hooplerovy. Jsou chvíle, kdy se Leticie neskonale podobá Alici. Ten výrok
o jeho „chytrosti“ bylo vzdorovité prohlášení, že se mi vyrovná, předběžná
obrana proti mé možné povýšenosti.

„Jen asi o rok starší než ty?“
„Tak je to právě nej lepší.“
„A ty ho zbožňuješ ?“
„Držím ho zkrátka.“
„Co dělá?“

„Pracuje v kanceláři loděnice. Řídí tam provoz a lodní náklady a takové
věci. Má dobré místo.“

„Proč jsi mi o tom neřekla dříve, Leticie?“
„Myslila jsem si, že by tě to nezajímalo.“
„Ví o tom matka?“
„Neřekla jsem jí to.“
„Trvá to již dlouho?“
Počítala na prstech. „Pět měsíců,“ řekla.
„A co tomu říká tatíček Hoopler?“
„Neví o tom.“
„A tvá matka, která to ví, ačkoli jsi jí o tom neříkala, ti naznačila, že by

snad bylo lepší, kdybys o tom zatím nemluvila se svým nově adoptovaným
taťkou — což ?“
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Ta otázka ji mrzela.
„Nebylo to docela tak,“ řekla.
„Ovšem že ne,“ pravil jsem. „Nezáleží na tom. Nu, plně s tebou cítím,

Leticie. Bůh vám žehnej, děti. Nemiluješ-li teď, nebudeš milovat nikdy.
Čím starší je člověk, tím to je nesnadnější. Povídej mi o něm, cokoli se ti
zlíbí. Nebo o něm nemluv, když se ti nechce.“

„Ty jsi hodný, taťko — drahoušku,“ řekla, pohlížejíc na mne téměř
něžně, ale jako by si mou laskavostí nebyla zcela jista. Usmíval jsem se na
ni, hladil jsem její ruku na stole a pokynul jsem číšnici. „Musíš mi o něm
povídat, až se ti bude chtít,“ řekl jsem, „jinak ne.“

„Víš, nemohu na něho přestat .“
„Jakpak by ne,“ přisvědčil jsem.
„Po celé ty zlaté prázdniny s tebou — nu tedy — myslím na něho.“
„Chodíš po procházkách a stále si představuješ — jak by to bylo,

kdyby se snad najednou vynořil za rohem, nebo vstoupil do dveří…“
„Ale jak to víš ?“
„Leticie, zdám se ti již velice starý ?“
„Úúúl Ne!“
„No víš, pamatuji si, že jsem to všechno sám prožil. A nezdá se to

ani tak dávno. Nepředvídal jsem tehdy, jak brzo se mé vzpomínky oživí.
Myslíš si,“ řekl jsem, „kdyby tak teď vstoupil do téhle jídelny…“

Pohlédla na okamžik ke dveřím v návalu nerozumné naděje a pak její
vzplanutí ochablo. „A po celou dobu,“ pokračoval jsem, „víš docela jistě,
že je na druhém břehu moře v Southamptonu.“

„Není to divné !“ zvolala.
„Jsme tak založeni, Leticie; je to v naší povaze. Kdy mu začne dovolená

?“
„O celé tři dny dříve než se vrátím,“ řekla Leticie důrazně, se

zábleskem zoufalé naděje v očích.
„To všechno zařídíme, má milá,“ odvětil jsem. „Měla jsi mi o tom říci

dříve.“
A po zbytek večera mne bavilo pozorovat Leticiinu upřímnou snahu

utajit přede mnou, jak ji blaží, že se ty prázdniny se mnou skončí o tři dny
dříve, než čekala. A od té chvíle jsme nadobro vypustili ze svých kusých
rozhovorů dějiny, Bretagni a tak dále.

Podivuhodně se zdráhá vyslovit jméno; halí se raději v jakousi
záhadnost, hovoříc o něm jako o jisté , a nesdělila mi o něm mnoho
podrobností. Ale občas uvádí jeho názory a co se mu líbí a nelíbí. Zdá
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se, že vyniká všedností a průměrností. V jejich vztahu není ani stopy
básnického nebo uměleckého vznětu, ba ani smyslového zanícení. Jejich
hlavním vzrušením patrně je, sejdou-li se prostě, nebo čekají-li, že se
setkají, potkají-li se náhodou (to je báječné), či slyší-li o sobě od jiných
lidí. Je však možné, že se v té věci Leticie přede mnou chová zdrželivě a
že utajeny přede mnou, předhánějí se v její soustředěné mysli kouzelné
a nádherné představy. Avšak kdyby tomu tak bylo, nevzbudily by v ní
snad ty umělecké galerie, jimiž procházíme, nebo občasná zašplíchnutí
hudby, jež k nám dolehnou, odezvu, kterou by nemohla skrýt? Nedovedu
pochopit to naprosté umrtvení zájmu o všechno ostatní. V tomhle alespoň
byla Alice jiná. Měla bystrý postřeh pro výkladní skříně a všechny sklady
života a čerpala oběma rukama ze všeho, co se nabízelo.

Shledal jsem, že se poslední vlákno mého osobního zájmu o Leticii
docela rozpadlo.

Ale slyším na chodbě zvuky Bunningtonových a Leticie, vracejících
se z biografu, a myslím, že jim půjdu naproti a nabídnu jim všem sklenku
něčeho v hale. Maminka Bunningtonová se vždycky upejpá, než ode mne
přijme sklenku koňaku před spaním, ale vždycky ji vypije, než se rozloučí.
Zítra se vracíme domů.

A vidím, že jsem se ani nezmínil o podivném, prazvláštním zážitku,
který jsem chtěl dnes odpoledne vyprávět.

Byl jsem plachý dokonce i sám před sebou. Je to něco, co nelze snadno
vypovědět. Zamiloval jsem se. Příště, jakmile usednu k těmto zápiskům,
začnu s tím neprodleně a zabráním všem odchylkám.
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2

(St. Malo, 30. září 1934)

Začnu tedy, jak jsem si slíbil, in medias res.
Můj příběh zní takto: Z celého srdce jsem se zamiloval. Před týdnem,

v zapadlém městečku, nazývaném Questonbec, před hostincem,
vyhlížejícím na bizarní malou tržnici, mě přepadla ta úžasná zkušenost.
Zasáhlo mě to jako hromová rána — a vypravuji o tom proti vlastní vůli.
Zanechalo mě to pohmožděného a zmateného. Ale přihodilo se to tak. A
přece to bylo cosi tak letmého, že nevím, jak o tom hovořit. Událo se to
téhož dne, kdy jsme se setkali s těmi Bunningtonovými, jejichž cestovní
pořad se shoduje s naším již celých pět dní. V Nantes mi nezbylo času
o tom psát. Dospěl jsem k tomu právě, když se Leticie a Bunningtonovi
vrátili z biografu. Ve svých úvahách o sv. Pavlu jsem odbočil příliš daleko.
Šířil jsem se o něm s jakousi podvědomou záměrností. Nevěděl jsem totiž,
jak začít o námětu, kterým jsem byl všecek posedlý. Teď vidím celou věc
s odstupem — kromě toho o tom dnes mohu říci o něco více — jako
bych uzavíral kruh. Přespíme dnes s Leticií v St. Malo, místo v Dinardu,
kde si Bunningtonovi lámou hlavu, kam jsme se poděli — a to všechno
zavinilo to náhlé vzplanutí náruživosti. Ale napřed musím něco říci o
Bunningtonových.

Bunningtonovi přišli právě vhod, aby uvolnili rostoucí napětí mezi
Leticií a mnou. Objevili se po prvé v nějakém hostinci na cestě do
Quiberonu a tehdy si nás jenom zvědavě a trochu nesměle prohlíželi.
Cestovali vozem, který řídil syn. Byla tu širokolící matka v polosmutku,
zářící bodrou dobro- myslností, kterou tu a tam znenadání problesklo
vypočítavé opatmictví, působící skoro, jako kdyby z úctyhodně vyhlíže-
jícího domu občas vykouklo individuum podezřelého vzhledu. Provázeli ji
syn, asi tak pětadvacetiletý, v golfovém úboru, poněkud vyžilého vzezření,
a dvě dcery v tweedových kostýmech a čapkách, z nichž jedné bylo asi
devatenáct a druhé šestnáct let. Ukázalo se, že se nemohou dorozumět
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s obsluhujícím personálem. Číšnice nerozuměly anglicky a syn, jenž byl
rodinným mluvčím, užíval oné elementární, neidiomatické franštiny
domácí výroby, které porozumí opět jenom Angličan. Neumělé
napovídání jeho sester a bezradný zmatek číšnice ho zřejmě rozčilovaly.
Nabídl jsem své služby, jež matka přijala co nejdychtivěji a syn poněkud
vzpurné.

„Svedl bych to docela dobře, kdyby menu bylo pořádně napsáno,“
poznamenal.

„Je to velmi nečitelně psáno,“ řekl jsem, chápaje se jídelního lístku. „A
jsou na něm kaňky. Číšnice tu asi neumí tak dobře francouzský jako vy.
Rozuměla by asi spíše welštině.“

„Já nemluvím walesky,“ odbyl mne mladík.
„Proč byste to také dělal ?“ tázal jsem se.
„Jsou to ta jejich nářečí, s kterými si nevím rady,“ prohodil mladý muž

trochu mírněji.
Předčítal jsem jim jídelní lístek s očividnou nesnází, zastavuje se

chvílemi, jako bych se rozmýšlel; vyslechl jsem jejich objednávky a
tlumočil je číšnici. „Smím vám pomoci při výběru vína ?“

„Jiří říká, že nemáme mísit víno s vodou,“ pravila starší sestra,
rozdmychujíc tak zřejmě doutnající spor mezi sourozenci.

„Francouzi to dělají,“ řekl jsem útrpně, a dodal jsem: „při jídle.“
„Ale nemá se to dělat ?“ dovolával se mne Jiří.
Pokynul jsem mu důvěrně na souhlas, jako muž muži.
Tlumočil jsem číšnici jejich přání.
„Jsme vám opravdu velmi zavázáni,“ řekla paní Bunningtonová.

„Mluvíte francouzský jako domorodec.“
„Jako obchodní cestující,“ odvětil jsem a vrátil jsem se k Leticii.
„Ale tohle je opravdu milý pán,“ zaslechl jsem paní Bunningtonovou,

která si nedala příliš záležet na tom, aby její poznámka zůstala utajena.
„Kdo to asi je? Nevím, co bychom si byli bez něho počali.“

„Byl bych to také dokázal,“ řekl syn. „Nic na tom není, ví-li člověk, jak
na to.“

Ale příštího jitra, když jeho matka a sestry byly ještě v hostinci, poctil
mne dotazem po cestě do Quimperlé. „To městečko prý stojí za
podívanou,“ řekl a já jsem mu to potvrdil. Když se objevil podomek v
zelené zástěře se zavazadly, zatvářil se mladík poněkud rozpačitě. Vzdálil
jsem se tudíž, aby mu má přítomnost nebyla trapná, až bude nakládat
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zavazadla, rozdávat spropitné a rozjíždět vůz. Minuli mě v úzké vesnické
ulici a mávali na mne co nejsrdečněji. Syn stočil vůz do oblouku, jako by
se mi ukláněl. Nalezl jsem Leticii u zeleného stolku na terase s hluboce
zamyšleným výrazem v očích. „Zdvořilí lidé,“ řekl jsem.

„Mhm,“ řekla a dumala chvíli dále. „Taťko — drahoušku, v jakém
příbuzenském poměru vlastně jsme?“

„Což jsem tě jaksi neadoptoval ?“ tázal jsem se.
„Mhm. — Ale…“
„Vyptávala se tě na to snad ta dobrá duše?**
„A—ano.“
„Ptala se, jestli jsem tvá dcera. Tak jsem řekla, že ano. Zdálo se mi to

tak nejjednodušší. A pak se ptala, proč jsem v černém. Tak jsem myslila,
že bude nejlépe, řeknu-li jí, že to je kvůli mé přítelkyni, kterou ani neznáš.
Abych tím vysvětlila, proč nenosíš smutek i ty. A pak se ptala, jestli žije
moje maminka. Řekla jsem napřed rychle ano, ale pak jsem honem řekla
ne. Nějak se mi to všechno v hlavě popletlo. A potom se na mne podívala
a řekla nemusíte mi to povídat, když o tom nerada mluvíte. Ale zdáš se
prý být opravdu milý pán, řekla, a vane prý z tebe cosi smutného a
opuštěného, ale jistě máš ve mně oporu v každém směru. Buďte k němu
hodná, řekla, jako bychom o tom ani spolu nebyly mluvily. A políbila mě
a dívala se mi chvíli do očí a zamávala na mne tak nějak významně, když se
vůz rozjížděl.“

Zamyslil jsem se. „Jen se tím nijak netrap, Leticie. Jedou do Quimperlé
a my se obrátíme do vnitrozemí a pak do Nantes. Jsem si jist, že se s nimi
již nesejdeme.“

„Asi ne,“ řekla Leticie, „ale myslila jsem si, že ti to řeknu.“ „Dobře jsi
udělala. Ale už to vypusť z hlavy.“

„Jenom že je to takové divné ,“ řekla Leticie.
Nicméně osud rozhodl, abychom se opět setkali, a v Questombecu

se vhrnuli do malé hotelové jídelny, právě když jsme usedali k obědu. Od
té chvíle jich bylo, jak se lidově říká, všude plno. Mohou si přisednout
k našemu stolu ? Kterou silnicí jsme přijeli? Co jsme viděli? Jak špatné a
hrbolaté jsou ty francouzské silnice a jakou žízeň dostane člověk cestou!

Celkem vzato mám dojem, že je Leticie i přes zvídavost paní
Bunningtonové ráda viděla. Nudila se se mnou očividně ještě více než já s
ní. Já mám konec konců jakési duševní zálohy, jichž ona postrádá, dovedu
vnímat tento akvantitový Konec Světa s nejzajímavějších hledisek, mohu
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se oddávat filosofickým samomluvám, myslit na své osobní problémy. Pro
ni byla tato cesta jako přednášky v neznámém jazyku, jako panorama
obrazů, které se jí zdály toliko cizí, nezvyklé, divné anebo prostě hloupé.
Ale mladí Bunningtonovi objevili téměř okamžitě živé společné zájmy
s Leticií. Pocházejí, jak se ukázalo, odněkud ze southamptonsko-
portsmouthské oblasti, nazývané Haslar, a syn patrně znal Jistou Osobu
nebo aspoň někoho téhož jména, který se mu podobá jako vejce vejci. To
se jim zdálo vskutku zvláštní a dokazuje to také, jak malý je svět. Krok za
krokem pak byla zjišťována jeho totožnost.

Paní Bunningtonová se však nevměšovala do jejich hovoru. Usadila
se po mé pravici a pocítil jsem, že na mne zírá s upřeným, nehybným
důrazem. Vypadala, jako by ode mne zaplašovala zvuky stolního hovoru,
aby mě mohla hypnotisovat. Snažila se ze všech sil přimět mě k tomu,
abych jí pohleděl do očí.

Promlouvala ke mně tichým, důvěrným hlasem. „Vy,“ pravila, „jste
člověk, který cítí nesmírně intensivně.“

„A jak jste to jen uhodla ?“ tázal jsem se.
„Vypozorovala jsem to. A ulevilo by vám, kdybyste si někdy

připomenul, že nic není tak zlé jako se nám na pohled zdá.“
„Má to být životní pravidlo?“ tázal jsem se, snaže se vzbudit dojem

inteligentního zájmu.
„Věci jsou dobré nebo zlé jenom podle toho, jak na ně hledíme.“
„Tohle mi něco připomíná. Kdo to jen řekl?“
„Můj manžel.“
„Váš manžel! Vůbec mi nenapadlo…“
„Můj manžel byl lékařem duší,“ pravila. „Začal jako napravovač kostí,

ale pak se stal lékařem duší — pomocí tělesných cvičení. Neslyšel jste
o něm? Byl to věhlasný muž. Pacienti k nám jezdili z daleka široka. Ale
odešel nám. Navštěvovala ho spousta slavných lidí, umělců a spisovatelů
a jiných veličin, aby u něho prováděli jeho krční cviky. Učil je labutit (!?),
labutit, rozumíte — jako to dělají labutě. Labutí cviky. Někteří z nich teď
labutí opravdu krásně. Psal o tom knihu, ale umřel dříve než ji skončil.“

Jako nakladatel jsem pocítil slabé mrazení při zmínce o rukopisu. Ale
paní Bunningtonová zatím nepomýšlela na jeho vydání.

„Nikdy nepřipusťte, aby se vaší duše zmocnil zmatek,“ šeptala mi
téměř povzbudivě. „Ani strach.“

„Je to také jedno ze zázračných pravidel vašeho manžela ?“
„Ano. Měl jich mnoho. Ale vy v ně snad nevěříte, či ano?“

HERBERT GEORGE WELLS
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„Velice,“ řekl jsem mezi dvěma lžícemi polévky.
„Poznala jsem, že se nad vámi vznáší stín…“ pohlédla na Leticii, ale

mládež byla zaujata vlastním hovorem, „a tolik ráda bych vám pomohla.“
„Ani bych neřekl, že jsem ve stínu. Ne. Asi bych to poznal, kdyby se

nade mnou vznášel, nemyslíte? Chutná vám salát s příchutí česneku ?“
Naklonila ke mně těsněji tvář a hleděla na mne úkosem svýma

protřelýma, pichlavýma očima. „Však já rozumím,“ zamumlala.
„Nikdy neodporuji dámám.“ Odtáhl jsem se od ní poněkud.

„Mám vnuknutí. Můj nebožtík manžel říkával, že jsou má vnuknutí často
lepší než jeho věda. Je to psychické, víte? Psychopatické. Mohu vám o vás
povědět různé věci, které snad ani nevíte sám. Jste pod stínem velké ztráty.
Vaše vůle je zmatena.“

„Vyprávěla vám to má neteř?“
„Cítím to. Vycítila jsem to.“
Uvědomoval jsem si, že se musím co nejrychleji uchýlit k obraně.

„Mám vrozenou zdrželivost, pokud jde o mé soukromé zážitky, paní
Bunningtonová — je to pro mne téměř — rozumíte mi — jako nesvlékat
se veřejně do naha.“

„Ale jde-li o lékaře!“
„Zavolám-li si lékaře, pak je to ovšem něco jiného,“ řekl jsem a poté

nás přerušil číšník, který podával sýr a sladkosti.
Ale paní Bunningtonová se nedala tak snadno odbýt. Couvla sice

poněkud po mém útoku, ale jen proto, aby znovu nabrala sil. Navázala
opět na své vyprávění o podivuhodném úspěchu a rozsáhlé praxi svého
manžela. Nebyl to, pravila, urostlý muž, ale byl neobyčejně silný, měl
mocné a dokonalé svaly, dovedl nadmout hruď, až plaval na vodě jako
bublina, a stal se Léčitelem duší na základě fysických zkušeností, jichž
nabyl jako učitel tělocviku. Shledal, že může lidem radit a pomáhat.
Pozvolna si uvědomoval, že zdravé tělo a duch člověka je Výsostným
Dědictvím Lidstva.

Opakovala tento výrok s gustem znovu a znovu. Vnucovala mi jej.
Zřejmě jej považovala za vynikající a přála si, abych jej vychutnal v jeho
plné kráse. „Výsostné Dědictví Lidstva!“

Neodolal jsem pokušení poznamenat: „To je zase jeden
z originálních výroků vašeho manžela, že? Jistěže byl hojně citován.

Vždyť je nepopiratelnou pravdou, že naše osobnost je naším dědictvím.“
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„Je to svrchovaná pravda. Ale držíme se jí ?“ tázala se stoupajícím
hlasem.

K tomu jsem neměl co říci.
Pokračovala vážně v svém vyprávění. Pozvolna se panu

Bunningtonovi rozbřesklo, že je nadán mimořádnou léčebnou silou a že
je povinen sobě a světu, aby tento dar uplatňoval. Uvědomil si hodnotu
psychické stránky léčení a tu se do toho vložily paní Bunningtonová a
její psychické síly. Pracovali společně. Většina chorob patrně prýští z
duševních a fysických poruch, zaviněných častěji duchem než tělem.
Ovšem jen málo lidí ví, jak správně dýchat, jak se správně držet, „zejména
abdominální část těla“, pravila paní Bunningtonová a je opravdu strašlivé,
jak lidé zanedbávají krk. Vysedávají s límcem na krku „jako želvy“. Ale
tyto nedostatky lze snadno napravit duchem. Největší obtíže však právě
vězí v duchu. „Nikoli výhradné ovšem,“ poznamenala paní
Bunningtonová. „V tom se právě odchylujeme od sekty, která vůbec
nevěří v ochuravění těla. Ale tkví hlavně v lidském duchu…“ A tak dále.
A tak dále. Odvracel jsem záměrně pozornost jinam. Připadal jsem si jako
zvíře v menažerii, jež se tváří, že si nevšímá holi, kterou ho někdo ustavičně
dráždí.

„A to se právě týká vás. Proto mne tolik zajímáte. Vašeho ducha se
zmocňuje choroba, zatím co vaše tělo se zdá ještě naprosto zdravé. Vaše
plachost… Okolnost, že nemáte, komu byste se svěřil… Nebožtík manžel
často říkával, že to je jediná kladná stránka zpovědnice…“

Seděl jsem u stolu, naslouchaje jí roztržitě a louskal jsem ořechy co
nejhlasitěji. „Kávu?“ tázal jsem se po chvíli a prohodil jsem nedbale přes
rameno:

„Vypiji si kávu na terase.“
Mladí Bunningtonovi několikrát pohlédli na matku, když se

rozmluvila o předmětu, jenž byl zřejmě jejím častým a oblíbeným
námětem. Obraceli se však po každé opět k Leticii, věnujíce se vlastní
polohlasné, úryvkovité konversaci. Když jsem se zmínil o kávě, otázal se
mne syn: „Pane Wilbecku, jaký je ten Světcův skok, o kterém se tu tolik
mluví ?“

„Překrásná vyhlídka,“ řekl jsem, obraceje se zejména k paní
Bunningtonové. „To byste si rozhodně neměli dát ujít. Je to prý asi půl
míle městem k starému hradu a k propasti. Výtečná procházka po obědě.
Píší o tom v průvodci. Přečtěte si to. Musíte se tam všichni podívat! A já tu
na vás zatím počkám. Máme dnes času nazbyt…“

HERBERT GEORGE WELLS
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Vstal jsem a prošel jsem jídelnou k číšníkovi pro účet. Když jsem jej
vyrovnal, vystoupil jsem přímo na terasu a obsadil jediné lehátko. Avšak
paní Bunningtonová mi byla v patách. Přitáhla si železné sedátko, které
strašlivě zaskřípělo, a posadila se vedle mne. Překypovala téměř ochotou a
radami.

„Půjdete se podívat k Světcovu skoku ?“ přerušil jsem ji.
„Ráda bych si s vámi popovídala.“
Nebyla to vhodná chvíle k polovičatému odporu. Prohlásil jsem

pevně: „Mám ve zvyku si po obědě duševně odpočinout. Vykouřím si
doutník a kouřím jej rád o samotě. Odpoledne nestojím o společnost. Jsem
jist, že se pobavíte mnohem lépe, vyjdete-li si s mládeží.“

Nastala krátká přestávka.
„Ovšemže,“ řekla paní Bunningtonová s nucenou bodrostí, zdvíhajíc

se zvolna se židle, „je-li tomu tak…“
Stála nade mnou trochu pochybovačně.
„Spát po obědě,“ vyrazila jako šíp na rozloučenou, „a není vám ještě

ani padesát!“
Neodpovídal jsem. Ani mi nenapadlo spát. Naznačil jsem pohybem,

aby odešla.
Čert aby ji spral!
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Nevím, proč mě mastičkářství tak dráždí. Asi proto, že cítím, že se vítězně
rozlézá proti kritickým a vzdělávacím silám, jimž sloužím. Snažím se
neztrácet trpělivost, což je začátek nesnášelivosti. Ale táži se v duchu
bolestně, jak dlouho ještě bude pokračovat vykořisťování lidské
nevědomosti. Tahle vnučka media Sludgeové se mne chtěla zmocnit tělem
i duší a napolo uvěřila svým nesmyslům, když mne jimi balamutila.
Rozčiluje mne to stejně, jako Doloresiny žvásty o zosobněných
plemenných a národních vlastnostech, její vražedné zkracování
soudobých politických proudů. Ty plané řeči mě tak pohoršují proto, že
ve mně vyvolávají pocit bezmocnosti. Což ty nesmysly nikdy nezdoláme?
Jsou snad nezbytným výplodem lidské povahy?

Lidé, na nichž si zakládám, vykonali tak obrovský kus práce, aby
potřeli ustálené soustavy náboženského a národnostního zaujetí, že mne
uvádí téměř v zuřivost, objevím-li, že ti dodělávající molochové, místo aby
se po své porážce jak se sluší a patří scvrkli v nic, krvácejí jedovatými,
leptavými šťávami, které se roztěkají a zaplavují vše. Zdá se, že se na
každém kroku střetávám s více osobami, postiženými pověrčivým
duševním mokváním. Potkávám je v nej různějších vrstvách. Americký
černoch unikne primitivní evangeličnosti pouličních bohoslužeb, aby
propadl sektářství, a horem dolem po celé kulturní škále lidstva rozžirají
sektáři, žreci, ranhojiči duší a spiritističtí zpovědníci svět myšlení svým
jedem. A to se děje stále hojněji. Paní Bunningtonová je toho pouze
středostavovskou ukázkou. Myslím, že takových je na sta.

Pokud umím rozebrat ten leptavý mok, myslím, že jeho stěžejní
přísadou je falešný názor na život. Falešné pojetí, vytrvale odolávající
náporu vzdělání tak proteovsky mrštné a měnivé, že mu snad nakonec
podlehneme. Oním nezmarným předsudkem je víra v Dokonalost. Mění
svou tvářnost podle okolností, vyskytne se zde i onde a je všude v podstatě
táž. Jen málo lidí si uvědomuje plný význam biologické vědy, o které tak
nenuceně žvatlá. Nepochopili, že udělala jednou provždy konec ilusím o
dokonalých formách a dokonalém zdraví. Zaostalé mysli se však drží zuby
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nehty těch mlhavých — řekněme — ideálů. Pomyšlení, že život je a bude
po všechny časy zápolící nesoulad, je pro ně příliš tíživé, zastrašující, ne-
pohodlné a děsivé. Zdráhají se připustit, že takové je jejich založení; věří
v dokonalou cestu jakési dětinsky blyštivé správnosti, po které, najdou-
li ji, budou procházet životem hladce a bez úrazu. Jenomže, víte, lidé jim
naznačili nesprávný směr, a proto zbloudili a nenašli tu přirozenou
dokonalost.

Řekl bych, že doktrína o pádu člověka je velmi rozšířená obměna tohoto
klamu.

A přitřou-li se pak k takovým osobám Bunningtonovi jejich kulturní
ražby, zahrnující je povídačkami o čtvrtém rozměru, o tajemství Tibetu,
o Vůli a Soustředění, udělující jim zázračné předpisy pro dokonalý život:
zhluboka vdechuj, soustředěné zažívej, hýbej zadkem tak či onak, nikdy
se nedotkni masa a vystříhej se konserv, jez ovocné slupky, vypni každý
den na patnáct minut myšlení a poděl se se mnou o mou „auru“ (za mírný
poplatek dvou liber za sezení) — podlehnou jim. Konečně se tedy dopídili
správné cesty. Ted ozdraví duševně a tělesně i oni! Stačí, uvěří-li a
zopakují-li si denně, co jim napověděl jejich domácí mag. „Každý den je mi
po všech stránkách lépe a lépe,“ — a bude jim věru lépe a lépe. Objevili pro
sebe velké tajemství. A tak posléze vypadnou z prořídlých, kolísajících,
trpících a bojujících řad myslitelů, kteří by stále ještě mohli napravit náš
bortící se svět.

Zdali by se byli uplatnili v bojovných řadách, nevím. Snad na tom
ani nezáleží, zanecháme-li je na pospas zaostalým kněžím u zastaralých
oltářů…

Pomyšlení na paní Bunningtonovou ve mně očividně vyvolává
pekelný vztek. Takoví lidé jako by svým pouhým bytím popírali mou
existenci. Připomínají mi nespornou skutečnost, že se většina lidstva staví
od přírody a založením proti jedincům mého druhu a že tomu tak bude po
celé věky.

Jejich ješitnost, vůle a naděje míří proti prosté pravdě. A tak si paní
Bunningtonové zabezpečují dobré živobytí, a my zůstáváme v bezmocné
menšině. V svém úsilí srovnat si v hlavě aspoň vlastní myšlenky, o
duševních zmatcích rozsévaných těmi lidmi ani nemluvě, probíjíme se
vlastně k osamocení… Či zápasíme snad o něco jiného?… Ale kam jsem se
to zase zatoulal ?

Ta nestoudnost, s kterou si troufala mne balamutit!

HERBERT GEORGE WELLS
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Ďas aby ji spral — ještě jednou!
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Seděl jsem před tím questonbeckým hostincem, s doutníkem v ústech,
oddávaje se s nezvyklou důkladností a bez jiskřičky humoru nevraživosti k
paní Bunningtonové a divě se, jak jsem vlastně zapadl do tak nesnesitelné
společnosti.

Proč se vlastně takhle potloukám Bretagní v průvodu němé dcery,
jejímž jediným výrazným přáním patrně je touha odejet ode mne při
nejbližší příležitosti? Pravda, rád řídím svého voisina, těší mne sluncem
zaplavená nehybnost toho klidného zapadlého kraje, mám dostatek času,
abych přemýšlel o Dolores a mnoha jiných věcech — a je nutno, abych
si ledacos v duchu upravil před návratem do Paříže a do Londýna — ale
bezprostřední lidské prostředí, do něhož jsem zabředl, se mi mimořádně
příčilo a rozlaďovalo mne. Vyvolal jsem si jen stěží v mysli onu fázi
akutního — jak bych to jen nazval — vyhasnutí osobních vznětů, spíše než
osamělosti, jež mne přimělo k tomu, abych přivolal Leticii a očekával od
ní nemožné, zázračné pochopení. A když jsem ji pak měl na starosti, po-
kračoval jsem patrně vlivem setrvačnosti.

A tak jsem se octl v Questonbecku. Ze slunečního odrazu na malém
starobylém domě na protější straně náměstí a na zalesněné stráni, tyčící se
za ní, linul se měkký jas. Zdálo se, že se nemůže přihodit docela nic, pokud
se nepřiloudají Bunningtonovi s Leticií z procházky.

Uvažoval jsem o hlavních rysech svého života. Žiji snad mimořádně
nazdařbůh? Celkem vzato nikoli. Ne. Mám svůj ucelený životní názor,
vytvořil jsem si plán, ba takřka náboženství, kterému přizpůsobuji své
myšlení a práci, ale kromě toho ovšem jím, piji, stýkám se s lidmi,
smlouvám si schůzky, zaplétám se do různých záležitostí a zatěžuji si čas a
energii namátkou, zcela bez výběru, opatrnosti či prozíravosti. Náhodnost
mých osobních setkání se mi náhle živě zjevila v celé své nepokrytosti. Od
narození se všechny mé vztahy k lidem prostě udály, aniž jsem vyvinul
sebemenší snahu, abych je nějak řídil. Neměl jsem vůbec činný podíl na
zařízení své domácnosti, na jejím společenském prostředí a na ovzduší,
jež jsem vdechoval. Zopakoval jsem si hlavní události svého životního
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příběhu: Alice, Dolores, můj výpad za Leticií, kluby a známosti. V svém
londýnském a durthingském závodu jsem si pečlivě vybíral
spolupracovníky a zaměstnance, odhadoval jsem je, pozoroval, uvažoval
jsem o nich a povyšoval jsem je, či propouštěl. Ale v óstatních vodách
života nezakormidloval jsem si o nic více, než korek, unášený vírem.

A — jaká to pošetilá otázka pro pětačtyřicátníka! — žije takto většina
lidí, nebo jsem výjimečný případ čiré nerozvážnosti v jinak opatrnickém,
pletichářském světě? Jak překotně se mění lidský život kolem mne! Stále
rostoucí lehkomyslností na příklad. Obecným zánikem konvencí a
předpisů.

Dávný, rozvážný a předem vymezený život minulosti byl dílem
opatrného uspořádání — aspoň pokud jde o majetné společenské vrstvy.
Lidé se stýkali pouze s těmi, jimiž byli „představeni“; mládeži bylo
vštěpováno, aby se ve výboru přátel vystříhala nevhodných jedinců.
Člověk se ženil pouze v rámci vlastní společenské třídy. Věděl, co může
očekávat.

Nejlepší společnost se chovala dobře, nebo i špatně, podle jistého vzorce.
Ale, říkal jsem si v duchu, vždyť se všechny ty zásady počaly viklat již
dávno před válkou; válka pouze urychlila a dovršila společenský rozvrat.
Staré společenské třídy pak pozbyly i těch svých norem, které jim ještě
zbyly, a nově se vynořivší lidé byli příliš různorodí, aby sami rozvinuli nové
konvence a obecná pravidla chování.

Ano, žil jsem často volně, potuloval jsem se podle libosti tam i onde,
ale pochybuji, byla-li, podle dnešních zvyků, má odpoutanost od Dolores
vskutku zvláštností. Asi tak před sto lety, uvažoval jsem, byl by muž v
mých poměrech jezdil na hony, což mne nebaví, protože nejezdím dobře
na koni — a což by mne bylo jistě nudilo i tehdy — a střílet zajíce, srnčí,
bažanty a kachny se mi protiví; byl by okázale večeřel ve společnosti a
pořádal hostiny v svém domě, byl by navštěvoval operní a činoherní
premiéry, byl by ověšoval svou přiměřeně plodnou manželku démanty
nebo perlami a byl by se pídil po šlechtickém přídomku. Dopoledne by
trávil v klubu. A to byl přesně stanovený řád pro každého, kdo unikl
chudobě a lopotě. Cesta, vyměřená jako koňská dráha v parku, po které se
jezdci projíždějí — vzor, v jehož dosažení lidé doufali a o nějž bojovali.

Dnes však ten starý formální svět ani tak neodumřel, jako se spíše
změnil v strašidlo. Jeho nejvytrvalejším přežitkem je podle mého názoru
starý rodinný majordomus. Vznešená stará anglická sídla zřejmě žasnou
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nad mladými lidmi, kteří je zdědili. Mění se stále více v musea a jejich
starožitné zařízení hledí s patra dokonce i na pravoplatné dědice. Lidé
edvardovské éry je sice také pohoršovali, doplňujíce starodávné dědictví
předměty z obchodů na Tottenham Court Road, avšak halili se aspoň při
veřejných příležitostech v tradiční háv. Toliko jejich starožitný nábytek
věděl, co se děje. Nové pokolení však z toho nezachovává nic — kromě
rodinného majordoma, který se zachoval sám. Nové lidi — a vynořuje se
jich stále více — již nevíží stará pouta. Úspěšní mužové, s nimiž se znám,
ba i nejbohatší z nich, žijí v domácnostech stejně nesourodých a všelijak
slátaných, jakou byla moje. A co teprve jejich dámy, ty nevypočitatelné
ženské výplody náhody!

Ustálený společenský život je možný toliko ve světě lidí, vychovaných
podle týchž pravidel. A i tehdy toliko za cenu nesmírného potlačování
a pokrytectví. Dnes jsme všichni rozdílní, nic nám vlastně nebrání,
abychom se od sebe lišili, denně se odchylujeme od ustálených konvencí
a chodíme si vlastními cestami. Máme zcela nejasné představy o tom,
jaké druhy bychom si přáli až do chvíle, kdy nás osud svede. Načež si
uvědomíme, že to byli ti nepraví.

Alice ostatně nebyla nejhorší družkou. Aspoň ne pro mladého muže,
který by byl u ní mohl zůstat a udržoval ji na pravé cestě. Alice jsou údělem
nekonečného počtu mužů a společný život s nimi bývá snesitelný. Já však
jsem ji poznal náhodou a odešel jsem od ní, protože nám to tak právě
vyšlo. Ale většinou nejsou Alice tak nepravými družkami, aby neshody
vyvrcholily krisí. Jsou jen jinak založeny. V Dolores naproti tomu jsem
cítil disonanci zcela mimořádnou — avšak bylo tomu tak doopravdy?
Snášel jsem její nelad celých třináct let do konce jejího života. Zmocnila se
mne, usilovala s vypětím všeho bytí o to, aby mne zdeptala svým drsným,
nelaskavým a lásky nehodným ženstvím, až posléze mezi námi došlo k
zoufalému zápolení o moc. Kolik dvojic se v našem světě zmítá v
podobném zápase! Ke konci pak se naše rozpory zvrhly v nepokrytou
vražednost; snad proto, že tu nebyl umírňující vliv dětí. Avšak i jsou-
li děti, musí se zajisté jednou projevit protichůdnost v těch náhodně
spřažených dvojicích ba snad ještě strašlivěji, neboť je možno přibírat ty
náhodně zplozené tvorečky za pomocníky té či oné strany v domácí válce.
Jak fantastickým paradoxem v lidském životě je, že jsme ustavičně na
útěku před osamělostí, hledajíce zároveň bez ustání úlevu a únik od
vztahů, které z něho vyplynuly.

Mé úvahy dospěly asi k tomuto bodu, když jsem zpozoroval, že se
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ke mně blíží přes náměstí mladá žena. Byla urostlá, plavovlasá, opálená,
prostovlasá a měla na sobě světlehnědý tweedový kostým, který měl
zvláštní nádech elegance.

Ruce bez rukaviček měla zabořeny v kapsách. Rozhlížela se, jako by
ji cosi v pohledu na náměstí a hostinec udivovalo a zároveň i bavilo. Nad
upřímnýma očima se tyčilo vysoké čelo, s něhož se vlnily nazad vlasy s
přirozených půvabem, a její vztyčená brada odhalovala neobyčejně sličný
krk. V její plavosti byl nádech tepla, její vlas byl zlatý, nikoli lněný, a
později, když se mi přiblížila, zpozoroval jsem, že její pleť byla lehce
poprášena sluncem jemnými nazlátlými pihami. Uvědomil jsem si naráz
a bez nejmenších pochybností, že ještě nikdy nevstoupilo do mého života
něco tak rozmilélio.

Zastavila se před hostincem a zahleděla se na něj. Poté se její zraky
sesmekly na úroveň terasy, prohlédla si mne rychle a zkoumavě a byla
patrně výsledkem spokojena. Zdálo se, že se jí na rtech chvěla otázka.
Povstal jsem.

„Hledáte někoho ?“
„Stál tu vůz,“ odpověděla a její plný hlas byl stejně krásný jako

všechno ostatní. „Byl tu řidič. Byl tu starý pán. Byla tu ošetřovatelka.“
„Zanechala jste je tu ?“
Rozhlédla se po náměstí. „Ano. Leda že by to městečko bylo jedním z

dvojčat.“
„Již dvě hodiny tu nejsou. Nebo snad hodinu a tři čtvrti. Obědval

jsem zde a kouřil — podívejte se, nezbyl mi již ani centimetr doutníku.“
Odhodil jsem oharek gestem muže, který se chystá k dvornému činu.
„Jediné vozy, které jsem zde viděl, jsou ta nesourodá dvojice naproti.“

Pohlédla na vozy a shledala, že nevyřeší její problém.
Tu se ozval z domu za mnou hlas. „Ach, slečno. Byl zase tak

nezbedný!“
Na okamžik jsem myslil, že to snad je osobní obvinění, veskrze

nezasloužené. Obrátil jsem se a spatřil jsem anglickou sestru, celou v
naškrobené běli. Ale neukazovala na mne obviňujícím prstem. Volala přes
mou hlavu na rozmilou mladou ženu.

„Nedal jinak a šel si lehnout.“
Mladá žena nevypadala tuze pobouřeně. „Měli bychom mu naplácat.“
„Zkus to, má milá,“ ozval se druhý hlas a za ošetřovatelkou se vynořil

usměvavý bělovlasý starý pán. Byl malé postavy, svěžích barev a měl
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nepopiratelně hezkou tvář. Byl to pravděpodobně dívčin dědeček a
vypadal, jako by byl s sebou dokonale spokojen.

„Šel jsem si lehnout do opravdové postele,“ řekl. „A udělám to
vždycky — každé odpoledne, kdekoli budu.“

„Kde je Wilkins s vozem ?“ tázala se mladá žena ošetřovatelky.
„Zajel si někam. Ano — už si vzpomínám. Říkal cosi o oleji.“
Malý starý pán se obrátil ke mně. „Muž, kterému je přes šedesát a

který si po obědě nezdřímne, je hlupák. Mně je dvaaosmdesát.“
„Nevypadáte na to,“ řekl jsem automaticky.
„A když už si lehnete,“ pokračoval, „proč si nelehnout pořádně? Co?

Proč se pařit v šatech? Proč spát jen tak napolo a dát se škrtit límečkem ?
Co ? Člověk v mém věku, který tohle dělá, je hlupák.“

„Osvěží to mnohem více po vašem způsobu,“ řekl jsem, lámaje si
hlavu, jak bych vtáhl mladou ženu do hovoru.

„Nepoměrně víc. Je to něco docela jiného. Každý den se teď postarám
o to, abych někde dostal pokoj a lehl si do opravdové postele. Každý den.
Ony mi v tom chtějí bránit. Ale“ — hlas mu vítězoslavně přeskočil —
„dělám to přece!“

„Však by se ti to ani zdaleka tak nelíbilo, kdybys tím nezlobil slečnu
Stuartovou,“ odpověděla mladá dáma.

„Kdybych ji nezlobil, ba že! Ta si potrpí na ta svá věčná to nesmíte!
Nezlobil! Přál bych si jen, aby se mi podařilo ji jak se patří rozzlobit, ano, ze
srdce bych si to přál!“

Slečna Stuartová si náhle zamanula svěřit mi důvěrným úsměvem, že
se vlastně vůbec nezlobí. Měla také velmi příjemný obličej a bylo zřejmé, že
ona i krásná mladá žena toho šťastného starého pána mají rády.

„Kde je Wilkins? Á, tamhle je — toulal se někde, jako obvykle. Zaprav
účet, má milá, zaprav účet. Proč jsi ještě nezaplatila ? Dostaneme se tam asi
právě včas k večeři.“

Přihlížel jsem se zoufalou bezmocností, jak vrátivší se nezvěstný
Wilkins předjel nehlasně ve velké šedé hispance. Upravil se sestrou na
sedadle podušky — zřejmě pro starého pána. A v tu chvíli odešla do
restaurace mladá dáma, aby zapravila účet. Cítil jsem, že jsem nesnesitelně
nepodnikavý. Okamžiky míjely a já neučinil nic. Konečně jsem se vzmohl
na opožděnou, chabou otázku starému pánovi: „Jedete daleko?“ „Dvacet.
Třicet. Nevím. Tyhle výpočty má na starosti Wilkins. Ale máme času
nazbyt. Nazbyt.“
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„Tak prosím, pane,“ řekla ošetřovatelka.
Mladá dáma mě obdarovala přátelským kývnutím a vlídným

úsměvem. Byl jsem tolik zaujat přáním vyvolat aspoň stín nějakého
vzájemného duševního vztahu mezi námi, že mi ani nenapadlo, abych na
nich nějak vyzvěděl jména, nebo zjistil jakékoli známky jejich totožnosti.
Ba nepodíval jsem se ani na číslo vozu, a za několik minut byla trojice
pohodlně usazena. Wilkins otáčel vůz, a než bys tři napočítal, zmizeli za
rohem. V té chvíli mě zalehl pocit nenapravitelné ztráty.

Myšlenka, že mi zmizeli z dohledu, byla pro mne nesnesitelná. Bylo to,
jako by náhle zhaslo velké světlo. Sluneční pohoda se proměnila v křiklavý
barvotisk.

Dojedou na místo tak, aby měli do večeře „času nazbyt“. Kde tedy
povečeří? Posadil jsem se a rozestřel jsem mapu. Vyloučil jsem možnost,
že je pohltí nějaký soukromý dům. To bych prostě nesnesl. Usoudil jsem,
že jedou do La Baule. Nebyl jsem tam ještě, ale věděl jsem, že to jsou
elegantní a drahé lázně. Spatřím ji asi nejspíše, pojedu-li do La Baule a
rozhlédnu-li se tam po ní.

„Taťko — drahoušku,“ zazněl hlas Leticie, přecházející opuštěné
náměstí. „Ten Světcův skok je zlatý.“

Zahemžilo se kolem mne Bunningtonovými.
„Pojedete vnitrozemskou silnicí do Nantes?“ tázal se syn. „Nemám

rád ty všelijak kroucené zkratky, nemohu tam nechat vozu vůli.“
„My nejedeme do Nantes,“ řekl jsem. „Aspoň ne přímo. Pojedeme do

La Baule. Snad si tam trochu zaplaveme.“
„Ale vždyť jste řekl, že pojedete do Nantes,“ ohrazovala se paní

Bunningtonová horlivě.
„Později,“ opravil jsem ji zdvořile.
Odjeli do Nantes, a já, abych spatřil tu zlatistou mladou ženu, jejíž

stav jsem neznal, jejíž jméno mi bylo neznámo, jsem odjel do La Baule,
zdržel se tam dva dny, koupal se třikrát v moři, přiměl Leticii, aby se
koupala — plavala, jak jsem shledal, velmi dobře, což se mi zalíbilo —
potuloval se po Esplanadě, vyšel si až ke golfovým hřištím, zašel do Casina,
opustil Casino, zašel opět do Casina, procházel se sem a tam před hotelem
Hermitage, navštívil několikrát cocktailový bar a nahlížel do každého
lehátka a stanu na koupališti. Připadlo mi, že se chovám spíše jako zaběhlý
pes, než jako člověk, a že se ubohé Leticii daří asi stejně jako psu, jehož
majitel se pokouší ho ztratit.
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Vzchopil jsem se. Třeba přetrhnout to fantastické předivo. „Ty lázně mne
onudily,“ řekl jsem Leticii náhle a později odpoledne jsme odjeli do
Nantes a připojili se k Bunningtonovým v jejich hotelu. Ale i v Nantes
jsem očekával, že se ta ztepilá, zdravím dýšící postava objeví za každým
rohem. A to je příčina, pro niž jsem se snažil odvrátit psaním svou mysl
od vidiny, která ji posedla, a proto jsem upřel pozornost k vybájenému
putování sv. Pavla po Bretagni. A proto jsem později psal o Leticii tak
spatra.

Ale této noci — půlnoc již minula — cítím, že se mi podaří vystihnout
úplný příběh podivného poblouznění, jemuž podlehl vážný, filantropický
nakladatel.

Dnes odpoledne jsem opět spatřil svou štíhlou bohyni. A opět
zmizela do neznáma, jak mají bohyně ve zvyku.

Jel jsem silnicí, vedoucí z Ploermelu do Dinardu. Řídil jsem vůz dosti
rychle, protože se snažím předjíždět Bunningtonovy a zmizet jim z
dohledu. Pronásleduje mě podivný pocit, že kdyby měl Bunningtonů vůz
poruchu — což se zdá často nevyhnutelné — a kdybych tomu nejapnému
mladíku musil pomoci, nebo aspoň se tak tvářit, a držel v ruce klíč nebo
jiný nástroj — mohlo by se něco přihodit, co by mě připravilo o poslední
zbytek sebeovládání. Snad by mi již nestačila ironie a rozbil bych mu
hlavu. Zítra se Leticie nalodí na southamptonský parník v St. Malo a ráda
by strávila poslední večer ve Francii se svými novými přáteli v Dinardu.
Podvolil jsem se jejímu přání, protože mne tajně hryže svědomí, nikoli pro
mé chování k ní, ale pro mé nevyslovené pocity k ní. A když jsme tak
ujížděli silnicí v odpoledním slunci, objevil se za námi velký šedý Hispano
Suiza a domáhal se zdvořile, ale odhodlaně, abychom mu ustoupili s cesty.
A v něm mě předjížděla ona!

Řídila sama. Jela přibližnou rychlostí sedmdesáti pěti až osmdesáti
kilometrů, ale Wilkins, který seděl vedle ní, neprojevoval nejmenší
známky nepokoje. Jak se sluší a patří, upínala všechnu pozornost k silnici
a vůbec si mne nevšimla. Minula mě.

Poté mě přepadla opět a ještě silněji — ta podivná touha po ní. Ačkoli
se příčí všem přírodním zákonům, aby se ojetý voisin čtrnáct snažil
dostihnout a předjíždět velkého Hispana, Wilkinsem skvěle udržovaného,
pustil jsem se přece do toho.

„Ty ale jedeš rychle!“ řekla Leticie.
„Je to výtečná silnice,“ odvětil jsem.
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Ale šedý vůz ustavičně zvyšoval vzdálenost mezi námi. Teď se co
nevidět ztratí v celém souboru zákrutů. Poznamenávám, že ačkoli jsem
jel nejvyšší rychlostí, nebyl jsem natolik nepříčetný, abych „bral rohy“ na
újmu veřejné bezpečnosti. Poté jsem spatřil u svých nohou dlouhý pruh
rovné silnice, po které jel její vůz tak hladce, že to skoro vypadalo jako by
jel pomalu. Někdy prudce sjížděl a spolkla ho země, pak se opět vynořil,
vystupuje po stoupající silnici. Někdy zavadil o rozměklou část cesty a
upozorňoval na sebe dlouhým válcem zvířeného prachu. Před námi bylo
rozcestí. Šedý vůz zabočil doprava a zmizel.

„Ale Dinard je tam!“ křičela Leticie. „Nalevo. Viděla jsem to na
tabulce.“

„Vím,“ řekl jsem, nezvolňuje rychlost. „Ale trochu se napřed
projedeme. Jinak bychom proseděli v Dinardu několik hodin, než nás
dohoní. A chtěl bych se podívat v St. Málo, je-li změna data na tvém lístku
v pořádku.“

Usoudil jsem totiž, že zanechavši dědečka se sestrou ve Francii, vrátí
se má mladá bohyně do Anglie via St. Malo. V Questombecu jsem si ani
nevšiml, má-li Hispano Suiza anglické nebo francouzské označení, ačkoli
jsem usoudil z okolností, že je Wilkins Angličan, že má patrně britskou
příslušnost. Tentokrát jsem si zachoval zdravý rozum aspoň natolik, abych
si svůj dohad ověřil. Ano, na tabulce s číslem měl vůz označení GB. Jistě
je na cestě do St. Malo — a pak domů. Za Dinarem zmizela jeho prašná
stopa a silnice byla příliš poznamenána rušnou dopravou, aby na ní bylo
možno rozeznat stopy šedé limusiny. Nevystoupil jsem ani z vozu, abych se
podíval. Nevšiml jsem si ani, jak vypadají její pneumatiky. Pod záminkou,
že si ověřím na místě nějakou záhadnou poznámku na Leticiině lístku,
zamířil jsem tedy do St. Malo, projel městečko křížem krážem — a nenalezl
ani stopy po šedém voze a jeho majitelce.

Rozvažoval jsem usilovně o jiných možnostech.
Jela snad do Paramé? Možná, že tam má přátele. Nebo což Cancale ?

Zajel jsem do Paramé a dotazoval se na silnici po šedé limusině v několika
tankovacích stanicích, ale nikdo ji nespatřil.

„Pojedeme teď do Dinardu ?“ tázala se Leticie. „Je už večer.“
„Nevyznám se tu dobře v silnicích,“ lhal jsem a řídil jsem vůz směrem

ke Cancale, a posléze jsme dorazili za soumraku sem.
Leticie si zatím již asi uvědomila, že se stala obětí nepochopitelného

řízení osudu a nekladla již další otázky.
Sehrál jsem úlohu zcela překvapeného a bezmocného člověka, když
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jsem objevil, co jsem celou dobu tuze dobře věděl, totiž že St. Malo je
odříznuto od Dinardu širokým mořským ramenem, po kterém se nelze
přepravit vozem. Nenavrhl jsem a Leticie na to nevzpomněla, že bychom
mohli nechat vůz zde a vydat se za Bunningtonovými po pramici, která
přeplavuje cestující na druhou stranu, abychom se účastnili té chystané
hostiny na rozloučenou. A proto sepisuji zde, po posledním marném
pátrání po velkém šedém voze, celý tento příběh. Leticie záhy ulehla, aby
byla svěží pro ranní cestu a sní teď, doufám, o zítřejším setkání s Jistou
osobou…

A tak se tedy, podle všech lidských zásad pravděpodobnosti, končí
prapodivná příhoda s Rozmilou Mladou Ženou, která je všecka poseta
zlatém. S velkým vykřičníkem. A já jsem zůstaven sám, abych si, jak
nejlépe dovedu, vysvětlil své podivné chování.

JAK SKONČILA DOLORES?

251
www.eknizky.sk



www.eknizky.sk



5

Snažil jsem se zachytit vše přesně, jak se to přihodilo a za čerstvé paměti.
Avšak tato příhoda jako by nadobro přeťala všechny mé životní theorie
a zkušenosti, jež jsem tu dosud zaznamenal — a proto o ní musím ještě
uvažovat s perem v ruce. Chci svou osobnost — v celé její nedůslednosti
— vidět černé na bílém.

Co mě to posedlo ? Co mě vymrštilo jako rybu, chycenou na udici,
z mé pózy ironického, ba vzdorného sebeovládání ? Proč jsem si náhle
počínal jako děcko, honící se za slunečním paprskem ? Co jsem vlastně
chtěl ? Co jsem očekával ?

Nemohu spát a těžce se mi píše. Právě teď jsem zašel k oknu, abych
vyhlédl ven — nespatřím-li snad v měsíčním světle velký šedý vůz, stojící
v postranní uličce, nevedoucí nikam.

Takhle to nejde dále. Mám-li si nad sebou zachovat vládu, je nutno,
abych si to všechno promyslil — či vlastně napsal. Proč se můj mozek
takto chová? Co, opakuji, vlastně doopravdy chci ?

Je to asi sexuální podnět, který mnou tak nešetrně zalomcoval, ale jde
o sexuálnost veskrze sublimovanou. Vždyť toužím jenom po tom, abych
to líbezné stvoření zase uviděl a abych s ním chvíli pobyl. Žádám si její
přítomnosti v mém životě tak živě, že všechno ostatní ustupuje do pozadí
a pozbývá významu. Má touha po ní je nespecifikovatelná a neurčitá, jako
touha po troše zlatého jasu. A já jsem vyčítal Leticii právě na těchto
stránkách skoro totéž neujasněné poblouznění. Podivným rysem mého
případu je, že si nepamatuji, že bych byl kdy za svého dospívání, nebo
v mladém mužném věku takto soustředil všechno své cítění na jedinou
bytost. Ano, zatoužil jsem po té či oné ženě v minulosti, ale nepoznal jsem
touhu tak výlučnou a velitelskou. Zmocňuje se nás snad tak, když jsme
dozráli ? Zdá se, že se příčí všem zákonům rozumu a pravděpodobnosti,
abychom ve čtyřiceti pěti letech cítili touhu silněji než v pětadvaceti, ale je
snad přirozené, že jsou v tomto věku naše tužby vybíravější. Necítím touhu
po ženě v obvyklém smyslu, mé city přerostly tělesnou žádostivost, je to
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náruživé rozpětí celé mé bytosti za zvláštním druhem milostnosti — pro
potěchu z ní.

A tohle že je vše ? Myslím, že nikoli. Snažím-li se proniknout až za
ten nevyjádřitelný vznět, rozeznávám za ním ještě cosi jiného. To děvče
není jen prostě rozmilost sama, ale přistihlo mě ve chvíli, kdy se všechno
spiklo k tomu, aby mi ji předvedlo jako útěchu, jako symbol čehosi —
jako znamení ztraceného světa, v němž bych mohl žít, ale v němž nežiji.
To vdechlo skutečnost jejímu letmému zjevu. Neboť od počátku do konce
byla pro mne jenom letmým zjevem, náznakem. Přišla úsměvná, zahalená
odpoledním sluncem, právě když jsem se hluboko nořil v sebelítost nad
svou vrozenou osamělostí, jež mi snad je souzena. Právě když mě tak
palčivě jitřilo vědomí všednosti a nesouladu mého všedního života, přišla
ona. Právě když jsem se zalykal bezútěšností svých milostných setkání,
zejména planých let, zmařených s Dolores. Nic nemohlo být příhodnější.

Nevábila mne jen oním přirozeným kouzlem, jež od počátku našeho
plemene hnalo muže k tomu, aby pronásledovali určitou ženu.
Pronásledoval jsem ji, prchaje zároveň před tím, čím jsem a co je vůkol
mne, rozběhl jsem se od svého zmrhaného a zmateného já za nevýslovně
čarovným vznětem.

V jistém smyslu pro mne vlastně nikdy nebyla skutečnou osobou.

Neboť — cítím teď, že se prodírám k jádru věci — je pravda, že v těch
několika dnech svého nepříčetného chování jsem se neštval za ženou,
nýbrž za pohledem na bohyni. Ta bohyně si zamanula ovinout svůj pás
kolem tuze půvabné mladé ženy, ale byla to ona, jež mi učarovala. Afrodite
sama si usmyslila, že mi připomene, že vesmír nám může poskytnout i
pod paprsky denního slunce cosi hlubšího a živelnějšího, než každodenní
událost. Uvědomuji si teď, že jsem měl vidění, jež se vyrovná visím
kteréhokoli světce. Ale zjevilo se mi rozdílné božstvo.

Patrně již nikdy nespatřím tu mladou ženu, jež vypadala tak statečně.
A je zřejmě nežádoucí, abych ji opět kdy uviděl.

Nabývám opět chladné rozvahy a prohlašuji, že tu dívku již nechci
spatřit. Neboť, co by se asi bylo stalo, kdyby se mi bylo podařilo seznámit
se s těmi lidmi ? Za několik hodin by se byla bohyně vytratila navždy,
zůstavivši mne, nepochybně velmi zamilovaného, v rozhovoru s milým,
lidsky omezeným stvořením, mladším alespoň o dvacet let než já,
energickým, plným vyhraněných a patrně naprosto odlišných názorů o ži-
votě, než mám já. Dovolte, abych se vyrovnal s těmi fakty. Ano, tak by se
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to bylo přihodilo. Vysoké čelo a přímé oči svědčily o nezávislém duchu a
vůli. Jak je asi vychována? Jak dalece byla její výchova chybná? Snad bych
si ji byl pro sebe získal, neboť láska může vynutit lásku, a než bychom se
nadáli, vznikly by mezi námi ony jemňoučké spletité osobní srážky, k nimž
jsou odsouzeni všichni, kdož patří do nového světa.

Byli bychom se nepochybně dali oddat a měli bychom děti. Neboť
proto vyslala příroda, matka všeho bytí, Afroditu, aby mne zvábila a
poblouznila. A zatím co by má sličná mladá žena přiváděla na svět děti, byl
bych já, který jsem ji tak jako tak předstihl o dvacet let, pracoval dále, mé
myšlenky a záměry by se rozrůstaly a ona by byla brzděna a nestačila by mi.

Miloval bych ji vždycky, tím si jsem docela jist; bezprostřední cíl Roditelky
přírody by byl splněn; opřádalo by nás deset tisíc vláken milování; ale
nebylo by to, co mi bylo slíbeno, ani za čím se rozběhlo mé srdce na
náměstí v Questombecu. Kdybych ji viděl udomácněnu, cítil bych, že jsme
ji já a Příroda ošálili, týmž klamem, jako mě ošálily Příroda a ona; kouzlem,
jež se nádherně rozzářilo jen proto, aby zhaslo. Vždyť jedním z nej
tragičtějších rysů našeho dnešního složitého života je milovat ženu a
vzpomínat při tom, jak jsme ji kdysi milovali.

Bude lépe, když ji už nikdy nespatřím.
A přece po ní toužím a srdce se mi svírá při mém rozumování. Na

každém kroku a při všem, co dělám, si představuji, že ta dívka, která
vlastně ani není sama sebou, nýbrž věčná, nedosažitelná bohyně v
přestrojení, se objeví za každým rohem, za zákrutem lesní cesty, ve
vedlejším pokoji…

Jsou již tři hodiny s půlnoci. Půjdu spát a až vzejde den, vstanu,
provedu Leticii, jak jsem jí slíbil, kolem šedivých hradeb St. Malo,
doprovodím ji na southamptonský parník a políbím ji na rozloučenou.
A pak se rozjede o tři dny dříve, než šťastná mladá dvojice očekávala, za
Jistou Osobou.

A poté — Paříž.

JAK SKONČILA DOLORES?
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(Paramé, I. října 1934)

NNáávravrat k všednt k všednostiosti

Hotelový pokoj v Paramé s vyhlídkou na moře v plném běhu sezóny se zdá
podivným místem pro muže, který si chce rozmyslit a v duchu srovnat své
životní zmatky. Ale Paramé k tomu není o nic nevhodnější, než kterékoli
jiné místo pod sluncem, leda že bych se vrátil do Portuměre a pohovořil si
s Foxem. Ale některé věci, jež si chci v mysli urovnat, nezapadají zcela do
Foxfieldovy tóniny. Vyprovodil jsem včera Leticii a hodlal jsem se večer
vrátit do Paříže. Vydal jsem se opravdu na cestu a zapadl jsem takřka do
tohoto hotelu. V hlavě mi vřelo všelijakými rozpory a nechtělo se mi řídit
vůz. Napadlo mi, že bych si tu o sobě mohl zjednat jasno stejně dobře, jako
kdekoli jinde.

Pohled na plážový život před okny je velice příjemný. Líbí se mi
pobrukující si moře. Je v jedné ze svých nejazurovějších nálad. Bílé
hřebínky jsou téměř v souběžné linii s pláží. Líbí se mi vzdálené hlasy
dětí s růžovými, téměř průsvitnými údy a mnohem méně průsvitné dětské
sestry, celé v bílém. Líbí se mi malé, pestře pruhované stany. Líbí se mi
stíny lidí na vlhkém písku. Málokdy lze vidět scénu, v které by bylo tak
málo škodolibosti a zloby.
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Chci se pokusit o to, abych nějakým způsobem zapojil svou nedávnou
sexuálně-estetickou honbu za krásou a citové prahnutí po zvláštní úzce
osobní důvěrnosti, tolik na mne dorážející, do jakéhos takéhos
rozumového vztahu k svému celkovému životu. Ten nával bezprostřední
milostné touhy se zajisté neprojevil naposled. Toulal jsem se Bretagní, já,
vdovec v rozkvětu, připomínaje si Dolores jen tu a tam a zapomínaje na ni
skoro docela, až na vědomí, že jsem se od ní oprostil. A pak jsem nejasně,
ale nezřízeně vzplanul pro dívku nesmírně mladší než já. Tato prapodivná
horečka teď zřejmě klesla — stejně nevysvětlitelně jako vyšlehla —
vyprchala záhadně — ale poznal jsem svou zranitelnost.

Je mi teď zcela jasné, že Dolores po celých posledních třináct let hrála
úlohu — nenapadá mi v rychlosti příhodné srovnání — jakési přehrady,
řekněme na příklad ochranného opevnění z ostnatých skřeků proti
nájezdům a výpadům imaginární vášně. Hrála tuto úlohu často
nepříjemně, ale uvážím-li ted celou situaci, zdá se mi, že jsem byl někdy
neuznalý, neuvědomuje si, jak její sobecká vznětlivost, její náruživá
žárlivost a rozptylující vliv jejího pichlavého dotírání mě hnaly k práci,
znemožňujíce, abych vážně propadl poblouznění.

Ale ta letmá příhoda mi otevřela oči k změněným okolnostem, v nichž
jsem se octl. Její smrt ve mně vyvolává také chemické změny a lidská
představivost se zakládá na vnitřní sekreci. Mohu očekávat, že se ta smršť
ve mně opět rozpoutá. Jak se s ní vyrovnám příště — a poté — a pak?

Můj život se dosud skládal z událostí, které se mi prostě přihodily.
Vím to. Co připustím, aby se mi přihodilo, objeví-li se v mém životě opět
někdo v podobě tak velitelsky rozmilé, či uvolní-li ve mně tak
nesnesitelnou touhu? Za nějakých dvacet let ve mně tyto tužby vymrou,
lidé aspoň tvrdí, že vymírají, ale než k tomu dojde, objeví se patrně znovu.
Vznikají z mého chemického složení, z mých kostí a krve. Jak dalece jim
budu odporovat, mírnit je, nebo podvolovat se jim? Jak dalece je v mé moci
je zvládnout? V úzkém spojení s těmito vzněty, číhajícími kdesi na dně mé
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bytosti, jež mě mohou kdykoli přepadnout, doráží na mne jemnější, ale
neutuchající neztišená touha po osobní důvěrnosti a sdružení s někým,
kdo musí být stěžejně (a sexuálně) mým…

Obě tužby lze bezpečně vysvětlit jako starý osvědčený prostředek Přírody,
aby mě zpracovala pro to, co, jak se zdá, je jejím vůdčím zájmem v lidském
životě, totiž manželství a děti. Ale nepřiměřený vzrůst lidského mozku,
nový význam a výraznost, které dodaly myšlení slova a znaky, o nichž jsem
vyprávěl tomu torquéstolskému poníku, uvolnil uzdu a otupil ostruhy
Přírody a my dnes odpojujeme její nutkání a popudy stále odhodlaněji
od účelů, jež ospravedlňovaly jejich vývoj. Chceme milostnost pro
milostnost, společenství pro společenství. Prokoukli jsme vnadidlo v
pasti, okusujeme z něho, co se nám líbí, ale nedáme se polapit a ošálit,
nepřipustíme, aby bylo zmařeno naše srdce pro pouhý biologický účel, s
nímž jsme nepočítali.

Pramáti Příroda nevnukla dospělým mužům a ženám trvalý pud pro
odchování dětí či domácí lopotu a prokázala se veskrze neschopnou
zastavit rozlet naší mysli za odlehlejšími zájmy a podivnými, složitými
představami. Byla to stará tradice a společenský obyčej, které způsobily,
že se muži a ženy v minulosti podvolovali domáckému životu, ale jak
lehkomyslně a snadno jej nyní opouštějí! A čím dále překročí léta
dospívání, tím nesnadněji se k němu odhodlávají. Pramáti Příroda je dnes
vydána na pospas rozhořčení vyčítavých a zděšených statistiků,
ohánějících se diagramy o klesající porodnosti, dokazujících jí, že její
vnadidla a šálení pozbyla moci.

Hroužím se do sebe a vidím nad slunce jasněji, že kdybych si vůbec
kdy založil domácnost s ženou a dětmi, nestane se tak proto, že si jich
přímo a prostě žádám, nýbrž na základě souhrnu veskrze rozumových
důvodů, na příklad z povinnosti k společnosti, z rodové pýchy, ze strachu,
abych nespáchal biologickou sebevraždu. Bude to záměrné zařízení:
uzavřu manželství; neožením se na popud beprostředního vzplanutí.
Budu-li si přát děti, naleznu si ženu, která je rovněž chce. Sním o družce
a o milostnosti, ale není jí žena, zaměstnaná kuchyní a dětským pokojem.
Necítím teď potřebu po dítěti, ale to snad je přechodná netečnost,
zaviněná rozčarováním nad Leticií. Ale přece se domnívám, že je v tom
něco více. Jsem přesvědčen, že náležím k novému druhu lidí, kteří ne-
dosahují plnoletosti v jednadvaceti, nýbrž až po čtyřicátém roce, kdy již
minula doba páření. Cítím, že mě mé životní osudy o leccos připravily.
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Válka a rozluka s Alicí a třináct let neplodného manželství s Dolores
mě obraly o přirozenou vývojovou fázi. Je možné, že v přibližném rozpětí
devíti let, počínajíc dvaadvacátým rokem u děvčete a dvacátým osmým
rokem u mladého muže, prochází lidská mysl stadiem, vhodným pro
chovné a rozmnožovací účely, jemuž říkám „primárně dospělá“ psycho-
logická fáze. Projdeme jí asi během jedné dekády. Nebožtík romanopisec
Meredith to věděl. Již před třiceti lety navrhoval desetiletá manželství. V
našem světě se často unáhleně soudí, že různost mezi pětačtyřicetiletými
a pětadvacetiletými lze vystihnout celkem nepatrným číselným rozdílem.
Já však tvrdím, že většina lidí v pětačtyřiceti letech již prošla stadiem
„primární dospělosti”. Dosáhli jsme druhotné zralosti, dospěli jsme k zcela
nové úrovni i když snad zatím nevíme, jak na ní žít; a naivní poddajnost
k fysickým vznětům a tradičním předpisům se zapletla a uvázla v složité
síti kritičnosti a životního labužnictví. Pudový život, jenž kdysi tvořil celé
lidské žití, se teď stal mnohým z nás pouze jediným životním stadiem.
Než mi bylo dvacet let, byl bych si snadno nalezl tisíce družek, než jsem
dospěl k třicítce, mohl jsem jich mít na sta, před čtyřicítkou byl bych si
jich našel stále ještě dost, ale čím více dospíváme, tím jsme méně tvární
a tím vyhraněnější je naše bytost. Pozoruji, že ani dnešní polodospělí lidé
se nesdružují snadno v dvojice. Plně dozrálé lidstvo, k němuž náš osud
směřuje, tak neučiní vůbec. Vidím vývoj asi takto:

Věřím, že se člověk mění duševně a biologicky — ne-li ve své fysické
formě — již aspoň po dva tisíce let, a v dnešní době probíhají tyto změny
vskutku překotně. Nový Adam, Homo rampant, který se počíná rýsovat
na obzoru, bude žít déle a bude duševně ucelenějším a ustálenějším
tvorem, než byli jeho bájemi opředení předkové a bratři. Bude mít širší visi
a dalekosáhlejší rozhled, zaměřený stále méně intensivně k sobě samému.
Podčeleď toho nového typu, k níž náležím já sám, dosáhla této úrovně
v nejlepším případě jen zpola; vynořili jsme se pouze do polovice nad
hladinu palčivého individuálního sebezaujetí bytostí, žijících v poměrně
malých pospolitostech (osobností, dospívajících v jedenadvaceti a bez-
významných ve čtyřicítce) k životu širších, neosobnějších, méně
pomíjejících a vnitřně spřízněnějších hodnot. Plození dětí a zakládání
rodu bude snad jen předchozí fází zralosti v onom bohatším životě, v němž
pro plně vyspělé jedince nebude trvalé ženitby, ani trvalých vdavek.

Nová společenská zřízení budou moci účinně zabezpečit pokračování
druhu, i když se odpoutají od kolébky rodného domu. Pramáti příroda,
která si nemíní dát uzmout vývoj z vlastních rukou, jistě projeví odpor.
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Činí tak již teď, a napětí těchto odporujících si vznětů, jež cítím ve
vlastním nitru, je právě výrazem jejího zatvrzelého odporu k novému řádu,
jenž se vymkl řízení jejích vleklých, krutých „buď anebo“ způsobů. Postará
se o to, abychom byli štváni ustavičným neklidem. Abychom se zachránili,
nezbude nám nic jiného, než šálit a chlácholit ji co nejumněji. A to —
cítím, že svou theorii musím přivést k závěru poněkud urychleně, neboť
Příroda, vměšující se odjakživa do lidských záležitostí, mi připomíná, že již
skoro minula hodina večeře — je příčinou, proč mi nezbude než obrnit
se odříkáním proti představě romantické lásky, jež mi dosud opřádá mysl,
a proti snu o jediné blízké družce, který se vznášel nad všemi mými
očekáváními.

To již pro mne není, ne, není toho již. Byl to jen hravý, fantastický žert
Přírody.
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Myslíval jsem, že to, čemu říkám „má práce“, spasí civilisaci — seriií
publikací, nějakou tou encyklopedií a zahájením tažení pro renesanci
vzdělání! To vše je — mimochodem řečeno — nutné a já a lidé mého
druhu bychom se ani na víc nevzmohli. Jeden krůček za druhým, jak praví
lidové rčení. Ale to civilisaci nespasí. Ani zdaleka ne. Připouštím, že tyto
kroky nutno podniknout, avšak ony ji nezachrání. (Zapomněl jsem již,
kdo psal o „záchraně civilisace“; je to známý výrok a snad vyšel z pera
jednoho z mých četných autorů, který to jistě myslil dobře, ale nevystihl to
správně. Slovo „záchrana“ mi připomíná chvatné vynášení starých mistrů
z hořícího panského sídla.)

Civilisaci v našem slova smyslu nelze vynést z plamenů. Nestojí za
to. Bylo v ní leccos půvabného, ale její hlavní struny jsou již vyšeptalé.
Pracuje k smrti. Praská a řítí se do válek za vlastní, senilně zduřelou tradici.
V dnešní dekadenci zanikají všechny zásady stability. Je svrchovaně na
čase, aby bylo obecně uznáno, že my, moderní liberálové, nevynášíme z pla-
menů nic: připravujeme pouze něčemu půdu — něčemu docela novému.
Unikat z trosek je něco naprosto jiného, než slepovat je dohromady.

Po několik tisíc let se lidstvo snažilo usadit se v pokoji ve stínu svých
fíkovníků a révy — mamě. Má-li teď být lidské plémě zachováno, je zřejmé,
že se člověk musí zřeknout ideálu zabezpečené usazenosti a musí se vrátit k
nomádství, k vyššímu druhu nomádství, ke kočovnictví nikoli v karavaně,
nýbrž osamělému, či takovému, v němž mu bude druhem celý svět, a
průzkumnými pláněmi, otevřenými mu podle libosti, aspoň celá naše
planeta.

My všichni, i ti vskutku tvůrčí a nejpokročilejší z nás, předbíháme
toliko v duchu ten nový život příštího pokolení, následující dějství v
dramatu změn. Připravujeme se na něj. Je to obecná forma našeho žití.

Až nadejde toto nové nomádství, budeme již odklizeni s cesty —
celá naše generace — a je tak dobře — neboť kočovný člověk zítřka by
nás bezděčně ponižoval tak krůtě, že by v nás rozněcoval nejtrpčí zášť
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a vzbuzoval nejpalčivější zlobu v srdci všech. Nenáviděli bychom široký
rozběh jeho nespoutaných nohou. My jen kulháme a klopýtáme.

Připadá mi, že se vynořujeme jako obojživelníci z jednoho způsobu
života do druhého, natahujeme hlavy k pokroku, avšak naše srdce utkvívá
v tradici. Musíme se nějak vyrovnat se svou nedostatečností. Stojíme v
pochybách před trojím rozcestím, mezi rozumem, egocentrismem a
srdcem. Rozum na nás dotírá silou svého nově nabytého bystrozraku,
abychom organisovali a tvořili, chceme-li zabránit zániku; náš prastarý
irracionální pud se však staví proti tvůrčí spolupráci, domáhaje se
individuální moci, neboť je spíše ničivý, než konstruktivní; naše ubohá
srdce pak, která si skoro ani netroufají vyjevit svou touhu po rozmilých
stránkách života, dychtí po hře a pokojném štěstí. Já bych si přál přihlížet
životu, usmát se mu tu a tam, a trochu jej i milovat. Věřím, že nejlepším
předpisem pro účinný kompromis s životem je poslechnout příkazy
rozumu, pokud je v našich silách; zahrát svou úlohu poctivě, totiž
zušlechtit nebo aspoň mírnit svou hluboce zakořeněnou zlovolnou
darebnost, a splnit tužby srdcí našich, jak je nám dáno, a schvaluje-li nám
to svědomí…

Zítra odjíždím do Paříže.
K čemu se vracím ? K životu veskrze a záměrně osamělému. A k té

„práci“, kterou jsem obrátil v jakýsi refrén, dodávající smysl mému žití.
V čem vlastně spočívá má práce ? Dovolte, abych to objasnil.
Je mi teď asi šestačtyřicet let a říkám si bez obalu, že jsem zatím vůbec

nepoznal soustavnou, trvalou práci. Procházel jsem různými fázemi. Celý
můj život se odvíjel ve znamení nadšených začátků a náhlých přerušení,
a vím teď zcela jistě, že těmto výkyvům nikdy neuniknu. Je to hybridní
život, kolísající ustavičně mezi dvěma potikladnými směry. Domníval jsem
se, že jsem nalezl posilující účel v svém nakladatelském a vzdělávacím
díle, že jím skutečně pomáhám budovat nového plodného Ducha Lidstva.
Ačkoli v tom je kus pravdy, je to přece po mnohých stránkách toliko
potěšující smyšlenka. Namlouval jsem si, že pomáhám budovat Archu
Úmluvy pro myšlenkovou spolupráci všeho lidstva, ale její stavba je tak
mohutný projekt, že pochybuji, působím-li alespoň jako dílovedoucí při
nýtování obrovského trupu, bez něhož se taková archa nemůže obejít.

Duch Lidstva — budování Archy pro Ducha Lidstva! Jak nabubřele
a velikášsky to zní, ale jak jinak bych vyjádřil své myšlenky o obranných
opatřeních lidstva, nezbytných k zastavení rozkladného dění v jeho
útrobách a k zamezení jeho porážky? Ta záležitost se mi jeví tím skutečněji
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a velitelštěji, čím zralejší je můj život, a myslím, že bych si počínal
bláhověji, kdybych o tom psal s předstíranou nahodilostí, než nedám-li
se odstrašit nějakým tím bombastickým slovem. Nejsme-li natolik nadáni
básnickým geniem, abychom dovedli tlumočit velikost, kterou cítíme,
prostě, neznamená to, že to, co cítíme, není veliké. Ti, kteří se tváří
zaraženě a omluvně nad fundamentálními zásadami své víry, mi
připomínají neblahého pana Tootse a jeho věčné „na tom nezáleží“. Ale
záleží na tom.

To, co nazývám svou prací, svým povoláním, tvoří mou základní
životní soustavu, byť bych se o ní vyjadřoval sebeneuměleji, byť by můj
výkon byl sebechabější.

Tedy slovo Archa vlastně ani není výstižné přirovnání. Vyvolává
představu čehosi dohotoveného, utkvělého a konečného, jako náboženské
vyznání nebo ústava. Jen račte dále, dámy a pánové, a všechno se v dobré
obrátí. To naprosto zkresluje, co mám v mysli. Oživuje zase pojem
záchrany, jejž jsem odsoudil. Dovolte, abych se pokusil sám sobě objasnit,
co vlastně sobě znamenám.

Mám, jak si uvědomuji, rozbředlou mysl. Chybí jí ostrost postřehu a
je příliš přecpána vedlejšími záležitostmi a podněty, aby si utvořila jasný
pojem bytí. Je zkalena jako krystal, tvořící se v mateřském magmatu,
plném zbytečných přísad. Ale přesto dovede ku podivu bystře odhadnout
latentní možnosti. Rozeznává tvar onoho krystalu, formu tohoto světa.
Rozbředlá mysl je obecným údělem nás všech, máme ji já, ty, on; lze to
časovat v oznamovacím způsobu minulého, přítomného a budoucího
času; přesto však věřím, že přimějeme-li velký počet lidí k tomu, aby
přemýšleli co nejúporněji a mluvili co nejjasněji, a sečteme-li pak výsledky
jejich úvah pečlivě, zvolna a soustavně, dospějeme k vytříbenějšímu
názoru. Toto tříbení myslí již je v proudu, ale lze je ještě značně urychlit.
Filosofové, učitelé, spisovatelé a nakladatelé — neboť řadím všechny ty,
kdož připravují a podávají myšlenky, do jedné skupiny — by se měli stát
uváděči mas. Ano, to je poslání nakladatele, a ani poctivý myslitel nikdy
nepředstírá, že by byl něčím více…

Vykrystalisuje-li kalný, neprůhledný roztok v čirou, vyhraněnou
hlať, zbavenou cizích přísad, stalo se tak proto, že všechny molekuly k sobě
zaujaly správný vztah. Nepřibylo k nim nic, co tam nebylo již dříve nového.
Došlo pouze k správné úpravě podstaty.

Věřím, že někde mezi zmatky našeho věku existuje skrytě spravedlivý
pojem života nového lidstva a že se vynořuje ke světlu. Čím více nabude
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jasnosti, tím neodolatelnější bude jeho síla. I přes to, co jsem prožil s
Dolores, nevěřím, že je průměrný člověk nevyléčitelně zvrácený. Ano, je
často zlomyslný, ale nikoli trvale, a ve většině případů je schopen změnit
se aspoň zčásti k lepšímu. Jakmile nám bude jasné, Co Nám Jest Uči- niti,
přizpůsobíme se své úloze. Budeme se ovšem ohrazovat a reptat a vzpírat
se, dopustíme se mnohé tajné a otevřené neposlušnosti, ale podvolíme
se se stále slábnoucím odporem. Naučíme se odhalovat a odstřelovat
potenciální diktátory a podobné škůdce rychleji a obratněji. Duševní
ovzduší jim bude stále nepříznivější. Zabíjet je je otázkou zdravého
rozumu. Zdravý rozum je budu zabíjet. Raději krvavá lázeň diktátorů než
krvavé cáry jediného nemluvněte. Lidský život je dnes všecek zpřevrácený
na ruby a v ustavičném nebezpečí pouze proto, že je duševně neurovnaný.
Pomoci srovnat myšlení je tudíž nejzáslužnější prací v dnešním světě, i
v nás samých. To je má vůdčí idea, mé náboženství, jemuž podvoluji
všechnu svou činnost, pokud mé ubohé schopnosti stačí. Činím tak
neuměle, protože, jak říkám, jsem nedokonale přizpůsoben, jsem
přechodnou formou.
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Krásný den, a já jej strávil velmi příjemně. Až do odpoledne jsem zůstal
v Paramé, pročítal znovu svůj deník a přemýšlel jsem a pak psal, uvažuje
spíše než zaznamenávaje. Pokusil jsem se o jakési vyznání víry — vynaložil
jsem na to vážné a svědomité úsilí. Poté se mě zmocnil neklid, a když jsem
shledal, že již vlastně vůbec nepíši, nastoupil jsem cestu do Paříže.

Aspoň jsem si řekl, že pojedu do Paříže. Ale nedal jsem se přímou
pařížskou silnicí. Jel jsem venkovskými cestami do Rennes. Vůbec jsem
nezaváhal u žádného rozcestí. Myslím, že to byly vzpomínky na můj první
večer v onom městě, jež mě přiměly k tomu, abych zabočil doprava, místo
abych zamířil přímo na Paříž. Není to velká oklika. To město nabylo v
mých retrospekcích osobitosti a kynulo mi.

Shledal jsem, že Rennes je stále ještě Rennes. Vyšlo mi v ústrety a
hned mě v sebe vstřebalo. Ale dny jsou teď kratší a světla byla rozžata
— iluminace v šerosvitu — jako by se bylo město pro mne připravilo.
Obchody zavíraly. Večer byl příjemně vlahý a ulice se hemžily nejasnými
mladými dvojicemi a zamženým ruchem. Zabezpečil jsem si vše potřebné s
touž veselou a přátelskou věcností, jako za své první rozjařující návštěvy.
Kavárna před radnicí mi opět poskytla večeři, měl jsem téhož číšníka a
tutéž lampu s červeným stínítkem, hudebníci, chráněni teď skleněnou
stěnou, stále ještě vyhrávali v kavárně de Vilaine a hroznová Bretagne, na
kterou jsem choval tak vlídné vzpomínky, šťastnou náhodou sestoupila k
zemi, převtělivši se v renneskou panenku, a znovu pro mne ožila.

Ale tentokrát jsem se nedržel stranou. Shledal jsem, že je prostá,
veselá a laskavá jako její tvář. Je naprostým extrovertem, život ji baví a
přijímá věci, jaké jsou. Snad mi udělá dobře, vrátím-li se do Rennes k
té fundamentálně nevinné smyslovosti sedmnáctého století opět a opět.
Snad by bylo lepší, kdyby se muži a ženy setkávali toliko letmo a nebyli
všelijakými druhotními důvody nuceni vzájemně se pronásledovat a
zotročovat. Jak málo by jeden o druhém věděli, jak volným duetem by
se roztančila jejich obrazotvornost a jak jasně a lehce by se milovali! V
Rennes jsem konečně spal velmi sladce. Spal jsem dlouho do rána. Nerad

269
www.eknizky.sk



jsem opouštěl to město, ale nechtěl jsem všechno pokazit tím, že bych tam
zůstal příliš dlouho.

Píši teď poslední záznam do své knihy v hotelu Paraclete v Alenconu, na
cestě do Paříže, kam jedu, abych si urovnal své záležitosti. Přijel jsem sem
za pozdního odpoledne, povečeřel jsem prostě, ale příjemně, vypil jsem
sklenku výtečného claretu a vyhnul jsem se telecí hlavě.

Mé plány teď nabyly určité formy. Zbavím se našeho bytu a všeho
jeho ,chic‘ orientálního zařízení, vyhodím Schweitzerovy, usadím
Bennielsovy jako kuchařku a šoféra do nového mládeneckého bytu podle
vlastní chuti, a poté se vrátím na čas do Londýna k tvrdé práci, k opravdu
tvrdé práci, a uvedu všechno do smělejšího a určitějšího chodu.

Mám, jak pozoruji, podle všech běžných mravních pravidel, přece
jen hroší kůži, neboť přese všechno, co se událo, přes Doloresinu smrt a
svou osamělost a plané milostné vzněty a přes stále se prohlubující vědomí
vlastní nicotnosti cítím, jak se vynořuji k naprostému uspokojení nad
Bretagní, sebou samým a celým vesmírem.

(,Ale M’sieur, váš smutek!’)
Je to spokojenost, nervové uspokojení a klidná cesta k cíli. Zvláštní

kouzlo silnice nevyprchalo. Přijel jsem po ní asi před šedesáti dny, ve stavu
nadějného rozjaření, tehdy nevysvětlitelném, a cítím, že jsem neupadl v
zapomnění. Viděl jsem ji ted asi z polovice s opačného konce a je stejně
příjemná a ještě zlatistvější — silnice pohody a požehnání.
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Od doby, kdy jsem se touto silnicí vydal na cestu, obrátil se docela můj
život, mé okolnosti, můj způsob myšlení. Jak mohu odhadnout změnu,
jež se dosud udála? Poznal jsem sama sebe a dospěl jsem k nové duševní
pravdivosti. Prospělo mi, že mi vězí v mysli možnost mého zločinného
skutku. Vyvázl jsem nejen z té strašlivé změti s Dolores, nýbrž i z jistého
vnitřního úzkoprsého puntičkářství, pramenícího z rozcitlivělosti, která se
mohla lehce zvrátit v plytkou sentimentalitu k Leticii. Bylo zrnko pravdy,
prášek prozíravosti v Doloresině nepřátelství k tomuto vztahu. Jak by se
byla kochala mým groteskním rozčarováním! To vše mi bude k dobru.

Uvědomuji si, že necítím žal, ani výčitky svědomí nad Doloresinou
smrtí. Nepojímám ji ani jako fakt, nýbrž spíše jako náhlé odstranění faktu.
I kdyby mé podivné podezření o semondylu bylo správné, nelitoval bych
a nevyčítal bych si nic. Kdybych se náhle mohl vrátit k chvíli, kdy jsem
přestal psát o tom rybáři a jeho úvahách o ženách, a kdybych teď šel chod-
bou k ní, učinil bych to — učinil-li jsem to vůbec — znovu ? Učinil.

Ano. I když jsem to snad tehdy neučinil; dnes po zralém uvážení
udělal bych to jistě záměrně. Jsem šťasten, jsem bezmezné rád, že jsem jí
zproštěn, a blaží mě pomyšlení, že je zproštěna sama sebe.

Vždyť to dopadlo tak dobře! Dolores již nic nezbývalo, než jít dále a
dále svou špatnou cestou, den ze dne tvrdší, dravější a ohavnější. Nikdo
jí nemohl pomoci. Byla ztracena. Byla kalvinisticky zatracena od samého
počátku. Podobala se již prašnému mraku nad parným dnem, rdousícím
všechen dech. Byla by se z ní stala neuvěřitelně hrozná stařena. Snad by s
ní byli naložili jako s šílenou. Ona i ostatní jsou ušetřeni aspoň toho. Je mi
jí líto, ale je mi líto jejího života, nikoli její smrti. Už ji nehryže starost, její
horečné choutky jsou utišeny, její neukojitelná vychloubačnost zašla s ní;
spí a již nebude ranit a nebude zraňována.

V soudu nad Štěpánem Wilbeckem contra Dolores odsuzuji obě sporné
strany, s doporučením k milosti. Srdce obou byla zlá, a byla-li ona
nezřízený vřešťoun, byl jí on vražedně opatrnickým druhem. Byla-li ona
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exoticky křiklavá a posedlá nejkrajnějšími citovými výstřelky, bylo jeho
srdce mrazivé a lehké. Jak snadno se od ní odvracel k té své práci — jejíž
podstata, jak jste si jistě všimli, se tolik měnila během jeho vyprávění.
Líbily se mu leckteré její rysy a vděčil jí za mnohý podnět. Byl by to přiznal,
kdyby ho byla nechala.

V pohodě jiného světa, tichého, snového světa nehybné oblohy,
vysokých skal a stromů a zrcadlících jezer, snad si my dva ještě odpustíme.

Za letmého setkání pouze. Kdybychom se dali do podrobností,
otevřely by se staré rány.

Co nevidět by se tichá jezera zčeřila větrem. Nehybná obloha a stromy
by pocítily neklid, prohýbaly by se, mračna by se stahovala a listí by vířilo
k zemi. Hlasy nepokoje by zazněly všude, kde vládlo ticho…

A v dálce bych zaslechl Bayardův štěkot. Slyšel bych, jak se opět sbírá
starý život.

HERBERT GEORGE WELLS

272
www.eknizky.sk



4

Důvěrné lidské styky procházejí změnou. Musím si o tom pohovořit s
Foxfieldem, až se naskytne příležitost. Mění se opravdu od generace po
generaci. V příštím pokolení bude více lépe vybavených jedinců —
těžících z našeho úsilí. Počínám si to teprve uvědomovat.

Způsob, jímž se jednotliví tvorové spolu stýkají, se může měnit. Budiž
mi dovoleno, abych se pokusil vysvětlit, co mám na mysli. Jak se na příklad
přibližuje k svým druhům pes?

Hmatem, nepřesným achromatickým zrakem, bohatě vybaveným čichem,
sexem v přechodné bouři; co jiného pojí jednoho psa s druhým? Naše
styky jsou plnější. A zjemňují a zmnohonásobují se stále. Před dávnými
věky si člověk počal obohacovat život užíváním slov. Vyzdobil a
ošperkoval si také lásku. Stal se družnějším. Hlavně pomocí slov. Milenci
si vyprávějí a spřádají tisíce vidin. Slova se stávají nástrojem
nevyčerpatelné hojnosti nápadů a myšlenkového bohatství. Hovorem si
vzájemně očicháváme mysl. A lidské oči teď rovněž nabývají ostřejšího
vidu. Díváme se na věci s novým pochopením a objevujeme krásu.
Sladujeme své dojmy. Upouštíme od elementárních styků, abychom
dosáhli nových, širších a utěšenějších vztahů. Upouštíme od nich váhavě,
jelikož nás vábí výstředními nadějemi, ale jiného nám nezbývá. Jsme
okouzleni myslí, která s námi rozpráví prostřednictvím hudby, nalézáme
krásu v obrazech, moudrost nebo milostnost básně v nás budí odezvu.
Milujeme ženu, již miloval Leonardo, a spisovatelé, kteří fysicky zemřeli
před celými staletími, v nás ožívají vzrušením, jež v nás vyvolávají. Naše
styky se stále více rozpínají za pomezí času a místa.

Když jsem se v první den své cesty v Rennes cítil tak spokojen, tvořil
část mého uspokojení jemňounký nádech důvěrnosti mezi mnou a těmi,
kdož navrhovali a vybudovali to staré město. Můj vděk k nim přelétl jako
sotva postřehnutelné zezlátnutí večerního slunce. A připravuji-li a
vydávám-li knihy — či zaznamenávám-li tu své nápady — činím tak
rovněž pro neviditelného přítele. Někdo, o němž doufám, že se s ním
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nikdy nesetkám, abych se s ním nemohl pohádat, nebo ho nezklamal,
nebo abych nepoznal jeho či její všední poklesky, si to přečte. Je možné, že
důvěrné lidské vztahy teď unikají z vězení přítomna a viditelná, z vězení
našeho běžného života, možná, že si právě odmykají dveře věznice, ačkoli
se stále ještě vracejí pro pokrm a spánek do své staré cely. Budeme i nadále
okouzleni pěkným pohledem a lahodnými zvuky a budeme toužit po
hezkých lidech, avšak budeme milovat lehce a dočasně, nikoli krůtě a
nenasytně, a naše neviditelná tykadla se natáhnou prostotem a časem
za hlubší a zcela odlišnou družností. Člověk, který sedí v tichém pokoji
nad knihou, nebo cosi píše, vyhlíží na pohled osaměle a opuštěně. Ve
skutečnosti se však stýká s myriádami důvěrných přátel. Navázal na tisíce
blízkých styků, z nichž každý je důvěrnější a nepopsatelně kouzelnější, než
halasná družnost hulváta s jeho ženskou nebo jeho oblíbenými pijáckými
kumpány…

Takže ve skutečnosti nejsem vůbec osamělý a nikdy jím nebudu. A
cítím-li se snad opuštěným, je tento pocit jenom částí mé nehotovosti. Je
tomu tak proto, že onen šířící se obecný duch, k němuž přispívám i já a
jehož jsme součástí, ve mně ještě nenabyl dostatečné hutnosti…

HERBERT GEORGE WELLS

274
www.eknizky.sk



5

Byl to Foxfield, který mi jednou řekl, že náš vědomý život je nekonečně
tenoučká průzračná blanka, rozpjatá uprostřed mezi atomy a hvězdami.
Naše osobnost je založením a z nutnosti povrchní. A také nesoustavná.
Dokonce i světci přikyvují a zapomínají. Zdá se, že je naše povrchnost
a nesoustavnost nevyhnutelná. Osobní život neprobíhá podle soustav-
ných pravidel, ba snad neexistují soustavná pravidla ani v životě celku.
Ta představa, stejně jako pojem ego, je možná pouze kladným
zjednodušením. A přece se odehrává cosi skutečného, něco, co je zcela
mimo nás, ale odehrává se a probíhá i přes všechny naše dohady a
zkreslené výklady. To konečné skutečno za oponou snad je
fundamentálně a neřešitelně mnohoznačné, spletité a nevysvětlitelné, ale
odehrává se. Je možné, že mu neporozumí ani naši nejnadanější a
nejbystřejší duchové, ale je zde. A vlivem jakéhosi odděleného, vymyka-
jícího se nám řádu, nejsme jím prostě vláčeni, nýbrž náležíme k němu.
Naše bytí není náhodné. Z nevysvětlitelných důvodů je naším úkolem být.

Připouštím, že to je nefalšovaná mystika, ale nikdy jsem nic nenamítal
proti mystice, je-li nefalšovaná. Jsem proti mystice pouze tehdy, když s ní
kejklíři provádějí své čáry a prodávají ji v balíčkách.

V mystériu života neexistuje naprostý, dokonalý nezdar. Poklesneme
někdy, ale můžeme se opět vzchopit. V každém životě je úspěch. Je stejně
nevyhnutelný jako porážka. Náš svrchovaný úspěch je pouze otázkou
,,více“ či ,,méně“ a spočívá výhradně ve způsobu, jakým reagujeme na
život. Nikde pro nás není ráj a nikdy nám nevzejde, ale hladina bytí zachy-
cuje mnoho jasných odrazů a zábavných příhod a v jeho podstatě je
milostnost a pravda.

To nejsou pouze slova — neboť slova mohou být nahrazena jinými
slovy. Ale pojem pravda a milostnost jsou prvotní…

A já myslím, ano, myslím, že svědomí v mém nitru je pojem prvotní.
Ozývá se z neproniknutelných temnot, ale je skutečné…

Již nikdy hlouběji neproniknu do hádanky života. Kdybych tu v
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Paramé psal celý rok, nemohl bych již přidat nic k tomu, co jsem řekl.
Zpíval bych jenom tutéž písničku s variacemi znovu a znovu. A což není
celá tato kniha jenom šňůra variací, navlečených na vlákně událostí? To
tedy nechť je finále. Vím teď, jak si stojím. Stoický agnosticismus je
jediným možným náboženstvím pro rozumného, zralého člověka. Přijímej
a snášej, co se přihodí v tobě i vně. Čiň, co je správné v tvých očích, neboť
jiného rádce není. Jdi dále! Jdi dále až do konce. Jdi dále bez absolutních
doktrín víry i nevěry, bez výstřední naděje i výstředního zoufalství…
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