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I.

Darja Alexandrovna trávila s dětmi léto v Pokrovském u své
sestry Kiti Leviné. Dum v její vesnici se úplně rozvalil a Levin se
ženou ji přemluvili, aby přijela na léto k nim. Stepán Arkáďjevič
záměr ten velice schvaloval. Tvrdil, že je mu velmi líto, že mu
úřad nedovoluje, aby z trávil léto spolu s rodinou na venkově,
což by mu prý bylo největším štěstím; zůstal v Moskvě a přijížděl
zřídka na den, na dva dni na ves. Kromě Oblonských s dětmi a
s guvernantkou hostila u Leviných toho léta také stará kněžna,
jež pokládala za povinnost, dohlíželi na svou nezkušenou dceru,
jež se nalézala v takovém stavu. Kromě toho Váreňka, zahraniční
přítelkyně Kitina, splnila svůj slib, že totiž přijede Kiti navštívit,
až se tato provdá, a hostila nyní u své přítelkyně. To byli sami
příbuzní a přátelé ženy Levinovy. Ačkoli sám je měl všechny rád,
bylo mu přec jen trochu líto Levinského světa a pořádku, jejž nyní
zahlušoval onen příval „Ščerbackého elementu“, jak jej nazýval
v duchu. Z jeho příbuzných hostil toho léta u nich pouze Sergěj
Ivánovič, ale ani on nebyl Člověkem rázu Levinského, nýbrž
Kozny-Ševského, tak že Levinský duch byl úplně zatlačen do
pozadí.

V domě Leviných, jenž dlouho stál prázdny, bylo nyní tolik
lidu, že skoro všechny komnaty byly obsazeny, a stará kněžna,
sedajíc ke stolu, musila skoro každodenně počítat přítomné a
přespočetného třináctého vnuka nebo vnučku převáděti ke
zvláštnímu stolku. I Kiti, jež se horlivě zabývala domácím
hospodářstvím, měla plné ruce práce, aby shledala dosti slepic,
krůt a kachen, jichž při letní dobré chuti hostí a dětí padlo hodně
mnoho.
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Celá rodina seděla u oběda. Dolliny děti s guvernantkou a
s Váreňkou sestavovaly plány, kam jít na houby. Sergěj Ivánovič,
jenž se mezi všemi hosty těšil vážnosti a úctě pro svou rozumnost
a učenost, kterážto úcta div nepřecházela v koření se, překvapil
najednou celou společnost tím, že se vmísil do řeči o houbách.

„Vem te mne také s sebou. Hledám nad míru rad houby,“
ozval se, hledě na Váreňku; „choditi na houby mám za velmi
užitečné zaměstnání.“

„Proč ne, budeme rády,“ odpověděla Váreňka, červenajíc se.
Kiti pohlédla významně na Dolli. Nabídka učeného a moudrého
Sergeje Ivánoviče, že půjde s Váreňkou na houby, potvrzovala
některé domněnky Kitiny, jejž ji v poslední době velmi zajímaly.
Dala se honem do řeči s matkou, aby si nevšimli její pohledů. Po
obědě sedl si Sergěj Ivánovič se svou číškou černé kávy v saloně k
oknu a rozmlouvaje s bratrem, pohlížel stále na dvéře, ze kterých
měly vyjíti děti, chystající se na houby. Levin sedl na okno podle
bratra.

Kiti stála vedle muže, čekajíc, až skončí rozhovor, jenž ji
nezajímal; i mělat mu patrně cosi říci.

„Ty jsi se značně změnil od té doby, co jsi se oženil, a sice ve
svůj prospěch,“ prohodil Sergěj Ivánovič, usmívaje se na Kiti, a
nacházeje patrně málo zajímavého v rozpředeném hovoru. „Ale
v jednom jsi se nezměnil, totiž v náruživém hájení
nejparadoxálnějších themat.“

„Káío, víš, že nemáš stát,“ obrátil se Levin k žene, a podávaje
jí židli, významně na ni pohlédl.

„Tedy, a ostatně nemáme více času,“ zvolal Sergěj Ivánovič,
spatřiv vybíhající ze dveří děti.

V čele všech galopovala bokem přímo na Sergěje Ivánoviče
Táňa v napjatých punčochách, mávajíc košíkem a kloboukem
Sergěje Ivánoviče.

Směle k němu přiběhla a svítíc očima, jež se velice podobaly
krásným očím otcovým, podala Sergěji Ivánoviči klobouk, při
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čemž učinila pohyb, jako by mu jej chtěla vsadit přímo na hlavu,
zároveň však ostýchavým, něžným úsměvem zahlazovala svou
smělost.

„Váreňka čeká,“ sdělovala Sergěji Ivánoviči, stavíc mu
opatrně klobouk na hlavu, když z jeho úsměvu seznala, že si toho
smí dovolit.

Váreňka, oblečená do žlutých kartounových šatů, s bílým
šátkem na hlavě, stála ve dveřích.

„Jdu, jdu, Varvaro Andrejevno,“ zvolal Sergěj Ivánovič, dopil
honem kávu, a vložil do kapes šátek a tobolku na doutníky.

„Nu, co říkáš, není-liž pravda, že moje Váreňka je
roztomilá?“ obrátila se k muži, jakmile Sergěj Ivánovič vstal.
Promluvila ona slova tak, že je Sergěj Ivánovič mohl slyšeti, čehož
si patrně přála. „A jak je hezká, ušlechtile hezká! Váreňkol“
zvolala Kiti. „Půjdete do mlýnského lesa? Přijdeme tam za vámi.“

„Opravdu, Kiti, ty zapomínáš, v jakém se nacházíš stavu,“
ozvala se stará kněžna, přicházejíc spěšně dveřmi. Nesmíš tak
křičet.“

Váreňka, jež zaslechla hlas Kitin i napomínání matčino,
přiběhla bystrými, lehkými kroky ke Kiti. Bystrost pohybů,
ruměnec, jenž pokrýval oživenou její tvář — vše to ukazovalo,
že se v ní děje cosi neobyčejného. Kiti věděla, co bylo ono
„neobyčejné“ a bedlivě ji pozorovala. Zavolala ji nyní jen proto,
aby jí mohla v duchu požehnati k té důležité události, jež se podle
mínění Kitina měla státi dnes po obědě v lese.

„Váreňko, budu velice Šťastna, stane-li se dnes jedna věc,“
promluvila k ní šeptem a pocelovala ji.

„Půjdete také s námi?“ optala se Váreňka Levina, celá
zardělá, ale tváříc se, jako by nebyla zaslechla, co jí Kiti řekla.

„Půjdu, ale jen k humnům, a tam zůstanu.“
„Že tě to nemrzí?“ zvolala Kiti.
„Musím tam; musím si prohlédnout nové vozy a určiti,

mnoho-li se do nich vejde,“ odpověděl Levin; — „a kde budeš ty?“

ANNA KARENINA
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„Na terrasse.“

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
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II.

Na terrasse se shromáždila celá ženská společnost. Dámy tam
vůbec rády po obědě sedávaly; dnes tam mimo to měly ještě práci.
Kromě šití dětského prádla a pletení povijanův, čímž byly všechny
zaměstnány, zavařovalo se tam dnes ovoce dle nového způsobu,
jehož Agafja Michajlovna ještě neznala, totiž bez vody. Kiti
zaváděla tento nový způsob, jemuž se přiučila doma. Agafja
Michajlovna, kteréž záležitost ta byla poručena, měla však za to,
že, co se od jakživa dělávalo v domě Leviných, nemohlo býti
špatné, a proto nalila na jahody opět vody tvrdíc, že jinak není
možno. Kiti ji zastihla při tom a nyní zavařovala maliny u
přítomnosti všech, aby přesvědčila Agafji Michajlovnu, že
zavařenina může se obejíti i bez vody.

Agafja Michajlovna s rozpálenou a uraženou tváří, se
zcuchanými vlasy a vykasanýma po lokte hubenýma rukama
pohybovala do kruhu pánví nad ohněm, rozdělaným v železném
stojanu a pohlížela zamračeně na maliny, přejíc z té duše, aby
zatvrdly a nepovařily se. Stará kněžna, jež věděla, že se hněv
Agafje Michajlovny sveze hlavně na ni, jakožto původkyni
nového způsobu zavařování malin, tvářila se proto, jako by byla
zaměstnána jinými věcmi a nevšímala si malin, rozprávěla o
ledačems, ale se strany pokukovala na pánev.

„Kupuju šaty pro služebné vždy sama na laciných vý-
prodejích,“ vyprávěla kněžna, pokračujíc v započatém hovoru …
„Snad by už bylo dobře sebrati pěnu, má drahá?“ ozvala se náhle,
obracejíc se k Agafji Michajlovně. „Sama to nedělej, je tam příliš
horko,“ zrazovala Kiti.

„Já ji seberu,“ nabídla se Dolli, přistoupila k pánvi a počala
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opatrně sbírati lžicí pěnu s roztaveného cukru, klepajíc občas lžicí
o talíř, aby s ní setřásla lípnoucí cukrový sníh, jehož
různobarevné, nažloutlé růžové chomáčky pokrývaly už kraje
talíře, na jehož dně se sbíral krvavě červený syrob. „Ty to budou
při čaji olizovat!“ myslila si při tom na děti a vzpomněla si, jak se
sama jako dítě divívala, že vzrostlí nedbají toho nejlepšího, totiž
cukrové pěny.

„Stiva říká, že mnohem lépe je dávati peníze,“ pokračovala
Dolli mezi prací v započatém a velice ji zajímajícím hovoru, v jaké
způsobě je výhodnějším dávati služebnictvu dárky, — „ale …“

„Jak pak možno dávati peníze!“ zvolaly jedním hlasem
kněžna i Kitti. „Oni si toho váží.“

„Já jsem na příklad minulého roku koupila naší Matrěně
Seměnovně něco na způsob popelínu,“ vypravovala kněžna.

„Já se pamatuju. Měla to na sobě o vašich jmeninách.“
„Roztomilý vzorek, vskutku elegantní. Sama bych si byla

dala šíti takové šaty, kdybych jí to nebyla darovala. Na způsob
toho, co má Váreňka. Roztomilé a laciné.“

„Nyní, zdá se mi, bude už dost,“ podotkla Dolli, jež nabrala
zhoustlého syrobu na lžíci a pomalu jej slévala nazpět.

„Až se bude táhnouti jako těsto, pak bude dost. Vařte ještě
trochu, Agafje Michajlovno.“

„Ty mouchy!“ zlobila se Agafje Michajlovna. „Jiné to už
nebude,“ dodala pak.

„Ach, jak roztomilý. Neplašte hol“ ozvala se náhle Kiti,
pohlížejíc na vrabce, jenž sletěl na zábradlí, našel tam malinu a
počal ji klovat.

„Ano, ale kdybys šla raději trochu dále od ohně,“ napomínala
ji matka.

„A propos de Váreňka,“ prohodila Kitti po francouzsku, jak
mluvily vůbec celou tu dobu, aby jim Agafja Michajlovna
nerozuměla. „Víte-li pak, maman, že čekám dnes z jisté příčiny
rozhodnutí. Rozumíte, co myslím? To by bylo dobře !“

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
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„Hleďme, jaká se z ní stala dovedná svacha!“ usmála se Dolli.
„Jak obezřetně a chytře je svádí dohromady …“

„Nu, řekněte, maman, co si o tom myslíte?“
„Což si mám myslit? On (slovem on rozuměla Sergěje

Ivánoviče) vždycky mohl udělati výbornou partii; nyní už není
sice mlád, ale přece by si ho mnohé vzaly, jsem o tom
přesvědčena… Ona je velmi dobrá, ale on by mohl. .“

„Ach ne, maman. Věřte, že pro něho a pro ni nedá se nic
lepšího ani mysliti. Předně — ona je anděl!“ vysvětlovala Kiti a
zahnula jeden prst.

„Velmi se mu líbí, to je pravda,“ stvrdila Dolli.
„Za druhé, on zaujímá ve společnosti takové postavení, že

nemá, proč by se ohlížel na jmění a na společenské postavení své
ženy. Potřebuje pouze dobré, milé ženy, aby nebyla větroplach.“

„Nu, o ni by se ovšem nemusil starati,“ dotvrdila zase Dolli.
„Za třetí, aby ho měla ráda. A to také jest… Vůbec bylo by to

velmi vítané!… Cekám, že se vrátí z lesa a všechno že se rozhodne.
Poznám jim to hned na ocích. Byla bych tomu nad míru ráda. Co
ty myslíš, Dolli?“

„Jen se nerozčiluj. Nyní se nemáš dokonce rozčilovat,“
připomínala jí matka.

„Vždyť se nerozčiluju, maman. Myslím si, že jí dnes nabídne
ruku.“

„Ach, je to tak podivné, jak a kdy muž žádá za ruku dívky .
.. Jako by byla mezi nimi jakási hradba, a ta se náhle prolomila,“
mínila Dolli, jež se zádumčivé pousmála při vzpomínce na svou
známost se Štěpánem Arkáďjevičem.

„Mama, a kterak papa vám nabídl svou ruku?“ ozvala se
náhle Kiti.

„Nic v tom nebylo neobyčejného, zcela prostě,“ odpověděla
stará kněžna, ale při té vzpomínce celá tvář její se vyjasnila.

„Ne, povězte, jak? Vy jste ho měla přec ráda, prve než vám
dovolili s ním rozmlouvat.“

ANNA KARENINA
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Kiti pociťovala v tom zvláštní rozkoš, že mohla mluviti nyní
s matkou jako se sobě rovnou o těchto hlavních otázkách v životě
ženském.

„Ovšem, že mne měl rád; přijížděl k nám na statek.“
„A kterak se vše rozhodlo, maman?“
„Ty si myslíš bezpochyby, že vy jste vymyslili něco nového ?

Je to pořád jedno a totéž: rozhodlo se pohledy, úsměvy…“
„Jak jste to pěkně řekla, maman! Právě pohledy a úsměvy,“

potvrdila Dolli.
„Ale jaká slova on při tom mluvil?“
„Jaká slova říkal Kosťa tobě?“
„Psal křídou. To vám bylo podivuhodno … Ach, jak dávno se

mi to už zdá!“ podivila se Kiti.
A tři ženy se zamyslily o témž předmětě. Kiti první přerušila

mlčení. Vzpomněla si na celou tu poslední zimu, jež předcházela
její svatbu, a jak se zamilovala do Vronského.

„Ale jedno mně napadá… totiž bývalý poměr Várenčin,“
promluvila Kiti, jíž přirozenou spojitostí představ napadlo nyní
právě to. „Chtěla jsem už pověděli o tom nějak Sergěji Ivánoviči,
připraviti ho. Vždyť všichni mužští,“ dodala Kiti, „jsou hrozně
žárlivi na naši minulost.“

„Ne všichni,“ odvětila Dolli. „Ty soudíš podle svého muže.
Jeho doposud trápí vzpomínka na Vronského. Ano? Že mám
pravdu?“

„Máš,“ přiznala se Kiti, zádumčivě se usmívajíc očima.
„Já ale nechápu,“ ospravedlňovala kněžna máť svůj mateřský

dozor na dceru; — „co by ho ze tvé minulosti mohlo
znepokojovati? Že se ti Vronský dvořil? To se přihází každé dívce.“

„Ach ne, otom nemluvíme,“ ozvala se Kiti celá uzardělá.
„Ne, dovol,“ pokračovala matka. „A pak, vždyť ty sama jsi

mně nechtěla dovolit, abych promluvila s Vronským. Pamatuješ
se?“

„Ale maman!“ zvolala Kiti s výrazem bolesti.

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

10
www.eknizky.sk



„Teď vás člověk neudrží… Poměr tvůj ani nemohl přestoupiti
meze nejpřísnější slušnosti; sama bych si s ním promluvila.
Ostatně, má drahá, nemáš se nyní rozčilovat. Buď toho, prosím tě,
pamětliva. Utiš se.“

„Vždyť jsem úplně klidna, maman.“
„Jaké to štěstí bylo tehdá pro Kiti, že přijela Anna,“

vzpomněla si Dolli; — „a jaké neštěstí pro ni samou. Opravdu
zcela naopak,“ dodala, překvapena svou myšlenkou. — „Anna
byla tenkráte tak šťastna, a Kiti se měla za nešťastnou. A jak
všechno vypadalo naopak! Často si na ni vzpomínám!“

„Máš na koho vzpomínat! Ošklivá, protivná ženština bez
srdce,“ namítla matka, jež nemohla Anně zapomenout, že její
vinou se Kiti vdala za Levina a ne za Vronského.

„Že vás baví o tom rozmlouvat,“ ozvala se mrzutě Kiti.
„Nemyslím na to a nechci na to myslili,“ opětovala svá slova,
naslouchajíc povědomým jí krokům Levina, stoupajícího po
schodech terrassy.

„Nač nechceš myslit?“ optal se Levin, vcházeje na terrassu.
Nikdo mu však neodpovídal a on se znovu netázal.
„Je mně líto, že jsem přerušil vaše ženské carstvo,“ promluvil

Levin, když se byl nespokojeně podíval na. všechny a seznal, že
mluvily o něčem takovém, o čem by si před ním nepřály mluviti.

Zdálo se mu na sekundu, že sdílí s Agafjí Michajlovnou
nespokojenost, že za varují maliny bez vody a vůbec na cizí ten
vliv Sčerbackých. Ale hnedle se usmál a přikročil ke Kiti.

„Nu což?“ otázal se jí, pohlížeje na ni s týmž výrazem, s jakým
se k ní obraceli nyní všichni.

„Nic, všechno je dobře,“ odpovídala s úsměvem Kiti.
„A jak ty jsi spokojen?“
„Třikrát tolik se do nich vejde jako do tělegy. Pojedeme tedy

pro děti? Dal jsem zapřahat“
„A ty chceš Kiti věsti na linějce?“ obrátila se k němu káravě

kněžna.

ANNA KARENINA
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„Vždyť pojedeme jen krokem, paní kněžno.“
Levin kněžně nikdy neříkal maman, jak činívají zeťové, a

to bylo kněžně nepříjemno. Ale Levin, ač měl rád kněžnu a ctil
ji, nemohl ji tak nazývati, aby nezneuctil synovské lásky ke své
zvěčnělé matce.

„Jeďte s námi, maman!“ zvala Kiti kněžnu.
„Nemohu se ani dívat na takové bláznovství.“
„Půjdu tedy pěšky. Vždyť to je pro mne zdravé!“
S těmi slovy Kiti vstala, přistoupila k muži a vzala ho za ruku.
„Zdravé, ale všeho do míry,“ bručela dále kněžna.
„Nu, jakž, Agafje Michajlovno, je už hotova zavařenina?“

oslovil Levin Agafji Michajlovnu, usmívaje se na ni a chtěje ji tím
rozveseliti. „Dobře to bude po novém způsobu?“

„Musí býti dobře. A dle mého náhledu se už převařila.“
„Tím lépe, Agafje Michajlovno, aspoň nezkysne. Náš led už

skoro vyšel, nebude ji kde držet,“ mínila Kiti, jež se ihned
dovtípila, čeho si muž přeje a proto s týmž úmyslem promluvila se
stařenkou. „Zato všechno, co jste nasolila, je tak zdařilé, že mama
říká, že nikde ještě nic podobného nejedla,“ dodala s úsměvem a
srovnala jí šátek na krku.

Agafja Michajlovna pohlédla na Kiti hněvivě.
„Nepotřebujete mne těšit, baryně. Jen se podívám na vás s

ním, a už je mi veselo,“ zvolala Agafja Michajlovna.
Neuctivý výraz „s ním“, jímž dávala stařenka na jevo, že má k

Levinu, jako svému chovanci, také jisté právo, Kiti srdečně dojal.
„Jeďte s námi na houby, ukážete nám, kde nejvíc rostou,“

vybídla ji Kiti. Agafja Michajlovna se usmála a pokývala hlavou,
jako by chtěla říci: „Ráda bych se na vás pohněvala, ale když
nemohu.“

„Udělejte, buďte tak dobrá, jak vám radím,“ prohodila stará
kněžna. „Na zavařeninu položte papírek prosycený rumem. Tak,
třebas by stála bez ledu, nikdy nezplesniví.“

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
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III.

Kiti byla obzvláště ráda, že se jí nahodila příležitost promluviti
s mužem beze svědkův. Byla totiž zpozorovala, že stín
nespokojenosti přeběhl po jeho nad míru citlivé tváři v týž
okamžik, když vešel na terrassu a otázav se, o čem rozmlouvaly,
neobdržel odpovědi.

Šli pěšky napřed a když se vzdálili od domu a přešli na ujetou
cestu, plnou prachu, po níž bylo natroušeno žitných klasů a zrna,
opřela se Kiti pevněji o jeho ruku a přitiskla ji k sobě. Levin
zapomněl již trochu na okamžitý nepříjemný dojem a jsa samoten
se ženou, jejíž těhotenství ani na okamžik nespouštěl s mysli,
zakoušel zcela novou a radostnou, vší smyslnosti prostou rozkoš,
kterou vzbuzovala blízkost milované ženy. Mluviti neměli o čem,
ale Levin chtěl slyšeti zvuk její hlasu, jenž se nyní následkem
těhotenství změnil, podobně jako i její pohled. Její hlas, jakož i
pohled nabyl něžnosti a vážnosti, jako se pozoruje u lidí, kteří své
myšlénky soustřeďují stále na jeden a týž zamilovaný předmět.

„Neunavíš se? Opři se lépe na mne,“ vybízel ji Levin.
„Ne. Jsem velmi ráda, že mohu býti opět sama s tebou;

přiznávám se, že, jakkoli mne těší jejich společnost, je mně přece
jen líto našich zimních večerů, jež jsme trávili spolu.“

„Tenkrát bylo pěkně a nyní je ještě lépe,“ prohodil Levin,
tiskna jí ruku.

„Víš, o čem jsme rozmlouvaly, když jsi přišel?“
„O zavařeninách?“
„Také o zavařeninách, ale potom jsme mluvily o tom, jak

mužští nabízejí svou ruku.“
„Ach!“ zvolal Levin, jenž více poslouchal zvuk její hlasu než
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slova, která mluvila, dívaje se při tom stále pečlivě na cestu, jež
vedla nyní lesem, a vyhýbaje se všem místům, jež by jí mohla
vaditi v chůzi.

„Také o Sergěji Ivánoviči a Váreňce. Pozoroval jsi ? … Já bych
si toho velice přála,“ pokračovala Kiti. „Co o tom soudíš?“ Při tom
nahlédla mu do tváře.

„Nevím, co o tom souditi,“ odpověděl s úsměvem Levin.
„Sergěj je mi v tomto vzhledě velmi divný. Vždyť jsem ti
vypravoval…“

„Ano, že byl zamilován do té dívky, jež umřela…“
„To bylo ještě, když jsem byl chlapcem. Znám to jen z podání.

Pamatuji se na něho z té doby. Byl tehda ku podivu milý; ale od
té doby pozoruji jeho poměr k ženám. Je k nim laskav, některé se
mu i líbí, ale je vidět při tom, že zůstávají pro něho jen lidmi a ne
ženami.“

„Může být; ale ted s Váreňkou… Mně se zdá, že je v tom něco
…“

„Možná, že jest… Ale musíš ho znáti… Je to zvláštní
podivuhodný člověk. Žije pouze duševním životem, je příliš ryzí,
je to člověk vznešené duše.“

„Jakže? Což pak tím by se snížil?“
„Ne, ale on tak už přivykl žíti pouze duševním životem, že

se nemůže více smířiti se skutečností, a Váreňka je přece jen
skutečnost.“

Levin nyní už přivykl vyjadřovati směle své myšlenky, aniž
se namáhal, aby je přioděl přesnými slovy; věděl, že žena v takých
láskyplných chvílích, jako je nynější, pochopí z pouhé narážky, co
chce říci, a Kiti skutečně ho chápala.

„Ale Váreňka není podobná skutečnost jako já;mjnne, to
vím, by si nikdy nezamiloval. Váreňka je všechna oduševnělá.“

„Mýlíš! se. On tě má velmi rád, a mně je vždy nad míru
příjemno, že tě všichni moji příbuzní milují.“

„Ovšem, on je ke mně dobrý, ale …“

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
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„Ale ne tak, jako nebožtík Nikolenka… s nímž jste se milovali
navzájem,“ dokončil její myšlenku Levin. „Proč to nevyslovit?“
dodal ihned. „Činím si leckdy výčitky; končí to tím, že
zapomeneš. Ach, co to bylo za hrozného a přece jen vzácného
člověka… Ale o čem pak jsme to mluvili?“ otázal se Levin po
krátkém mlčení.

„Ty máš za to, že Sergěj se nemůže zamilovati,“ odvětila Kiti
překládajíc jeho slova na svůj jazyk.

„Ne, že by se nemohl zamilovati,“ namítl Levin s úsměvem;
„ale nedostává se mu té slabosti, jíž je k tomu třeba. Vždycky jsem
mu to záviděl a i nyní, když jsem tak šťasten, přece mu závidím.“

„Závidíš mu, že se nemůže zamilovati?“
„Ne, závidím mu, že je lepší než já,“ pousmál se Levin. „Není

živ pro sebe. Veškeren jeho život se řídí povinnostmi, a proto
může býti klidným a spokojeným.“

„A což ty?“ potutelným, laskavým úsměvem se otázala Kiti.
Nebyla by nijak dovedla vysvětlili chod svých myšlenek, jež

ji přiměly k úsměvu; ale poslední jich důsledek byl ten, že její
muž, jenž tak vychvaloval bratra a sebe před ním snižoval, nebyl
upřímným. Kiti věděla, že neupřímnost ta pocházela z jeho lásky
k bratrovi, že vznikala z ostýchavosti proto, že byl příliš šťasten, a
zejména ze stálé jeho snahy státi se lepším. Tato vlastnost jeho se
jí líbila, a proto se usmívala.

„Nuže, a čím ty jsi nespokojen?“ otázala se ho s týmž
úsměvem.

Vědomí, že Kiti nevěří v jeho nespokojenost, působilo mu
radost a bezděky se snažil přinutiti ji, aby příčiny své nedůvěry
vyslovila zřejmě.

„Kterak pak je možno býti nespokojeným, jsi-li štasten?“
„Jsem šťasten, ale nejsem sebou spokojen,“ mínil Levin.
,,To jest… jak bych ti to řekl?… Nepřeju si nyní v duši nic

jiného, než abys neklopýtla. Ach, ano, vždyť nesmíš
přeskakovali!“ přerušil Levin rozmluvu pokáráním za to, že Kiti

ANNA KARENINA
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učinila příliš bystrý pohyb, překračujíc větev, ležící na pěšině. —
„Ale když přemýšlím o sobě a porovnávám se s druhými, zejména
s bratrem, přicházím vždy k přesvědčení, že jsem špatný.“

„Cím však?“ ptala se Kiti s týmž potutelným úsměvem. „Což
pak nepracuješ také pro jiné? Jaký že smysl mají tvé dvory, tvé
hospodářství, tvoje kniha?…“

„Nikoliv, cítím, a zejména nyní, a ty’s tím vinna,“ namítl
Levin stisknuv její ruku, „že to není tak, jak by mělo býti. Konám
to všechno jen tak, aby se neřeklo. Kdybych se svému zaměstnání
mohl věnovati s takovou láskou, jako miluju tebe… Ale v poslední
době vykonávám všechno tak, jako předepsaný úkol.“

„Co tedy řekneš o mém otci?“ obrátila se k němu Kiti, „je i
on špatný člověk, proto že nedělá ničeho pro obecné dobro?“

„On? Ne. Ale člověk by musil býti nadán tou prostotou,
jasností a dobrotou, jako tvůj otec. Mohu-liž pak já se tím
pochlubiti? Já nepracuju, nýbrž se mučím, a tos všechno ty
způsobila. Dokud nebylo tebe a nebylo ještě toho,“ pokračoval
Levin, upíraje svůj pohled na její život, čehož si Kiti dobře
povšimla, „vynakládal jsem všechny své síly na práci; nyní však
nemohu a svědomí mně proto činí výčitky. Pracuju právě jako
bych hotovil úlohy; jen se přetvařuju …“

„Nu dobře. A chtěl bys ihned měniti se Sergějem
Ivánovičem?“ prohodila Kiti. „Spokojil bys se jeho činností na
prospěch obecného dobra a konal bys s láskou onen uložený úkol
tak jako on?“

„To se ví, že ne,“ odpověděl Levin, a ostatně já jsem také
šťasten, že ničemu nerozumím. A ty skutečně myslíš, že ji chce
dnes požádati za ruku?“ dodal Levin po krátké pomlčce.

„Myslím a nemyslím. Ale hrozně bych tomu byla ráda.
„Postůj,“ a Kiti se sehnula a utrhla divoký heřmánek, jenž kvetl
podle pěšiny. „Nu, počítej. Řekne, neřekne,“ vyzvala ho Kiti,
podávajíc mu kvítek.

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
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„Řekne, neřekne,“ vyslovoval Levin trhaje bílé, úzké lístky
květu.

„Ne, ne!“ chopila se jeho ruky Kiti, jež napjatě pozorovala
jeho prsty, „ty’s vytrhl dva lístky.“

„Nebudu tedy tento maličký zde počítali,“ odpověděl Levin
odhazuje kraťoučký, nerozvitý lísteček. „A hle, li-nějka je už tu.“

„Nejsi unavena, Kiti?“ zvolala kněžna.
„Ani dost málo.“
„Mohla bys si sednouti, jsou-li koně spolehliví, a jeli bychom

krokem.“
Ale nebylo třeba více sedati si, neboť byli blízko cíle, k němuž

došli pěšky.

ANNA KARENINA
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IV.

Váreňka byla roztomilá ve svém bílém šátečku na černých
vlasech, obklopena dětmi, k nimž dobromyslně a vesele dohlížela,
a patrně dojata myšlenkou, že muž, který se jí líbí, mohl by jí dnes
učiniti vyznání. Sergěj Ivánovič chodil vedle ní a stále patřil na
ni se zálibou. Dívaje se na Váreňku připomínal si všechna milá
slova, jež slyšel od ní, vše, co o ní věděl pěkného, a čím dále, tím
více se přesvědčoval, že to, co pro ni cítil, je něco zcela zvláštního,
co zakoušel kdysi dávno, dávno, a sice jen jednou za prvního
svého mládí. Radostný pocit, vzbuzený její blízkostí, zmáhal se
stále, až dostihl takového stupně, že, když jí podával ohromný
březový hřib s tenoučkým kořenem a podehnutými kraji, jejž byl
sám nalezl, pohlédl jí do očí, a spatřiv ruměnec radostného a
bojácného rozčilení, jenž se rozlil po její tváři, sám pozbyl rozvahy
a usmál se na ni mlčky takovým úsměvem, který vyzrazoval příliš
mnoho.

,,Je-li tomu tak,“ pomyslil si Sergěj Ivánovič, „musím
všechno promysliti a rozváži ti a nepoddávati se okamžitému
dojmu, jako chlapec.“

,,Půjdu nyní sám sbírat houby, jinak nebude viděti, co jsem
našel,“ řekl nahlas a vzdálil se sám od kraje lesa, kde chodili až
dosud po hedvábné, nízké trávě mezi řídkými, starými břízami, i
zabral se do prostřed lesa, kde mezi bílými, březovými kmeny bylo
viděli šedé pně osik a černající se lískové keře. Když se vzdálil asi
na čtyřicet kroků, zašel za brslenový keř, jenž byl právě osypán
nachovými kvadrátky, a vida, že ho nikdo více nepozoruje, stanul.
Kolkolem bylo úplné ticho. Jen v korunách bříz, pod nimiž stál,
bzučely jednotvárně mouchy jako roj včel a z dáli zaléhaly k němu
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dětské hlasy. Náhle se nedaleko něho kdesi na pokraji lesa ozval
hluboký, altový hlas Váreňky, jež volala na Grišu, a radostný
úsměv se rozložil na tváři Sergěje Ivánoviče. Sergěj Ivánovič
zpozorovav svůj úsměv, zavrtěl nespokojeně hlavou nad tím, v
jaké situaci se octnul, vytáhl doutník a zapálil si. Dlouho nemohl
rozžehnouti sirku o březový kmen. Něžná mázdra bílé kůry se
lepila na fosfor a dusila oheň. Konečně se jedna sirka rozhořela a
vonný dým z doutníku táhl se kolébavým, širokým pruhem v před
i vzhůru nad keř k svislým haluzím břízy. Sleduje očima vzná-
šející se pruh dýmu, kráčel Sergěj Ivánovič volnými kroky dále,
přemítaje o své situaci.

„A proč by ne?“ pomyslil si. „Kdyby to bylo okamžité
vzplanutí vášně, kdybych pociťoval jen toto kouzlo, iež nás
navzájem k sobě vábí (a já mohu říci n a v z á j e m), ale kdybych při
tom cítil, že se příčí celému slohu mého života, kdybych cítil, že,
poddám-li se onomu kouzlu, stanu se nevěrným svému povolání
a svým povinnostem …

Ale zde není nic podobného. Jediné, co bych mohl
namítnouti, jest, že, když jsem ztratil Marii, zařekl jsem se, že
zůstanu věrným její památce. Jen to jediné mohl bych namítnou
ti proti svým citům… A to je důležito,“ tvrdil si Sergěj Ivánovič,
ale zároveň seznával, že podobný důsledek nemohl osobně pro
něho míti nic důležitého, leda že by v očích jiných lidí pozbyl
té poetické úlohy, kterou představoval až doposud. „Ale kromě
toho, ať si hledám jakkoliv, nenajdu ničeho víc, co by mohlo
mluvili proti mému citu. Kdybych vybíral jen pouhým rozumem,
i pak bych nenašel nic lepšího!“

Probíral v myšlenkách všechny ženštiny a všechny dívky, co
jich znal, a přece mu nenapadala ani jediná, jež by do takové míry
spojovala v sobě všechny, a sice opravdu všechny vlastnosti, jichž
by si po střízlivé úvaze mohl přáti, aby shledal na své ženě. Byla
nadána kouzlem a svěžestí mladosti, nebyla však více dítětem,
a milovala-li ho, tedy ho milovala uvědoměle, jak má žena

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
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milovati… To bylo jedno. Za druhé byla nejen daleka návyků
vznešeného světa, nýbrž patrně jimi opovrhovala, zároveň však
byla obeznámena se světem a vedla si vždy a ve všem jako ženština
z dobré společnosti, bez čehož by si Sergěj Ivánovič družku svého
života nedovedl představiti. Za třetí byla nábožna, ale ne
bezmyšlénkově nábožna, jako bývají děti, a ne tak instinktivně
dobrá, jako byla na příklad Kiti; nýbrž život její byl zosnován
na náboženském přesvědčení. Ba. až do nejmenších podrobností
shledával v ní Sergěj Ivánovič vše to, co si přál od ženy: byla
chudobna a samotna, nepřivede tedy s sebou zástup příbuzných
a jejich vliv do domu mužova, jak to pozoroval při Kiti, nýbrž
za všechno bude zavázána muži, což bude také jedním z jeho
požadavků od příštího života. A tato dívka, jež spojovala v sobě
všechny ty vlastnosti, ho milovala. Sergěj Ivánovič byl sice
skromným člověkem, ale to mu ujíti nemohlo. A on ji miloval
také. Jediné, co se tu dalo namítnouti, bylo jeho stáří. Ale
pocházel z rodiny vyznámenávající se dlouholetým životem,
neměl dosud jediného šedivého vlasu, nikdo hy mu nebyl hádal
čtyřicet let, a mimo to se pamatoval na slova Váreňčina, že jen
v Rusku se padesátiletí lidé pokládají za starce, kdežto ve Francii
padesátník se počítá ještě dans la force de l’age, a čtyřicátník je
un jeune homme. Ale nač pak počítati léta, když cítil, že je dosud
jarý duchem právě tak, jako býval před dvaceti lety. Nebyl-li
příznakem mladosti ten pocit, jejž zakoušel právě, když vyšel z
druhé strany opět na kraj lesa a v jasné záři kosých paprsků
slunečních spatřil ztepilou postavu Váreňky v žlutém šatu a s
košíčkem, kráčející lehkým krokem kolem pně staré břízy, a když
se tento dojem podoby Váreňčiny spojil v jeho mysli s dojmem
zalitého večerním světlem žlutajícího se ovesného pole, jež ho
překvapilo svojí krásou, a za polem vzdáleného starého lesa se
žlutajícími se skvrnami, tajícího v modravé dáli. Jeho srdce se
radostí sevřelo. Něžný cit ho schvátil. Poznal, že se rozhodl.
Váreňka, jež byla právě přisedla zdvihajíc hříbek, vstala pružným
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pohybem a ohlédla se. Sergěj Ivánovič zahodil doutník a
odhodlaně vykročil jí vstříc.
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22
www.eknizky.sk



V.

„Varvaro Andrejevno, když jsem býval ještě velmi mlád, sestavil
jsem si ideal ženštiny, kterou bych mohl milovati a kterou bych
s vědomím svého štěstí mohl nazvati ženou. Prožil jsem dlouhý
život a nyní setkávám se ve vaší osobě poprvé s tím, čeho jsem
hledal. Miluju vás a nabízím vám svou ruku.“

Tato slova sestavil si Sergěj Ivánovič v tu chvíli, když se
nacházel již jen na deset kroků od Váreňky. Váreňka právě
poklekla do trávy a zakrývajíc rukama hřib před Grišou, volala
malinkou Mášu.

„Sem, sem! Mášenko! Mnoho !“ volala svým milým, prsním
hlasem.

Nevstala a nezměnila své posy, ani když spatřila blížícího se
Sergěje Ivánoviče; ale jemu říkalo všechno, že tuší jeho příchod a
těší se naň.

„Nu což, našel jste něco?“ optala se Váreňka, otáčejíc k němu
svou krásnou, tiše se usmívající tvář.

„Ani jeden,“ odpověděl Sergěj Ivánovič. „A což vy?“
Váreňka mu neodpovídala, neboť byla zaměstnána dětmi, jež

ji obklopovaly.
„Ještě tamhle ty vedle větvičky,“ ukazovala malinké Máši

prstem na syrovinku, přeříznutou uprostřed svého pružného
růžového kloboučku suchým stéblem, pod kterým vyrůstala.
Váreňka vstala, když Máša přelomila syrovinku na dvě bílé půlky
a podala jí je. „To mně připomíná mé dětství,“ pravila pak, když
po boku Sergěje Ivánoviče popošla od dětí.

Prošli mlčky několik kroků. Váreňka viděla, že chce
promluviti; tušila také, o čem, a radostí a strachem zatajil se jí
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dech. Poodešli již tak daleko, že by jich nikdo více nemohl
zaslechnouti, ale Sergěj Ivánovič pořád ještě nepočínal mluviti.
Lépe, kdyby byla Váreňka mlčela. Po takové pomlčce snáze by
se dalo promluviti o tom, o čem chtěli mluviti, než po řeči o
houbách; ale nevolky vyklouzlo Váreňce jako z nenadání z úst:

„Tedy jste nic nenašel? Ostatně uprostřed lesa bývá vždy
málo hub.“

Sergěj Ivánovič si vzdychnul a ničeho neodpověděl. Mrzel se,
že začala o houbách. Chtěl se vrátiti k její prvním slovům, v nichž
se zmínila o svém dětství; ale pomlčev několik sekund, namítl
bezděky na její poslední slova:

„Slýchával jsem jen, že hříbky rostou hlavně na pokrajích
lesů, ale já nerozeznám hříbek od jiné houby.“

Minulo opět několik minut, vzdálili se ještě více od dětí, tak
že byli nyní již úplně samotni. Srdce Várenčino bilo tak silně, že
slyšela jeho tepání a cítila, jak se červená, bledne a opět červená.

Státi se ženou takového člověka jako je Koznyšev, zdálo se
jí po tom postavení, v jakém se nacházela u paní Stahlové,
nejvyšším štěstím. Mimo to byla skoro přesvědčena, že je do něho
zamilována, a nyní mělo se všechno rozhodnouti. Obešla ji hrůza.
Bála se, kdyby se vyslovil i kdyby se nevyslovil.

„Buď teď se musím vyznati anebo nikdy,“ to seznával i Sergěj
Ivánovič. Z pohledu, z ruměnce, ze spuštěných očí Váreňčiných,
ze všeho poznával, že se nachází v trapném očekávání. Sergěj
Ivánovič to viděl a želel jí. Ba cítil, že by ji přímo urazil, kdyby
nyní ničeho neřekl. Zopakoval si rychle v duchu všechny důvody
pro své rozhodnutí. Opakoval si i slova, jimiž chtěl nabídnouti
Váreňce ruku, ale následkem jakéhosi neočekávaného
přesmyknutí představ místo přípravných slov prohodil otázku:

„A jaký že je vlastní rozdíl mezi doubravníkem a březňákem
?“

Rty Váreňčiny chvěly se rozčilením, když mu odpovídala :
„Klobouček mají skoro stejný, ale kořen je jiný.“

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
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A jakmile tato slova byla pronesla, pochopili oba, že je všemu
konec, že to, co se mělo nyní vysloviti, nebude více vysloveno,
a rozčilení jich, jež právě dostoupilo krajních mezí, počalo
hasnouti.

„Březňák — kořínek jeho připomíná dva dni neholenou
bradu bruneta,“ pravil už klidně Sergěj Ivánovič.

„Ano, to je pravda,“ s úsměvem odpověděla Váreňka a směr
jejich procházky se maně změnil. Blížili se pomalu k dětem.
Váreňce bylo bolestno, styděla se, ale zároveň zakoušela při tom
pocit úlevy.

Když se Sergěj Ivánovič vrátil domů a probral ještě jednou
všechny důvody, shledal, že závěr jeho byl nepravidelný. Památce
Marie státi se nevěrným nesměl.

„Pomalu, děti, pomalu!“ vzkřikl Levin skoro až hněvivě na
děti, stavě se před ženou, aby ji zaštítil, když jim houf dětí s
radostným pokřikem vyletěl vstříc.

Za dětmi vyšli z lesa Sergěj Ivánovič s Váreňkou. Kiti se
nepotřebovala Váreňky ptáti; dle pokojného a trochu stydlavého
výrazu tváře jich obou se dovtípila, že plány její se nezdařily.

„Tak co?“ otázal se jí muž, když se vraceli opět domů.
„Nebere,“ odpověděla Kiti, jež úsměvem a způsobem řeči

připomínala otce, což Levin často na ní pozoroval s potěšením.
„Kterak nebere?“
„Nu takhle,“ prohodila Kiti, při čemž vzala muže za ruku,

pozdvihla ji ke rtům a dotknula se jí sevřenými ústy. „Jak se
biskupům ruce líbají.“

„Komu nebere?“ optal se Levin se smíchem.
„Oběma, a měli by takhle ..
„Mužíci jedou.“
„Ne, nic neviděli.“

ANNA KARENINA
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VI.

Když děti pily čaj, seděli vzrostlí na balkoně a rozmlouvali mezi
sebou tak, jako by se nebylo nic přihodilo, ačkoli všichni a
zejména Sergěj Ivánovič a Váreňka velmi dobře věděli, že se
přihodila záporná sice, ale přece velmi důležitá věc. Zakoušeli oba
stejný pocit, podobný tomu, jaký zakouší žák po nepodařené
zkoušce, když musí zůstati v téže třídě na druhý rok, aneb když je
vůbec z ústavu vyloučen. Celá ostatní společnost, ač také tušila,
že se cosi přihodilo, rozmlouvala živě o vedlejších záležitostech.
Zvláště Levin a Kiti cítili se toho večera velice šťastnými a
zamilovanými. A poněvadž byli šťastni svou láskou, domnívali
se, že štěstí jejich musí působiti nepříjemně na ty, kteří také si
přáli býti podobně šťastnými, ale nemohli, a proto se za své štěstí
styděli.

„Pamatujte na mé slovo. Alexandr nepřijede,“ prohodila
stará kněžna.

Toho večera čekali po dráze Štěpána Arkáďjeviče, a starý
kníže psal, že snad také přijede.

„A já vím, proč,“ pokračovala kněžna. „Říká, že novomanželé
pro první dobu mají býti zůstaveni sobě.“

„Papa i tak nás již zůstavil. Už jsme ho dávno neviděli,“
namítla Kiti. „A ostatně, jací jsme my novomanželé? My jsme už
tak staří.“

„Ale jestliže nepřijede, to i já se s vámi rozloučím, děti,“
vzdychla si a teskně promluvila kněžna.

„Ale co to myslíte, mama,“ obrátily se k ní obě dcery.
„Jen si pomysli, jak je jemu? Vždyť nyní.,..“
A hlas staré kněžny náhle zcela neočekávaně se zachvěl.
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Dcery umlkly a pohlédly na sebe. „Mama si vždycky najde něco
smutného,“ řekly si ony pohledem; vědělyť, že kněžně, ač jí bylo u
dcery příjemno a ač měla za to, že jest jí zde třeba, bylo nad míru
smutno při pomyšlení na sebe i na muže, hlavně od té doby, co
provdali poslední milovanou dceru, a rodné hnízdo osiřelo.

„Co pak, Agafje Michajlovno,“ optala se z nenadání Kiti staré
chůvy, jež vstoupila na balkon s tajemným pohledem a
nepokojným výrazem v tváři.

„Jak to bude s večeří?“
„Ah ano!“ zvolala Dolli, „jdi a obstarej, čeho bude třeba, a já

půjdu zatím s Grišou opakovat jeho úkol. Vždyť dnes ještě ničeho
nedělal.“

„Ah, to patří mně ! Ne Dolli, já půjdu sám,“ zvolal Levin
rychle vstávaje.

Griša, jenž už vstoupil do gymnasia, měl opakovali o
prázdninách některé úkoly. Darja Alexandrovna, jež v Moskvě
sama opakovala se synem úkoly z latinského jazyka, učinila si,
když přijela k Levinovi, za pravidlo, že bude aspoň jednou denně
opakovali se synem nejobtížnější části z aritmetiky a z latiny.
Levin se nabídl, že ji zastane; ale když poslechla jednou výklady
Levina a zpozorovala, že nevysvětluje vše tak, jako vysvětloval
synovi učitel v Moskvě, oznámila Levinu s ostýchavostí sice a se
strachem, aby ho neurazila, nicméně však rozhodně, že se úkoly
musí řešiti tak, jak to činil učitel, a že se tedy bude raději sama
opět se synem učiti. Levin se mrzel i na Štěpána Arkáďjeviče, že
z nevšímavosti nedohlíží sám k vyučování a ponechává to matce,
jež tomu nerozumí, mrzel se i na učitele, že tak špatně vyučují děti;
ale švakrové slíbil, že bude Grišu učiti tak, jak si toho ona přeje.
Vyučoval tedy Grišu nadále už ne podle svého, nýbrž dle knihy,
následkem toho ztratil .zálibu pro učení a často na ně zapomínal.
Tak se stalo i dnes.

S těmi slovy odešel Levin ke Grišovi.
Podobný rozhovor rozpředl se mezi Váreňkou a Kiti. „Nikoli,

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
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Dolli, půjdu sám a ty zde zůstaň,“ nabízel se švakrové. „Projdeme
všechno po pořádku podle knihy. Jen až Stiva přijede, pak
odejdeme na hon a tu vynechám několik hodin.“

S těmi slovy odešel Levin ke Grišovi.
Podobný rozhovor rozpředl se mezi Váreňkou a Kiti.

Váreňka si dovedla vyhledati užitečné zaměstnání i ve šťastné,
řádně upravené domácnosti Levinových. „Postarám se sama o
večeři a vy sedte,“ obrátila se ke Kiti a přistoupila k Agafji
Michajlovně.

„Ach, může být, že nedostali kuřat. Tedy ať vezmou naše …“
pravila Kiti.

„Promluvím o tom s Agafji Michajlovnou,“ odpověděla
Váreňka a odešla s ní.

„Jaká to milá dívka!“ zvolala kněžna.
„Ne toliko milá, maman, nýbrž zrovna anděl, jakých málo na

světě.“
„Vy tedy dnes čekáte Štěpána Arkáďjeviče ?“ vložil se do řeči

Sergěj Ivánovič, jenž si patrně nepřál dalšího hovoru o Váreňce.
„Těžko by bylo nalézti dva švakry. kteří by si byli méně podobni,“
započal nový rozhovor s jemným úsměvem. ,,Jeden jako na
dlátkách, pohybující se pouze ve společnosti jako ryba ve vodě;
druhý — náš Kosťa — živý, bystrý, pro všechno citlivý, ale jakmile
se octne ve společnosti, bud ztme, anebo sebou hází nesmyslně,
jako ryba na blátě.“

„Pravda, je velice lehkomyslný,“ přisvědčila kněžna,
obracejíc se k Sergeji Ivánoviči. „Chtěla jsem vás právě sama
poprosit, abyste s ním promluvil, že ona, (při tom ukázala na Kiti)
nemůže zde zůstat a musí nezbytně přijeti do Moskvy. On říká, že
sem vezme lékaře …“

„Maman, on udělá všechno, se vším souhlasí,“ namítla Kiti,
rozmrzelá na matku proto, že se v této záležitosti utíkala se svými
žalobami k Sergěji Ivánoviči.

ANNA KARENINA
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Uprostřed rozmluvy zaslechli z aleje frkání koní a skřípot kol
po štěrku.

Dříve, než mohla Dolli vstát a vyjíti muži vstříc, vyskočil už
Levin oknem z komnaty, ve které se učil Griša, a sesadil i Grišu.

„To je Stiva!“ křikl pod balkonem Levin. „My jsme všechno
zopakovali, Dolli, neboj se!“ dodal ihned a jako hošík dal se k aleji
do běhu naproti kočáru.

„Is, ea, id, ejus, ejus, ejus“ — pokřikoval Griša, poskakuje po
aleji.

„A ještě někdo s ním. Dojista papa!“ křiknul Levin, stanuv
na počátku aleje. „Kiti, nechoď po těch příkrých schodech; obejdi
kolem.“

Levin se však zmýlil, pokládaje druhého pána, jenž seděl v
kočáře, za starého knížete. Když se kočár přiblížil, spatřil vedle
Štěpána Arkáďjeviče na místo starého knížete hezkého, plného,
mladého člověka ve skotské čapce s dlouhými stuhami v zadu. Byl
to Váseňka Veslovský, vzdálenější příbuzný Sčerbackých, jeden
ze lvů petrohradsko-moskevského vznešeného světa, „roztomilý
člověk a náruživý lovec,“ jak ho představoval Štěpán Arkáďjevič.

Nedávaje se mýliti zklamáním, jež zavinil, přijížděje na míste
starého knížete, pozdravil se Veslovský rozmarně s Levinem,
jemuž připomenul, kdy se už seznámili, pak zdvihl do kočáru
Grišu a přesadil ho přes psa, jehož vezl s sebou Štěpán
Arkáďjevič.

Levin nesedl do kočáru, nýbrž kráčel za ním. Trochu ho
zamrzelo, že starý kníže nepřijel. Neboť čím více ho poznával, tím
více ho miloval. Mimo to mu bylo nepříjemno, že se tu objevil
onen Váseňka Veslovský, Člověk úplně cizí a zbytečný. A ještě
cizejším a zbytečnějším se mu představil v tu chvíli, když Levin
došel k podjezdu, u něhož se shromáždila celá oživená společnost
vzrostlých i dětí, a zpozoroval, jak Váseňka Veslovský obzvláště
lichotovým a galantním způsobem líbal Kitinu ruku.

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

30
www.eknizky.sk



„Vždyť my jsme příbuzni s vaší ženou a mimo to staří známí,“
vysvětloval Váseňka Veslovský, pevně opět tiskna ruku Levinu.

„Je letos mnoho ptactva?“ obrátil se k Levinu Štěpán
Arkáďjevič, jenž nemohl býti hotov s vítáním. „Přijeli jsme k tobě
s hrozně vražednými úmysly.“ — „Ovšem, maman, nebyli v
Moskvě od té doby.“ — „Nu, Taňo, tu máš ty! — Ach, sáhni, buď
tak dobrý, tam do zadu v kočáře…“ mluvil najednou na všechny
strany. „Ty jsi se spravila, Dollinko !“ obrátil se k ženě, a znova jí
líbal ruku, jíž nevypouštěl ze své ruky, a poklepával na ni druhou
rukou.

Levin, jenž před chvilkou byl ještě v nejlepší míře, pohlížel
nyní zamračeně na všechny a nic se mu nelíbilo.

„Koho líbal včera týmiž rty?“ pomyslil se, hledě jak se Štěpán
Arkáďjevič rozplývá něžností před ženou. Pohlédl na Dolli, a také
se mu nelíbila.

„Vždyť nevěří v jeho lásku. Čemu se tedy tak raduje? Je to
odporné!“ myslil si Levin.

Obrátil oči na kněžnu, jež mu byla před chvílí ještě tak milá,
avšak nyní se mu nelíbilo, že onoho Váseňku s pentlemi vítala
jakoby ve svém domě.

Ba i Sergěj Ivánovič, jenž vyšel také před dům, zdá se mu
protivný, protože vítal Štěpána Arkáďjeviče s líčenou
přívětivostí, ačkoli Levin věděl, že neměl Oblonského rád a
nechoval k němu úcty.

I Váreňka se mu zdála odpornou, když se s výrazem sainte
nitouche seznamovala s oním panem, ač Levin věděl, že jen
pomýšlí, jak by se vdala.

Ale nejprotivnější byla mu Kiti, protože se ihned vpravila v
onen ton radosti, jejž projevoval onen pán, který na svůj příjezd
do vesnice pohlížel jako na nějaký svátek pro sebe i pro zdejší
obyvatele. Zvlášť protivný byl Levinu onen nezvyklý úsměv, jímž
Kiti odpovídala na jeho úsměvy.

Za hlučného rozhovoru ubírala se celá společnost do vnitř
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domu; jakmile se však všichni usadili, Levin se vytratil a odešel z
domu.

Kiti zpozorovala, že se mužovi něco přihodilo. Ráda by byla
s ním promluvila o samotě, ale Levin chvátal od ní prohodiv,
že musí jíti do kanceláře. Dávno se mu hospodářské záležitosti
už nezdály tak důležitými, jako právě nyní. „Oni tam mají pořád
svátek,“ pomyslil si; „ale tady jsou plné ruce práce, která nemůže
čekat, a bez níž bychom nemohli býti živi.“

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
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VII.

Levin se vrátil domů, teprve když poslali pro něho, aby šel k
večeři. Na schodech stála Kiti s Agafji Michajlovnou a radily se,
jaká vína mají podati k večeři.

„Načpak takové cavyky? Dejte, co se vždycky dává.“
„Ne, vždyť Stiva nepije… Kosťo, počkej, co je ti ?“ volala Kiti,

spěchajíc za ním. Ale Levin, jako by neslyšel, vzdálil se rychlým,
velkým krokem do jídelny a hned se vmísil do hlučného,
všeobecného rozhovoru, jejž tam vedli hlavně Váseňka Veslovský
a Štěpán Arkáďjevič.

„Jak tedy? Jedeme zítra na hon?“ optal se Štěpán Arkáďjevič.
,,Jedme, prosím vás,“ žadonil Veslovský, a přesedl si při tom

na druhou židli, bokem k lenochu, podloživ pod sebe tučnou
nohu.

„S radostí, jeďme. Byl jste letos už na lovu?“ odpovídal Levin
Veslovskému, dívaje se pozorně na jeho nohu a tváře se nápadně
laskavým. Přetvářku tu dobře už znala Kiti a Levinu rozhodně
neslušela. „Na sluky, nevím, přijdeme-li, ale bekasinů je
množství. Jen že budeme musit vyjeti záhy ráno. Nebudete
unaven? Ty nejsi unaven, Stivo?“

„Já unaven? nikdy jsem se ještě neunavil. Nespěme celou
noc! Pojďme na procházku!“

„A opravdu, nechoďme spat! Výtečně!“ souhlasil Veslovský.
„Ó, o tom jsme přesvědčeni, že můžeš nespat a jiným nedati

spat,“ prohodila Dolli s onou, jedva patrnou ironií, bez níž se k
muži nyní skoro ani neobracela. „Ale mně se zdá, že je už čas … Já
jdu, já nevečeřím.“

„Ne, posed ještě, Dollinko,“ zdržoval ji Štěpán Arkáďjevič
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a odebral se k ní na druhou stranu velkého stolu, na němž se
večeřelo. „Co ti toho ještě napovídám!“

„Dojista nic.“
„Víš-li pak, že Veslovský byl u Anny. A opět k nim pojede.

Jsou tu nedaleko, všeho všudy sedmdesát verst. Já k nim také
zajedu. Veslovský, pojď sem!“

Váseňka se odebral k damám a sedl si vedle Kiti.
„Ach, povězte nám, prosím vás; vy jste byl u nich? Co dělá

Anna?“ obrátila se k němu Darja Alexandrovna.
Levin zůstal u druhého konce stolu a nepřestávaje

rozmlouvati s kněžnou a s Váreňkou, pozoroval, že se mezi
Štěpánem Arkáďjevičem, Dolli, Kiti a Váseňkou rozpřádal čilý,
tajemný hovor. Ba, nejen tajemný rozhovor, Levin pozoroval na
tváři své ženy stopy upřímného citu v tu dobu, když upjatě
hleděla v hezkou tvář Váseňky, jenž cosi velmi živě vypravoval.

„Velmi pěkně si vše zařídili,“ vypravoval Váseňka o
Vronském a Anně. „Nechci ovšem nikoho posuzovali, ale v jejich
domácnosti se cítí člověk jako v rodině.“

„A co zamýšlejí dále?“
„Na zimu se chtějí, tuším, přestěhovati do Moskvy.“

„Kdybychom se tak mohli u nich sjeti, to by bylo příjemno. Kdy k
nim hodláš přijeti?“ ptal se Štěpán Arkáďjevič Váseňky.

„Budu u nich celý červenec.“
„Což ty, pojedeš k nim?“ obrátil se Štěpán Arkáďjevič k ženě.
„Dávno jsem na to pomýšlela, a pojedu rozhodně,“

odpověděla Dolli. „Mně je jí líto, já ji znám. Je to znamenitá osoba.
Pojedu sama, až ty odejedeš, a nebudu tím nikomu překážet. Bude
i lépe bez tebe.“

„Výborně,“ zvolal Štěpán Arkáďjevič. „A což ty, Kiti?“
„Já? Proč bych já tam jezdila?“ odpověděla Kiti a celá uzardělá

se ohlédla na muže.
„Což vy jste také známa s Annou Arkáďjevnou ?“ otázal se jí

Veslovský. „Je to nadmíru vábná ženština.“
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„Ano,“ prohodila Kiti, ještě více se červenajíc, vstala a přešla
k mužovi.

„Zítra tedy pojedeš na hon?“ ptala se ho.
Jeho žárlivost vzrostla za těch několik minut, zvláště

následkem ruměnce, jenž se rozlil po její tváři, když promluvila
s Veslovským, u vysoké míře. Naslouchaje nyní její slovům,
rozuměl jim už po svém. Když si později na to vzpomněl, nemohl
pochopiti, proč se mu nyní zdálo tak jasně, že, ptá-li se, pojede-
li na hon, zajímá ji to jen proto, aby věděla, způsobí-li tu radost
Váseňkovi Veslovskému, do něhož podle jeho mínění už byla
zamilována.

„Ano, pojedu,“ odvětil jí nepřirozeným, jemu samému
protivným hlasem.

„Lépe, kdybyste zítřejší den ztrávili zde; vždyť Dolli skoro ani
nespatřila muže. Na hon můžete jeti pozejtří,“ mínila Kiti.

Smysl Kitiných slov vykládal si Levin už takto: „Neodlučuj
mne od něho. Že ty odejedeš, je mi lhostejno, ale dej užiti rozkoše
ve společnosti toho rozmilého, mladého člověka.“

„Ach, přeješ-li si, zdržíme se zítra,“ vyslovil s obzvláštní
laskavostí Levin.

Váseňka, jenž neměl ani tušení o těch mukách, jež působil
zde svou přítomností, vstal hned za Kiti od stolu a provázeje ji
usmívajícím se, laskavým pohledem, kráčel jí v zápětí.

Levin spatřil onen pohled. Zbledl, asi minutu nemohl
popadnouti dechu. „Jak si může dovoliti, pohlížeti tak na mou
ženu!“ kypělo to v něm.

„Tedy zítra? Pojeďme, buďte tak laskav,“ oslovil Levina
Váseňka, a sedaje vedle něho na židli, podložil si opět dle svého
návyku nohu pod sebe.

A řevnivost Levina ještě vzrostla. Již se pokládal za
oklamaného muže, jehož mají žena a milovník jen. proto
zapotřebí, aby se jim staral o pohodlí života a zábavu … Ale přes to
dovedl přívětivě, jak se na hospodáře sluší, vyptávati se Váseňky
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na jeho lovecké příhody, na jeho zbraně, boty, a vyslovil souhlas
se zítřejším honem.

Na štěstí Levina stará kněžna ukončila jeho muka tím, že
sama vstala a vybídla i Kiti, aby šla spat. Ale ani to se neobešlo
bez nového bodnutí pro Levina. Váseňka, když se loučil s
hostitelkou, chtěl jí pocelovat opět ruku. Ale Kiti se zapálila a
s naivní nezdvořilostí, za kterouž se jí pak dostalo od matky
pokárání, prohodila, odstraňujíc ruku:

„U nás to není zvykem.“
V očích Levina byla Kiti vinna tím, že dala dojíti k takovému

chování se Veslovského, a ještě více tím, že tak nejapně dala na
jevo, že se jí ono chování nelíbí.

„Kdo pak by nyní myslil na spaní!“ zvolal Štěpán Arkáďjevič,
jenž se po několika vypitých při večeři pohárech vína nacházel ve
své nejpříjemnější a nejpoetičtější náladě. „Pohled, Kiti,“ mluvil
dále, ukazuje na lunu, jež vycházela nad korunami lip, „jaká to
rozkoš! Veslovský, to je chvíle k serenádě. Víš-li pak, on má
znamenitý hlas; cestou jsme spolu zpívali. Přivezl s sebou krásné
písně, dvě zcela nové. Takhle zazpívat duetto s Varvarou
Andrejevnou.“

Když už všichni odešli, procházel se Štěpán Arkáďjevič
dlouho ještě s Veslovským po aleji a bylo slyšeli, jak se pokoušejí
zazpívati spolu novou romanci.

Levin, celý zamračený, seděl na křesle v ženině ložnici a
naslouchaje melodii nové romance, úporně mlčel při otázkách
ženiných, co se mu přihodilo; ale když se ho konečně optala ona
s ostýchavým úsměvem: „Snad se ti něco nezalíbilo na
Veslovském?“ tu nevydržel déle a pověděl vše. Poněvadž pak to,
co tu povídal, ho uráželo, stával se čím dále, tím více
podrážděným.

Stál před Kiti s očima strašně se blýskajícíma zpod
nachmuřených brv a tiskl k prsům silné ruce, jako by napínal
všechny své síly, aby se zdržel. Výraz jeho tváře býval by surový,
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ano hrubý, kdyby se na ní nebyly zračily stopy strádání, které ji
dojímalo. Jeho čelisti se třásly a hlas se trhal.

„Nemysli si, že jsem žárliv: to je mrzké slovo. Nemohu žárlit a
věřiti, že by… Nemohu nijak vyslovit, co cítím, ale je to hrozné…
Nežárlím, ale jsem uražen, jsem snížen tím, že si někdo smí
pomyslit, že si smí dovolit pohlížeti na tebe takovýma očima…“

„Ale jakýma to očima?“ otázala se Kiti, jež se upřímně
snažila, aby si připamatovala všechny řeči, všechny pohyby
dnešního večera, všechny jich odstíny.

V hloubi duše sice shledávala, že se cosi přihodilo právě v
ten okamžik, když Veslovský přešel za ní k druhému konci stolu,
ale netroufala si ani sobě se k tomu přiznali, tím méně mohla
podezření své sděliti muži, nebol by tím zvýšila jeho strádání.

„Ale, co by ho jen mohlo vábiti ke mně, co je na mně?“
„Ach!“ vzkřiknul Levin a chopil se za hlavu. „Kdybys raději

nemluvila… Tak tedy, kdybys byla svůdnějďí…!
„Ale ne, Kosťo, počkej přec, poslyš mne!“ tvrdila Kiti, hledíc

na něho s výrazem hluboce procítěného soucitu. „Nuže, co si tedy
můžeš myslit? Vždyť není pro mne nikoho na světě, není a není!…
Nu dobrá, chceš, abych nikoho neviděla?“

V prvním okamžiku cítila se jeho řevnivostí uraženou;
horšila se, že nepatrná, zhola nevinná zábava je jí zapovězena; nyní
však byla odhodlána vzdáti se nejen podobných maličkostí, nýbrž
všeho, jen aby byl klidným, aby ho zbavila muk, jež ho soužila.

„Jen si představ úžas a komičnost mého postavení,“
pokračoval Levin zoufalým šepotem; „on je v mém domě,
neslušného vlastně ničeho se nedopustil kromě oné volnosti a
nezpůsobu, že si podkládá nohu pod sebe. Má to patrně za výraz
dobrého tonu a mně nezbývá, než chovati se k němu přívětivě.“

„Poslouchej, Kosťo, ty přeháníš,“ chlácholila ho Kiti, jež
plesala v duchu nad tou silou lásky, jež se vyjadřovala nyní v jeho
řevnivosti.

„To nejhroznější je, že ty jsi nyní právě takovou, jako vždy, a
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že nyní, když jsi pro mne takovou svatostí, jsme tak šťastni, tak
neobyčejně šťastni, že najednou takový neřád… Vlastně ne neřád,
proč pak mu spílám? Mně do něho nic není. Ale proč má tím trpět
mé a tvé štěstí?…“

„Poslouchej, já už vím, kde je toho příčina,“ počala Kiti.
„Kde, kde?“
„Pozorovala jsem, jak jsi se díval, když jsme rozmlouvali při

večeři.“
„Nu ovšem, ovšem!“ souhlasil zděšeně Levin.
Kiti mu pověděla, o čem rozmlouvali. Dech se jí krátil, když

opětovala vše to, co se mluvilo v jídelně. Levin pomlčel, pak se
zahleděl do její bledé, zděšené tváře a náhle se chopil za hlavu.

„Káfo! Já jsem tě utrápil! Holoubku, odpusť mi! To je
šílenství! Káťo, já jsem svrchovaně vinen. A jak jen jsem se mohl
pro takovou hloupost tak mučit.“

„Naopak, mně je tebe líto.“
„Mne ? Mne ? Že jsem blázen!… Ale proč ty máš trpět? Hrůza

mne obchází, vzpomenu-li si, že každý nahodilý člověk může
ztroskotati naše štěstí.“

„Inu ovšem, to právě je mrzuté…“
„Ne, naschvál ho tedy zdržím na celé léto a budu ho uctívati

samou přívětivostí a líbezností,“ sliboval Levin, líbaje ženě ruce.
„Uvidíš! Zítra… Ach, pravda, zítra jedeme.“
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VIII.

Ráno druhého dne dámy ještě nevstávaly, když lovecké equipáže,
linějka a vozík stály již u podjezdu, a Lasička, která se ihned
dovtípila, že se jede na hon, a proto od časného rána kňučela a
radostí skákala, seděla nyní na kozlíku vedle kočího a nepokojně
i nespokojeně pohlížela na dvéře, z nichž stále ještě nevycházeli
lovci. První vyšel z domu Váseňka Veslovský. Měl na sobě nové,
vysoké boty, jež mu sahaly do polovice tlustých stehen, zelenou
bluzu, přepásanou novou kabelkou na patrony, doposud
páchnoucí juchtovinou, na hlavě měl skotskou čapku s pentlemi,
a v ruce novou anglickou pušku bez kroužků a bez řemene.
Lasička seskočila a vítala ho, poskakujíc vedle něho a zeptala se
ho svým způsobem, brzo-li přijdou ostatní. Poněvadž však
neobdržela odpovědi, vrátila se na své místo a tiše si ulehla, při
čemž hlavu položila na bok a vzpřímila jedno ucho. Konečně se
dvéře hřmotně rozevřely, z nich vyletěl žlutostrakatý pointer Krak
Štěpána ArkácTjeviče, zavrtěl se a poskočil si na svěžím vzdu-
chu, a za ním vyšel sám Štěpán Arkáďjevič s dvojkou v ruce a s
doutníkem v ústech. „Tubó, tubó, Kraku!“ volal laskavě na psa,
jenž na něho vyskakoval, opíraje se mu tlapami o život, o prsa a
chytaje se za brašnu. Na nohou měl poršně a podvertky, na sobě
staré, potrhané kalhoty a kraťoučký kabát. Na hlavě mu seděly
trosky jakéhosi klobouku, ale puška dle nejnovější soustavy jen
se leskla, brašna pak a kabelka na patrony, ač byly už ošumělé,
prozrazovaly přece velmi důkladnou práci.

Váseňka Veslovský nemohl s počátku pochopit této pravé
lovecké vyfintěnosti — býti totiž v hadrech, ale lovecké náčiní aby
bylo nejlepší jakosti. Teprve, když spatřil Štěpána Arkáďjeviče,
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jak se v oněch hadrech skví svojí elegantností, svou tučnou,
veselou, bárskou postavou, postihl její krásu a rozhodl se, že se k
příštímu lionu obleče také tak.

„A co hospodář nejde?“ optal se Veslovský.
„Mladá žena,“ usmál se Štěpán Arkáďjevič.
„Ovšem, a jaká rozmilá!“
„Byl už oblečen. Bezpochyby běžel opět k ní.“
Štěpán Arkáďjevič uhodl. Levin zašel ještě jednou k ženě

a ptal se jí poznovu, odpustila-li mu opravdu jeho včerejší
hloupost, a pak jí chtěl ještě jednou vložit na srdce, aby byla pro
všecko na světě co možná na sebe nejopatrnější. Zejména aby se
držela opodál dětí, aby do ní nějak nevrazily. Mimo to přál si
uslyšeti ještě jednou z její úst ubezpečení, že se nemrzí na něho, že
odjíždí na dva dni; a konečně ji chtěl požádati, aby mu zítra ráno
zcela jistě poslala po jízdním poslovi zprávu o sobě, aby napsala
třebas jen dvě slovíčka, z nichž by se přesvědčil, že se jí nic
nepřihodilo.

Kiti byla sice jako vždy zarmoucena, že se loučí s mužem na
dva dni; ale když spatřila jeho rozjařenou postavu, jež se jí zdála
ještě větší a statnější v loveckých botách a bílé bluze, a když uzřela
na jeho tváři onen pro ni nesrozumitelný odlesk radostného
vzrušení, jež způsobila nastávající honba, zapomněla pro jeho
radost na svůj zármutek a vesele se s ním rozloučila.

,,Odpusťte, pánové !“ omlouval se Levin, vyběhnuv před
dům. ,,Snídaní uložili do vozu? Proč zapřáhli ryzáka na náruční
stranu? Nu, to je jedno. Lasičko, dej pokoj, jdi lehnout!“

„Pusť je do jalového stáda,“ obrátil se ke skotákovi, jenž na
něho čekal u dveří a ptal se, co dělat s jalovými ovcemi. —
„Odpusťte, ještě jde tamhle jeden zbojník.“

Levin seskočil s linějky, na níž se byl už usadil, a šel vstříc
tesaři, jenž přicházel k podjezdu se sáhovkou v rukou.

„Vidíš, včera jsi do kanceláře nepřišel, a nyní mne zdržuješ.
Co tedy ?“
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„Dovolte nám udělali ještě jeden obrat při schodech. Přidali
bychom tři stupínky. Zrovna se to tak hodí. A bude se pak
mnohem pohodlněji chodit.“

„Proč jsi mne neposlech’?“ odpověděl mrzutě Levin. „Řekl
jsem ti přec, abys napřed uložil postranice a v nich vytesal stupně.
Nyní to nenapravíš. Dělej, jak jsem přikázal. Tesej nové!“

Jednalo se o to, že v novém domku, jejž Levin stavěl, tesař
pokazil schody. Sestavil je na dvoře, aniž byl výšku, jak náleží,
rozměřil, a když pak schody postavil na místo, byly všechny
stupně spádné. Aby tomu odpomohl, chtěl nyní tesař k hotovým
už, pokaženým schodům přidati ještě tři stupně.

„Tak by to bylo o mnoho lépe.“
„Ale kam pak to přijdeš, přidáš-li ještě tři stupně.“ „Nemějte

starosti,“ namítl tesař s nedbalým úsměvem. „Zrovna do patra
vysáhne. Jak začneme zdola,“ vykládal tesař sebevědomými gesty,
„tak to půjde, půjde a zrovna přijdeme.“

„Ale vždyť potom budou schody o tři stupínky delší… Oč
pak se tedy budou schody opírat?“

„Právě jak zdola začneme, tak půjdou zrovna nahoru,“ stál
tesař tvrdošíjně na svém.

„Pod strop půjdou a přilehnou na zeď.“
„Ale jak pak. Vždyť půjdou zdola. Půjdou a přijdou zrovna

nahoru.“
Levin vytáhl nabiják a jal se mu v písku rýsovati schody.
„Nu vidíš?“
„Jak ráčíte poručit,“ promluvil tesař, jehož oči se náhle

vyjasnily, poněvadž pochopil konečně, oč se jedná. „Už vidím, že
nezbývá, než tesati nové.“

„Tedy dělej, jak jsem poručil,“ křiknul ještě Levin, sedaje
opět na linějku. „Jedl Drž psy, Filippe!“

Levin, maje nyní za zády všechny rodinné a hospodářské
starosti, pocítil náhle, jak neobyčejně příjemným jest život a
lovecká nedočkavost tak na něho působila, že mu nebylo vůbec
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ani do řeči. Pociťoval v sobě onu rozčilenost, již zakouší každý
lovec, když se blíží k cíli, a jež mu nedovoluje, pomýšleti na cokoli
jiného. Jediné, co ho nyní bavilo, byly otázky, najdou-li co na
Kolpenském močále, bude-li Lasička lépe honit než Krak aneb
hůře, a bude-li míti dnes při střelbě štěstí. Nerad by se zahanbil
před cizím hostem. Také ho napadlo: „Což, jestliže Oblonský
zastřelí víc než já?“

Podobné pocity zakoušel i Oblonský a proto byl také mlčeliv.
Pouze Váseňka Veslovský nepřestával vesele žvatlat. Když ho nyní
Levin poslouchal, nemohl si odpustit, že byl k němu včera tak
nespravedliv. Váseňka byl opravdu milý člověk, prostý,
dobromyslný a veselý. Kdyby se byl s ním Levin sešel za svobodna,
byli by se dojista spřátelili. Trochu se na něm Levinu ovšem
nelíbilo, že pohlížel na život, jako by byl věčně svátek, a pak jakási
elegantní smělost. Levinu se zdálo, jako by si Veslovský mnoho
na tom zakládal, že má dlouhé nehty, skotskou čapku, a mnoho
tomu podobného; ale vše to mohlo se mu odpustit pro jeho
dobromyslnost a řádnost. Levinu se líbilo jeho vychování, jeho
správná francouzská a anglická výslovnost, a konečné to, že byl
člověkem téhož kruhu jako on.

Veslovskému se velice líbil etepní, donský kůň, jenž byl
připřažen s levé strany. Nemohl se ho nachváliti: „Jaká rozkoš
projeti se po stepi na stepním koni! Co myslíte ? Není-liž pravda?“
obracel se k Levinu. V jízdě na stepním koni představoval si něco
divokého, poetického, ale smyslu v tom vlastně nebylo nijakého;
ale jeho naivnost ve spojení s jeho ztepilostí, milým úsměvem
a graciosními pohyby byla velmi půvabna. Vůbec Levinu bylo
příjemno v jeho společnosti, buď že jeho povaha mu byla
sympathickou, aneb že úmyslně v něm vyhledával dobré stránky,
jen aby zahladil, čím se včera proti němu provinil.

Když odejeli asi tři versty, zpozoroval náhle Veslovský, že
nemá doutníků ani peněženky, a nemohl určiti, ztratil-li je cestou,
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anebo zapomněl doma na stole. V peněžence bylo tři sta
sedmdesát rublů, a proto nebylo možná nechati to jen tak.

„Poslechněte, Levine, já sednu na toho donského koně a
pojedu domů. To bude výtečné. Co myslíte?“ navrhoval
Veslovský a již se chystal vskočit na koně.

„Proč byste sám jezdil?“ odpověděl Levin, jenž hádal, že
Váseňka bude míti dobrých šest pudů váhy. „Pošlu kočího.“

Kočí odejel na přípřežném koni, a Levin jel nyní sám s párem
koní.
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IX.

„Nu, jaký máš vlastně plán? Pověz nám dopodrobna,“ otázal se
Štěpán Arkáďjevič.

„Plán je následující: Nyní jedeme do Gvozděva. Před
Gvozděvem je močál, kde se drží sluky, za Gvozděvem pak se
táhnou močály, kde je hojnost bekasinů, a časem se držívají i
sluky. Ted je horko; k večeru přijedeme — je tam dvacet verst —
vezmeme jeden močál; tam přenocujeme a časně z rána přejdeme
na velký močál.“

„Což po cestě nebude nic?“
„Bylo by; ale zdrželi bychom se, a pak je parno. Jsou to dvě

rozkošná místečka, ale sotva v nich nyní co bude.“
Levinu samému se chtělo zajíti na ta místečka; ale místečka

byla nedaleko od domu, mohl si tedy k nim zajeti, kdykoli se
mu zlíbí; a mimo to byla příliš malá, tak že tři by neměli kde
střílet. Proto klamal své přátele, tvrdě, že tam sotva co bude. Brzy
na to přijeli k neveliké bažině. Levin chtěl jeti dále, ale zkušené
myslivecké oko Štěpána Arkáďjeviče ihned zpozorovalo močálek,
jejž bylo viděti s cesty.

„Což abychom tam zajeli?“ prohodil ukazuje na močál.
„Levine, budte tak dobrý! Ach to bude znamenité!“ jal se

prosit Váseňka Veslovský a Levinu nezbylo, než svoliti.
Sotva že povoz stanul, už byli psi dole a, předhánějíce jeden

druhého, letěli k bažině.
„Kraku! Lasičko !…“
Psi se vrátili.
„Třem tu bude těsno, já zde počkám,“ prohodil Levin maje
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za to, že nenajdou ničeho kromě kolih, které psi už vyplašili, a jež
žalostně kvílely nad močálem, převracejíce se v letu.

„Ale proč! Pojdme, Levine, pojdme pohromadě!“ zval ho
Veslovský.

„Opravdu málo místa. Lasičko, nazpět! Lasičko! Vždyť
budete míti dost jednoho psa.“

Levin zůstal u linějky a závistivě pohlížel na lovce. Lovci
prošli celý močálek. Kromě slípky a kolih, z nichž jednu zastřelil
Veslovský, nenašli tam ničeho.

„Tak vidíte, že jsem neříkal jen proto, že by mně bylo líto
toho močálku,“ pravil Levin, když se vrátili. „Jen čas tak tratíme.“

„Proč pak; i to je příjemno. Viděl jste?“ chlubil se Veslovský,
vylézaje nemotorně na linějku s puškou a kolihou v rukou. „Jak
jsem ji znamenitě střelil! Není-liž pravda? A což, brzo už
přijedeme k tomu pravému?“

Náhle sebou koně škubli. Levin se udeřil hlavou o hlaveň
něčí pušky a rozlehl se výstřel. Výstřel se vlastně rozlehl dříve,
ale Levinu se to tak zdálo. Stalo se to tím, že Váseňka Veslovský,
spouštěje kohoutky, tiskl péro levé hlavně a spouštěl pravý
kohoutek. Náboj vletěl do země a nikomu neublížil. Štěpán
Arkáďjevič zakýval hlavou a káravě se usmál na Veslovského.
Levinu se však nedostalo smělosti, aby ho pokáral. Za jedno by
se zdálo, že příčinou výtky bylo nebezpečí, které už minulo, a
boule, jež mu naskočila na čele; a za druhé Veslovský byl zprvu tak
naivně zarmoucen svou neopatrností, a pak se smál tak upřímně a
nakažlivě způsobenému jím všeobecnému zděšení, že se ani Levin
nemohl zdrže ti smíchu.

Když přijížděli k druhému močálu, jenž byl dosti veliký a
byl by vzal mnoho času, přemlouval Levin své společníky, aby
neslézali. Ale Veslovský ho zase uprosil. Ježto močál byl úzký,
zůstal Levin, jako pečlivý a laskavý hostitel opět u povozu.

Krak sotva že přiběhl k bažině, táhl přimo ke kopečkům.
Váseňka Veslovský první chvátal za psem. Štěpán Arkáďjevič byl
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ještě daleko, když už vyletěla sluka. Veslovský se jí chybil a sluka
zapadla na nekosené louce. Tuto sluku ponechali Veslovskému.
Krak ji opět našel, stál na ní, Veslovský ji zabil a vrátil se k povozu.

„Jděte nyní vy, a já zůstanu u koní,“ vybízel Levina.
Levina se už zmocňovala lovecká závist. Odevzdal oprati

Veslovskému a šel k močálu.
Lasička, jež už dávno kňučela a žalovala na nespravedlnost,

hnala se přímo k místu plnému ostřicových kopečků, kde Levin
věděl, že jistě budou sluky a kam Krak ještě nezašel.

„Proč pak na ni nezavoláš?“ křiknul Štěpán Arkáďjevič.
„Ona je nevyplaší,“ odpověděl Levin, pohlížeje se zálibou na

psa a chvátaje za ním.
Čím více se Lasička blížila k známému jí místu, tím se stávala

opatrnější. Malinký bahenní ptáček popletl ji na okamžik. Obešla
jeden kruh před kopečky, započala druhý, ale náhle se zachvěla a
z trnula.

„Pojď honem, Stivo !“ zvolal Levin, cítě, jak mu srdce v prsou
začíná mocněji bíti, a jak z nenadání všemožné zvuky, bez ohledu
na vzdálenost, počínají v nepořádku, ale jasně doléhati k jeho
napjatým uším, v nichž jako by se byla náhle otevřela nějaká
záklopka. Slyšel kroky Štěpána Arkáďjeviče, jež se mu zdály
vzdáleným dusotem koňským, slyšel křehký zvuk lámajícího se
pod jeho nohou kopečku, na jehož kraj nastoupil, a zvuk ten
pokládal za vzdálený třepot křídel sluky. Slyšel také nedaleko za
sebou jakési šplíchání ve vodě, jež si však nemohl vysvětliti.

Pátraje po suchém kopečku, na nějž by mohl překročiti, blížil
se pomalu k ohaři.

„Pil!“
Nebyla to sluka, nýbrž bekasin vyletěl před samým nosem

Lasičky. Levin zdvihl pušku, ale právě když mířil, ozvalo se za ním
opět ono šplíchání, jež se patrně blížilo, a k němu se přidružil
hlas Veslovského, cosi divně vykřikujícího. Levin viděl, že míří
bekasínu příliš do zadu ale přece vystřelil.
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Když se přesvědčil, že chybil, ohlédl se a viděl, že koně s
linějkou nejsou už na cestě, nýbrž v močále.

Veslovský, jenž si přál viděti, jak budou střílet, zajel do
bažiny, v níž uvázli koně i s povozem.

„I kam ho to čert nese!“ zvolal Levin sám k sobě a vrátil se
k zabředlému povozu. „Proč pak jste sem jel?“ řekl mu mrzutě a
křiknuv na kočího, počal osvobozovat koně.

Levin se rozmrzel jednak proto, že mu zkazili výstřel, jednak,
že Veslovský zajel s koňmi do bahna, a hlavně proto, že ani Štěpán
Arkáďjevič, ani Veslovský nepomáhali jemu a kočímu
vypřáhnouti koně, což bylo nezbytno, aby se dostali z bažiny. A
nepomáhali jim proto, že ani jeden, ani druhý neměli ponětí, jak
se koně zapřahují. Neodpovídaje ani slova na ubezpečování
Váseňky, že tam, kudy jel, bylo úplně sucho, pracoval Levin mlčky
s kočím, aby pomohl koním z bažiny. Ale když se rozehřál prací
a pozoroval, jak se Veslovský namáhá a ze všech sil táhne linějku
z močálu, až jedno křídlo u ní zlámal, zastyděl se, že byl patrně
ještě následkem včerejší mrzutosti k Váseňkovi příliš chladným,
a snažil se nyní obzvláštní laskavostí zahladiti svou nevrlost. Když
bylo všechno zas v pořádku a povozy byly připraveny na cestu,
poručil Levin, aby vyndali snídaní.

„Bon appétit — bonne conscience! Ce poulet va tom ber
jusqu’ au fond de mes bottes,“ odříkával francouzský žert
Váseňka, jenž se zas už rozveselil a dojídal právě druhé kuře. „Nu,
nyní je už konec nehodám a všechno půjde, jak se patří. Jen že za
své provinění mám sedět na kozlíku. Není-liž pravda? Co říkáte?
Ne, ne, já jsem Automedon. Podíváte se, jak vás dovezu !“ od-
povídal, nepouštěje z rukou opratí, když ho Levin žádal, aby pustil
na kozlík kočího. „Ne, musím svou vinu vykoupit, a na kozlíku se
mi sedí velmi dobře.“ I jel tedy.

Levin se trochu bál, že umoří koně, zvláště levého ryzáka,
jehož špatně držel. Ale nevolky se podřizoval jeho veselé mysli,
poslouchal písně, jež Veslovský, sedě na kozlíku, prozpěvoval
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celou cestu, aneb se smál jeho anekdotám a imitacím rozmluv, jak
se má jezdit po anglicku four in band. Takovým způsobem, jsouce
po snídaní v nejlepší míře přijeli ke Gvozděvskému močálu.
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X.

Váseňka hnal koně tak, že přijeli k močálu příliš záhy, když bylo
ještě parno.

Když přijeli k velkému močálu, jenž byl hlavním cílem jejich
cesty, přemýšlel Levin nevolky; jak by se zbavil Váseňky, aby mu
nepřekážel při střelbě. Štěpán Arkáďjevič choval patrně totéž
přání; na tváři jeho pozoroval Levin stopy starostlivosti, které
se pozorují u řádného lovce před každým honem, ale vedle
starostlivosti prozrazovala tvář jeho také trochu vrozené mu
dobromyslné chytrosti.

„Jak tedy půjdeme? Močál je znamenitý, to je vidět; hle, i
jestřábi,“ okazoval Štěpán Arkáďjevič na dva veliké ptáky,
vznášející se nad ostřicí. — „Kde jsou jestřábi, jsou patrně i ptáci.“

„Tedy pohleďte, pánové,“ vysvětloval Levin trochu mrzutě
a zamračeně, zatahuje pevněji holínky vysokých bot a prohlížeje
zápalky na ručnici. „Vidíte ono sítí tam?“ Při tom ukazoval na
černající se tmavou zelení ostrůvek v ohromné, bažinaté louce,
táhnoucí se po pravém břehu řeky, a do poloviny posečený.
„Močál započíná hned zde před námi, vidíte tam, co se ostřice
zelená. Odtud se táhne na pravo, tam, kde se koně pasou, jsou
tam kopečky, na nichž se drží sluky; pak dále kolem rákosí k olšině
a odtud k samému mlýnu. Tamhle, vidíš, co se leskne záliv. To
je nejlepší místo. Tam jsem zastřelil jednou sedmnáct bekasinů.
Nyní se rozejdeme se psy na dvě strany, a tam u mlýna se opět
sejdeme.“

„Nuže, kdo půjde na pravo a kdo na levo?“ otázal se Štěpán
Arkáďjevič. „V pravo je močál širší, jděte vy spolu, a já půjdu na
levo,“ dodal jen tak ledabyle.
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„Výborně, my ho přestřílíme! Nuže, pojďme, pojďme,
pojďme!“ souhlasil Váseňka.

Levinu nezbývalo, než se spokojiti a rozešli se.
Sotva že vstoupili na bažinu, oba psi dostali najednou vítr

a táhli k hladině, červenající se rzí. Levinu byl tento opatrný,
neurčitý chod Lasičky povědomý; znal dobře i místo a čekal zde
celé hejno bekasinů.

„Veslovský, držte se v jedné řadě, v jedné řadě,“ nedočkavým
hlasem volal Levin na soudruha, jenž se šplouchal za ním ve vodě.
Od neočekávaného výstřelu na Kolpenském močále stále se
Levin nevolky ohlížel, v jakém směru drží Veslovský ručnici.

,,O mne se nestarejte, nebudu vám překážet.“ Ale Levin se
nevolky staral a stále mu tanula na mysli slova Kitina, když se s
ním loučila: „Hleďte, ať tam jeden druhého nezastřelíte.“ A psi
slídíce každý svým směrem, blížili se víc a více. Levin tak najisto
očekával výlet bekasina, že mlaskot jeho vlastních podpadků,
když je při chůzi vytahoval z rezavého bahna, zdál se mu křikem
bekasina a ruka se chápala pažby a tiskla ji k rameni.

„Bác! bác!“ bouchlo to nad jeho uchem. Váseňka vystřelil do
hejna kachen, jež se vznášely nad močálem a přitáhly nad lovce,
ač daleko ještě ne na výstřel. Sotva se Levin ohlédnul, mlasknul
jeden bekasin, za ním druhý, třetí a ještě osm kusů se zdvihlo,
jeden za druhým.

Štěpán Arkáďjevič zastřelil jednoho v týž okamžik, když
chtěl započít své dvě kliky, a pták se svalil hroudou na třasinu.
Zvolna zamířil Oblonský na druhého, jenž letěl ještě při zemi mezi
ostřicí a v týž moment, kdy se rozlehl výstřel, svalil se i bekasin;
bylo vidět, jak vyskakoval nad skosenou ostřicí, vymršťuje se
pomocí neprostřeleného, ve spodu bílého křídla.

Levin nebyl tak šťasten; po pivním bekasinu vystřelil příliš
zblízka a chybil se; mířil na něho druhou hlavní v tu chvíli, když
se už počal zdvihati do výše, ale tu mu zrovna pod nohama vyletěl
ještě jeden, popletl ho a Levin vystřelil po druhé do větru.
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Pokud nabíjeli pušky, vyletěl ještě jeden bekasin a Veslovský,
jenž měl už podruhé nabito, vystřelil po vodě oba náboje
drobných broků. Štěpán Arkáďjevič sebral své dva bekasiny a
svítícíma se očima pohleděl na Levina.

„Nu, a ted se rozejděme,“ prohodil Štěpán Arkáďjevič, a
napadaje trochu na levou nohu a pohvizduje na psa, šel s ručnicí,
přihotovenou k výstřelu, na jednu stranu. Levin s Veslovským se
obrátili na druhou.

Levin měl tu nehodu, že, chybil-li první ranou, rozčiloval se,
zlobil se a střílel pak špatně celý den. To se mu přihodilo i dnes.
Bekasinů bylo na močále plno. Před nosem ohaře, pod nohama
lovců stále se zdvihali bekasini a Levin by byl mohl nahraditi, co
promeškal s počátku; ale čím více střílel, tím se více ostouzel před
Veslovským, jenž vesele pálil, ať na dostřel nebo na celou verstu,
nic nezastřelil a přece si pranic z toho nedělal. Levin chvátal,
nedal si na čas, dopaloval se stále více, až se tak rozčilil, že pozbyl
vůbec naděje, že by mohl ještě co zastřelili. I Lasička jako by to
seznávala. Počala slíditi lenivěji a ohlížela se na střelce jako by
nedůvěřivě a káravě. A rána se rozléhala za ranou. Lovci byli
obklopeni oblakem prachového dýmu, ale ve veliké, prostorné
síti při brašně leželi jen tři lehouncí, malincí bekasini. A k tomu
ještě jeden byl zastřelen Veslovským a druhý byl společný. Zatím
s druhé strany močálu rozléhaly se zřídka sice, ale — jak se Levinu
zdálo — významné výstřely Štěpána Arkáďjeviče, při čemž za kaž-
dou ranou bylo slyšeti: „Krak, Krak, apporte!“

To ještě více dopálilo Levina. Bekasini se vznášeli bez
přestání nad ostřicí. Mlaskání na zemi a krkání ve vzduchu
ozývalo se stále se všech stran; nedávno vyplašení bekasini
polétali si ve vzduchu a zapadali před Samými střelci. Místo dvou
jestřábů vznášelo se jich s kvikotem několik tuctů nyní nad
močálem.

Když Levin s Veslovským prošli větší část močálu, přišli k
místu, kde se nacházel muzický senokos, rozdělený ušlapanými
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pěšinkami neb prosečeným řadem na dlouhé, úzké dílce, jež se
končily vesměs v ostřici. Polovice těchto dílců byla už posečena.

Ač bylo málo naděje, že se na nepokušené části luhu najde
tolik ptactva jako na posečené, zaměřil přece Levin se svým
soudruhem napříč po neseděných i pokosených dílcích,
poněvadž byl slíbil Štěpánu Arkáďjeviči, že se v těch místech s
ním sejde.

„Ej myslivci!“ vzkřiknul na ně jeden z mužíků, kteří seděli u
odpřáhnutého vozu, „pojďte s námi posvačit a zavdat si vína!“

Levin se ohlédl.
„Jen pojď, neohlížej se!“ volal veselý, bradatý mužík s

červenou tváří, svítě bílými zuby a zdvíhaje zelenavý štof, jenž se
třpytil na slunci.

„Quest ce qu’ils disent? optal se Veslovský.
„Zvou nás na vodku. Dělili se bezpochyby o louku. Já bych

nebyl od toho,“ prohodil Levin ne bez úmyslu, neboť se nadál, že
Veslovského vodka přiláká a že odejde k mužíkům.

„A proč nás uctívají?“
„Tak; rozveselili se. Opravdu, zajděte k nim. Bude vás to

zajímat.“
„Allonš, c’est curieux!“
„Jděte, jděte; cestu ke mlýnu už najdete!“ křiknul mu Levin a

ohlédnuv se, zpozoroval s potěšením, že Veslovský celý sehnutý a
klopýtaje unavenýma nohama, s puškou ve spuštěné ruce, brodí
se skrze bažinu k mužíkům.

„Pojď ty také!“ křičel mužík na Levina. „Neostýchej se! Okus
piroha!“

Levin měl deset chutí napiti se vodky a pojísti sousto chleba.
Oslábl již a cítil, že s namáháním už vytahuje nohy, váznoucí ve
třasině; byl tedy chvíli na vahách. Ale tu zpozoroval, že pes opět
stojí, a veškera zemdlenost zmizela v okamžiku a bodře kráčel opět
po třasině za psem. Pod nohou se mu zdvihla bekasina; vystřelil
a zabil ji; pes ale ještě stál. „Pil !“ Před Lasičkou vznesla se druhá.
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Levin vypálil; ale měl dnes nešťastný den; chybil se, a když pak šel
hledat zabité, nenašel ani té. Schodil všechnu ostřici, ale Lasička
už nevěřila, že co zastřelil, a proto, když ji posílal hledat, tvářila se,
jako by hledala, ale nehledala.

Nevedlo se mu líp ani bez Váseňky, jehož zprvu vinil svými
nehodami. Bekasinů byla i zde síla, ale Levin dělal chybu za
chybou.

Kosé paprsky sluneční pálily ještě; oděv, skrz naskrz
promoklý potem, lípnul k tělu; levá bota, plná vody, byla jako
cent a žvachtlala při každém kroku; po tváři umazané dýmem
prachovým, potůčky se řinul pot; v ústech cítil horkost, v nose
zápach prachu a rezavého močálu, v uších mu bez přestání znělo
mlaskání bekasinů; hlavní se nesměl dotknouti, tak byly
rozpáleny; srdce mu bilo rychle a krátce; ruce se chvěly rozčilením
a zemdlené nohy se pletly v třasině a klopýtaly o kopečky; ale
Levin stále chodil a střílel. Na konec, když se zase hanebně chybil,
praštil ručnicí a kloboukem o zem.

„Ne, musím se sebrat,“ pomyslil si Levin. Zdvihl ručnici a
klobouk, zavolal na Lasičku a vyšel z močálu. Když byl na suchu,
sedl si na kopku, zul se, vylil z boty vodu, pak přistoupil k močálu
a napil se vody, chutnající rezem, smočil ve vodě rozpálené hlavně
a umyl si tvář i ruce. Když se trochu občerstvil, hnul se opět k
tomu místu, kam zapadl bekasin a předsevzal si, že bude klidným.

Měl sice nejlepší úmysl, že bude klidným, ale vypadlo to jako
dříve. Prst stiskl péro mnohem dříve, než vzal ptáka na mušku.
Vedlo se mu hůř a hůře.

Když se vybral z močálu k olšině, kde se měl setkali se
Štěpánem Arkáďjevičem, měl v brašně všeho všudy pět kusů.

Prve, než uviděl Štěpána Arkáďjeviče, spatřil jeho ohaře.
Krak celý černý od smrdutého, močálového bahna, vyskočil z pod
kořenů vyvrácené olše a jako vítěz očuchával se s Lasičkou. Za
Krakem ve stínu olší ukázala se i statná postava Štěpána
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Arkáďjeviče. Kráčel naproti Levinu celý červený, zpocený, s
rozepjatým límcem u košile, pořád ještě pokulhávaje.

„Nu jakž? Vy jste mnoho stříleli!“ zvolal, vesele se usmívaje.
„Což ty?“ ptal se Levin. Ale bylo zbytečno se tázat, neboť už

viděl plnou brašnu.
„Jsem spokojen.“
Měl čtrnáct bekasinů.
„Znamenitý močál! Veslovský ti asi překážel. Dvěma

střelcům s jedním psem je těžko,“ mínil Štěpán Arkáďjevič,
omlouvaje takovým způsobem svoje vítězství.
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XI.

Když Levin se Štěpánem Arkáďjevičem přišli do domu mužíka,
u něhož se Levin vždy stavíval, Veslovský tam už čekal. Seděl
uprostřed světnice a držel se oběma rukama za lavici, s níž ho
stahoval voják, bratr hospodyně, jenž mu zouval zablácené boty.
Veslovský se smál při tom svým nakažlivě veselým smíchem.

„Právě jsem přišel. Ils ont été charmants. Pomyslete si, oni
mne uhostili jídlem a pitím. Co za chléb! Vzácnost! Delicieux!
A vodka; nikdy jsem nepil lepší! A za nic na světě nechtěli vzít
peníze. A pořád říkali: ,Neměj za zlé‘, nebo tak nějak.“ —

„Zač pak brát peníze. Oni vás podle našeho uctívali. Což
pak jejich vodka je na prodej ?“ vmísil se do řeči voják, jemuž se
podařilo konečně stáhnout rozmoklou botu spolu se zčernalou
punčochou.

Přes to, že ve světnici bylo špinavo, poněvadž lovci nanesli
do ní bláta na botách, a psi, celí zablácení, se váleli a olizovali po
podalze, přes to, že páchlo bahnem a prachovým dýmem od lovců
samých, a ač nebylo po ruce ani nožů, ani vidliček, napili se přece
myslivci čaje a povečeřeli s takovou chutí, jaká se dostavuje jen po
honu. Když se umyli a očistili, odebrali se do zametené kůlny na
seno, kde kočí upravili pro pány lože.

Ač se už setmělo, nikomu z lovců se nechtělo spati.
Reč so kolébala zprvu mezi vzpomínkami a vyspravováním

o střelbě, o psech, o dřívějších honech, až se dostala na předmět,
jenž je všechny zajímal. Když byl Váseňka už po několikáté
vyslovil, jak je nadšen tímto noclehem a vůní sena, jak se mu líbí
zlámaný vůz, jenž stál v kůlně a zdál se mu proto zlámaným, že
byl bez předku, když se byl znova s nadšením zmínil o mužích,
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kteří ho uhostili vodkou, a o psech, kteří leželi každý u nohou
svého pána, počal Oblonský vypravovati o rozkošných honech
u Maltusa, jichž se účastnil minulého léta. Maltus byl známý
železniční boháč. Štěpán Arkáďjevič vypravoval, jaké močály měl
onen Maltus najaté ve tverské gubernii, jak jich šetřil i na jakých
povozech jezdili na lov, a jaký stan se snídaní byl postaven na
pokraji močálu.

„Nechápu,“ namítl Levin, sedaje na svém seně, „jak ti
podobní lidé nejsou protivní? Rozumím ti, že snídaně s Lafittem
je věc příjemná, ale což pak se ti neprotiví právě ona rozkoš?
Vždyť ti lidé, jako bývalí naši otkupščíci, hromadí peníze takovým
způsobem, že na jejich bohatnutí každý pohlíží s opovržením, oni
však nedbají na opovržení a nepoctivě nabytými penězi vykupují
se z nedávného opovržení.“

„Svatá pravda!“ zvolal Váseňka Veslovský. „Svatá pravda!
Ovšem, Oblonský to dělá z dobrodušnosti, ale lidé říkají: Vždyť
Oblonský k němu jezdí… “

„Dokonce ne,“ namítl Oblonský, a Levin slyšel, že se Štěpán
Arkáďjevič při těch slovech usmívá. „Nemám ho prostě za
nejpoctivějšího, než kohokoli z bohatých kupců a šlechticů. Jedni
i druzí získali si jmění stejným způsobem prací i rozumem.“

„Ano, ale jakou prací? Co pak je to práce, získati si koncessi
a pak ji prodat ?“

„Ovšem že práce. Práce v tom smyslu, že, kdyby nebylo jeho
nebo jemu podobných lidí, nebylo by ani železnic.“

„Ale není to taková práce, jako práce mužíka nebo učence.“
„Snad, ale je to přec jen prací v tom smyslu, že plodem jeho

přičinění jsou železnice. Ale vždyť ty jsi přesvědčen, že železnice
nepřinášejí užitku.“

„To je jiná otázka; jsem hotov dáti tomu, že jsou užitečný.
Ale každý zisk, jenž neodpovídá práci na něj vynaložené, je
nepoctivý.“

„Kdo však může říci, odpovídá-li zisk práci nebe ne !“
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„Jmění nabyté nepoctivou cestou, úskokem,“ tvrdil Levin,
jenž cítil, že neumí náležitě vytknouti hranici mezi tím, co je
poctivé a nepoctivé. „Na příklad zisk bankýrských závodů,“
pokračoval Levin. „Tato neřest, získání ohromného bohatství bez
práce, jak se to dálo za doby otkupů, změnila nyní jen formu. Le
roi est mort, vive le roi! Sotva že odstranili otkupy, objevily se
železnice, banky: samé to bohatnutí bez práce.“

„Inu, všechno to muže býti správné a vtipné … Lehni, Krak!“
vzkřiknul Štěpán Arkáďjevič na psa, jenž se česal nohou a při
tom vešchno seno převracel. Oblonský byl patrně přesvědčen o
správnosti svého náhledu a proto mluvil klidně a zvolna: „Ale
ty jsi nevytkl hranice mezi poctivou a nepoctivou prací. Že na
příklad dostávám já větší služné než ředitel mé kanceláře, ač
rozumí všemu mnohem lépe než já, to je nepoctivé.“

„Nevím.“
„Já ti tedy řeknu: že ty dostáváš za svou práci při polním

hospodářství, dejme tomu o pět tisíc více, a zdejší hospodář
mužík, ať se namáhá, jak chce, nenastřádá více než padesát rublů,
je zrovna tak nepoctivé, jako že já beru větší plat než ředitel
kanceláře, a že Maltus má větší příjmy než dozorce trati. Naopak
se pozoruje, že se obecenstvo k oněm lidem chová jaksi
nepřátelsky, ač nemá proto nijakých důvodů, i zdá se mi, že tu
závist…“

„Ne, to není správné,“ ozval se Veslovský. ,,O závisti nemůže
býti řeči. A cosi nečistého je v té záležitosti.“

„Ne, dovol,“ pokračoval Levin. „Ty’s řekl, že je
nespravedlivo, že já dostanu pět tisíc, a mužík jen padesát rublů.
Máš pravdu, že to nespravedlivo, a já to cítím, ale…“

„Opravdu. Proč my jíme, pijeme, jezdíme na hon, nic
neděláme, a on se věčně, věčně dře?“ soudil Váseňka Veslovský,
jenž uvážil patrně ponejprv ve svém životě jasně onu otázku, a
proto se vyslovil o ní zcela upřímně.

ANNA KARENINA

59
www.eknizky.sk



„Inu, ty cítíš, ale svůj statek mu nedáš,“ útočil dále Štěpán
Arkáďjevič, jako by schválně chtěl Levina podráždit.

V poslední době oba švakři jako by měli potají proti sobě
zášť: zdálo se mu, jako by od té doby, co se oženili se dvěma
sestrami, vznikla mezi nimi soutěž, kdo z nich lépe upravil svůj
život, a jako by se zášť ona vyjadřovala nyní ve sporu, jenž se počal
dotýkati osobností.

„Nedávám ho proto, že toho nikdo na mně nežádá! A kdyby i
požádal, nemohl bych ho dáti,“ odpověděl Levin „,a není té osoby,
jíž bych to mohl odevzdati.“

„Odevzdej ho zdejšímu mužíku; zajisté se neodřekne.“
„Nu dobře, jakým způsobem bych mu jej mohl odevzdati?

Jeli s ním k notáři a uzavříti kupní smlouvu?“ „Nevím. Ale jsi-li
přesvědčen, že nemáš práva.

„Netvrdil jsem, že jsem přesvědčen. Naopak, cítím, že
nemám práva jej darovati, že mám povinnosti k půdě i k rodině.“

„Ale dovol; jsi-li vskutku přesvědčen, že nerovnost majetku
je nespravedlivostí, proč tak nemůžeš jednati?“

„Jednám, jen že záporně, v tom totiž smyslu, že budu hledět,
aby se nezvětšoval onen rozdíl mezi mnou a jím.“

„Ach odpust, ale to je paradoxon.“
„Ano, je v tom vysvětlení něco sofistiky,“ dotvrdil Veslovský.

„A hospodář —“ ukázal na mužíka, jenž otevřel skřípající vrata a
vešel do kůlny. „Co pak ještě nespíš ?“

„Eh, jaké spaní! Myslil jsem, že moji pánové už spí, ale tu
slyším hovor. Hák bych tu rád vzal. Nekousne?“ ptal se, stoupaje
opatrně bosýma nohama.

„Kde pak ty budeš spát?“
„Na hlídku jdeme.“
„Jaká to rozkošná noc!“ divil se Veslovský, pohlížeje širokým

rámcem rozevřených vrat na dvůr, kde v posledních zábřescích
soumraku bylo viděti roh mužické chaty a část odpřažené linějky.
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„Ach, poslouchejte! To zpívají ženské hlasy, a vskutku ne špatně.
Kdo to zpívá, hospodáři ?“

„A to zpívají děvečky, tady hned vedle.“
„Pojďme, projděme se! Vždyť neusneme. Oblonský,

pojďme!“
„I ležet se chce, i jít,“ odpovídal Oblonský, protahuje se. „A

dobře se to leží.“
„Což půjdu tedy sám,“ rozhodl rychle Veslovský, vstávaje a

obouvaje se. „Na shledanou, pánové. Bude-li tam veselo, přijdu
pro vás. Vy jste mne hostili lovem, také na vás nezapomenu.“

„Není-liž pravda, hodný hoch?“ promluvil Oblonský, když
Veslovský odešel a mužík za ním zavřel vrata.

„Ano, hodný,“ odpověděl Levin, jenž stále ještě přemýšlel o
předmětu právě přerušeného rozhovoru. Zdálo se mu, že vyjádřil
své myšlenky a city tak jasně, jak jen mohl, a zatím oba oni —
lidé nehloupí a upřímní — praví jako jedněmi ústy, že si libují v
sofismatech. To ho znepokojovalo.

„Tak je to, můj milý! Buď jedno, nebo druhé: bud přisvědčiti,
že nynější zřízení společenské je spravedlivo, a hájiti svých práv,
neb se přiznali, že užíváš nespravedlivých výsad, jako já činím, a
užívati jich s radostí.“

„Nevěřím; kdyby to bylo nespravedlivé, nemohl bys užívati
oněch výhod s radostí, já aspoň bych toho nemohl učiniti. Pro
mne je nejdůležitějším, abych byl přesvědčen, že jsem nevinen.“

„A co myslíš, opravdu, abychom také šli?“ prohodil Štěpán
Arkáďjevič, jehož patrně už zmáhalo napjaté myšlení. „Vždyť
neusneme. Opravdu, pojďme !“

Levin neodpovídal. Zajímalo ho slovo, jež pronesl během
sporu, totiž, že jedná spravedlivě pouze v záporném smysle. „Což
skutečně jest jen v záporném smysle možno býti spravedlivým?“
tázal se sám sebe.

„Ach, jak silně voní to čerstvé seno!“ zvolal Štěpán

ANNA KARENINA

61
www.eknizky.sk



Arkáďjevič a sedl si. „Vidím, že nijak neusnu. Váseňka tam cosi
kutí. Slyšíš chechtot a jeho hlas ? Což, abychom šli? Pojďme!“

„Ne, já nepůjdu,“ rozhodl Levin.
„Snad i tuhle to z principu?“ prohodil s úsměvem Štěpán

Arkáďjevič, hledaje po tmě svou čapku.
„Ne z principu, ale co tam budu dělat?“
„Poslechni, ty si způsobíš mnoho nepříjemností,“ pravil

Štěpán Arkáďjevič, když byl konečně nahmatal čapku a vstal.
„Proč?“
„Což pak nevidím, jaké jsi zaujal postavení vzhledem k ženě?

Zaslechl jsem, jak důležitou otázkou bylo u vás, máš-li jeti na dva
dni na hon, nebo ne. Všechno to je pěkné, jako idylla, ale na
celý život toho nestačí. Muž musí býti nezávislý, máť své vlastní,
mužské zájmy. Muž má býti mužný!“ tvrdil Oblonský, otvíraje
vrata.

„Jak tomu mám rozumět? Že si mám jít nadcházet děvečky ze
dvora?“ ušklíb’ se Levin.

„A proč nejít, působí-li to zábavu. La ne tire pas a
consequence. Mé ženě proto nebude hůř a mně bude veselo.
Hlavní věcí je: střež posvátnost domácího krbu. Aby doma ničeho
nebylo. Ale ruce si nevaž.“

„Dost možná,“ prohodil suše Levin a obrátil se na druhý bok.
„Zítra musíme jíti časně ráno; nebudu nikoho budit a půjdu sám
hned na úsvitě.“

„Messieurs, venez vitel“ ozval se hlas vracejícího se
Veslovského. „Charmante ! To je mé odhalení. Charmante,
skutečná Gretchen, a já jsem se s ní už seznámil. Opravdu,
přemilá!“ vypravoval s takým radostným výrazem, jako by byla
tak hezkou jen k vůli němu; a proto se chystal vysloviti svůj dík
tomu, kdo ji připravil pro něho.

Levin se tvářil, jako by spal, ale Oblonský obul střevíce,
zapálil si doutník, vyšel z kůlny a brzy na to hlasy jejich zanikly.

Levin nemohl dlouho usnout. Slyšel, jak jeho koně žvýkali
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seno, potom, jak se hospodář se starším synem připravovali a
odjeli na noční hlídku; pak slyšel, jak si na druhé straně kůlny
lehali voják se svým synovcem, nejmladším synem
hospodářovým Slyšel, jak hošík vypravoval strýci tenounkým
hláskem, jaký dojem na něho učinili ohaři, již se mu zdáli
strašnými a ohromnými. Pak jak se hošík ptal, koho budou oni psi
honit, a jak mu voják chraptivým, ospalým hlasem odpovídal, že
lovci půjdou zítra na bažinu, budou pálit z pušek a jak potom, aby
se zbavil dalších otázek chlapcových, prohodil: „Spi, Vasko, spi,
sic uvidíš,“ hned na to sám počal chrápat a vše utichlo. Ozývalo se
jen ržání koní a krkání bekasinů. „Což skutečně jen v záporném
smysle?“ pomyslil si opět. „Ale což na tom; já tím vinen nejsem.“
A počal přemýšlet o zítřejším dni.

„Vyjdu záhy z rána a předsevezmu si, že se nebudu rozčilovat.
Bekasinů je síla. Jsou tu i sluky. Pak se sem vrátím a najdu zde
lístek od Kiti. Hm, Stiva má snad pravdu ? Nejednáni s ní dosti
mužně, zbaběl jsem … Ale co si počnu! Opět záporně!“

Už ze spaní zaslechl smích a veselý hovor Veslovského se
Štěpánem Arkáďjevičem. Otevřel na okamžik oči: měsíc už vyšel
a oba oni stáli v otevřených vratech, jasně ozářeni měsíčním
svitem, a rozmlouvali spolu. Štěpán Arkáďjevič vypravoval cosi
o svěžesti dívky a porovnával ji s vyloupnutým právě zdravým
oříškem; Veslovský, jenž se smál svým nakažlivým smíchem,
opakoval patrně slova, jež uslyšel od nějakého mužíka: „Své
vlastní se domáhej co nejvíc můžeš !“ Levin prohodil polou ze
spaní:

„Pánové, zítra před svítáním!“ a hned zas usnul.
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XII.

Levin se probudil sotva že počalo svítat, a pokusil se budit své
soudruhy. Váseňka, jenž ležel na břiše a natáhl jednu nohu v
punčoše, spal tak pevně, že z něho Levin nijakým způsobem
nemohl dostati odpovědi. Oblonský mu odpověděl ze spaní, že
tak záhy nepůjde. Ba, i Lasička, jež spala na kraji sena, kde se
svinula do kola, vstávala nevesele a lenivě protahovala a napravo-
vala zadní nohy jednu po druhé. Levin se obul, vzal ručnici,
otevřel opatrně vrzavá vrata u kůlny a vyšel na dvůr. Kočí spali
podle povozů, koně dřímali. Jen jeden přežvykoval lenivě oves,
rozdouvaje jej nozdrami po žlabě. Bylo ještě šero.

„Což pak jsi tak časně vstával, holoubku?“ obrátila se k němu
laskavě, jako ke starému, dobrému známému stařenka
hospodyně, jež právě vyšla z chaty.

„Na hon bych rád, teta. Dostanu se tadyhle na bažinu?“
„Zrovna okolo humen; jdi našimi humny, můj rozmilý, pak

konopištěm, a tam už uvidíš stezku.“
Opatrně stoupajíc bosýma, opálenýma nohama, provázela

stařenka Levina a zdvihla mu hradbu u humna.
„Zrovna takhle a přijdeš k bažině. Naši hoši tam večer hnali.“
Lasička běžela vesele napřed po pěšině; Levin kráčel za ní

bystrým, lehkým krokem a stále pohlížel na nebe. Přál si, aby
slunce nevyšlo dřív, než bude u močálu. Ale slunce nemeškalo.
Měsíc, jenž ještě svítil, když vyšel ze dvora, leskl se nyní už jen
jako kus rtuti; jitřenku, která zprvu sama padala do oka, bylo
těžko už najíti; neurčité prvé skvrny na vzdáleném poli byly nyní
už zcela patrny. Byly to žitné mandele. Rosa na vysoké, páchnoucí
konopí, z níž už byly poskonné stonky vyplety, smáčela Levinu
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nohu a bluzu výše pasu, ač beze slunce nebylo ještě vidět rosných
krůpějí. V průzračné jitřní tišině bylo slyšeli sebe slabší zvuky.
Mimo ucho Levina proletěla včelka a zabzučela, jako když kulka
zafičí. Obrátil se v tu stranu a spatřil ještě druhou, třetí. Všechny
vylétaly nad proutěným plotem včelníku a mizely nad konopí, be-
rouce se směrem k bažině. Pěšina vedla přímo k močálu, jenž byl
z daleka patrný dle páry, vystupující nad ním tu houšť, tu řidčeji,
tak že se rákosí a vrbové keře kolébaly v té páře jako ostrůvky.
Na pokraji močálu u cesty leželi mužíci a hoši, kteří hlídali koně
na noční pastvě a nyní před svítáním všichni spali pod svými
kaftany. Nedaleko od nich klopýtali tři spoutaní koně. Jeden řin-
čel řetězem. Lasička běžela nyní vedle pána a ohlížejíc se, prosila
za dovolení, aby směla běžeti napřed. Když minuli spících mužíků
a došli k první ostřici, prohlédl Levin zápalky a pustil psa. Jeden
z koní, vykrmený, šedohnědý, tříletý hřebec, když spatřil psa, trhl
sebou, zdvihl ohon, a zafrkal. Ostatní koně se také poplašili a
šplouchajíce spoutanýma nohama po vodě a působíce při vytaho-
vání kopyt z hustého bahna zvuk podobný bouchání, skákali z
močálu. Lasička se zarazila, pohlédla posměšně na koně a pak
tázavě na Levina. Levin ji pohladil a zahvízdal na znamení, že smí
začít.

Lasička se vesele a opatrně rozběhla po třasině, jež se pod ní
houpala.

Jakmile přiběhla na bažinu, rozeznala ihned mezi
povědomými zápachy různých kořínků, bahenních trav, rezavé
vody a cizího zápachu koňského trusu, roztroušený po celém tom
místě zápach ptačí, a sice zápach toho ptáka, jenž nejvíce páchne,
a jenž ji ze všech nejvíce rozčiloval. Místy po mechu a mezi
bahenními lopuchy byl onen zápach velmi silný, avšak těžko bylo
rozhodnouti, kterým směrem se sesiluje a kterým slábne. Aby
mohla najíti pravý směr, uznala Lasička za dobré, odběhnout
trochu dále po větru. Nepociťujíc námahy rozběhla se napjatým
skokem, totiž takovým, že se po každém skoku mohla ihned
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zastavit, kdyby toho bylo třeba, na pravo po větru, jenž před
rozedněním zavanul od východu, a pak se obrátila proti větru.
Vtáhla do sebe vítr rozšířenými nozdrami a hned seznala, že tu
nejsou pouze stopy, nýbrž o n i sami jsou zde před ní, a sice ne
jedna, nýbrž mnoho jich. Lasička zmírnila skok. Byli tu, ale kde,
nemohla ještě určiti. Aby nalezla ono místo, počala už obíhati
kruh, ale tu ji z nenadání vyrušil hlas pánův. ,,Lasičko ! zde?“ volal
na ni a ukazoval jí na druhou stranu. Zastavila se a ptala se ho,
nebude-li lépe pokračovali, jak započala. Ale pán opětoval rozkaz
přísným hlasem a ukazoval při tom na kopečky, zalité vodou, na
nichž tedy nemohlo býti pranic. Poslechla tedy, tváříc se, jako by
hledala, aby mu učinila radost, prolezla všechny kopečky, pak se
vrátila k předešlému místu a hned zas dostala vítr. Nyní, když
jí nepřekážel, věděla, co má dělat. Nehleděla pod nohy a proto
mrzutě klopýtala přes vysoké kopečky, padala do vody, ale vždy si
zas pomáhala svými pružnými, silnými nohami a probíhala kruh,
jímž se všechno musilo vysvětliti. Ptačí vůně dráždila ji silněji a
silněji, určitěji a určitěji, a náhle mohla určiti s ve

Škerou jistotou, že jeden z nich je zde, za oním kopečkem,
všeho všudy pět kroků od ní. Stanula a ztrnula na celém těle.
Pro své nízké nohy nemohla ovšem ničeho viděti před sebou, ale
podle větru věděla, že nesedí dál než na pět kroků. Stála, pořád
určitěji a určitěji ho větříc a těšíc se blahým očekáváním. Její ohon
byl pevně vypjat a třásl se jen na samém konci. Tlama byla zlehka
rozevřena, uši nadzdviženy. Jedno ucho se jí vyvrátilo ještě za
běhu; dýchala těžce, ale opatrně, a ještě opatrněji se ohlédla na
pána, víc očima než hlavou. Pán se známou jí tváří, ale s hroznýma
vždy očima klopýtal přes kopečky a blížil se k ní, jak se jí zdálo,
neobyčejně loudavě. Lasičce se zdálo, že jde pomalu, a on zatím
běžel.

Když Levin zpozoroval onen zvláštní způsob větření Lasičky,
jež se celým tělem choulila k zemi, dělala dlouhé kroky zadními
nohami a sice tak, že při každém kroku jako by nohou hrábnula,
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a při tom tlamu měla lehce rozevřenou, dovtípil se ihned, že větří
sluky. Honem se v duchu pomodlil, aby mu dal Bůh Štěstí,
zejména při prvním výstřelu, a dal se do běhu za Lasičkou. Když
přistoupil až k samému psu, počal se rozhlížeti a s výše spatřil
očima to, co Lasička viděla nosem. V uličce mezi kopečky spatřil
asi na sáh před sebou sluku. Obrátila právě hlavu a naslouchala.
Pak rozepjala maličko křídla, hned je zas složila, nemotorně
pohnula zadem a zmizela za kopečkem.

„Pil, pil!“ vzkřiknul Levin, kopaje Lasičku do zad. „Nemohu
přece jíti,“ myslila si Lasička. „Kam půjdu? Zde je větřím; ale hnu-
li se v před, nebudu věděti, kde jsou a co jsou zač.“ Ale Levin
ji postrčil kolenem a rozčileným hlasem promluvil šeptem: „Pil,
Lasičko, pil!“

„Nu, přeje-li si toho, vyhovím mu; ale nyní už za sebe
neručím,“ pomyslila si Lasička, a vrhla se ze vší síly mezi kopečky.
Nyní už pranic nevětřila, viděla jen a slyšela, ale ničemu
nerozuměla.

Deset kroků od původního místa zdvihla se sluka s hustým
chrkáním a se zvláštním vypuklým třepotem křídel, jímž se
vyznačují jen sluky. Rozlehl se výstřel a hned za ním těžce sebou
pleskla bílou hrudí o mokrou třasinu. Druhá sluka nedodržela:
zdvihla se za Levinem bez psa.

Když se Levin obrátil, byla už daleko. Ale střela ji dostihla.
Proletěla ještě s dvacet kroků, pak se zdvihla kolmo vzhůru a jako
vržený míč spadla střemhlav na suché místo.

„Tohle si dám líbit!“ pomyslil si Levin, schovávaje do brašny
teplé, tučné sluky. „Nu, Lasičko, jak se ti líbí ?“

Když nabil Levin ručnici a hnul se dále, vyšlo slunce, ač ho
nebylo za mráčky ještě viděti. Měsíc, jenž pozbyl úplně svého
lesku, bělal se na obloze jako obláček; hvězdu ani jednu nebylo
víc vidět. Mokrá místa na trávníku, jež se prve leskla rosou jako
stříbro, skvěla se nyní zlatem, Rezavá, stojatá voda byla všechna
jantarová. Trávy, doposud zsinalé, nabyly nažloutle zelené barvy.
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Bahenní ptáčkové poskakovali celými hejny podél potoka na
keřích, třpytících se rosou a vrhajících dlouhý stín. Probudil se
jestřáb, usedl na mandel, obracel hlavu s jedné strany na druhou
a nespokojeně pohlížel na močál. Kavky letěly do pole, a bosý
klučík sháněl už koně k staříkovi, jenž shodil kaftan a vstával,
počesávaje se v týle. Dým od výstřelu bělal se jako mléko na zeleni
trav.

Jeden z klučíků přiběhl k Levinu.
„Strejčku, kachny tamhle byly včera!“ volal na Levina a

kráčel za ním povzdálí.
Před očima onoho kloučka, jenž hlasitě pronášel svou

pochvalu, zabil Levin s dvojnásobnou radostí na témž místě ještě
tři bekasiny, jednoho po druhém.
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XIII.

Myslivecká pověra, že vypadne lov šťastně, nechybí-li se kdo
první zvěře, se splnila.

Po deváté hodině vrátil se Levin znavený, hladový, ale celý
šťastný do vsi. Schodil na třicet verst a přinesl devatenáct kusů
sluk a bekasinů, a mimo to jednu kachnu, kterou si přivázal k
opasku, protože do brašny více nevlezla. Jeho přátelé dávno se už
probudili, dostali hlad a posnídali.

,,Dovolte, dovolte, vím, že je jich devatenáct,“ tvrdil Levin a
přepočítával po druhé sluky a bekasiny, kteří už neměli té vábné
podoby, jako když se zdvihali nad močálem, a leželi nyní
skroucení, seschlí, pokrytí ssedlou krví a s hlavičkami
obrácenými na stranu.

Levin dobře počítal a závist Štěpána Arkáďjeviče mu
lahodila. I to mu bylo příjemno, že když přišel do dvora, zastal tam
už posla s lístkem od Kiti.

„Jsem úplně zdráva a veselá. Bojíš-li se o mne, můžeš býti
klidnějším než dříve. Mámť nového ochránce, Marii Vlasjevnu.
(To byla akušerka, nová, pro rodinný život Levina důležitá
osobnost.) Přijela se na mne podívat. Shledala, že jsem úplně
zdráva a já ji zdržím u sebe až do tvého příjezdu. Všichni jsou
veselí, zdrávi; spěchat nepotřebuješ, a je-li hon šťastný, zůstaň
třebas ještě jeden den.“

Tyto dvě radosti, totiž šťastný lov a lístek od ženy, byly tak
značný, že dvě maličké nepříjemnosti, jež se mu přihodily po
honbě, snesl bez všeliké obtíže. První nepříjemností bylo, že
přípřežní ryzák jenž se včera patrně namohl, nežral a byl smutný.
Kočí říkal, že se strhal.
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„Včera ho přehnali, Konstantine Dmitriči,“ ubezpečoval ho
kočí. „A kterak by ne, když ho hnali deset verst po takové
necestě.“

Druhá nepříjemnost, která v prvním okamžiku pokazila jeho
dobrou náladu, ale nad níž se po tom mnoho smál, záležela v
tom, že z potravin, jichž jim dala Kiti s sebou tolik, že se zdálo, že
jich ani za týden nesnědl, nezbývalo ničeho. Když se Levin vracel
unaven a hladový z honu, dostal takovou určitou chuť na pirožky,
že, když se blížil k chalupě, cítil vůni a chuť jejich v ústech, po-
dobně jako Lasička větřívala zvěr, a proto ihned poničil Filippu,
aby mu podal jíst. Ale tu se ukázalo, že nezůstalo nejen ani
jediného pirožku, nýbrž také ani jediného kuřete.

„To bys měl vidět appetit!“ prohodil Štěpán Arkáďjevič se
smíchem, ukazuje při tom na Váseňku Veslovského. „Na
nedostatek chuti si stýskati také nemohu, ale to je ku podivu …“

„Nu, což dělat!“ mínil Levin, pohlédnuv zasmušile na
Veslovského. „Filippe, přines mi tedy kus hověziny.“

„Hovězinu ráčili sníst a kost hodili psům,“ odpověděl Filipp.
Levina to tak mrzelo, že zvolal nespokojeně: „Aspoň něco

kdybyste mně byli nechali!“ a bylo mu skoro do pláče.
„Nu, vykuchej přec zvěř,“ obrátil se chvějícím se hlasem k

Filippovi, vyhýbaje se očima Veslovskému, „a nacpi do ní kopřiv.
A pro mne popros o trochu mléka.“

Teprve, když se najedl mléka, počal se hanbit, že projevil
svoji nespokojenost cizímu člověku, a počal si tropiti žerty nad
svým hladovým vztekem.

Pod večer vzali ještě jednou močál, na němž i Veslovský
zastřelil několik ptáků, a v noci se vrátili domů.

Zpáteční cesta byla neméně vesela než cesta na lov. Veslovský
chvílemi zpíval, chvílemi si vzpomínal se zálibou na svá
dobrodružství u mužíků, kteří ho uhostili vodkou a řekli mu:
„nemějte za zlé!“ aneb na svá noční dobrodružství s oříšky a s
děvečkou ze dvora, pak s mužíkem, který se ho ptal, je-li ženat, a
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když zvěděl, že je svobodným, radil mu: „Ty, poslechni, po cizích
ženách nešilhej, ale všemožně se domáhej, abys svou vlastní měl.“
Slova mužíkova zdála se Veslovskému obzvláště směšnými.

„Slovem, jsem nad míru spokojen naší vyjíždkou. Což vy,
Levine?“

„Jsem velice spokojen,“ pravil upřímně Levin, jehož zvláště
to těšilo, že nezakoušel více onoho nepřátelského pocitu k
Váseňkovi Veslovskému, jenž ho mučil doma, nýbrž naopak cítil,
že je mu co nejvíce přátelsky nakloněn.
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XIV.

Nazejtří o desáté hodině zaklepal Levin, jenž obešel již celé
hospodářství, na dvéře komnaty, kde přenocoval Váseňka.

„Entrez,“ zvolal Veslovský. „Odpusťte, právě jsem se teprv
umyl,“ omlouval se Veslovský, jenž oblekl teprve prádlo.

„Neostýchejte se, prosím vás,“ odvětil Levin a sedl si k oknu.
„Dobře jste se vyspal?“

„Spal jsem jako zabitý. A dnes je den zrovna jako stvořený
pro hon.“

„Co pijete ráno, čaj nebo kávu?“
„Ani jedno, ani druhé. Já hned snídám. Stydím se opravdu.

Dámy bezpochyby už vstaly? Teď by bylo příjemno se projít.
Ukažte mně své koně.“

Prošli se spolu po sadu, zašli do konírny, dělali spolu tělocvik
na bradlech, vrátili se spolu a vešli do salonu.

„Znamenitě jsme stříleli a jaké množství různých dojmů !“
vypravoval Veslovský, blíže se Kiti, jež seděla u samovaru. „Je mně
opravdu líto, že tato zábava je damám nepřístupna.“

„Což na tom; vždyť musí něco promluvit s domácí paní,“
pomyslil si Levin. Opět byl cosi zpozoroval v úsměvu a v onom
vítězoslavném výrazu, s nímž se obracel ke Kiti.

Kněžna, jež seděla po druhé straně stolu s Marií Vlasjevnou
a Štěpánem Arkáďjevičem, zavolala k sobě Levina a započala s
ním řeč o tom, že se musí přestěhovat do Moskvy, než Kiti přijde
do kouta, a že bude třeba se tam poohlédnout po bytu. Jako byly
Levinu nepříjemný všechny přípravy před svatbou, jež svou
malicherností snižovaly význam vznešeného výkonu, tak i nyní
zdály se mu, možno-li ještě více urážlivými všechny přípravy k na-
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stávajícímu porodu, jehož čas mu vypočítávali na prstech. Snažil
se po celou tu dobu přeslýchati všechny ty rozprávky o tom, jak
se má zavinouti budoucí nemluvně, odvracel se a nechtěl viděti
jaksi tajemné pletení nekonečných povijanů, hotovení plátěných
troj úhelných plenek, jimž připisovala jakousi zvláštní důležitost
Dolli, atd. Událost narození synova (bylť přesvědčen, že to bude
syn), jež mu slibovali, ale v něž nijak nemohl uvěřiti — v také míře
se mu to zdálo neobyčejným — představovala se mu s jedné strany
tak ohromným a tedy nemožným štěstím, s druhé pak strany tak
tajemnou událostí, že ona domněnka, jako by už věděli, co se
stane, a následkem toho i přípravy jako k něčemu obyčejnému, od
lidí vycházejícímu, zdála se mu urážlivou a zlehčující.

Ale kněžna jeho citů nechápala a když se vzpouzel o věcech
těch mluviti a přemýšleti, vinila ho z lehkomyslnosti a
lhostejnosti, a proto mu nedávala pokoje. Uložila Štěpánu
Arkáďjeviči, aby se ohlédl po bytu, a nyní k sobě zavolala Levina.

,,Nevím pranic, paní kněžno; dělejte, co chcete,“ namítal jí.
„Musí se rozhodnout, kdy se přestěhujete.“
„Opravdu nevím. Vím jen, že se rodí miliony dětí bez

Moskvy a bez doktorů… Proč by…“
„Ach, jestli že tak. ..“
„Ale ne, jak si Kiti bude přát!“
„S Kiti se o tom nesmí mluvit! Co pak chceš, abych ji

polekala? Nedávno, letos na jaře, zemřela Natalie Gollicyna, že k
ní vzali špatného akušera.“

„Jak přikážete, tak učiním,“ pravil Levin zasmušile. Kněžna
mu počala domlouvat, ale on jí neposlouchal. Ač rozmluva s
kněžnou byla pro něho mrzuta, nicméně nebyla ona příčinou jeho
zasmušilosti, nýbrž to, co pozoroval vedle samovaru.

„Ne, to je nemožné,“ myslil si, vrhaje co chvíli pohled na
Váseňku, jak se nahnul ke Kiti a vypravuje jí cosi s půvabným
svým úsměvem, a zase na Kiti, jež byla celá červená a rozechvělá.

Cosi neslušného bylo i v pose Váseňkově, i v jeho pohledech
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a úsměvech. Ano, Levin pozoroval cosi neslušného i v pose a v
pohledech Kitiných. A opět se mu v očích setmělo. Opět, jako
onehdy, pocítil se náhle, bez sebe menšího přechodu, svrženým
s výsosti štěstí, spokojenosti a důstojnosti do propasti zoufalství,
hněvu a potupy. Celý svět se mu zase zprotivil.

„Zařiďte tedy, paní kněžno, vše, jak vám libo,“ svoloval opět
Levin a ohlédl se.

„Těžka je čapka Monomachova !“ prohodil k němu žertem
Štěpán Arkáďjevič, jenž nenarážel patrně pouze na rozmluvu s
kněžnou, nýbrž i na příčinu rozechvělosti Levina, jež mu neušla.
— „Jak pozdě dnes přicházíš, Dolli !“

Celá společnost vstala a vítala Darji Alexandrovou. Váseňka
vstal jen na okamžik a sotva že se poklonil — nemrav to, jenž je
společný všem novým mladým pánům — pokračoval ihned zas v
rozmluvě a čemusi se zasmál.

„Máša mne souží. Špatně dnes spala a hrozně mne zlobí,“
pravila Dolli.

Rozhovor Váseňky s Kiti otáčel se opět okolo téhož
předmětu jako onehdy, totiž okolo Anny a otázky, smí-li se láska
vyšinouti z mezí, předepsaných jí společností. Kiti se rozhovor
onen nelíbil a rozčiloval ji jak samým obsahem, tak i tónem, v
němž si liboval Veslovský, a hlavně pak tím, že předvídala, jak
to bude působiti na muže. Ale byla příliš prosta a nevinna, aby
mohla přetrhnouti rozhovor, ba ani tolik se nedovedla
přetvařovati, aby zatajila, že patrně ono dvoření se mladého muže
jí působí potěšení. Přála si přetrhnout onen rozhovor, ale ne-
věděla, jak to učiniti. Věděla, ať udělá cokoli, že muž všechno
zpozoruje a bude vykládati v její neprospěch. A vskutku, když
se otázala Dolli, co je Máši, a Veslovský hleděl při tom lhostejně
na Dolli, čekaje, kdy se zakončí jejich pro něho nudná rozmluva,
shledal Levin, že otázka ženina nebyla přirozenou, nýbrž že to byla
s její strany hnusná přetvářka.

„Což pojedeme dnes na houby?“ optala se Dolli.
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„Jeďme, opravdu; já také pojedu,“ zvolala Kiti a zardělá se.
Chtěla se ze zdvořilosti zeptati Váseňky, pojede-li také, ale
nezeptala se. „Kam jdeš, Kosťo?“ obrátila se s provinilým
pohledem k muži, jenž rázným krokem odcházel právě okolo ní.
Její provinilý pohled potvrdil všechny jeho domněnky.

„Včera přijel strojník, nemluvil jsem s ním dosud,“ odvětil
Levin, nehledě na ženu.

Sestoupil dolů, ale nevkročil ještě do svého kabinetu, když
zaslechl povědomé mu kroky Kiti, jež rychle, nedbajíc na svůj
stav, chvátala k němu.

„Co bys ráda?“ otázal se jí chladně. „Jsem nyní zaměstnán.“
„Odpusťte,“ obrátila se Kiti k Němci strojníkovi; ,,musím

promluvili s mužem několik slov.“
Němec chtěl odejíti, ale Levin mu řekl:
„Jen zůstaňte.“
„Vlak odjíždí ve tři hodiny?“ ptal se Němec. „Abych

nezmeškal.“
Levin neodpověděl a sám odešel se ženou.
„Nu, co mně chcete říci,“ obrátil se k ní po francouzsku.
Nehleděl jí do tváře a nechtěl vidět, jak se celá její tvář chvěje

a jak v nynějším svém stavu byla ubohá a politování hodná.
„Chci… chci říci, že takhle to není žádný život, to jsou muka

…“ promluvila Kiti.
„Vedle v bufetě je služebnictvo,“ připomenul Levin hněvivě.

„Nezpůsobte mrzutost!“
„Pojďme tedy sem!“
Stáli v průchodní komnatě. Kiti chtěla vstoupiti do

vedlejšího pokoje, ale tam Angličanka vyučovala Taňu.
„Pojďme třebas do sadu!“
V sadu se setkali s mužíkem, jenž čistil pěšiny. Ale nedbali

více, že mužík vidí uplakanou tvář Kitinu a rozčilené líce Levina,
nedbali, že se zdálo, jako by utíkali před jakýmsi neštěstím, ale
spěchali bystrými kroky vpřed, vědouce, že jest nezbytno, aby
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spolu promluvili a uspokojili jeden druhého, aby strávili několik
minut o samotě a zbavili se tím oněch muk, jež zakoušeli oba.

„To není živobytí! To je mučení! Já se mučím, ty se mučíš.
A zač?“ zvolala Kiti, když přišli konečně k osamělé lávce v úhlu
lipové aleje.

„Řekni mně jen jedno: bylo v jeho tonu něco neslušného,
nečistého, potupného?“ mluvil Levin, stoje před ní s pěstmi u
prsou v téže pose, jako tehdá v noci.

„Bylo,“ odpověděla Kiti chvějícím se hlasem. „Ale, Kosťo,
což pak nevidíš, že já za to nemohu? Už od rána se chci vpraviti
v takový tón, abych… Ale ti lidé… Proč jen sem přijel? My byli
tak šťastni!“ tvrdila Kiti a nemohla popadnouti dechu pro štkání,
jímž se rozechvělo celé, nyní plné její tělo.

Zahradník si nemohl vysvětliti, proč se vracejí ze sadu tak
veselí, s tak vyjasněnými tvářemi, ačkoli je nic nepronásledovalo,
neměli před čím utíkati a nic obzvláště radostného tam na lávce
nalézti nemohli.

ANNA KARENINA

79
www.eknizky.sk



www.eknizky.sk



XV.

Když doprovodil ženu nahoru, zašel Levin do komnaty, kterou
obývala Dolli. Darja Alexandrovna byla toho dne také velice
zarmoucena. Chodila po komnatě a vadila se s děvčátkem, jež
stálo v úhlu a plakalo.

„Celý den budeš státi v úhlu, sama budeš obědvat, loutky do
ruky nevezmeš a nedostaneš nových šatů,“ hněvala se Dolli, jež
nevěděla, čím ji potrestat.

„Ne, to je ošklivá holka!“ obrátila se Dolli k Levinu. „Odkud
se v ní jen berou ty ohavné náklonnosti?“

„Copak vlastně vyvedla?“ optal se dosti lhostejně Levin, jenž
by se byl rád poradil s Dolli o svých záležitostech a proto byl
nerad, že přišel nevhod.

„Šli s Grišou na maliny a tam . .. nemohu vám ani říci, co
udělala. Tisíckrát jsem už litovala miss Elliot. Tahle na nic
nedohlédne, mašina… Figurez vous, que la petite …“

A Darja Alexandrovna sdělila Levinu, čeho se Máša
dopustila.

„Ale to nedokazuje pranic, to nejsou ohavné náklonnosti, je
to prostě čtveráctví,“ chlácholil ji Levin.

„Ale ty’s nějak mrzut? Proč jsi sem vlastně přišel?“ otázala se
ho Dolli. „Co se tam děje?“

Z tonu Dolliny otázky seznal Levin, že beze všech obtíží jí
bude moci povědít, co jí přišel říci.

„Nebyl jsem tam nyní; byli jsme nyní s Kiti sami v sadě. Měli
jsme už druhou mrzutost od té doby, co … přijel Stiva.“

Dolli patřila na něho moudrýma, chápavýma očima.
„Nu řekni, ruku na srdce, bylo v tonu — ne Kiti, nýbrž
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onoho pána něco nepříjemného, to jest ne nepříjemného, nýbrž
hrozného, potupného pro muže?“

„Já bych ti řekla… Stůj, stůj v úhlu!“ obrátila se k Máši, jež
pokročila k matce, jakmile spatřila, že na její tváři zahrál jedva
patrný úsměv. „Ve společnosti by řekli, že se chová tak, jako se
chovají nyní všichni mladí lidé. II fait la cour a une jeune et jolie
femme a její muži, jenž náleží ke společnosti, mělo by to vlastně
lichotit.“

„Nu ano,“ prohodil zasmušile Levin. „Ale ty’s pozorovala?“
„Nejen já, nýbrž i Stiva zpozoroval. Řekl mně přímo po čaji:

Je croiš que Veslovský fait un petit brin de cour a Kiti.“
„Dobrá, teď jsem spokojen. Vyženu ho odtud,“ rozhodl

Levin.
„Co myslíš? Zbláznil jsi se?“ s úžasem zvolala Dolli. „Co tě

to napadá, Kosfo, vzpamatuj se!“ řekla mu se smíchem. „Nu, teď
už můžeš jiti k Fauni,“ obrátila se k Máši. „Nikoli; chceš-li, řeknu
raději, Stivovi. On ho odveze. Může se říci, že čekáte hosty.
Vůbec, je to Člověk, jenž se k nám nehodí.“

„Ne, ne, já sám.“
„Ale vy se pohádáte?“
„Dokonce ne. Já to s radostí vykonám — opravdu, s radostí,“

pravil Levin, jiskře očima. „Nu, odpust jí, Dolli! Ona toho
vícekrát neučiní,“ přimlouval se za malinkou hříšnici, která
neodešla k Fanni, nýbrž stála ostýchavě před matkou a vyčkávala,
kdy se setká s její pohledem.

Máť na ni pohlédla. Děvčátko se dalo do pláče, schovalo tvář
na klíně matčině a Dolli jí položila na hlavu svou hubenou,
něžnou ruku.

„Máme-li pak my co společného s ním?“ pomyslil si Levin
odcházeje hledat Veslovského.

Jda předsíní, poručil, aby zapřáhli faeton, že se pojede na
stanici.

„Včera se zlámalo péro,“ oznamoval lokaj.
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„Tedy tarantas,. a honem. Kde je host?“
„Šel do svého pokoje.“
Levin zastal Váseňku, jak si u stolku, na němž byly rozloženy

věci z jeho čemodanu a mimo jiné i nové písně s průvodem piana,
připínal vysoké holínky, v nich si chtěl vyjeti koňmo.

Buď že ve tváři Levina bylo cosi zvláštního, aneb že se
Váseňka sám dovtípil, že ce petit brin de cour, kterou si smyslil,
byla zhola nemístná v této rodině, zarazil se trochu, když Levin k
němu vešel (ovšem nakolik se vůbec může zaraziti člověk, zvyklý
pohybovati se ve společnosti).

„Vy jezdíte koňmo s připjatými holínkami?“
„Ano, je to mnohem čistší,“ odvětil Váseňka, opřev tučnou

nohu o židli a zapínaje dolní háček. Při tom se dobrácky usmál.
Nebylo pochybnosti, že byl Veslovský řádný hoch, a proto,

když Levin zpozoroval v jeho očích bojácnost, počalo mu ho býti
líto a jako hostitel zastyděl se za sebe.

Na stole ležel také kus holi, kterou zlámali dnes ráno při
tělocviku, když chtěli vyzdvihnouti bradla, jež rozvlhla. Levin vzal
do ruky onu hůl a počal odlamovati třísky z přelomeného konce,
nevěda, jak začít.

„Chtěl jsem…“ počal, ale zarazil se. Náhle však si vzpomněl
na Kiti a na vše, co se přihodilo, pohlédl Veslovskému odhodlaně
do očí a pravil: „Poručil jsem pro vás zapřáhat.“

„Kterak?“ ozval se udiveně Váseňka. „Kam mám jeti ?“
„Na stanici železniční,“ odvětil Levin zamračeně, odštěpuje

třísky od holi.
„Co pak odjíždíte odsud? Anebo se něco přihodilo .
„Přihodilo se, že čekám hosty,“ pokračoval Levin, odštěpuje

stále spěšněji svými silnými prsty třísky z přelomené holi. „A
vlastně nečekám hostí, nic se nepřihodilo, ale žádám vás, abyste
odejel. Můžete si mou nezdvořilost vysvětliti, jak vám libo.“

Váseňka se vzpřímil.
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„Žádám vás, abyste mně vysvětlil…“ promluvil vážně,
dovtípiv se konečně, oč se jedná.

„Nemohu vám pranic vysvětlovat,“ namítal tiše a zvolna
Levin, snaže se, aby nebylo znát, jak se mu čelisti chvějí. „A raději
se ani neptejte.“

A protože všechny roztřepené třísky byly už odlámány, opřel
se Levin svými prsty za tlusté dva konce, rozštípl hůl na dvě
poloviny a hbitě zachytil padající polovici.

Pohled na ony namáhající se ruce, na svaly, jež dnes ráno
ještě ohmatával při tělocviku, na lesknoucí se oči, tichý hlas a
chvějící se čelisti pohnul patrně Váseňku víc než slova Levinova.
Pokrčil rameny, opovržlivě se pousmál a poklonil se.

„Nemohl bych alespoň s Oblonským promluvit?“
Úsměv a pokrčení ramenem Levina nedráždilo. „Co pak mu

zbývá jiného dělat?“ pomyslil si.
„Hned ho sem k vám pošlu.“
„Co je to za nesmysl!“ pomyslil si Štěpán Arkáďjevič, jenž

zvěděl od přítele, že ho vyhánějí z domu, a vyhledal v zahradě
Levina, jenž se tam procházel, čekaje, až host odjede. „Mais c’est
ridicule! Jaká tě to moucha štípla? Mais c’est du dernier ridicule.
Co pak v tom můžeš vidět, když mladý člověk…“

Ale místo, do kterého Levina štípla moucha, patrně ještě
bolelo, neboť znova zbledl, když chtěl Štěpán Arkáďjevič
vysvětlovati příčinu, a rychle mu vskočil do řeči.

„Prosím tě, nemluv o příčině toho ! Nemohu jednali jinak!
Zardívám se proto studem před ním i před tebou, ale on si, jak za
to mám, nevezme příliš k srdci, že musí odjeti, mně však a mé ženě
působí jeho přítomnost obtíže.“

„Ale je to pro něho urážkou. Et puis c’est ridicule!“
„A mně je to nejen urážkou, nýbrž i mučením! A proč mám

trpět, když nejsem ničím vinen.“
„Věř mně, toho bych se byl do tebe nenadál! On peut étre

ialoux, mais a ce point c’est du dernier ridicule !“
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Levin se hbitě odvrátil a odešel do hlubiny aleje, kde chodil
delší dobu nahoru a dolů. Brzy zaslechl rachot tarantasu a uviděl
mezi stromovím, jak Váseňka ve své skotské čapce poskakuje při
každém nárazu na sedadle ze sena (na neštěstí v tarantase nebylo
sedadla) a ujíždí do aleje.

„Co ještě?“ pomyslil si Levin, když z domu vyběhl sluha a
zastavil tarantas. Byl to strojník, na něhož Levin úplně zapomněl.
Strojník za neustálých poklon mluvil o něčem s Veslovským, pak
vlezl do tarantasu a odjeli spolu.

Štěpán Arkáďjevič a kněžna byli rozdurděni jednáním
Levina. I sám on cítil se nejen nad míru ridicule, nýbrž vinným
a potupeným; ale když si vzpomněl, co musil vytrpět, on i jeho
žena, a dal si otázku, jak by v podobném případě jednal podruhé,
odpověděl si, že právě zas tak.

Přes to celá společnost, vyjma kněžnu, jež nemohla Levinu
odpustit onoho skutku, pod večer tak se rozveselila a oživila jako
děti, když si odbyly trest, anebo jako vzrostlí lidé, když se vrátili z
obtížné úřední návštěvy, tak že večer, když kněžna odešla, mluvilo
se o vyhnání Váseňky, jako o něčem, co se přihodilo už hrozně
dávno. Váreňka div smíchy nepadala, když Dolli, jež zdědila po
otci schopnost líčiti směšným způsobem, po třetí a po čtvrté
vypravovala, ovšem pokaždé s novými směšnými podrobnostmi,
jak právě chtěla na počest hosta obout nové botky a vešla už
do salonu, když zaslechla rachocení kolymáhy. A kdo seděl v
kolymáze? Sám Váseňka ve skotské čapce s romancemi a s
jezdeckými botami seděl na seně.

„Aspoň kdybys byl dal zapřáhnout do kočáru! Ano, a pak
zaslechnu: ,Počkejte! Myslím si, že se nad ubohým slitovali.
Pohlédnu oknem a vidím, že k němu posadili ještě tlustého
Němce a tak ho odvezli… Nadarmo jsem si připjala nové mašle na
šaty !…“
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XVI.

Darja Alexandrovna splnila svůj slib a vypravila se k Anně. Bylo
jí Velice nepříjemno, že musí zarmoutit sestru a učiniti
nepříjemnost její muži; chápala, že Levinovi. jsou právi, když se
vyhýbají všelikým stykům s Vronským; ale nicméně pokládala za
svou povinnost navštíviti Annu a dokázati jí, že její přátelství se
nemůže ziněniti ani při změně postavení Annina.

Darja Alexandrovna, chtějíc se při té návštěvě obejíti bez
pomoci Levina, poslala na ves, aby jí tam najali koně. Ale Levin,
když se o tom dověděl, přišel k ní s výčitkou.

„Proč pak si myslíš, že mne tvoje návštěva mrzí? A kdyby
mně to vskutku bylo nepříjemno, pak by mne ještě více mrzelo, že
nechceš vzíti mé koně,“ vytýkal jí Levin. „Tys mně doposud určitě
neřekla, že pojedeš. A mimo to, najímáš-li koně na vsi, je to za
jedno pro mne nepříjemno, a za druhé, a to je hlavní věc, mužík se
ti sice nabídne, ale nedoveze tě. Já mám koně pohotově. Nechceš-
li mne urazit, tedy vezmi mé koně.“

Darji Alexandrovně nezbylo, než svoliti. V ustanonovený
den přichystal Levin pro švakrovou čtyřspřež a podlož, sestavené
z pracovních a jezdeckých koní, ne zrovna pěkných, za to
spolehlivých, že dovezou Darji Alexandrovnu za den. Sebrati
tolik koní bylo Levinu dosti obtížno, poněvadž v tutéž dobu bylo
třeba koní také pro kněžnu, jež odjížděla, a pro akušerku; avšak
pravidla pohostinství nedopouštěla, aby Darji Alexandrovně
bydlící v jeho domě, dovolil najímati koně mimo jeho dům. Kro-
mě toho mu nebylo tajno, že těch dvacet rublů, jež žádali na Darji
Alexandrovně za onu jízdu, znamenalo pro ni mnoho. Peněžní
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záležitostí Darje Alexandrovny nacházely se v bídném stavu, a
manželé Levinovi pečovali o ně neméně než o své vlastní.

Na radu Levina vyjela Darja Alexandrovna z domu před
svítáním. Cesta byla pěkná, faeton pohodlný, koně běželi vesele,
a na kozlíku vedle kočího seděl místo lokaje písař z kanceláře,
jehož poslal Levin se švakrovou pro jistotu. Darja Alexandrovna
zdřímla a probudila se teprve, když přijížděli k zájezdní hospodě,
kde se měli koně přepřáhati.

Darja Alexandrovna pila čaj u téhož bohatého mužíka
hospodáře, u kterého se stavěl Levin, když jel k Svijažskému; s
ženami si porozprávěla o dětech, a se staříkem o hraběti
Vronském, jehož tento velice chválil. V deset hodin vydala se
pak na další cestu. Doma pro samé starosti o děti neměla kdy na
přemýšlení. Za to nyní za čtyřhodinné jízdy shlukly se v její hlavě
najednou všechny ode dávna zadržené myšlenky, a Darja Alexan-
drovna prošla v duchu celý svůj život jako ještě nikdy dříve, a to
s nej různějších stran. Sama se podivila svým myšlenkám. Zprvu
přemýšlela o dětech, o něž měla starost, ačkoli kněžna a hlavně
Kiti, na kterou se více spoléhala, jí slíbily, že na ně budou
dohlížeti. „Aby Máša zas něco nevyvedla; aby Grišu kůň
neuhodil; a Lili aby si nezkazila ještě více žaludek.“ Pak na místo
otázek o přítomnosti zasedly otázky o nejbližší budoucnosti.
Přemýšlela o tom, že příští zimu bude potřebí najati v Moskvě jiný
byt, musí opatřiti jiný nábytek do salonu a starší dceři musí dát
ušiti šubu. Pak se hlásily otázky vzdálenější budoucnosti. Jak se jí
podaří zaopatřiti děti? „Dcery jakž takž,“ myslila si, „ale hochy?“

„Na Grišu ovšem nyní dohlížím, ale činím to jen proto, že
jsem sama právě svobodna, nejsem s utěžkém. Na Stivu se
nesmím v ničem spolehnouti. S pomocí dobrých lidí je zaopatřím;
ale přijdu-li opět do kouta…“ Napadlo jí, jak nesprávný je výrok,
že zlořečeno bylo ženě, aby s bolestí rodila děti. „Rodili je lehko,
ale nositi je trapné,“ pomyslila si a představila si své poslední
těhotenství i smrt posledního dítěte. A tu jí přišel na mysl
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rozhovor, jejž měla v zájezdní hospodě s mladou ženou. Na její
otázku, má-li děti, odpověděla švarná žínka vesele:

„Měla jsem dcerušku, ale Pán Bůh mne od ní zbavil.
V postě jsem ji pochovala.“
„Je ti jí mnoho líto?“ tázala se jí dále Darja Alexandrovna.
„Čehož litovat? Stařík má vnuků i bez ní dost. Byly by s ní jen

starosti. Ani pracovati nemůžeš, ani nic. Jako svázaný je člověk.“
Odpověď ta zdála se Darji Alexandrovně odpornou přes to,

že mladá, hezká žínka mluvila velice dobromyslně; nyní však si
bezděky připamatovala ona slova. A v cynických těch slovech
bylo mnoho pravdy.

„A pak vůbec,“ pomyslila si Darja Alexandrovna, když se
byla poohlédla na celý svůj život za těch patnáct let manželství,
„těhotenství, těžkost u žaludku, přitupení mysli, lhostejnost ke
všemu a hlavně neforemnost. Kiti, ta mladounká, půvabná Kiti, i
ona se stala nehezkou, ale když já jsem s útěžkem, stávám se přímo
ošklivou, vím to. Pak porod, bolesti, nesnesitelné bolesti, zvláště
poslední minuty… potom kojení, ty noci bezesné, ty strašné
bolesti. ..“

Darja Alexandrovna se otřásla při pouhé vzpomínce na
bolest, když jí praskla bradavka, což se jí přiházelo při každém
děcku. „Potom děti začnou stonat, ten věčný strach o ně; pak
vzpomínky, ošklivé náklonnosti (vzpomněla si při tom na
přestupek malinké Máši v malinách), učení, latina — vše to je tak
těžké a nesrozumitelné. A pak to nejhorší — smrt těchto dětí.“ V
paměti její ozvalo se opět věčně nyjící mateřské srdce, vzpomněla
si s úžasem na smrt svého nejmladšího synáčka, ještě kojence,
jenž zemřel na krup, na jeho pohřeb, vzpomněla si, jak lhostejně
všichni pohlíželi na onu malinkou, růžovou rakvičku, a jí
samotné jak srdce pukalo, když pohlédla na zbledlé čílko s
kučeravými vlásky na skráních, na polootevřená, udivená ústa,
jež bylo viděti v rakvičce v ten okamžik, když ji zavírali růžovým
víkem s křížem ze zlatých prýmků.
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„A jaký to má všechno účel? Co z toho vzejde? To, že já sama,
která nemám na okamžik pokoje, stále jsem buď s útěžkem, nebo
kojím, stále se zlobím, vadím, sama se soužím, i druhé trápím,
která jsem se zprotivila muži, prožiju svůj život, a vyrostou
nešťastné, špatně vychované, zchudlé děti. Nyní na příklad,
kdybychom nebyli na celé léto u Leviných, nevím, jak bychom
byli živi. Ovšem Kosťa a Kiti jsou tak delikátní, že nám toho
nedají znáti; ale vždyť to tak nebude vždy. Budou míti svoje děti,
nebudou moci pomáhati nám; i nyní se musí uskrovňovati. A
papa, jenž si skoro ničeho neponechal, bude-li moci pomáhat?
Nebudu tedy ani moci děti sama vychovali, leda s cizí pomocí,
ponížením sebe. Vezmu-li na příklad nej šťastnější případ, že děti
nebudou umírat, a že se mi podaří vychovati je jakž takž. V
nejlepším případě dosáhnu toho, že z nich nebudou darebové. A
to je vše, čeho si mohu přáli. A proto tolik trápení, tolik namáhá-
ní… Celý můj život je ztracen!“ Opět jí napadlo, co jí řekla mladá
selka, opět pocítila ošklivost k její slovům, ale nemohla upříti, že
byla v její slovech částička třebas jen hrubé pravdy.

„Co myslíš, Michajlo, máme ještě daleko?“ otázala se Darja
Alexandrovna písaře, aby zahnala dotěrné, lekající ji myšlenky.

„Od této vsi je prý ještě sedm verst.“
Kočár sjížděl po návsi k můstku. Po mostě šel s veselým,

hlasitým hovorem zástup veselých žen s otepěmi povřísel na
zádech. Ženy se na mostě zastavily a zvědavě si prohlížely kočár.
Všechny tváře, jež mohla Darja Alexandrovna spatřiti, zdály se jí
zdravé, veselé, a jako by ji dráždily, že jsou tak spokojeny svým
živobytím. „Všichni žijí, všichni se těší ze života,“ pokračovala
Darja Alexandrovna v myšlenkách, když minula zástup žen,
vyjela nahoru a za mírného klusu příjemně se kolébala na
měkkých pérech starého faetonu; ,,a já teprv nyní jsem se
vzpamatovala na okamžik, když jsem se jako ze vězení vybrala z
knihu, jenž mne hněte starostmi. Všichni jsou živi: i ty selky tam
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nahoře, i sestra Natalie, i Váreňka, i Anna, k níž jedu, — jen já
ne.“

„Všichni napadají na Annu. A proč? Což jsem já lepší? Já
aspoň mám muže, kterého miluju. Ne sice tak, jak bych si ho přála
milovat, ale miluju ho; ale Anna nemilovala svého. Čímž pak je
vinna? Chce žíti. Bůh nám to vložil do srdce. Dost možná, že bych
učinila totéž. Doposud nevím, dobře-li jsem učinila, že jsem jí
uposlechla v onu hroznou chvíli, když přijela ke mně do Moskvy.
Měla jsem tehdáž opustit muže a počít nový život. Mohla bych
milovat a býti milovanou, jak bych si přála. Což pak je mi nyní
lépe? Vždyť si ho nevážím. Je mně nezbytným,“ uvažovala Dolli o
muži, „a proto ho trpím.

Což pak jest to lepší? Tehdáž jsem se mohla ještě líbiti,
zbývala mi ještě má krása,“ pokračovala v dumách Darja
Alexandrovna, i zachtělo se jí nahlédnouti do zrcadla. Měla v
kabelce kapesní zrcátko a ráda by je byla dostala; ale když
pohlédla na záda kočího a kývajícího se písaře, pomyslila si, že by
se styděla, kdyby se někdo z nich na ni ohlédl, a proto nechala
zrcátko v kabelce.

Ale třebas i nepohlédla do zrcadla, byla přece přesvědčena,
že ani nyní ještě by nebylo pozdě; vzpomněla si na Sergěje
Ivánoviče, jenž se k ní choval obzvláště laskavě, vzpomněla si na
Stivova přítele, dobrého Turovcyna, jenž jí pomáhal ošetřovati
děti, když měly spálu, a byl do ní zamilován. Mimo to byl ještě
jakýsi zcela mladý pán, jenž — jak jí vypravoval žertem muž —
shledával, že je nejpůvabnější ze všech sester. A ve fantasii Darje
Alexandrovny zahrály náhle vášnivé, zhola nemožné romantické
obrazy. „Dobře učinila Anna, já jí nebudu pranic vytýkat. Je sama
šťastna, činí šťastným jiného člověka, není uhnětena jako já,
nýbrž je dojista tak svěží, jako vždycky bývala, tak rozumna, tak
vnímava pro všechno,“ spřádala Darja Alexandrovna dále osnovu
svých myšlenek, a čtverácký úsměv zkřivil její rty, a to zejména
proto, že v tu dobu, co přemýšlela o románě Anny Arkáďjevny,

ANNA KARENINA

91
www.eknizky.sk



představovala si parallelně s ním skoro lakový též svůj román s
fantastickým kollektivným mužem, jenž byl do ní zamilován. Také
by se jako Anna ze všeho vyznala muži. A podivení i spletenost
Štěpána Arkáďjeviče při takové zprávě vyvolaly úsměv na její rty.

V takových myšlenkách přijela k místu, kde od hlavní cesty
odbočovala polní cesta k panství Vozdviženskému.
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XVII.

Kočí zadržel koně a ohlédl se na právo na žitné pole, na němž vedle
vozu seděli mužíci. Písař chtěl seskočiti s kozlíka, ale rozmyslil
si a velitelsky křiknul na mužíka, aby přišel k povozu. Větérek,
jenž vanul za jízdy, z tich’, když se zastavili; střečkové se sletěli na
zpocené koně, již se zlostně oháněli. Utichlo kovové znění, jež sem
zaléhalo od vozu, kde mužík klepal kosu. Jeden z mužíků vstal a
kráčel ke kočáru.

„Což jsi se rozesech’!“ zvolal zlostně písař na mužíka, jenž
kráčel pomalu bosýma nohama po neujetém, zaschlém blátě
vozové cesty. „Hni se přec!“

Kadeřavý stařík, s vlasy převázanými lýkem a od potu
zčernalými, shrbenými zády, urychlil krok, přistoupil ke kočáru a
chopil se osmahlou rukou za křídlo na kolesem.

„Vozdviženské? Na panský dvůr? K hraběti?“ opakoval
dávané mu otázky. „Jen co na vršek přijedeš. Tam vezmeš na levo.
Zrovna vjedeš do prišpektu. A koho byste rádi? Samého?“

„Nevíš, holoubku, jsou doma?“ ptala se neurčitě Darja
Alexandrovna, jež nevěděla, jak se mužíka optat na Annu.

„Budou asi doma,“ odpověděl mužík, přestupuje bosýma
nohama a zanechávaje ve prachu patrné sledy chodidla s pěti
prsty. ,,Budou asi doma,“ opětoval mužík, jenž by se byl patrně
rád dal do řeči. „Včera hosti k nim přijeli. Hostí síla… Co bys
rád?“ obrátil se k chasníkovi, jenž mu křičel cosi od vozu. „Ba
právě! Nedávno tu jeli všichni koňmo dívat se na žací stroj. Teď
už budou asi doma. A odkud asi budete?“

„My jsme z daleka,“ odpověděl mu kočí, stoupaje na kozlík.
— „Tak tedy už nedaleko?“
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„Povídám ti, hnedle tam budete. Jak přijedeš…“ vykládal
stařík, dotýkaje se dlaní křídla nad kolesem.

Mladý, zdravý, ramenatý chasník také přišel ke kočáru.
„A co, sekáčů nepotřebujete na žně?“ ptal se Darje

Alexandrovny.
„Nevím, holoubku.“
„Tedy jak vezmeš na levo, zrovna vjedeš tam,“ vykládal

mužík, jenž patrně nerad propouštěl cestující, s nimiž by si byl rád
poklábosil.

Kočí popohnal koně. Ale sotva že sjeli na poboční cestu,
křikl na ně mužík: „Stůj 1 Hej, brachu! Postůj!“ volaly za nimi dva
hlasy. Kočí zastavil.

„Jedou sami! Tamhle!“ volal mužík. „Ženou to!“ prohodil,
ukazuje na čtyři jezdce a dvě osoby v šarabaně, přijíždějící po
cestě.

Byli to Vronský s jokayem, Veslovský a Anna koňmo, a
kněžna Varvara se Svijažským v šarabaně. Vyjeli si na procházku
a zároveň si prohlédli, jak pracují nově přivezené žací stroje.

Když se kočár zastavil, jezdci jeli krokem. V popředí jela
Anna s Veslovským. Anna jela klidným krokem na nevysokém,
tělnatém anglickém koníku s přistřiženou hřivou a krátkým
ohonem. Její krásná hlava s černými kadeřemi, jež se vysmekly
z pod vysokého klobouku, její plná ramena, tenký pás v černé
amazonce a celá její klidná, graciosní posa překvapila Dolli.

V prvním okamžiku se jí zdálo neslušno, že Anna jezdí
koňmo. Darja Alexandrovna spojovala si s představou jezdkyně
představu mladistvého, lehkého koketování, jež — dle její mínění
— neslušelo Anně v nynějším její postavení ; ale když na ni
pohlédla z blízka, ihned se vzdala své nevole. Nemluvíc ani o
eleganci, všechno v ní bylo prosté, klidné, důstojné, i co se týče
držení těla, i v šatstvu, i v pohybech, tak že nic nemohlo býti
přirozenějším.

Podle Anny jel na ohnivém kavaleristském bělouši Váseňka
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Veslovský ve skotské čapce s vlajícími stužkami, vypínaje své
tučné nohy vpřed a pozoruje se zálibou svou vlastní postavu —
Darja Alexandrovna se nemohla zdrželi veselého úsměvu, když
ho poznala. Za nimi jel Vronský. Jel na tmavohnědém,
plnokrevném koni, jenž se rozohnil za cvalu a dosud se nemohl
uspokojiti. Vronský ho zdržoval, napínaje uzdu.

Za ním jel maličký človíček v jokajském obleku. Svijažský
s kněžnou jeli v novém šarabaně, do něhož byl zapřažen vysoký,
vraný klusák, a nezůstávali pozadu za jezdci.

Tvář Annina vyjasnila se náhle radostným úsměvem, když
v drobné postavě, tisknoucí se do úhlu starého faétonu, poznali
Dolli. Vzkřikla, trhla sebou v sedle a pobídla koně do skoku. Když
přicválala ke kočáru, seskočila bez cizí pomoci a zdvihnuvši
amazonku, spěchala vstříc Dolli.

„Myslila jsem si to, ale bála jsem se, abych se nemýlila. Jaká
radost! Nemůžeš si představiti moji radost!“ mluvila Anna a lnula
tváří k Dolli a líbala ji, pak zas uhýbala hlavu nazpět a s úsměvem
se na ni dívala.

„Jaká to radost, Alexěji!“ zvolala, ohlédnuvši se na
Vronského, jenž sestoupil s koně a kráčel ke kočáru

Vronský sňal šedý, vysoký klobouk a přistoupil k Dolli.
„Ani neuvěříte, jak jste nás potěšila svým příjezdem,“ pravil

Vronský, vyslovuje se zvláštním důrazem svoje slova a odhaluje
úsměvem řadu zdravých, bílých zubů.

Váseňka Veslovský zůstal v sedle, a vítal hosta tím, že sňal
svou čapku a zamával stužkami nad hlavou.

„To je kněžna Varvara,“ odpovídala Anna na tázavý pohled
Dollin, když se přiblížil šaraban.

„A!“ prohodila Darja Alexandrovna, a na tváři její nevolky
se označila nespokojenost.

Kněžna Varvara byla teta její muže. Dolli ji znala dávno, ale
nevážila si jí. Věděla, že kněžna Varvara strávila celý svůj život
jako příživnice u bohatých příbuzných. Ale když uviděla, že se
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přiživuje nyní u Vronského, člověka jí docela cizího, urazila se
jménem příbuzenstva svého muže. Anna zpozorovala změnu ve
tváři Dollině, zarazila se, zarděla se, vypustila z ruky okraj
amazonky a klopýtla.

Darja Alexandrovna přistoupila k šarabanu a chladně se
pozdravila s kněžnou Varvarou. Svijažský byl také její známý.
Optal se jí, jak se má jeho přítel podivín s mladou ženou, vrhl
bystrý pohled na Dollinu příležitost s koňmi, sebranými z nižných
párů, a s faétonem s látanými křídly, i navrhl damám, aby jely
spolu v šarabaně.

„A já pojedu v tom vehikule,“ prohodil. „Kůň je spolehlivý,
a kněžna výtečně jezdí.“

„Ne, zůstaňte, jak jste byli,“ namítla Anna, jež přikročila k
šarabanu; „a my spolu pojedeme ve faétoně.“ I vzala Dolli pod
ruku a odvedla ji.

Darja Alexandrovna nemohla se nadiviti elegantní, dosud jí
nevídané equipáži a znamenitým koním, a roztržitě se rozhlížela
po elegantních, skvělých tvářích, jež ji obklopovaly. Nejvíc však ji
překvapovala změna, která se stala se známou, milovanou Annou.
Jiná, méně pozorná ženština, jež by neznala Anny dříve, a zvláště
která nepromyslila všech těch dum, jež cestou promyslila Darja
Alexandrovna, sotva by zpozorovala v Anně co zvláštního. Ale
Dolli byla nyní překvapena tou dočasnou krásou, jíž se skvívají
ženštiny jen za dob lásky, a onu krásu postřehla nyní na tváři
Annině. Všechno na její tváři bylo neobyčejně půvabno: i
rázovité jamky na tvářích a na bradě, složení rtů, úsměv, jenž
jako by poletoval po její tváři, lesk očí, gracie a bystrota pohybů,
zvuková plnost hlasu, ba i způsob, jímž podrážděně a přece
laskavě odpověděla Veslovskému, jenž ji prosil za dovolení, aby
směl sednouti na její koníka a naučit ho galoppu s pravé nohy.
Zdálo se, jako by si toho byla vědoma a těšila se tomu.

Když přítelkyně usedly do faetonu, náhle se obě zarazily.
Annu spletl pronikavý, tázavý pohled, jímž na ni patřila Dolli.
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Dolli pak bylo nevolno proto, že se po slovech Svijažského o
vehikule styděla za starý, špinavý faéton, do kterého k ní přisedla
Anna. Kočí Filipp a písař zakoušeli podobný pocit: písař, chtěje
zakryti svůj stud, činil se kolem povozu, pomáhaje damám do
vnitř, ale kočí Filipp se zamračil a předsevzal si, že přese všechen
ten vnější lesk neuzná jich přednosti. Pousmál se ironicky,
pohlédnuv na vraného klusáka, a už rozhodl ve své mysli, že onen
vraník v šarabaně se hodí jen „na promináž“, ale čtyřiceti verst za
denního parna bez přepřahání by neproběhl.

Mužíci, kteří leželi kolem vozu na poli, shromáždili se všichni
u cesty, zvědavě a vesele pohlíželi na vítání hosta a činili své
poznámky.

„Taky jsou rádi, dávno se neviděli,“ mínil kadeřavý stařík,
ovázaný lýčkem.

„Koukejte, strejdo Gerasime, zapřáhnout takhle toho
vraného hřebce vozit snopy. To by to šlo!“

„Hleď! Ta v kalhotách, je to ženská?“ ptal se jeden z nich,
ukazuje prstem na Váseňku Veslovského, jenž sedal na dámské
sedlo.

„Ne, mužík. Vidíš, jak se obratně rozejel!“
„Co myslíte, hoši. Spát už nebudeme?“
„Jaké teď spaní!“ prohodil stařík a přimhouřiv oči, pohlédl

se strany na slunce. „Čtyři hodiny už asi minuly! Beřte kosy,
nastupujte.“
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XVIII.

Anna hleděla na hubenou, utrápenou tvář Dollinu, v jejíž
vráskách se zachytil prach, a chtěla říci, co si myslila, totiž že se
Dolli spadla, ale vzpomněla si, že sama se za tu dobu stala hezčí, že
to uznává i sám pohled Dollin, vzdychla si a počala mluviti o sobě.

„Ty hledíš na mne,“ pravila Anna, „a myslíš si, mohu-li býti
šťastna ve svém postavení? Což dělat! Je to sice hanba, přiznati
se; ale jsem… jsem šťastna, až si z toho dělám hřích. Přihodilo se
se mnou cosi kouzelného jako sen, když člověk zakouší strach,
hrůzu, v tom procitne a přesvědčí se, že není nijaké hrůzy. I já
jsem procitla. Zakusila jsem muka, hrůzu, ale nyní jsem už dávno
šťastna, zejména od té doby, co jsme zde…“ vypravovala Anna,
pohlédnuvši ostýchavým, tázavým pohledem na Dolli.

„Jsem lomu velice ráda!“ odvětila s úsměvem Dolli, ač o něco
chladněji, než by si byla přála. „Jsem ráda k vůli tobě. Ale proč pak
jsi nic nepsala?“

„Proč?… Protože jsem nesměla… Zapomínáš na mé
postavení…“

„Mně jsi nesměla? Kdybys věděla, jak… Pokládám tě…“
Darja Alexandrovna chtěla vysloviti, o čem přemýšlela dnes

ráno, ale jaksi se jí zdálo, že by to nebylo nyní vhodno.
„Ostatně později si o tom promluvíme. Co pak je (o za

budovy?“ optala se Anny, aby převedla hovor na jiný předmět,
ukazujíc při tom na zelené a červené střechy, jež bylo viděti nad
zelení živých plotů z akacií a šeříku. „Zrovna celé město.“

Ale Anna jí neodpověděla.
„Dovol! Zač tedy mne pokládáš, jakého jsi mínění o mém

nynějším postavení?“ tázala se Anna.
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„Mám za to …“ počala Darja Alexandrovna, ale v týž okamžik
procválal kolem nich Váseňka Veslovský, jenž konečně přiučil
koně k cvalu s pravé nohy a těžce ve svém kraťoučkém žaketu
dopadal na zámiše dámského sedla. „Jde to už, Anno
Arkáďjevno!“ zvolal do faetonu. Anna na něho ani nepohlédla;
ala Darji Alexandrovně se opět zdálo, že se nehodí započínati ve
voze tak dlouhý rozhovor, a proto zkrátila svou myšlenku.

„Nemám nijakého zvláštního mínění,“ pravila nyní Anně,
„nýbrž vždycky jsem tě milovala; a miluju-li, miluju celého
člověka, jaký jest, a ne, jakým bych si ho přála míti.“

Anna spustila oči s tváře své přítelkyně, přimhouřila je (což
byl nový její návyk, jehož na ní Dolli dříve nepozorovala) a
zamyslila se nad významem pronesených právě slov. A když jim
porozuměla, ovšem tak, jak si sama přála, pohlédla opět na Dolli.

„Kdybys měla jaký hřích,“ promluvila Anna, „byl by ti
odpuštěn za tato slova a za to, že’s přijela ke mně.“

Dolli zpozorovala, že jí slzy vstoupily do očí. Stiskla mlčky
Anně ruku.

„Co je to tedy za budovy? To je jich !“ opětovala svou otázku
po krátké pomlčce.

„To jsou byty úředníků, závod, konírny,“ odpovídala Anna.
„A tady počíná park. Vše to bylo zanedbáno, ale Alexěj zase
všechno obnovil. On má tento statek velmi rád, a — čeho jsem se
nijak nenadála — má ohromnou zálibu v hospodářství. Ostatně
je to nad míru bohatá povaha! Ať začne cokoli, všechno koná
výtečně. Nejen že se nenudí, zaměstnává se až vášnivě. Jak ho
znám, stal se nyní opatrným, výborným hospodářem; je skoro
až skoupý v hospodářství. Ale pouze v hospodářství. Tam, kde
se jedná o desítitisíce, tam nepočítá,“ vypravovala Anna s ra-
dostným, chytrým úsměvem, s jakým často mluvívají ženy o
tajných, pouze jimi odhalených vlastnostech milovaného člověka.
„Vidíš tam tu velikou budovu? To je nová nemocnice. Mám za to,
že bude stát přes sto tisíc. To je nyní jeho koníček. A víš, co mu k
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tomu zavdalo příčinu? Mužíci ho žádali, aby jim postoupil laciněji
louky, tuším; on odepřel a já jsem mu vytýkala, že je skoupý.
Ovšem, nejen proto, byly i jiné příčiny; nu, i začal stavětí
nemocnici, aby dokázal, — rozumíš mi? — že není skoupý. Chceš-
li, je to maličkost, ale já ho za to miluju ještě více. A pohleď, tady
hned uvidíš dům. Je to ještě dědovský dům, a z věnčí není na něm
pranic změněno.“

„Ach, jaká rozkoš!“ zvolala Dolli, pohlížejíc mimoděk s
podivením na krásný dům se sloupovím, vystupující z
různobarevné zeleni starého stromoví v parku.

„Není-liž pravda, pěkný? A shora s domu jaká podivuhodná
vyhlídka!“

Vjeli na nádvoří posypané štěrkem a ozdobené květinovými
záhony; dva zahradníci obkládali tu znovu překopaný záhon
houbovitými kameny. Hned na to vjel povoz ke krytému
podjezdu a zastavil se.

„Ach, oni už přijeli!“ zvolala Anna, patříc na jezdecké koně,
jež právě odváděli od podjezdu. „Jak se ti líbí tento kůň? Je pěkný,
není-li pravda? Je to můj zamilovaný kobb. Přived ho sem a
přineste mi cukr. Kde je hrabě?“ otázala se dvou elegantních
lokajů, kteří vyběhli z předsíně. „A tu jde!“ zvolala, když spatřila
Vronského, jenž jí přicházel vstříc spolu s Veslovským.

„Kde umístíte kněžnu?“ optal se Vronský po francouzsku
Anny, a nevyčkav její odpovědi, přistoupil k Darji Alexandrovně,
znovu ji vítal a políbil jí ruku. „Snad ve velké komnatě s
balkonem?“

„Ó ne, to je daleko! Raději v úhlové, budeme se aspoň častěji
viděti. Nu pojďme,“ pravila Anna, podávajíc svému oblíbenému
koni cukr, jejž byl lokaj přinesl.

„Et vous oubliez votre devoir,“ obrátila se k Veslovskému,
jenž vyšel také před dům.

„Pardon, j’en ai tout plein les poches,“ usmál se Veslovský,
sahaje prsty do kapsy u vesty.
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„Mais vous venez trop tard,“ namítla Anna, utírajíc si šátkem
ruku, kterou jí smočil kůň, když bral cukr.

Anna se obrátila k Dolli: „Na dlouho jsi přijela? Na jeden
den? To není možná !“

„Slíbila jsem tak, a mimo to děti…“ odpověděla Dolli, jež byla
na rozpacích, poněvadž chtěla vzít ještě svou kabelku z faetonu a
mimo to tušila, že tvář její musí býti celá zaprášena.

„Ale ne, Dolli, dušinko… Nu, uvidíme. Pojdme, pojďme !“ a s
těmi slovy odvedla Annu do vykázané jí komnaty.

Nebyla to ona parádní komnata, kterou navrhoval Vronský,
nýbrž prostší, a Anna se omlouvala, aby jí to Dolli prominula. Ale
tato komnata, za kterou se Anna cítila povinnou se omluviti, byla
plna takové nádhery, v jaké Dolli nikdy dosud nežila a která jí
uváděla na mysl nej’epší hotely v cizině.

„Nu, dušinko, já jsem šťastna!“ pravila Anna, jež si usedla na
minutku v amazonce vedle Dolli. Pověz mi, co dělá tvoje rodina.
Stivu jsem spatřila na okamžik. Ale on neumí o dětech pranic
povědít. Co dělá můj miláček Táňa? Je už veliká asi?“

„Ano, velmi velká,“ odpověděla krátce Darja Alexandrovna
a sama se podivila, proč tak chladně odpovídá o svých dětech.
„Žije se nám velmi pěkně u Leviných,“ dodala k tomu.

„Vidíš, kdybych byla věděla,“ pravila Anna, „že mnou
nepovrhuješ… Mohli byste všichni k nám přijeti. Vždyť Stiva je
starý a dobrý přítel Alexeje,“ připojila a náhle se zarděla.

„Ano, ale my tak pěkně…“ namítla Dolli rozpačitě.
„Ostatně já samou radostí mluvím hlouposti, len tomu věř,

dušinko, že jsem ti nad pomyšlení ráda!“ promluvila zas Anna a
znova celovala Dolli. „Ty’s mně dosud nepověděla, jak i co o mně
smýšlíš, a já chci všechno věděli. Ale jsem ráda, že mne aspoň
uvidíš, jakou vskutku jsem. Zejména bych nerada, aby se o mně
domýšleli, že chci něco dokázat. Ničeho nechci dokazovat, chci
jen žíti; nikomu nechci činiti zla, krom sebe. A na to mám právo,

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

102
www.eknizky.sk



co myslíš? Ale o tom by bylo mnoho mluviti; však si ještě
pohovoříme. Půjdu se nyní oblékat a tobě sem pošlu komornou.“
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XIX.

Když Darja Alexandrovna zůstala v komnatě sama, rozhlédla se
po ní okem hospodyně. Vše co viděla, když přijížděla k domu a
vcházela do něho, a co zpozorovala nyní ve své komnatě, vše to
činilo na ni dojem hojnosti a nádhery a toho nového evropského
luxu, o němž čítala jen v anglických románech, ale jehož nikdy
dosud nevídala v Rusku a zejména na vsi. Všechno bylo nové,
počínaje od nových francouzských tapet, až po koberec, jímž byla
pokryta celá podlaha komnaty. Postel byla pružinová s tenkou
matrací, zvláštní podhlavnicí a s kanausovými povlaky na
malinkých poduškách. Mramorové umyvadlo, toilettní stůl,
pohovka, stoly, bronzové hodiny na krbě, záclony a portiery, vše
to bylo drahé a nové.

Vyfintěna komorná, jež přišla nabídnout Dolli své služby,
měla příčesku a šaty modnější než sama Dolli a byla taktéž nová
a drahá jako celá komnata. Darji Alexandrovně lahodila její
uctivost, čistotnost a úslužnost, ale bylo jí při ní nepohodlno;
styděla se před ní za svůj spravovaný noční kabátek, který na
neštěstí omylem položila do kabelky. Styděla se právě za ony
záplaty a za ta zašívaná místa, na něž byla doma nejvíc hrda. Doma
jí bylo jasno, že na šest nových kabátků by bylo zapotřebí dvaceti
čtyř loket plátna po 65 kopejkách, což by sestavilo přes 15 rublů bez
příprav a bez práce, a oněch 15 rublů ušetřila. Ale před komornou
jí bylo, ne-li stydno, tedy aspoň nevolno.

Darji Alexandrovně velice ulevilo, když vešla do komnaty
její dávná známá Annuška. Elegantní komorné měla zapotřebí
paní, a u Darje Alexandrovny zůstala Annuška.

Annuška se patrně velice zaradovala, že k nim zavítala známá
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paní, a bez přestání povídala. Dolli zpozorovala, že by jí ráda
pověděla své mínění o nynějším postavení její paní, zejména co
se týče lásky a oddanosti hraběte k Anně Arkáďjevně, ale Dolli
ji všemožně zdržovala, jakmile se chtěla dotknouti onoho
choulostivého předmětu.

„S Annou Arkáďjevnou jsem vyrostla, je mně dražší všeho
na světě. Inu což, já jí soudit nemohu. Ale myslím, tak milovat…“

„Buď tedy tak dobrá, dej to vyprat, je-li možno,“ přerušila ji
Darja Alexandrovna.

„K službám. Pro drobné prádlo jsou tu dvě zvláštní pradleny,
a velké prádlo se pere všechno mašinou. Hrabě sám všechno
zařizuje. Inu, takový muž. ..“

Dolli byla ráda, když vešla Anna a svým příchodem učinila
povídání Annuščinu konec.

Anna se převlekla do velmi prostého batistového obleku.
Dolli si důkladně povšimla onoho prostého šatu. Věděla, co
znamená, a za jaké peníze se kupuje taková prostota.

„Stará známá,“ ukázala Anna na Annušku.
Nyní už nebyla Anna na rozpacích. Byla zcela klidná a

ovládala se. Dolli pozorovala, že se už úplně zotavila po dojmu,
jejž na ni učinil její příjezd, a vpravila se v ten povrchní, lhostejný
ton, při němž se zdálo, jako by dvéře do toho oddělení, kde se
nacházely její city a nej tajnější myšlenky, byly zavřeny.

„Jak se daří tvé dcerušce, Anno?“ otázala se Dolli.
„Aha? (tak zvala svou dceru Anna). Je zdráva. Velmi sesílila.

Chceš ji vidět? Pojď, já ti ji ukážu. Měla jsem plno starosti s
chůvami,“ počala vypravovali Anna. „Měli jsme kojnou Italku. Je
hodná, ale neobyčejně hloupá ! Chtěli jsme ji poslat nazpět, ale
děvčátko tak k ní přivyklo, že ji držíme doposud.“

„Nu, a jak jste to zařídili?…“ chtěla Dolli započít řeč o tom,
jakého jména se dostane děvčátku. Ale když zpozorovala, jak se
při těch slovech tvář Annina náhle zasmušila, změnila smysl své
otázky. „Jak jste to zařídili? Odstavili jste ji už?“
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Anna ji však pochopila.
„Ty’s se chtěla optat na něco jiného? Chtěla jsi se ptát, jak se

bude jmenovat? Že? Ta otázka souží Alexěje. Nemá dosud jména.
To jest, jmenuje se dosud Karenina,“ vysvětlovala Anna, při čemž
zamhouřila oči tak, že bylo viděti jen stýkající se řasy. „Ostatně,“
dodala po kratinké přestávce s vyjasněnou tváří, „o všem tom si
pohovoříme později. Pojď, já ti ji ukážu. Elle est tres gentille. Leze
už.“

Nádhera, jež překvapovala Darji Alexandrovnu v celém
domě, ještě více ji překvapila v dětském pokoji. Spatřila tam
vozíčky objednané z Anglie, přístroje, v nichž se děti učí chodit,
zvláštní divan na způsob kulečníku, po němž děvčátko lezlo,
houpačku, zvláštní vany zcela nového způsobu. Vše to bylo
anglické, solidní, pevné a patrně velmi drahé. Pokoj byl prostorný,
velmi vysoký a světlý.

Když přišly do pokoje, sedělo děvčátko v pouhé košilce v
malinkém křesle u stolu a jedlo bouillon, kterým si za bryndalo
celá prsíčka. Krmila je a spolu s ním také sama jedla ruská dívka,
jež posluhovala v dětské komnatě. Nebylo tu právě kojné ani
chůvy; nacházely se v sousedním pokoji, odkudž bylo slyšeti
rozhovor lámaným francouzským jazykem, kterýmž jedině se
mohly mezi sebou dorozuměti.

Vyfintěná, vysoká Angličanka s nepříjemnou tváří a
podezřelým vzezřením, jakmile zaslechla hlas Annin, přichvátala
do komnaty, potřásajíc rusými kadeřemi, a ihned se počala
ospravedlňovati, ač ji Anna ničím nevinila. Na každou otázku
Anninu odpovídala spěšně několikrát „yes, my lady“.

Černobrvé, černovlasé, ruměné děvčátko s pevným,
červeným tílkem pohlédlo přísně na neznámou dámu, ale přes to
přece se Darji Alexandrovně velice zalíbilo; zmocnila se jí skoro až
závist, že vypadalo tak zdravě. Též se jí líbilo, jak se děvčátko čile
smýkalo po divaně. Ani jedno z její dětí tak nelezlo. Když posadily
děvčátko na koberec a vykasaly mu v zadu šatičky, bylo ku podivu
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milé. Ohlíželo se jako divoké zvířátko na vzrostlé, pozorujíc je
svýma lesklýma, černýma očima; působilo mu patrně potěšení,
že na ně pohlížejí se zálibou, usmívalo se, a držíc nožky stranou,
rázně se opíralo na ručky, bystře přitahovalo zad a opět se
energicky opřelo dále.

Ale celkový dojem dětské komnaty, a zejména ona
Angličanka, se Darji Alexandrovně velmi nelíbil. Že mohla
Anna, jež tak dobře zná lidi, vzíti ke své dcerušce takovou
nesympatickou a nedoporučující se Angličanku, vysvětlovala si
Darja Alexandrovna tím, že by do takové nenormální rodiny, jako
rodina Annina, slušná bonna nevstoupila. Mimo to Darja
Alexandrovna seznala hned z několika slov, že Anna, kojná,
chůva a dítě spolu neladí, a že dnešní matčina návštěva u dítěte
byla věcí nikoliv obyčejnou. Anna chtěla dáti dceři zamilovanou
hračku, ale nemohla jí najíti.

Nejpodivnějším bylo to, že, když se Darja Alexandrvona
optala, kolik zubů má Aňa, Anna se zmýlila, neboť o dvou
posledních zoubcích ještě ani nevěděla.

„Mně je někdy líto, že jsem tu jako zbytečná,“ mluvila Anna,
když odcházely z dětské komnaty, a opravila svou vlečku, aby se
vyhnula hračkám, postaveným u dveří. „Jinak bylo s prvním.“

„A já měla za to, že naopak,“ prohodila ostýchavě Darja
Alexandrovna.

„Ó ne! Víš-li pak, vždyť já jsem ho viděla, Seřežu, —“
sdělovala jí Anna, mhouříc oči, jakoby se dívala na něco
vzdáleného. „Ostatně, o tom si povíme potom. Věříš-li, já jsem
jako hladový člověk, jehož posadili náhle k bohatému obědu, a
on neví, do čeho se dříve dát. Bohatý oběd — to’s ty a nastávající
rozhovory s tebou, takové rozhovory, jichž jsem s nikým jiným
nemohla vésti; a nyní nevím, z čeho začít. Mais je ne vous ferai
grace de rien. Všechno musím vypovídat.“

„Ach ano, musím ti podat náčrtek společnosti, kterou zde
najdeš,“ pokračovala Anna po malé přestávce. „Začnu od dam.
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Kněžna Varvara. Ji znáš, a já vím, jakého jste mínění o ní Stiva a
ty. Stiva říká, že jediným účelem její života jest, aby dokázala, že
vyniká nad svou sestra Kateřinu Pavlovnu; je to všechno pravda;
ale je dobrák a já jsem jí velice vděčna. Byly chvíle v Petrohradě,
kdy jsem měla nezbytně zapotřebí un chaperon. Tu se mně na-
manula ona. Ale ona je vskutku dobrák. Velice mně usnadnila
mé postavení. Já vidím, že nemáš ponětí o tom, jak mně bylo
obtížno… tam v Petrohradě,“ dcdala Anna. „Zde jsem úplně
spokojena a šťastna. Ale o tom později. Musíme pokračovat. Pak
tedy Svijažský; je maršálkem zdejší šlechty, člověk velice řádný,
ale potřebuje čehosi od Alexěje. Toť víš, že se svou zámožností
může míli Alexěj nyní, když se usadil zde na panství, veliký vliv.
Pak Tuškevič; — ty’s ho viděla, on byl nápadníkem Betsy. Nyní
je v nemilosti a přijel k nám. Je to, jak Alexěj říká, jeden z těch
lidí, kteří jsou velmi příjemní, pokládáš-li je za to, čím se chtějí
zdáti, et puis, il es comme il faut, jak říká kněžna Varvara. Pan
Veslovský; nu, toho znáš. Roztomilý hoch,“ prohodila Anna, a
čtverácký úsměv jí zahrál kolem rtů. „Co to bylo za hloupou
historii s Levinem? Veslovský vypravoval o tom Alexěji, a my
tomu nemůžeme věřit. II est trěs gentil et naif,“ promluvila opět
s týmž úsměvem. „Mužům je nezbytná zábava, Alexěji je třeba
obecenstva, proto si vážím celé t společnosti. Musí býti u nás
živo a veselo, aby si Alexěj nepřál ničeho jiného. Pak uvidíš ještě
správce. Němec, velmi řádný, a rozumí hospodářství. Alexěj si ho
velice váží. Potom doktor, mladý člověk, ne sice úplný nihilista,
ale víš, jí nožem… ale jinak velmi dobrý lékař. Pak architekt… Une
petite cour.“
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XX.

„Tu vám vedu Dolli, kněžno; vy jste si tolik přála ji vidět,“ mluvila
Anna, když spolu s Darjí Alexandrovnou přicházela na velikou
kamennou terrassu, kde seděla ve stínu kněžna Varvara u rámu,
na němž vyšívala povlak na křeslo pro hraběte Alexěje Kirilloviče.
„Dolli říká, že nebude do oběda ničeho jíst, ale dejte přece
přinésti snídaní, a já zatím půjdu hledat Alexěje a přivedu je sem
všechny.“

Kněžna Varvara přivítala Dolli laskavě a při tom s takým
odstínem, jako by ji přijímala pod svou ochranu, a hned jí počala
vykládati, že se ubytovala u Anny proto, že ji vždycky měla radši
než její sestra Kateřina Pavlovna, to jest ta, jež Annu vychovala
a nyní, když všichni Annu opustili, pokládala za svou povinnost,
pomoci jí v této přechodné, pro ni nejtěžší době.

„Až muž svolí k rozvodu, odejede opět do svého ústraní, nyní
však tu mohu býti užitečnou a vyplním svou povinnost, ač je mi
to za těžko, — a ne jako dělají jiní. To jsi hodná, to je velmi pěkné
od tebe, že jsi přijela! Oni žijí spolu jako nejlepší manželé; souditi
je může Bůh, ale ne my. Co pak nebylo totéž s Birjuzovským a
Aveňjevou?… Nebo Nikandrov, a Vasiljev s Mamonovou, nebo
Liza Neptunova… Nikdo ani slova proti nim neřekl. A konec
konců přijímali je všude. — A pak, c’est un intérieur si joli, si
comme il faut. Tout-a-fait a 1’anglaise. On se réunit le matin au
breakfast et puis on se sépare. Každý dělá až do oběda, co chce.
Oběd je v sedm hodin. Stiva jednal velmi dobře, že tě sem poslal.
Musí se jich držet. Vždyť víš, že on prostřednictvím své matky a
bratra může všechno udělat. Mimo to konají tu mnoho dobra. Ne-
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vypravoval ti ještě o své nemocnici? Ce sera admirable — všechno
bude z Paříže.“

Rozmluvu jejich přetrhla Anna, jež nalezla celou společnost
u kulečníku, a s ní přicházela nyní na terrassu. Do oběda bylo
ještě daleko, pohoda byla výtečná, a proto činěny různé návrhy,
jak by se daly stráviti zbývající ještě dvě hodiny do oběda. Ve
Vozdviženském bylo možno ukrátit jsi chvíli rozmanitými
způsoby, a sice vesměs jinými než v Pokrovském.

,,Une partie de lawn tennis,“ navrhoval Veslovský, usmívaje
se svým půvabným úsměvem. ,,Budeme opět na jedné straně,
Anno Arkáďjevno.“

„Ne, je horko; lépe projiti se po sadu a projeti se na loďce.
Darja Alexandrovna uvidí naše břehy,“ navrhoval Vronský.

„Souhlasím se vším,“ prohodil Svijažský.
„Myslím, že Dolli bude nejvítanější procházka, že? — A pak

už se můžeme projeti v loďce,“ mínila Anna.
Na tom zůstalo. Veslovský s Tuškevičem šli do koupelny,

slíbili, že tam připraví loďku a budou čekat.
Ve dvou párech kráčeli po pěšině: Anna se Svijažským, Dolli

s Vronským. Dolli byla trochu zaražena a znepokojena zcela pro ni
novými okolnostmi, v nichž se tu ocitla. Abstraktně, theoreticky
nejen že omlouvala, nýbrž i schvalovala jednání Annino. Dolli,
jak se vůbec nezřídka přicházívá svrchovaně mravným ženám,
které omrzela jednotvárnost mravného života, z povzdálí nejen
že omlouvala hříšnou lásku, nýbrž dokonce i záviděla jí. Mimo
to milovala Annu srdečně. Ale ve skutečnosti, když ji spatřila ve
společnosti oněch jí cizích pánů, kteří dbali jakéhosi nového pro
ni, dobrého tonu, pocítila, že jí není volno. Zvláště nepříjemno jí
bylo stýkali se s kněžnou Varvarou, jež jim všecko odpouštěla za
to pohodlí, jehož se jí zde dostávalo.

Vůbec abstraktně Dolli skutek Anilin schvalovala, ale při
tom jí bylo nepříjemno patřiti na toho člověka, k vůli němuž
Anna svůj skutek vykonala. A pak Vronský se jí nikdy nelíbil.
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Pokládala ho za příliš hrdého a; neviděla v něm kromě bohatství
ničeho, nač by mohl býti hrdým. Ale zde, ve svém domě,
imponoval jí ku podivu ještě více než dříve, a proto si nemohla
v jeho přítomnosti vésti svobodně. Zakoušela při něm podobný
pocit jako při komorné za příčinou nočního kabátku. Jako se před
komornou ne-li styděla, tedy ostýchala pro záplaty, tak i před ním
se ne-li styděla, tedy ostýchala k vůli samé sobě.

Dolli byla na rozpacích a musila si vymýšleti předmět, o němž
by mohla rozmlouvati. Ač tušila, že při jeho hrdosti pochvala
domu a sadu mu musí býti nepříjemnou, přece, poněvadž jí nic
jiného nenapadlo, řekla, že se jí jeho dum velice líbí.

„Ano, je to velmi pěkná budova v krásném, starobylém
slohu,“ souhlasil Vronský.

„Velmi se mi zalíbilo nádvoří před hlavním vchodem. To bylo
již tak?“

„Ó ne!“ zvolal Vronský a tvář jeho se vyjasnila radostí.
„Kdybyste věděla, jak ono nádvoří vypadalo letos z jara!“

I počal ji zprvu opatrně, potom stále důrazněji upozorňovati
na různé podrobnosti v okrasách domu a sadu. Bylo vidět, že
Vronský vynaložil mnoho práce na zdokonalení a okrášlení svého
příbytku a že cítil potřebu pochlubili se tím před novou
osobností, a že mu pochvaly Darje Alexandrovny působily
srdečnou radost.

,,Chcete-li se podívat na nemocnici, a nejste-li unavena, je to
odsud nedaleko. Pojďme,“ pravil pak, pohlédnuv jí do tváře, aby
se přesvědčil, že se opravdu nenudí.

„Půjdeš s námi, Anno?“ obrátil se k ní Vronský.
„Půjdeme, není-li pravda?“ pohlédla na Svijažského. „Mais il

ne faut pas laisser le pauvre Veslovský et Tuškevič se morfondre
lá dans le bateau. Musíš jim vzkázat.“

„Ano, to je pomník, jejž si zde staví,“ prohodila Anna
obiácejíc se k Dolli s týmž chytrým úsměvem, s nímž už dříve
mluvila o nemocnici.
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„Ó! důkladný podnik !“ mínil Svijažský. Ale aby se nezdálo,
že chce jen lichotit Vronskému, pronesl ihned trochu
nepříznivou poznámku. „Ale divím se, hrabě,“ mluvil Svijažský,
„že při tolikeré péči o zdravotní zájmy lidu zůstáváte tak
lhostejným ke školám.“

„C’est devenu tellement commun les écoles,“ odpověděl
Vronský. „Víte, nejen proto, nýbrž byl to můj koníček. — K
nemocnici musíme tudy jiti,“ obrátil se k Darji Alexandrovně,
ukazuje jí na postranní východ z aleje.

Dámy rozevřely slunečníky a vyšly na poboční cestičku.
Cesta se několikrát zahnula, pak prošli brankou a Darja
Alexandrovna spatřila před sebou na vyvýšeném místě velikou,
krásnou, skoro už hotovou budovu neobvyklého tvaru.
Nebarvená dosud plechová krytina oslepovala svým třpytem v
jasných paprscích slunečních. Vedle hotové již budovy stavěla
se druhá, obklíčená dosud lešením; zedníci v zástěrách stáli na
lešení, ukládali cihly, zalévali je maltou z dřevěných konví a
srovnávali zdivo latí.

„U vás se pracuje rychle!“ podivil se Svijažský. „Když jsem
zde byl posledně, ani střecha ještě nebyla postavena.“

„K podzimu bude všechno dohotoveno. Uvnitř je už skoro
všechno ukončeno,“ pravila Anna.

„A co bude to vedle?“
„Tam bude byt lékařův a lékárna,“ odpověděl Vronský, jenž

spatřil blížícího se stavitele v krátkém svrchníku. Omluvil se tedy
damám a šel mu vstříc.

Obešel karb, z něhož zedníci nabírali maltu, a pak se zastavil
s architektem a počal mu živě cosi vykládali.

„Štít je pořád příliš nízký,“ odpověděl Anně, jež se ho optala,
oč se jedná.

„Pravila jsem vám, že se měl cokl zvýšit,“ prohodila Anna.
„Ovšem bylo by lépe, Anno Arkáďjevno,“ souhlasil

architekt, „ale je už pozdě.“
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„Ano, mne to velmi zajímá,“ odvětila Anna Svijažskému,
jenž vyjádřil svůj údiv nad její architektonickými vědomostmi.
„Jest nezbytno, aby nová budova souhlasila ve slohu s nemocnicí.
Vzpomněli si na ni pozdě a počali stavět bez plánu.“

Když Vronský pohovořil s architektem, vrátil se k damám a
provodil je do vnitř nemocnice.

Přes to, že zvenčí teprv dodělávali římsy a v přízemí ještě
malovali, v prvním patře bylo všechno už skoro dohotoveno. Po
širokých, litinových schodech vstoupili do síně, odkudž vešli do
první prostorné světnice. Stěny byly omítnuty a obarveny na
způsob mramoru, ohromná okna s velikými tabulemi byla už
vstavena, jen parketová podlaha nebyla ještě hotova. Truhláři,
kteří hoblovali zdvižený kvadrát, nechali práce, sňali tkanice,
jimiž měli podvázané vlasy, aby jim nepadaly do očí, a
pozdravovali pány.

„Zde se budou přijímali nemocní,“ vysvětloval Vronský.
„Zde bude psací pult, stůl, skříň a víc nic.“

„Sem, tudy pojďme. Nepřistupuj k oknu,“ varovala Anna a
zkoušela, vyschla-li už barva. „Alexěji, barva už usechla,“ dodala
hned na to.

Z přijímacího sálu přišli na chodbu. Zde jim Vronský ukázal
ventilaci, zařízenou dle nové soustavy. Pak jim ukazoval
mramorové vany, postele, s jakýmisi zvláštními pružinami. Pak
je vodil z jedné ložnice do druhé, ukázal komoru, světnici, ve
které se bude chovati prádlo, peci dle nové soustavy, pak kotouče,
na nichž bez hluku budou po chodbě rozvážeti potřebné věci,
a mnoho jiného. Svijažský jako člověk, znající všechny nové
vynálezy, ocenil vše, jak náleží. Dolli se jen divila, neboť něco
podobného až dosud nevídala. A poněvadž chtěla znáti účel každé
jednotlivé věci, vyptávala se na všechno do podrobna, což
působilo Vronskému nemalou radost.

„Myslím, že to bude jediná v celém Rusku, zcela pravidelně
zařízená nemocnice,“ podotknul Svijažský.
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„A oddělení pro šestinedělky při nemocnici nebude?“
otázala se Dolli. „Toho je tak zapotřebí na vesnici. Často jsem …“

Jinak velice uctivý Vronský jí vskočil do řeči.
„To nebude porodnice, nýbrž nemocnice, jež bude určena

pro všechny nemoci, vyjma nakažlivé,“ vysvětloval jí. „A na tohle
se podívejte…;“ i ukázal Darji Alexandrovně nedávno objednané
křeslo pro rekonvalescenty. „Jen se podívejte.“ A sám sedl do
křesla a počal se s ním pohybovati. „Nemůže chodit — je ještě
sláb, nebo ho nohy bolí, ale má potřebí vzduchu — i jezdí, projíždí
se …“

Darji Alexandrovnu všechno zajímalo, všechno se jí velice
líbilo; ale nejvíce se jí líbil sám Vronský se svým přirozeným,
naivným zápalem. „Opravdu, je to velice milý, hodný člověk,“
myslila si chvílemi, neposlouchajíc jeho slov, nýbrž pohlížejíc na
něho a pozorujíc výraz jeho tváře, při čemž se stavěla na
stanovisko Annino. Tak se jí líbil v tomto svém zápalu, že chápala,
proč se Anna do něho zamilovala.
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XXI.

„Ne nechoďte! Zdá mi se, že kněžna je již unavena a koně by
jí nezajímali,“ pravil Vronský Anně, jež navrhovala, aby se šli
podívat na hřebčinec, kde si Svijažský chtěl prohlédnouti nově
koupeného hřebce. Jděte spolu a já doprovodím kněžnu domů,
i promluvíme si zatím,“ pravil dále, ,,ovšem, bude-li vám libo?“
obrátil se k Dolli.

„Koním nerozumím ani za mák a budu proto velmi ráda,“
odpověděla trochu překvapená Darja Alexandrovna.

Seznávala z tváře Vronského, že si přál od ní něčeho. A
nemýlila se. Jakmile prošli vrátky opět do parku, pohlédl Vronský
v onu stranu, kam odešla Anna, a když se přesvědčil, že jich
nemůže více slyšeti ani viděti, počal:

„Domyslila jste se, že jsem si přál s vámi pohovořiti,“
promluvil Vronský, usmívaje se očima na Dolli. „Vím bezpečně,
že jste přítelkyní Anninou.“ Při těch slovech sňal klobouk, vytáhl
šátek a utřel si hlavu, jež počínala plešivěti.

Darja Alexandrovna neodpovídala; vrhla jen polekaný
pohled na Vronského. Když pocítila, že je s ním o samotě, zmocnil
se jí náhle strach: lekaly ji jeho smějící se oči a přísný při tom výraz
tváře.

Hlavou se jí mihnuly nejrozmanitější domněnky, o čem asi
chce s ní promluvili. „Bude mne přemlouvati, abych se k nim
přestěhovala na léto s dětmi, a já budu nucena jeho žádost
odmítnouti; aneb si bude přáti, abych sestavila v Moskvě pro
Annu společnost… Anebo snad o Váseňkovi Veslovském a jeho
poměru k Anně ? Či snad zahovoří o Kiti a bude se omlouvati,
proto že cítí na sobě vinu?“ Domýšlela se vůbec jen něčeho
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nepříjemného, ale o čem vskutku se chystal promluviti, toho se
nedomyslila.

„Máte takový vliv na Annu, ona vás tolik miluje,“ počal
Vronský. „Pomozte mně.“

Darja Alexandrovna upřela ostýchavě tázavý pohled na jeho
energické líce, jež bylo chvílemi celé osvětleno slunečními
paprsky, pronikajícími skrze loubí lipové aleje, chvílemi zahrály
po něm jen jednotlivé paprsky, rozlévajíce se po tváři zlatými
kroužky, chvílemi pak vstupovalo celé do stínu, i čekala, co
promluví dále; ale Vronský, řinče kovanou hůlkou o štěrk,, kráčel
mlčky podle ní.

„Jestliže jste přijela k nám, vy jediná ze všech bývalých
přítelkyň Anniných — kněžnu Varvaru ovšem nepočítám — vím,
že jste to neučinila proto, že byste slav náš pokládala za normálný,
nýbrž z té příčiny, že, ač chápete, jak těžkým jest naše postavení,
přece nepřestáváte ji milovati a jste hotova jí pomoci. Pochopil
jsem vás?“ otázal se konečně Vronský, ohlédnuv se na Dolli.

„Ovšem,“ odvětila tato zavírajíc slunečník; „ale…“
„Nikoliv,“ vpadl jí do řeči a zapomínaje, že tím uvádí Darji

Alexandrovou v choulostivé postavení, mimovolky stanul,
následkem čehož byla i ona nucena se zastavili. „Nikdo necítí lépe
a silněji než já, jak těžké je postavení Annino. Sama to uznáte,
učiníte-li mně čest a budete mne míti za člověka se srdcem. Těžké
její postavení zavinil jsem já, a proto je také cítím.“

„Rozumím vám,“ prohodila Darja Alexandrovna, mile
překvapena, jak upřímně a rozhodně mluvil ona slova. „Ale právě
proto, že se cítíte vinným, snad přeháníte,“ pravila dále.
„Postavení její ve společnosti jest opravdu těžké, chápu to.“

„Ta společnost je hotové peklo!“ promluvil spěšně Vronský,
svraštiv zasmušile obrví. „Nelze si představili strašnějších
mravných muk než to, co jí bylo snášeti v Petrohradě po dvě
neděle … Věřte mně.“

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

118
www.eknizky.sk



„Ano, ale zde, dokavad Anna… ani vy nepocítíte touny po
společnosti…“

„Společnost!“ zvolal Vronský s opovržením. „Co by mohlo
ve mně vzbuditi touhu po společnosti ?“

„Do té doby — a to může potrvati na vždy — jste šťastni a
spokojeni. Vidím na Anně, že je šťastna, úplně šťastna, sama mně
to již řekla,“ pravila s úsměvem Darja Alexandrovna. Ale když
ta slova pronesla, vznikla v ní bezděky pochybnost, je-li Anna
opravdu šťastna.

Ale Vronský, jak se zdálo, o tom nepochyboval.
„Ovšem, ovšem,“ souhlasil s Dolli. „Vidím, že po všech svých

útrapách znova ožila, že je šťastna. Ji činí šťastnou přítomnost.
Ale mne?… Bojím se toho, co nás čeká… Ach odpusťte, přejete si
chodit?“

„Ne, to je stejné.“
„Tedy sedněme si zde.“
Darja Alexandrovna usedla na lavičku v úhlu aleje. Vronský

zůstal před ní státi.
„Vím, že je šťastna,“ opětoval Vronský, a pochybnost, je-li

Anna opravdu šťastnou, zmocnila se ještě silněji Darje
Alexandrovny. „Ale může-li to potrvati tak nadále? Byl-li náš
skutek dobry či špatný, to je jiná otázka; kostky jsou však vrženy,
pokračoval Vronský, přecházeje z ruského na francouzský jazyk;
„a my jsme k sobě připoutáni na celý život. Jsme spojeni
nejposvátnějšími pro nás pouty lásky. Máme dcerušku, můžeme
ještě míti děti. Ale zákon a všechny ostatní okolnosti našeho
postavení jsou takovy, že se může naskytnouti tisícero
komplikací, jichž Anna nyní, pokud duše její odpočívá po
tolikerých útrapách a zkouškách, nevidí a viděti nechce. Moje
dcera podle zákona není dcerou mou, nýbrž — Karenina. Ne-
chci, aby podobný klam trval na dále!“ zvolal Vronský, vyjadřuje
energickým gestem svůj odpor a pohlédnuv zasmušile a spolu
tázavě na Darji Alexandrovnu.
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Tato neodpovídala a pohlížela pouze na Vronského.
Vronský pokračoval.

„Zejtra, dejme tomu, narodí se syn, můj syn, ale podle zákona
bude on — Karenin, nebude dědicem ani mého jména, ani mého
jmění, a ať bychom si byli v rodině sebe šťastnějšími a byť bychom
měli kolikkoliv dětí, mezi mnou a jimi nemá býti svazku. Budou
Karenini. Jen si představte obtíž a hrůzu takového postavení! Po-
kusil jsem se promluviti o tom s Annou. Ji to však dráždí.
Nechápe mne, a já nejsem s to, abych jí vyložil vše to zřetelněji.
Nyní pohleďte na věc s druhé strany. Jsem šťasten, šťasten její
láskou, ale je mi třeba zaměstnání … Takové zaměstnání jsem si
vyhledal a jsem hrd na ně, neboť je pokládám za ušlechtilejší, než
jsou zaměstnání bývalých mých soudruhů při dvoře a ve službě
vojenské. I jsem jist, že svého zaměstnání neproměním za jejich
zaměstnání. Pracuju zde na místě a jsem šťasten, spokojen, a
ničeho nám k štěstí nechybí. Práce ta se mi líbí. Cela n’est pas un
pisaller, naopak…“

Darja Alexandrovna pozorovala, že Vronský počíná plésti
jednu záležitost do druhé, a neuměla si dobře vysvětlili tuto jeho
odchylku. Rozuměla však, že počal-li zprva mluviti o věcech,
které mu leží na srdci, o nichž se však nemůže rozhovořili s
Annou, odhaloval nyní před ní všechno, co mu vůbec leželo na
srdci, tedy i otázku o jeho působnosti na vesnici, jež se patrně
nacházela v téže duševní přihrádce, jako jeho poměr k Anně.

„Budu tedy pokračovat,“ pravil vzpamatovav se. „Důležito
jest pro mne, abych, když pracuju, byl přesvědčen, že to, co
konám, nezajde spolu se mnou, že se toho dostane mým dědicům;
— a toho vědomí se mi nedostává. Vmyslete síe do situace
člověka, jenž ví už napřed, že děti, které se mu narodí od milované
ženy, nebudou jeho dětmi, nýbrž budou dětmi jiného člověka,
jenž jich nenávidí a znáti se k nim nechce. Vždyť to je hrozné!“

Vronský umlk’ patrně následkem přílišného rozčilení.
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„Ovšem, ovšem, rozumím vám. Co však tu může učiniti
Anna?“ otázala se Darja Alexandrovna.

„To právě mne přivádí k cíli naší rozmluvy,“ pokračoval
Vronský, snaže se všemožně, aby byl klidným. „Anna může
mnoho; jen na ní to závisí. .. Kdybych třebas jen chtěl poprositi
hosudara, abych směl přijati své dítě za vlastní, i k tomu by bylo
nezbytně třeba rozvodu. A to závisí na Anně. Muž byl ochoten
svoliti k rozvodu; váš muž to tehda všechno zařídil. Vím, že by
se ani nyní nevzpíral. Bylo by jen třeba mu dopsati. Tehda přímo
řekl, bude-li si toho Anna přáti, že jí neodepře. „Ovšem,“
podotknul zasmušile. „Je to jedna z oněch farisejských ukrutností,
jichž jsou schopni pouze oni lidé bez srdce. Ví dobře, jakých útrap
ji stojí každá vzpomínka na něho a ač to ví, přec vyžaduje, aby mu
psala. Rozumím jí, že je to pro ni nesnesitelno. Ale důvody jsou
tak důležitý, že nezbývá, než passer pardessus toutes ces finesses
de sentiment. 11 y va du bonheur et de l’existence ďAnne et de
ses enfants. O sobě nemluvím, ač i mně je těžko, nad míru těžko,“
pokračoval a na tváři jeho zračila se hrozba komusi proto, že mu
bylo tak těžko. ,,Vidíte tedy, kněžno. Chápu se vás nesvědomitě,
jako jediné kotvy spasení. Pomozte mně ji přemluvit, aby mu
dopsala a požádala ho za rozvod!“

„Rozumí se,“ prohodila zádumčivé Darja Alexandrovna, jíž
tanula živě na mysli její poslední rozmluva s Alexejem
Alexandrovičem. „Rozumí se,“ opětovala však rozhodným
hlasem, když si vzpomněla na Annu.

„Užijte svého vlivu na ni, přimějte ji, aby mu dopsala. Nerad
bych a skoro ani nemohu s ní o tom mluviti.“

„Dobře, já s ní promluvím. Ale jak že jí to samé nenapadne?“
podivila se Darja Alexandrovna, jež si z nenadání vzpomněla na
nový Anilin zvyk, mhouřiti oči. Vzpomněla si, že Anna mhouřila
oči zejména tehdá, když se jednalo o věci, jež jí ležely nejblíže u
srdce. „Zrovna jakoby mhouřila oči před svým vlastním životem,
aby ho nemusila yiděti celý,“ napadlo Dolli. „Učiním tak a
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promluvím s ní k vůli ní i k vůli sobě,“ odpověděla Darja
Alexandrovna na výraz vděčnosti, jevící se v jeho tváři.

Na to vstali a kráčeli k domu.
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XXII.

Dolli byla už doma, když se Anna vrátila. Pohlédla jí upjatě do očí,
jakoby se ptala, o čem rozprávěla s Vron- ským; slovy však se jí na
to neotázala.

„Zdá se, že je už čas k obědu,“ prohodila. „Dosud se nám
nepodařilo, promluví ti si od srdce. Naděju se však na večer. Nyní
se musím jiti oblékat. Ty bezpochyby také. Všichni jsme se
umazali tam na stavbě.“

Dolli odešla do své komnaty a přišlo jí do smíchu. Převlékat
se neměla do eho, protože beztoho už měla na sobě svůj nejlepší
oblek; ale aby ukázala, že se botoví k obědu, požádala komornou,
aby jí očistila šaty, vzala jiné manšetky, připevnila si jinou mašli
ke krku a na hlavu vzala krajky.

„Hle, to je vše, co jsem mohla učiniti,“ oznamovala s
úsměvem k Anně, která k ní přišla už ve třetích, opět velice
jednoduchých šatech.

„Ano, dbáme zde přes příliš na toilettu,“ mínila Anna,
jakoby tím omlouvala svou nádheru. „Alexej je tak potěšen tvým
příjezdem, jak zřídka kdy bývá. On je opravdu do tebe zamilován,“
dodala Anna. „Nejsi unavena?“

Před oběděm už nezbývalo času, aby se daly o něčem do řeči.
Když vstoupily do salonu, zastaly tam už kněžnu Varvaru a pány
v černých kabátech. Architekt přišel ve fraku. Vronský představil
Darji Alexandrovně doktora a správce. S architektem ji seznámil
již v nemocnici.

Tlustý dvorecký, s lesknoucí se, kulatou, oholenou tváří a
naškrobenou bílou kravatou, přišel oznámit, že oběd je hotov, a
dámy vstaly. Vronský požádal Svijažského, aby podal ruku Anně
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Arkáďjevně a sám pokročil k Dolli. Veslovský předešel Tuškeviče
a nabídl rámě kněžně Varvaře, tak že Tuškevič musil jíti sám s
doktorem a se správcem.

Oběd, jídelna, nádobí, služebnictvo, víno a jídla nejen že
souhlasily se všeobecným tónem nové nádhery celého domu,
nýbrž zdály se ještě nádhernějšími a novějšími než ostatní. Darja
Alexandrovna pozorovala onu, jí novou nádheru, a jako
hospodyně, jež řídí domácnost, vnikala bezděky do všech
podrobností, a jakkoli si nečinila naděje, že by kdy mohla užiti
něčeho podobného také při své domácnosti, neboť tak daleko
bylo to všechno svojí nádherou od prostičkého zařízení její
domácnosti, snažila se dopátrati, kdo a jak to všechno tak zařídil.
Vášeňka Veslovský, její muž, ba ani Svijažský a mnoho jiných lidí,
které znala, nikdy na něco podobného ani nepomyslili a věřili
na slovo, co každý slušný hostitel rád by vnuknul svým hostům,
totiž že vše to, co je v jeho domě tak zdařile zařízeno, ho nestálo
žádné práce, že to vzniklo samo sebou. Darja Alexandrovna však
věděla, že sama sebou nevznikne ani kaše k snídaní pro děti, a
že tedy na tak složité a velkolepé zařízení bylo zapotřebí vytrvalé
bedlivosti a důkladné něčí práce. Z pohledu Alexěje Kirilloviče,
jímž v okamžiku přehlédl celý stůl; z toho, jak kývnutím dal
dvoreckému znamení, a jak se otázal Darje Alexandrovny, přeje-li
si botvině nebo polévky, pochopila, že původcem a opatrovníkem
všeho toho je sám hostitel. Anna měla o to patrně právě tolik
zásluh jako Veslovský. Bylať zde právě tak hostem jako Svijažský,
jako kněžna Varvara a Veslovský: všichni jen vesele užívali toho,
co bylo pro ně přichystáno.

Anna byla hostitelkou jen, na kolik řídila při stole rozhovor.
Ale tento rozhovor, velice pro hostitelku obtížný při nevelkém
stole, jsou-li nad to přítomny osoby, jako správec a architekt, tedy
osoby ze společnosti zcela jiné, jež mají co dělat, aby potlačily
svoji ostýchavost následkem nezvyklé nádhery a jež se nemohou
dlouho účastni ti všeobecného rozhovoru: tento obtížný rozhovor
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řídila Anna se svým vrozeným taktem, s prostotou, ano se
zjevným potěšením, jak pozorovala Darja Alexandrovna.

Mluvilo se nejprv o tom, jak se Tuškevič s Veslovským sami
projížděli na lodce, a Tuškevič za té příležitosti počal vypravovati
o posledních veslařských dostihách v Petrohrad stém Yacht-
klubu. Sotva že však nastala první pauza, Anna se ihned obrátila
k staviteli, aby přerušila jeho zamlklost.

„Nikoláj Ivanovič byl překvapen,“ vypravovala mu o
Svijažském, „jak se zdvihla nová budova od té doby, co tu byl
naposled; já však bývám tam každodenně, a každý den se divím,
jak rychle stavíte.“

„U Jeho Osvícenosti se pěkně pracuje,“ odpověděl usměvavě
architekt, člověk uctivý, klidný, jenž si je však vědom své ceny.
„To je něco jiného, než stavětí pro guberniální úřady. Kdežto tam
by se popsalo tucet knih papíru, zde prostě oznámím hraběti, oč
se jedná, promluvíme si a několika slovy je to vyřízeno.“

„Cistě po amerikánsku,“ prohodil s úsměvem Svijažský.
„Ano, tam se staví rationálně …“
Řeč přeskočila na zneužívání úředního postavení ve

Spojených Obcích; ale Anna ji hned zas převedla na jiné thema,
jež mělo dáti správci příležitost k několika slovům.

„Viděla jsi už někdy žací stroj ?“ obrátila se s otázkou k Darji
Alexandrovně. „Jeli jsme se právě dívat, když jsme se s tebou
setkali. Viděla jsem to sama poprvé.“

„Jakým způsobem stroj vlastně seče?“ tázala se Dolli.
„Zrovna jako nůžkami. Leží deska a na ní množství malých

nůžek. Takhle.“
Anna vzala svýma krásnýma, bílýma rukama, plnýma

prstenů, nůž a vidličku a počala znázorňovali žací stroj. Věděla
ovšem, že z její vysvětlování Dolli ničeho nepochopí; ale
poněvadž si byla vědoma, že mluví půvabně a že její ruce jsou
krásné, vysvětlovala dále.
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„Mně to připadalo spíš jako perořízky,“ vmísil se koketně do
řeči Veslovský, jenž nespouštěl s Anny očí.

Na rtech Anniných zahrál lehounký úsměv, avšak
Veslovskému neodvětila. „Není-liž pravda, Karle Fedoroviči, že je
to jako nůžky?“ obrátila se ke správci.

„O jal“ odpověděl Němec. „Es ist ein ganz einfaches Ding,“ a
počal vysvětlovali zařízení žacího stroje.

„Škoda, že sama také neváže. Viděl jsem na vídeňské výstavě
stroj, jenž vázal drátem,“ poznamenal Svijažský. „Takový stroj by
byl výhodnější.“

„Es kommt drauf an… der Preis von Draht muss
ausgerechnet werden.“ A Němec, vyburcovaný ze své zamlklosti
se obrátil ke Vronskému. „Das lässt sich ausrechnen, Erlaučlit.“
Němec už sáhl do kapsy, kde měl knížku s tužkou, v níž prováděl
všechny své rozpočty. Ale v čas ještě si vzpomněl, že sedí u oběda,
a zpozorovav chladnou tvář Vronského, zdržel se. „Zu complicirt,
macht zu viel klopot,“ dodal jako na ospravedlněnou.

„Wunscht man dochots, so hat man auch klopots,“ zažertoval
Váseňka Veslovský, jež si dělal dobrý den z Němce. J’adore
1’allemand,“ obrátil se opět s koketným úsměvem k Anně.

,,Cessez“ napomenula ho žertovně přísným hlasem.
„Myslili jsme, že vás zastaneme v poli, Vasile Semenyči?“

obrátila se Anna k doktorovi, člověku chorobného vzezření. „Byl
jste tam?“

„Byl jsem, ale prch’ jsem,“ zasmušile zažertoval doktor.
„Vykonal jste tedy hodnou procházku.“
„Znamenitou.“
„Jak je stařence? Doufám, že to nebude tyfus?“ „Snad ne

tyfus, ale v její kůži bych nechtěl být.“
„Ubohá!“ promluvila Anna, a když byla takým způsobem

vyplnila svou povinnost vzhledem k domácím lidem, obrátila se
opět ke svým.
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„Ale sestrojiti žací stroj dle vašich vysvětlivek bylo by přec
jen těžko, Anno Arkáďjevno,“ ozval se žertovně Svijažský.

„Proč pak?“ usmála se Anna, dávajíc tím na jevo, že ví, že
její výklad stroje obsahoval v sobě něco milého, co neušlo také
Svijažskému. Tato nová črta mladistvého koketování překvapila
Dolli nepříjemně.

„Za to v architektuře se Anna Arkáďjevna vyzná ku podivu,“
prohodil Tuškevič.

„Dojista. Sám jsem včera slyšel, že Anna Arkáďjevna pravila:
v strobu a ,plintusy‘ “ ozval se opět Veslovský. „Správně jsem ta
slova vyslovil?“

„Tuť není pranic divného, vždyť to stále vidím a slyším,“
namítala Anna. „Ale vy zajisté ani nevíte, z čeho se dělají domy.“

Darja Alexandrovna pozorovala, že Anně není příjemný
onen hravý ton, jakým se k ní obracel Veslovský, ale sama také
nevolky v něj upadala.

Vronský v tomto případě jednal zcela jinak než Levin.
Žvatlání Veslovského nepřikládal patrně nijakého významu, ba
naopak sám podporoval podobné žerty.

„Nuže, povězte, Veslovský, čím se spojují kameny?“
„Rozumí se, že maltou.“
„Výtečně! a co je to malta?“
„Něco na způsob kaše,“ odpověděl Veslovský, a celá

společnost se dala do smíchu.
Rozhovor mezi stolujícími, vyjma doktora, architekta a

správce, kteří byli pohrouženi v mlčení, neumlkal ani na okamžik;
tu hladce sklouzal, tu se zachytil a ťal někoho do živého. Jednou
se dotekl i Darje Alexandrovny, jež se tak rozdurdila, že se až
zapálila a teprve tu ji napadlo, neřekla-li sama něco zbytečného
nebo nepříjemného. Svijažský počal mluviti o Levinu a sděloval
jeho podivné náhledy, jako by stroje byly ruskému polnímu
hospodářství jen na škodu.

„Nemám sice čest znáti blíže onoho pana Levina,“ pravil
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usměvavě Vronský, „ale oněch strojů, jež odsuzuje, bezpochyby
nikdy ani neviděl. A viděl li je, a zkoušel-li, tedy nějak ledabylo, a
sice ne zahraniční, nýbrž nějaký ruský stroj. Jaké může tedy o tom
míti náhledy?“

„Vůbec turecké náhledy,“ prohodil s úsměvem Veslovský,
obrácen k Anně.

„Nemohu hájiti jeho náhledů,“ zvolala Darja Alexandrovna,
všechna uzardělá, „ale mohu říci, že je člověk vysoce vzdělaný, a
kdyby zde byl, věděl by, co vám odpovědít; ale já toho nedovedu.“

„Já ho mám velice rád a jsme spolu dobří přátelé,“ mluvil
Svijažský, dobromyslně se usmívaje. „Mais pardon, il est un petit
peu toqué, tvrdí na příklad, že zemstvo i smírčí soudy jsou
zbytečné, a nechce se ničeho účastnit.“

„To je naše ruská lhostejnost,“ mínil Vronský, nalévaje si
ledové vody do tenkého poháru na nožce; „necítili povinností,
jichž nám ukládají naše práva, a následkem toho povinností těch
upírati.“

„Neznám člověka, jenž by byl přísnějším v plnění svých
povinností,“ hájila svého švakra Darja Alexandrovna, již dráždil
sebevědomý ton Vronského.

„Já naopak,“ pokračoval Vronský, jehož se rozhovor o tomto
předmětě patrně dosti těžce dotýkal, „já naopak, jak mne tu
vidíte, jsem velice povděčen za čest, kterou mně prokázali
přičiněním zde Nikoláje Ivánoviče (při čemž ukázal na
Svijažského), a zvolili mne za čestného smírčího soudce. Jsem
přesvědčen, že povinnost, jezditi na sjezd a souditi mužíkovu při
o koně, je pro mne právě tak důležita jako všechno ostatní, co
mohu dělat. A budu-li zvolen za člena zemského zastupitelstva, i
to si budu klásti za čest. Nebo jen tím se mohu odplatit za výhody,
jichž užívám jako velkostatkář. Bohužel, nechápe se dosud, jaký
význam ve státě mají míti velkostatkáři.“

Darja Alexandrovna se divila, když slyšela ta slova, jimiž
Vronský doma u stolu dával na jevo, že je si vědom, že náhled jeho
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je správný. Vzpomněla si na Levina, jenž byl opačného náhledu,
ale ve svých úsudcích doma při stole byl právě tak sebevědomý,
jako zde Vronský. Ale poněvadž měla Levina ráda, byla nyní na
jeho straně.

,,Můžeme tedy na vás počítati, hrabě, při příštím sjezdě?“
otázal se ho Svijažský. „Musil byste však jeti trochu dříve, abyste
osmého byl už tam. Kdybyste mne chtěl poctiti svou návštěvou …“

„A víš-li, já trochu souhlasím s tvým švakrem,“ promluvila
Anna. „Ovšem, ne tak, jako on,“ dodala s úsměvem. „Bojím se, že
za posledních dob je těch veřejných povinností u nás přes příliš.
Jako druhdy bylo činovníků tak mnoho, že pro každou záležitost
bylo třeba zvláštního činovníka, tak nyní všude samý veřejný
hodnostář. Alexěj je tu nyní šest měsíců, a už je členem tuším pěti
nebo šesti různých samosprávných zřízení — je opatrovníkem,
soudcem, členem zemstva, porotcem, členem jakési koňské
komisse, či jak se to jmenuje. A půjde-li to tak dále, pohltí
podobné hodnosti všechen jeho svobodný čas. Bojím se, že při
takovém množství oněch hodností je to jen pouhá forma. V
kolika institucích jste vy členem, Nikolaji Ivánoviči?“ obrátila se
Anna ke Svijažskému. „Myslím, že více než ve dvaceti?“

Anna sice žertovala, ale z její slov vyznívala podrážděnost.
Darja Alexandrovna, jež bedlivě pozorovala Annu a Vronského,
zpozorovala to ihned. Také jí neušlo, že se za tohoto rozhovoru na
tváři Vronského zračila přísnost a vážnost. Povšimla si i toho, že
kněžna Varvara ihned počala mluviti o petrohradských známých,
patrně, aby převedla řeč na jiný předmět a když si ještě
vzpomněla, jak se

Vronský v parku beze vší příčiny rozpovídal o své zdejší
působnosti, domyslila se, že se s otázkou veřejné působnosti
Vronského pojí jakési intimní nedorozumnění mezi ním a
Annou.

Oběd, vína, obsluha, vše to bylo výborné; ale všechno bylo
právě takové, jak to vídala Darja Alexandrovna na hostinách a
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o plesích, jimž odvykla, a vyznamenávalo se týmiž příznaky, totiž
napjatostí a neupřímností; a protože to bylo v obyčejný den a v
malém jen kruhu, způsobil na ni oběd dojem nepříznivý.

Po obědě seděli na terrasse. Pak hráli v lawn tennis. Hráči,
rozděleni na dvě partie, rozestavili se na pečlivě srovnaném a
upěchovaném prostranství, rozděleném na dvě poloviny sítí,
rozepjatou mezi pozlacenými tyčemi. Darja Alexandrovna zkusila
také hráti, ale dlouho nemohla pochopit, v čem vlastně záleží
hra, a když konečně pochopila, byla už tak unavena, že si sedla
s kněžnou Varvarou a jen se dívala na ostatní. Protivník její,
Tuškevič, také odstoupil. Ostatní však hráli ještě dlouho.
Svijažský; i Vronský hráli velmi dobře a důkladně. Dívali se
pozorně na míč, když k nim zalétal, obratně, bez zbytečného
spěchu mu nadbíhali, vyčkávali, až při dopadu odskočí od země,
a tu jej palestrou trefně a jistě odráželi a házeli nazpět za síť.
Veslovský hr.ál nejhůř. Příliš spěchal ve hře, za to svým rozmarem
bavil celou společnost. Jeho smích a výkřiky ozývaly se bez ustání.
Svlékl s dovolením dam podobně jako druzí páni kabát, a silná,
hezká jeho postava v bílých rukávech od košile, s rozpálenou,
zpocenou tváří a náhlými pohyby sama se tiskla v paměť.

Když si Darja Alexandrovna toho večera lehla, sotva že
zavřela oči, viděla před sebou Váseňku Veslovského, jak přebíhá
s palestrou s místa na místo.

Při hře však Darji Alexandrovně nebylo veselo. Nelíbilo se
jí, že Anna i zde zahrávala s Váseňkou Veslovským, a mimo to
se jí zdálo nepřirozeným, že vyrostlí lidé hrají bez dětí dětskou
hru. Ale aby nevyrušila dobrý rozmar ostatní společnosti a nějak
si ukrátila chvíli, vstala a když si byla odpočinula, dala se opět do
hry a tvářila se jako by se dobře bavila. Celý den se jí zdálo, že
hraje divadlo s herci, vesměs lepšími než ona, a že její špatná hra
kazí celé představení.

Přijela s úmyslem, že tu pobude dva dny, dá-li se to dělat. Ale
hned večer při hře se rozhodla, že odjede už házej tří. Ony trapné
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starosti mateřské, jež jí byly cestou tak protivny, představily se jí
nyní, když strávila celý den bez nich, zcela v jiném světle a vábily
ji k sobě.

Když se po večerním čaji a po noční projížďce v lodi vrátila
sama do svého pokoje, svlékla šaty a počala rozčesávati své řídké
vlasy na noc, pocítila, že se jí velice ulevilo.

Byla skoro nevrlá, když si vzpomněla, že Anna k ní hned
přijde. Přála si zůstati samotna se svými myšlenkami.
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XXIII.

Dolli chtěla si jít už lehnout, když k ní vešla Anna v nočním
obleku.

Během dne dotekla se Anna v rozmluvě několikrát věcí, jež jí
ležely nejvíc na srdci, ale pokaždé, sotva že prohodila několik slov,
se zarazila. „Později, až budeme samy, si o tom promluvíme. Mám
ti tolik co říci,“ říkala při tom.

Nyní byly o samotě a Anna nevěděla, o čem mluvit. Seděla
u okna a pohlížejíc na Dolli, probírala ve své paměti všechny
ty předměty srdečných rozmluv, jež si představovala
nevyčerpatelnými; ale nyní nemohla nalézli ničeho. Zdálo se jí v
ten okamžik, že si promluvily vlastně už o všem.

„Nu, jak je spokojena Kiti?“ promluvila konečně, když si byla
z hluboka vzdychla a provinile pohlédla na Dolli.

„Řekni mně pravdu, Dolli; nehněvá se na mne?“
„Nehněvá-li se? Ne!“ usmála se Darja Alexandrovna.
„Ale nenávidí mne, přezírá mne?“
„Ach ne!“ Ale ty víš, že něco podobného se neodpouští.“
„Ovšem, ovšem,“ prohodila Anna, a obrátivši se, pohlížela v

otevřené okno. „Ale já jsem za to nemohla. A kdož je vinen? A co
znamená býti vinen? Mohlo-liž to vypadnout jinak? Nu, řekni, co
o tom soudíš sama? Mohlo-li se stát, abys nebyla ženou Stivy?“

„Opravdu, nevím. Ale hleď, nač bych se tě ráda zeptala.“
„Hned, hned; ale tys mně ještě nepověděla o Kiti. Je šťastna?

On je prý velmi hodný člověk.“
„To je příliš málo, řekneš-li ,velmi hodný‘. Neznám Člověka

lepšího než on.“

133
www.eknizky.sk



„Nu, to jsem ráda! Jsem tomu opravdu ráda! Příliš málo,
řekne-li se velmi hodný člověk,“ opakovala si Anna.

Dolli se usmála.
„Ale pověz mi něco o sobě. Mám s tebou mnoho co mluvit.

Mluvila jsem…“ Dolli nevěděla, jak ho nazvati. Nelíbilo se jí zváti
ho hrabětem ani Alexějem Kirillovičem.

„S Alexějem,“ napověděla jí Anna; „vím, o čem jste mluvili.
Ale chtěla jsem se tě přímo zeptat, co soudíš o mně, o mém
životě?“

„Těžko tak najednou říci. Opravdu sama ani nevím.“
„Ne, ne, řekni mně přec… Vidíš, jak žijeme. Ale nezapomeň,

že nás vidíš v létě, za své návštěvy, když zde máme společnost…
Ale my jsme sem přijeli záhy z jara, byli jsme tu docela sami, a opět
tu budeme sami, a nic lepšího si vlastně nepřeju. Ale představ
si, že zde budu sama, bez něho, samotinká, a to se stane… Vidím
podle všeho, že se to bude často přiházeti, že polovici času stráví
mimo dům,“ vysvětlovala Anna, vstávajíc, aby si přisedla blíže k
Dolli.

„Ovšem,“ promluvila honem zas Anna, nepřipouštějíc Dolli
ke slovu; „ovšem, že ho mocí neudržím. A já ho ani nezdržuju.
Jsou dostihy, jeho koně běží — jede tam. Nu i dobře. Ale pomysli
na mne, představ si moje postavení… Ale což pak o tom mluvit!“
A Anna se usmála. „O čem tedy rozmlouval s tebou?“

„Mluvil se mnou o tom, o čem sama také chci promluvit,
a proto je mi snadno býti jeho advokátem: totiž o tom, není-
li možná a nedá-li se …“ Tu se Darja Alexandrovna zamlčela —
„nedá-li se poopravit, zlepšiti tvoje postavení… Víš, jak na to
hledím… Ale přece, je-li jen trochu možno, je třeba se vdáti…“

„Myslíš rozvod?“ řekla Anna. „Vidíš, jediná dáma, která ke
mně v Petrohradě přijela návštěvou, byla Betsy Tverská. Znáš ji?
Au fond c’est la femme la plus dépravée qui existe. Měla poměr
s Tuškevičem a nej hanebnějším způsobem klamala muže. A ona
mně řekla, že se mnou nechce nic míti, dokud postavení mé
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nebude pravidelné. Nemysli, že chci porovnávat… Znám tě,
dušinko. Ale nevolky jsem si na to vzpomněla… Nu, cože ti tedy
řekl?“ otázala se znova Anna.

„Řekl,“ že strádá za tebe i za sebe. Řekneš snad, že je to
egoismus, ale pak je egoismus oprávněný, ušlechtilý. Rád by
především, aby jeho dcera byla zákonitým dítětem, a pak chce býti
tvým mužem, chce míti právo na tebe.“

„Která žena, který otrok může býti více otrokem, než jsem já
vé svém nynějším postavení?“ vpadla jí zasmušile do řeči Anna.

„Hlavní pak, čeho si přeje… chce, abys se nesou- žila.“
„To je nemožno! Nu?“
„Nu, a co je zcela oprávněno — přeje si, aby vaše děti měly

jméno.“
„Jaké pak děti?“ optala se Anna, mhouříc oči a nehledíc na

Dolli.
,,Aňa a příští…“
„Může býti klidným; já více dětí míti nebudu.“
„Jak můžeš říci, že nebudeš míti dětí?“
„Nebudu, protože nechci.“
Anna přes to, že byla vysoce rozčilena se usmála, když na

tváři Dollině zpozorovala naivný výraz zvědavosti, podivu a
hrůzy.

„Po mé poslední nemoci řekl mi doktor“ — — —
„To nemůže být!“ zvolala Dolli, otvírajíc oči dokořán. Bylo

to pro ni jedno z těch odhalení, jichž následky a vývody jsou
tak ohromné, že člověk v prvním okamžiku jen cítí, že všeho
pochopiti nemůže, ale že mu bude o tom mnoho, mnoho
přemýšleti.

Zpráva ta, která jí neočekávaně vysvětlila všechny ty až
dosud pro ni nepochopitelné rodiny, jež měly po jednom neb na
nejvýše po dvou dětech, probudila v ní tolik myšlenek, úvah a
sobě odporujících pocitů, že nemohla pranic říci, nýbrž jen široce
otevřenýma očima pohlížela celá udivená na Annu. Bylo to, o
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čem blouznívala; ale nyní, když zvěděla, že je to možno, se
zhrozila. Seznávala, že je to příliš prosté rozřešení příliš složité
otázky.

„N’est ce pas immoral?“ dovedla jen promluviti po krátkém
pomlčení.

„Proč? Představ si, že mám voliti mezi dvěma okolnostmi :
býti s útěžkem, tedy neimocnou, aneb býti přítelkyní, družkou
svého muže, ano, přec jen svého muže,“ vysvětlovala Anna
úmyslně ledabylým, lehkomyslným tónem.

„Nu dobře, dobře,“ namítala Darja Alexandrovna, slyšíc
tytéž důvody, které si sama kdysi přiváděla, ale v nichž
neshledávala nyní více té přesvědčivosti jako druhdy.

„Ty snad, snad i jiní,“ pokračovala Anna, jakoby byla uhádla
myšlenky Dolliny, „můžete o tom ještě pochybovat. Ale já… Jen
mně rozuměj, vždyť já nejsem jeho ženou; miluje mne potud,
dokud miluje. A co myslíš, čím mohu podporovali jeho lásku?
Tímhle?“

Při těch slovech zdvihla bílé ruce před životem.
Ve hlavě Darje Alexandrovny hnaly se myšlenky a

vzpomínky s neobyčejnou bystrotou, jak to bývá v minutách
rozčilení. „Neokouzlovala jsem více Stivu,“ pomyslila si Dolli;
„odešel ode mne k jiným. Ale ta první, k vůli níž se mi stal
nevěrným, nedovedla ho k sobě připoutali tím, že byla vždy
půvabna a vesela. Zanechal jí a vyhledal si jinou. A což Anna tím
pouze dovede připoutati k sobě hraběte Vronského? Jedná-li se
mu jen o to, najde toiletty a způsoby ještě mnohem vábnější a
veselejší. Třebas byly sebe bělejší a sebe krásnější její obnažené
paže, třebas byla sebe krásnější její plná postava, její rozohněná
tvář, polozakrytá těmi černými vlasy: přece si najde ještě
půvabnější, jako hledá a nachází můj mrzký, politování hodný a
přec milovaný muž.“

Dolli neodpověděla a jen si vzdychla. Anna si všimla toho
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vzdechu, jenž vyjadřoval nesouhlas, a pokračovala. Mělať v zásobě
ještě jiné důvody, tak silné, že se nedalo proti nim pranic namítati.

„Říkáš, že to není pěkné? Ale musíš vše jak náleží uvážiti,“
pokračovala Anna. „Zapomínáš na můj stav. Jak pak si mohu přáti
dětí ? Nemluvím o bolestech; jich se nebojím. Uvaž, co budou
mé děti? Budou to nešťastné děti, jež budou nositi cizí jméno. Již
následkem svého narození budou nuceny se styděti za matku, za
otce, za své narození.“

„Ale právě proto je třeba rozvodu.“
Ale Anna jí neposlouchala. Přála si vyložiti Dolli všechny ty

důvody, jimiž tolikrát už přesvědčovala sama sebe.
„Nač mně dán rozum, neužiju-li ho k tomu, abych nerodila

na svět nešťastných dětí?“
Pohlédla na Dolli, ale nečekajíc její odpovědi, pokračovala :
„Vždycky bych se před těmi nešťastnými dětmi cítila

vinnou,“ mluvila dále. „Nemám-li jich, nejsou aspoň nešťastny,
ale kdyby byly nešťastny, bylo by to jedině mou vinou.“

Podobné důvody vznikaly i ve hlavě Darje Alexandrovny.
Ale když je nyní slyšela, nechápala jich. „Jak je možná býti vinným
před bytostmi, jichž není?“ myslila si. A najednou jí napadlo:
mohlo-li by býti pro její miláčka Grišu lépe, kdyby se byl nikdy
ani nenarodil? A myšlenka ta představila se jí tak pošetilou, tak
podivnou, že zavrtěla hlavou, aby zaplašila onu zmatenici krou-
žících jí v hlavě bláhových myšlenek.

„Ne, nevím, ale není to pěkné,“ prohodila jen s výrazem
ošklivosti na tváři.

„Nu ano, ale nezapomeň, co jsi ty a co jsem já… A mimo to,“
dodala Anna, jakoby přes množství svých důvodů a nepatrnost
námitek Dolliných přec jen uznávala, že je to nepěkné;
„nezapomeň na hlavní věc, že se nenacházím nyní v takovém
postavení jako ty. Pro tebe ona otázka zní: přeješ-li si nemíti více
dětí; pro mne však: přeju-li si míti je. A to je veliký rozdíl. Chápeš
přece, že si toho nemohu přáti ve svém nynějším postavení.“
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Darja Alexandrovna ničeho nenamítala. Pocítila náhle, že se
na tolik už vzdálila od Anny, že jsou otázky, o nichž se nikdy
nebudou moci shodnouti, a proto že je lépe o nich vůbec
nemluvit.
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XXIV.

„Tím více tedy je potřebí, abys upravila své postavení, když je to
možno,“ mínila Dolli.

„Ano, když je to možno,“ promluvila Anna neočekávaně
zcela jiným, tichým, smutným hlasem.

„Což je rozvod nemožný? Slyšela jsem, že tvůj muž svolil?“
„Dolli, nerada bych o tom mluvila.“
„Nu, nebudeme tedy,“ omluvila se spěšně Darja

Alexandrovna, jež byla zpozorovala výraz strádání na tváři
Annině. „Poznávám jen, že pohlížíš na vše příliš mračně.“

„Já? Nikoli. Naopak, jsem velmi veselá, spokojena, Vždyť jsi
viděla, je fais des passions Veslovský…“

„Abych pravdu řekla, mně se nelíbil tón Veslovského,“
pravila Darja Alexandrovna, jež si přála změni ti rozhovor.

„Ach, dokonce ne! Trochu to lehlá Alexěje a víc nic; vždyť
je to chlapec a úplně v mých rukou. Vždyť víš, vládnu jím, jak
chci. On a tvůj Griša, to je jedno… Dolli!“ změnila Anna náhle
předmět řeči, „tys pravila, že pohlížím na vše příliš mračně. Ty
mne nemůžeš pochopit. Je to příliš hrozné. Ale já se snažím, abych
vůbec nepohlížela …

„Ale já mám za to, že to máš dělat. Měla bys učiniti vše, co jen
je možno.“

„Dobře; nu, a co je tedy možno? Nic. Pravíš, abych se
provdala za Alexěje, a že na to nemyslím. Já že na to nemyslím!“
opětovala Anna a ruměnec polil její tváře. Vstala, vypjala prsa, z
hluboká si vzdechla a počala se svým lehkým krokem procházeti
po komnatě, zřídka se zastavujíc. „Já že o tom nemyslím? Není
jediného dne, jediné hodiny, abych na to nemyslila a nečinila si
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výtky za to, že myslím na to… protože myšlenky o tom mohou
mne připraviti o rozum. O rozum připraviti,“ pravila ještě jednou.
„Když počnu o toru přemýšleli, neusnu víc bez morfia. Ale dobře.
Mluvme klidně. Říká se mně — rozvod. Za jedno on k rozvodu
nesvolí. Nacházíť se nyní pod vlivem hraběnky Lidie Ivánovny.“

Darja Alexandrovna seděla vzpřímena na židli as tváří, v níž
se zrcadlil bolestný soucit, sledovala hlavou procházející se Annu.

„Zkus to,“ pravila jí tiše.
„Dejme tomu, že to zkusím. Co znamená pokusiti se?“

pronášela patrně myšlenku, tisíckrát už promýšlenou a vyučenou
na pamět.

„To znamená, abych já, kteráž ho nenávidím, ale přece
uznávám svou vinu před ním — já ho vskutku pokládám za
velkomyslného — abych se ponížila a dopsala mu.. . Dejme tomu,
že se přemohu a učiním to. Obdržím bud urážlivé odmítnutí nebo
svolení. Dobře; dejme tomu, že svolení..Anna byla právě ve vzdá-
leném úhle komnaty; zastavila se tam a dělala cosi se záclonou u
okna. „Obdržím svolení, ale sy… syn? Vždyť jeho mně nevydají.
Vždyť on bude růsti v domě otce, jehož jsem opustila, a bude mne
přezírati. Pochop jen to, že miluju dvě bytosti, zdá se, že stejně, ale
každou z nich více než sebe, totiž Seřežu a Alexěje.“

Přišla opět do prostřed komnaty a stanula před Dolli,
tisknouc rukama svoji hrud. Postava její v bílém peignoiru zdála
se ještě větší a plnější. Nahnula hlavu a z pod obrví hleděla
svítícíma se, vlhkýma očima na malinkou, hubenou, ubohou
Dolli ve spravovaném nočním kabátku a nočním čepečku, celým
tělem se chvějící od rozčilení.

„Pouze ony dvě bytosti miluju, a jedna z nich vylučuje
druhou. Nemohu jich spojiti, a to je právě to jediné, čeho si přeji.
Nedosáhnu-li toho, pak je mi všechno stejné. Všechno, všechno
stejné. A nějak to skončí. Proto nemohu o tom mluvit, a nerada o
tom mluvím. Nečiň mně tedy výtky, neodsuzuj mne za nic. Ty se
svou Nevinností nemůžeš pochopiti všeho toho, čím já strádám.“
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Přistoupila blíže, přisedla k Dolli, a pohlédnuvši jí s
provinilým výrazem ve tváři do očí, vzala ji za ruku.

„Co si myslíš? Co si myslíš o mně? Neopovrhuj mnou.
Nejsem hodna opovržení. Jsem jen nešťastna. Je-li kdo nešťasten,
jsem to já,“ promluvila Anna, odvrátila se od ní a zalkala.

Když Anna odešla, Dolli se pomodlila Bohu a lehla do
postele. Z celého srdce litovala Anny v tu dobu, kdy tato s ní
rozmlouvala; ale nyní se nemohla přemoci, aby o ní přemýšlela.
Vzpomínky na domov a na děti vznikaly v její fantasii s jakýmsi
zvláštním, novým kouzlem a v novém osvětlení. Tento její svět
zdál se jí nyní tak drahým a milým, že by za nic na světě nestrávila
v dáli od něho ještě jeden den, a proto se rozhodla, že se zítra zcela
určitě vrátí domů.

Anna zatím, když se byla vrátila do svého budoiru, vzala
sklenku, nakapala do ní několik kapek léku, jehož hlavní
součástkou bylo morfium, vypila, poseděla chvíli nehybně klidna
i vesela vstoupila do ložnice.

Když přišla do ložnice, Vronský pohlédl na ni pozorně.
Hledal na její tváři stopy rozmluvy. Věděli, že byla tak dlouho
v komnatě u Dolli, a že s ní rozmlouvala. Ale z její tváře, jež
vyjadřovala tlumenou rozjařenost a cosi před ním tajila, nevyčetl
ničeho kromě známé mu sic, ale stále ještě ho okouzlující krásy,
vědomí té krásy a snahy, aby krása ta na něho působila. Nechtěl se
jí ptáti, o čem rozmlouvaly, doufaje, že sama o tom promluví. Ale
Anna promluvila pouze:

„Jsem ráda, že se ti Dolli líbí. Mám pravdu?“
„Vždyť já ji dávno znám. Je velice dobra, jak se mi zdá, mais

excessivement terre-a-terre. Ale přes to jsem velmi rád, že přijela.“
Pak se chopil Anniny ruky a pohlédl jí tázavě do očí.
Anna pochopila jinak jeho pohled a usmála se na něho.
Jakkoli hostitelé následujícího rána přemlouvali Dolli, aby

ještě zůstala, nedala se zdržovat a hotovila se k odjezdu. Kočí
Levinův, v obnošeném kaftaně a klobouce, styděl se za své
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různobarevné koně a za faeton se záplatami, na křídlech, ale přes
to vjel rázně na krytý podjezd posypaným pískem.

Loučení s kněžnou Varvarou a s mužskou společností bylo
Darji Alexandrovně nepříjemno. Za jediný den, jejž strávili
pohromadě, přesvědčila se ona i hostitelé, že se k sobě nehodí, a
lépe, když se rozejdou. Jen Anna byla truchliva. Věděla, že nyní,
když Dolli odjede, nikdo víc nerozševelí v její duši ty city, jež se
tam pohnuly při tomto shledání. Bylo jí bolestno, ševeliti ony
city; ale při tom věděla, že ony právě tvoří nejlepší část její duše,
a že tato nejlepší část válem zarůstá při tom způsobě života, jaký
nyní vedla.

Když se Darja Alexandrovna ocitla v širém poli, pocítila
příjemný pocit úlevy, i zachtělo se jí optati se písaře a kočího,
jak se jim líbilo u Vronského, když kočí Filip z nenadání sám
promluvil.

„Jsou sice boháči, ale odměřili mi všeho všudy tři míry1) ovsa.
Před svítáním už koně všechno sežrali. Což je to tři míry? Chuť
podráždit. Oves je nyní na hospodě po čtyřicetipěti kopejkách. U
nás, pane, naměří hostům, co jejich koně sežerou.“

„Skoupý bárin,“ dotvrdil písař.
„Jak se ti líbí jejich koně?“ otázala se Dolli.
„Nu, koně — to je bez řeči. I potrava je náležitá. Ale nějak

neveselo mně tam připadá, Darje Alexandrovno, ani nevím,
proč?“ vyznával písař, obraceje se svou příjemnou, dobrou tváří k
Dolli.

„Mně také. A co myslíš, přijedeme do večera domů?“
„Což by to bylo.“
Když se Darja Alexandrovna vrátila domů a přesvědčila se,

že jsou všichni zdrávi a jaksi zvláště milí, počala velmi živě
vypravovati o své návštěvě, jak ji pěkně přijali, jakou nádheru tam
viděla, Jaký uhlazený život vedou Vronští, jak se baví, a nikomu
nedala slova proti nim prolmluviti.

„Člověk musí znáti Annu i Vronského — seznala jsem ho
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nyní lépe — aby pochopil, jak mile a dojemně si vedou,“ mluvila
Darja Alexandrovna zcela upřímně nyní, neboť se zbyla už onoho
neurčitého pocitu nespokojenosti a nepohodlí, jež zakoušela ve
Vozdviženském.
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XXV.

Vronský s Annou strávili celé léto a část podzimu na vesnici za
týchž okolností, aniž učinili jaký pokus o rozvod. Byli se usnesli,
že ze statku nepojedou nikam; ale čím déle žili spolu, zvláště když
na podzim u nich nebývalo hostí, seznávali, že nesnesou
podobného života a že jej budou opět musit měniti.

Život jejich byl na pohled takový, že si lepšího nelze bylo
ani přáti: všeho bylo hojnost, byli zdrávi, měli dcerušku, a oba
byli zaměstnáni. I když nebylo hostí, dbala Anna na svou toilettu
a velmi mnoho četla — i romány, i vážné knihy, jež byly právě
v modě. Objednávala si všechny knihy, o nichž nacházela
pochvalnou zmínku v zahraničních časopisech a měsíčnících, na
něž byla předplacena, a přečítala je s nemalou pozorností, jak se
čítá jen v osamělém útulku. Mimo to obeznamovala se z knih a
odborných časopisů se všemi předměty, jež zajímaly Vronského,
tak že se tento nezřídka obracel k ní o radu ve věcech, týkajících se
agronomie, stavitelství, ba i s otázkami týkajícími se hřebčince a
dostihů. Divil se při tom její vědomostem, její paměti, a poněvadž
zprvu pochyboval o správnosti její náhledů, vyžadoval dokladů;
Anna pak vyhledávala v knihách to, nač se jí tázal, a ukazovala
mu.

Zřizování nemocnice také ji zajímalo. Nejen že pomáhala,
nýbrž mnohé zřizovala a vymýšlela sama. Ale hlavní péči věnovala
přec jen sobě samé — sobě samé na tolik, na kolik byla drahou
Vronskému, a na kolik mu mohla nahraditi vše to, čeho se zřekl
pro ni. Vronský si vážil této její snahy, jež se stala jediným cílem
její života, snahy, aby se mu nejen líbila, nýbrž aby mu mohla
sloužiti, zároveň však cítil na sobě tíhu oněch milostných sítí,
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jimiž se snažila ho obestřiti. Čím dále, tím častěji pozoroval, že je
obestřen oněmi sítěmi, a tím více se mu chtělo ne snad vyplésti
se z oněch sítí, ale zkusiti, nepřekážejí-li ony sítě jeho svobodě.
Kdyby nebylo této stále vzrůstající touhy, aby zůstal svobodným,
aby nemusil míti nepříjemnosti pokaždé, když mu bylo jeti do
města do schůze, na sjezd smírčích soudců nebo na dostihy, býval
by svým životem úplně spokojen. Zaměstnání, které si zvolil, totiž
úloha bohatého velkostatkáře, z jakých by se mělo skládati jádro
ruské aristokracie, úplně se mu zalíbilo a nyní, když strávil již
půl léta za takových nových okolností, působilo mu stále větší
potěšení. Záležitosti jeho, jež ho stále více zajímaly a k sobě
poutaly, dařily se výtečně. Ač ho nemocnice, nové stroje, ze
Švýcarska přivedené krávy a mnoho jiného stálo jhromné sumy,
byl přece přesvědčen, že tím statek jeho netrpí, nýbrž naopak
sestává výnosnějším. Kde se jednalo o důchody, jako při prodeji
lesa, obilí, vlny, pronajímání pozemků, držel se Vronský pevně
jako křemen a uměl vyčkati ceny. V širokém hospodářství zde
ve Vozdviženském, i na druhých panstvích, držel se nejprostších
způsobů, při nichž ničeho nedával do sázky, byl v nejvyšším
stupni opatrný a dbal v hospodářství na pořádek i při sebe
nepatrnějších věcech. Ačkoli správce Němec šel na něho velmi
zchytra a chtěje ho příměti k větším výlohám, rozpočítal vždy
věc tak, že zprva vyžadovala značného nákladu, pak ale, jakoby
měl šťastný nápad, našel způsob, jak by se táž věc dala opatřiti
mnohem laciněji, a hned by mohla dávati značný důchod:
Vronský přece mu nešel do pasti. Vyslechl správce, vyptal se ho
podrobně na všechno, ale svoloval jen tehda, když předmět, jenž
se měl objednati nebo zařídí ti, byl novým vynálezem, v Rusku
ještě neznámým, a mohl tedy Vronskému poskytnouti příležitost,
aby se jím před sousedy zablýsknul. Mimo to odhodlával se k větší
výloze jen tehdá, když měl zbytečné peníze; a když již vynaložil
peníze, prozkoumal věc do nejmenších podrobností a vyžadoval,
aby za své peníze dostal, co bylo nejlepšího. Bylo tedy z toho,
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jak vedl své záležitosti zřejmo, že nemrhal svého jmění, nýbrž je
zvětšoval.

V říjnu byly šlechtické volby v kašinské gubernii, kde ležely
statky Vronského, Svijažského, Koznyševa, Ob- lonského a
částečně i Levina.

Volby ty pro mnohé okolnosti a hlavně k vůli osobám, jež
se jich účastnily, poutaly k sobě obecnou pozornost. Mnoho se o
nich mluvilo, a připravovali se k nim. Přijeli k volbám lidé, kteří
stále bydleli v Moskvě, v Petrohradě, ano i v cizině, a nikdy dříve
k volbám nepřijížděli.

Vronský dávno už slíbil Svijažskému, že přijede k volbám.
Před volbami zajel Svijažský, jenž často navštěvoval

Vozdviženské, pro Vronského.
Večer přede dnem odjezdu k volbám vznikla mezi Vronským

a Annou skoro opravdová hádka pro tento odjezd. Bylo to na
podzim, tedy v nejnudnější, nejobtížnější na vsi době, a proto
Vronský, připravený na zápas, oznámil Anně o svém odjezdu s
tak přísným a chladným výrazem na tváři, jako nikdy ještě dosud.
Ale velice se podivil, když Anna zprávu jeho přijala velice klidně
a jen se otázala, kdy se zase vrátí. Pohlédl na ni pozorněji, nemoha
si vysvětliti její klid. Anna se jeho pohledu usmála. Věděl už, že
Anna se dovede tváři ti tak, jakoby všechny její myšlenky odešly
někam do hlubin její duše, a věděl zároveň, že se to přihází jen
tehdy, když se byla odhodlala na něco takového, čeho s ním
nechce sděliti. Bál se toho; ale přál si tolik, aby se vyhnul sváru, že
se tvářil, a z části vskutku i uvěřil tomu, čemu by byl rád věřil —
totiž, že je tentokráte rozumnou.

„Doufám, že li nebude dlouhá chvíle?“
„Doufám,“ (odvětila Anna. „Obdržela jsem včera od

Gothiera bednu knih. Ne, nebudu míti dlouhé chvíle.“
„Aha, chce se vpraviti do takového tónu. Tím líp,“ pomyslil

si Vronský. „Nebude to aspoň pořád jedno a totéž.“
A tak odejel k volbám, aniž by se pokusil, příměti ji, aby mu
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vyjevila své myšlenky. Bylo to poprvé od té doby, co žili spolu,
že odjížděl, aniž se dorozuměl s Annou. S jedné strany ho to
znepokojovalo, ale s druhé strany nacházel, že tak bude lépe.
„Zprva bude tak jako nyní, něco nejasného, utajeného, a pak si
zvykne. Na všechen způsob mohu jí věnovati všechno mimo svoji
mužskou nezávislost,“ uvažoval Vronský.
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XXVI.

V září se Levin přestěhoval do Moskvy, protože se Kiti čekala do
kouta. Trávil už celý měsíc v Moskvě bez práce, když se Sergěj
Ivánovič, jenž měl statek v kašinské gubernii a velmi se zajímal
o nastávající šlechtické volby, počal chystati na cestu k volbám.
Zval s sebou i bratra, jenž měl hlas za statek v selezněvském
újezdě. Mimo to měl Levin v Kašině mnoho práce, neboť jeho
sestra, jež se zdržovala v cizině, požádala ho, aby vyřídil její
záležitost při vrchnoporučenském úřadě a vyzdvihl pro ni část
peněz z výkupu.

Levin se nemohl dlouho odhodlati, ale Kiti, jež věděla, že je
mu v Moskvě dlouhá chvíle a proto mu radila, aby jel k volbám,
objednala mu, aniž o tom věděl, šlechtický stejnokroj, jenž stál
osmdesát rublů. Těchto osmdesát rublů, jež Kiti zaplatila za
stejnokroj, bylo hlavní příčinou, že se rozhodl jeti k volbám.
Odejel tedy do Kašina.

Levin byl už šestý den v Kašině, navštěvoval každodenně
šlechtické schůze a vyjednával při tom sestřiny záležitosti, jež se
dlouho nedařily. Byliť všichni předvoditelé zaměstnáni volbami,
a proto nemohl Levin nikterak dosíci prostého jinak vyřízení
sestřiny záležitosti, jež závisela na poručenském úřadu. I druhá
záležitost, totiž vyzdvihnutí peněz, setkávala se s překážkami.
Teprv po dlouhém vyjednávání o výmaz zápovědi peníze byly
poukázány k výplatě; ale notář, člověk jinak nejúslužnější,
nemohl odevzdati Levinu poukázek, protože bylo třeba podpisu
předsedova, a předseda poručenské kommisse zasedal právě ve
šlechtickém shromáždění, aniž dal komu plnou moc, by ho
zastupoval. Všechno toto vyjednávání, běhání s místa na místo,
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rozmluvy s velice dobrými, hodnými lidmi, kteří úplně chápali,
v jak nepříjemném postavení se nachází žadatel, ale nemohli mu
nijak pomoci, všechny ony námahy, jež zůstávaly bezvýslednými,
způsobily v Levinovi trapný pocit, podobný mrzuté slabosti, jíž
zakoušívá člověk vesnu, když chce užiti fysické síly. Zakoušel to
často, když rozmlouval se svým dobromyslným právním
zástupcem. Jeho zástupce konal, jak se zdálo, všechno, co mohl,
a napínal všechny své síly, aby vyprostil Levina z nesnází. „Což,
abyste zkusil zajíti tam a tam,“ říkával mu nejednou a sestavoval
při tom celý plán, jak by se dalo obejíti osudné úskalí, které všemu
překáželo. Ale ihned dodával: „Přece však vás zdrží; ale zkuste
to.“ A Levin zkoušel, chodil, jezdil. Všichni byli dobří a laskaví,
ale na konec se ukázalo, že úskalí, které šťastně obešel, vyrůstalo
na konci dráhy znova a opět překáželo. Obzvláště mrzuté bylo to,
že Levin nijak nemohl vypátrati, s kým tu zápolí a čí prospěch
vyžaduje, aby se jeho záležitost protahovala. Nevěděl toho patrně
nikdo, ani jeho právní zástupce toho nevěděl. Kdyby se toho
Levin byl mohl dopátrati tak, jak mu bylo jasno, že, chce-li
přistoupiti k železniční kase, musí se postaviti do řady kupujících,
nemrzel by se více a byl by klidným; ale zde mu nikdo nemohl
vysvětliti, jaký účel mají překážky, s nimiž se setkává ve svých
záležitostech.

Levin se však velice změnil od té doby, co se oženil; stal
se trpělivým a když nechápal, proč to všechno tak bylo zřízeno,
tvrdil si, že, jelikož nemá o tom podrobných vědomostí, nemůže
věc tu posuzovati, že to bez pochyby tak býti musí, a proto se
snažil zůstávati klidným.

Podobně, když byl při volbách a účastnil se jich, snažil se
nikoho neposuzovati, nepříti se, nýbrž, na kolik mu možno bylo,
vnikati do věci, kterou se tak vážně a horlivě zajímali mnozí
ctihodní a hodní lidé, jichž si opravdově vážil. Od těch dob, co se
oženil, nacházel tolik nových, důležitých stránek při věcech, jež se
mu dříve, dokud je bral jen na lehkou váhu, zdávaly nepatrnými,
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a proto tušil a vyhledával i v samých volbách jakéhosi důležitého
významu.

Sergěj Ivánovič vysvětlil mu smysl a důležitost převratu, jenž
se chystal při volbách. Gubemský předvoditel, v jehož rukou se
po zákonu nacházelo tolik důležitých veřejných záležitostí, jako
na př. poručenský úřad (týž úřad, jenž působil nyní Levinu tolik
nesnází), ohromné šlechtické kapitály, ženské, mužské a vojenské
gymnasium, národní školství na základě nových zákonů, konečně
pak samo zemstvo, tento gubernský předvoditel Snetkov byl
člověk starého šlechtického rázu, jenž utratil ohromné jmění, byl
člověk hodný a poctivý, ale potřebám nové doby nerozuměl ani za
mák. Ve všem a vždy stál na straně šlechty, byl přímým odpůrcem
vzdělání venkovského lidu a zemstvu, jež mělo tak ohromný
význam, snažil se propůjčili ráz kastovní. Bylo třeba postaviti na
jeho místo svěžího, moderního, dělného člověka, úplně nového,
a jednati tak, aby se ze všech práv, darovaných šlechtě ne jako
šlechtě, nýbrž jako součásti elementu zemstva, daly získali
všechny výhody samosprávy, jež vůbec bylo možno získali. V
bohaté kašinské gubernii, která vždy kráčívala v čele druhých,
shromáždilo se nyní tolik sil, že výkony její, budou-li vedeny,
jak se sluší, mohly by sloužili za vzor pro jiné gubernie, ano, pro
celé Rusko. A proto mělo nynější shromáždění veliký význam.
Bylo úmyslem pokročilé strany, zvoliti na místo Snetkova za
předvoditele bud Svijažského aneb ještě lépe Nevědovského,
bývalého universitního professora, člověka velice rozumného a
dobrého přítele Sergeje Ivánoviče.

Shromáždění zahájil gubernator, jenž ve své řeči vložil
šlechtě na srdce, aby své hodnostáře nevolila dle osobního
přátelství, nýbrž podle zásluh pro blaho celé vlasti, a pravil, že
doufá, že kašinská urozená šlechta vyplní svatě jako i za
předešlých voleb svou povinnost a ukáže se důstojnou vysoké
důvěry panovníkovy.

Když domluvil, vzdálil se gubernator ze sálu a shromáždění
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šlechtici živě a hlučně, někteří dokonce nadšeně ho provázeli a
obklopili ho v předsíni, kde oblékal šubu a při tom přátelsky
rozmlouval s gubernským předvoditelem. Levin, jenž si přál do
všeho vniknouti a ničeho nezameškali, stál tu také v zástupě a
slyšel, jak gubernator prohodil: „Prosím vás, vyřiďte Marii
Ivánovně, že je mé ženě velice líto a že jede do sirotčince.“ Po
gubematorovi oblékli i šlechtici za veselého hovoru své šuby a
všichni jeli do chrámu.

Ve chrámě Levin pozdvihnuv spolu s ostatními ruku a
opětuje slova protojereje přísahal strašnou přísahou, že splní vše
to, več doufal gubernator. Každý bohoslužebný akt působil
mocně na Levina a proto, když pronášel slova: „celuju kříž“ a
rozhlédl se po zástupu těch mladých i starých mužů, kteří
opětovali totéž, pocítil hluboký dojem.

V druhé a třetí schůzi jednalo se o šlechtických kapitálech
a ženském gymnasii. Věci ty, jak vysvětloval Sergěj Ivánovič,
nebyly důležitý, a proto Levin, jenž měl na starosti záležitosti
sestřiny, málo se jich všímal. Ve čtvrté schůzi podávaly se zprávy o
kontrole šlechtických kapitálů. Za této příležitosti srazila se nová
strana poprvé se starou. Kommisse, jíž bylo svěřeno zrevidovati
pokladnu, podala shromáždění zprávu, že shledala všechny
kapitály v pořádku.

Gubemský předvoditel vstal, děkoval šlechtě za
proaklamovali a tiskli mu ruku. Ale tu se ozval jeden šlechtic
kázanou mu důvěru a zaslzel. Mnozí šlechtici hlučně ho ze strany
Sergěje Ivánoviče, že prý slyšel, že kommisse nerevidovala
pokladny, poněvadž revisi podobnou pokládala za urážku
guberuského předvoditele. Jeden z členů kontrolní kommisse byl
tak neopatrný, že slova ona potvrdil.

Tu vstal jakýsi malinký, na pohled ještě velmi mladý, ale
neobyčejně jízlivý človíček a jal se vykládati, že by gubernskému
předvoditeli bylo bez pochyby velmi milo, kdyby mohl vydati účet
ze šlechtických kapitálů, a zbytečná uctivost členů kontrolní
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kommisse že ho jen zbavuje této mravní radosti. Tu členové
kommisse vzali svou zprávu nazpět, a Sergěj Ivánovič počal
logicky dovozovati, že schůze musí buď rozhodnouti, že kasa byla
zrevidována aneb že není zrevidována, a dilemma to rozvil do
podrobna. Proti němu vystoupil mluvčí protivné strany. Pak
promluvil Svijažský a po něm se ujal opět slova jízlivý človíček.
Debatta trvala dlouho, ale výsledku neměla. Levin se velice divil,
že se o věci té tak dlouho přeli, a to hlavně proto, že, když se
Sergěje Ivánoviče otázal, podezřívá-li, že šlechtických peněz bylo
zneužito, tento mu odpověděl:

„Toto ! On je poctivý člověk. Ale bylo zapotřebí zvrátili onen
starodávný způsob patriarchální správy šlechtických záležitostí.“

Pátého dne byly volby újezdních předvolitelů. Schůze
některých újezdních skupin byly dosti bouřlivé. Skupina
selezněvského újezdu zvolila Svijažského jednohlasně bez
balotáže. Svijažský dával téhož dne oběd.
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XXVII.

Šestého dne byly gubernské volby. Všechny sály, velké i malé,
byly plny šlechticů v různých krojích. Mnozí z nich přijeli jen k
tomuto dni. Známí, kteří se už dávno neviděli, a z nichž někteří
přijeli z Krymu, jiní z Petrohradu, jiní až i z ciziny, setkávali se
v sálech. U gubernského stolu pod podobiznou panovníkovou
vedla se debatta.

Šlechtici se kupili dle stran ve velkém i malém sále a dle
nepříznivých a nedůvěřivých pohledů, jimiž pozorovali blížící se
osobu z cizího tábora, před níž ustávali v rozhovoru dle toho, jak
někteří odcházeli až do nejzazší části chodeb, kde spolu šeptali,
bylo patrno, že každá strana má jakési tajné záležitosti, jež se bojí
prozraditi straně druhé. Dle zevnějšku ostře se dělili přítomní
šlechtici na dva druhy: staré a nové. Staří byli z větší části bud
ve staromodním šlechtickém, upjatém stejnokroji s kordem a
třírohým kloboukem, neb ve svém zvláštním vyslouženém
námořnickém, jezdeckém nebo pěchotním kroji. Obleky starých
šlechticů byly šity po staré modě s vypouklými nášivkami na
ramenou; byly jim patrně malé v pasu krátké a úzké, jako by jich
nositelé z nich byli vyrostli. Mladí naopak byli ve šlechtických
rozepjatých uniformách s dlouhými životy, širokých v prsou, a
v bílých vestách, aneb v uniformách s černým stojatým límcem,
vyšívaným vavřínovými haluzemi na znamení příslušnosti k
ministerstvu spravedlnosti. K mladým patřily též dvorní
stejnokroje, jež se blýskaly tu a tam v zástupech.

Dělba na staré a mladé neshodovala se však s dělbou dle
stran. Někteří z mladých náleželi, jak Levin pozoroval, ke straně
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starých, a naopak někteří z nejzletilejších šlechticů šeptali si se
Svijažským a byli patrně vřelými přívrženci nové strany.

Levin stál v malém sále, kde se kouřilo a jedlo, vedle skupiny
svých známých a poslouchal, co se mluvilo. Ale marně napínal
své duševní síly, aby porozuměl tomu, co se mluvilo. Sergěj
Ivánovič tvořil střed, kolem něhož se kupili ostatní. Poslouchal
nyní Svijažskéno a Chljustova, předvoditele jiného újezda,
náležejícího také k jejich straně. Chljustov se vzpíral, aby šel se
šlechtou svého újezdu prosit Snetkova, aby přijal kandidaturu.
Svijažský ho však přemlouval, aby to učinil, a Sergěj Ivánovič
schvaloval tento plán. Levin nechápal, proč členové nepřátelské
strany měli nabízeti kandidaturu předvoditeli, jehož se chystali
svrhnouti s křesla.

Štěpán Arkáďjevič, jenž právě pojedl a popil si, přistoupil
k nim v obleku komořího, utíraje si ústa batistovým šátkem s
barevným okrajem, napuštěným voňavkou.

„Stavíme se do posice, Sergěji Ivánoviči!“ prohodil, rovnaje
si licousy.

Když byl několik minut naslouchal rozmluvě, schválil také
plán Svijažského.

„Dosti na jednom újezdě: že Svijažský patří k opposici, je
patrno,“ pronesl slova, jimž všichni porozuměli kromě Levina.

„Nu, Kosťo, zdá se, i tobě že se tu již zalíbilo?“ dodal pak,
přikročiv k Levinu a vzal ho pod ruku. Levin by byl býval rád, aby
se mu to zalíbilo, ale nemohl nikterak pochopit, oč tu vlastně jde.
Odstoupil tedy na několik kroků od skupiny a vyjádřil Štěpánu
Arkáďjeviči svůj podiv, nač se měla nabízeti kandidatura
dosavadnímu předvoditeli.

„O sancta simplicitas!“ zvolal Štěpán Arkáďjevič a krátce i
jasně vyložil Levinu, oč běží.

Kdyby nynějšímu předvoditeli nabídly kandidaturu všechny
újezdy, jako při předešlých volbách, byl by zvolen samými bílými.
Ale toho si nepřáli Nyní se již osm újezdů sneslo, že mu nabídnou
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kandidaturu; kdyby se zbývající dva újezdy vyslovily přímo proti
Snetkovu, on by se mohl vzdáti kandidatury. A pak by strana
starých mohla prorazili s jiným svým kandidátem, poněvadž by
se takovým způsobem zhatily všechny plány mladých. Postaví-
li se však do opposice pouze jediný újezd Svijažského, nebude
Snetkov na to dbáti a podvolí se balotáži. Zvolí ho a schválně mu
položí více bílých kuliček, než by měl zapotřebí. Strana starých
sedne na lep a když pak my postavíme svého kandidáta, také mu
budou klást bílé kuličky. Levin se počal dovtipovati, ale nebylo
mu ještě všechno jasno, a chtěl se tedy ještě na něco ptáti, když
se najednou všichni dali do řeči, vznikl hluk a zástup se hnul do
hlavního sálu.

„Co? co? Koho?“ — „Plnomocenství? Komu? co?“ —
„Neuznávají?“ — „Ne plnomocenství. Flerova nepřipouštějí.“ —
„Což na tom, že je ve vyšetřování? Tak mohou každého odstranit.
To je darebnost.“ — „Zákon!“ ozývalo se z různých stran, a Levin
se obrátil spolu s ostatními spěchajícími a bojícími se, aby něco
nezmeškali, do hlavního sálu, a v těsném zástupu šlechticů
přiblížil se ke gubernskému stolu, kolem něhož se ohnivě o něco
přeli gubernský předvoditel, Svijažský a jiní vůdcové stran.

ANNA KARENINA

157
www.eknizky.sk



www.eknizky.sk



XXVIII.

Levin stál dosti daleko. Dva šlechtici vedle něho, z nichž jeden
těžce dýchal a při tom sípěl, druhý pak stále vrzal botami, byli
příčinou, že neslyšel dobře. Slyšel jen z daleka měkký hlas
předvoditele, pak zas pronikavý hlas jízlivého človíčka a po něm
hlas Svijažského. Přeli se, jak porozuměl, o paragrafu zákona a
významu slov: „jenž byl ve vyšetřování“.

Zástup se rozestoupil, a k stolu přikročil Sergěj Ivánovič.
Sergěj Ivánovič počkal, až domluvil jízlivý šlechtic, a pak pronesl
mínění, že by bylo nejlépe nahlédnouti do zákonníka, i požádal
sekretáře, aby vyhledal onu stať zákona. Ve stati bylo řečeno, že,
vyskytne-li se různost náhledů, má se rozhodnout hlasováním.

Sergěj Ivánovič přečetl paragraf a počal vysvětlovali jeho
význam, ale tu mu vskočil do řeči jakýsi vysoký, tlustý, přihrblý
šlechtic s barvenými kníry, v úzké uniformě, jejíž tuhý límec
podpíral mu ze zadu krk. Přistoupil ke stolu, a udeřiv oň
prstenem, vzkřikl hlasitě:

„Hlasovat! Hlasy rozhodnou. Nač se zbytečně příti!
Hlasovat!“

Najednou se ozvalo několik hlasů a vysoký šlechtic s
prstenem rozpaloval se víc a více a křičel stále hlasitěji.

Ale co křičel, nebylo rozuměti.
Mluvil totéž, co navrhoval Sergěj Ivánovič; ale patrně

nenáviděl jeho a celou jeho stranu; tento cit nenávisti sdělil se
pak celé straně a vzbudil v ní podobný odpor, jevící se jen trochu
slušnější podrážděností. Zdvihl se křik a chvíli panoval takový
zmatek, že gubernský předvoditel musil prosit, aby se páni
mírnili.
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„Hlasovat, hlasovat! Kdo je šlechtic, ten rozumí! — My
proléváme svou krev … Důvěra monarcha … Nebudeme účtovat
s předvoditelem, on není obchodním příručím … Ale o to se
nejedná … Dovolte, budeme hlasovat! Hanba!…“ ozývaly se
hněvivé, podrážděné hlasy se všech stran. Pohledy a výrazy tváří
byly ještě hrozivější a podrážděnější než řeči. Vyjadřovaly
nesmířitelnou nenávist. Levin dokonce nechápal, oč tu běží, a
divil se, že se s tolikerou vášnivostí projednává otázka, má-li se
hlasováním rozhodnouti o Flerovu, nebo ne. Zapomínali, jak mu
potom vysvětlil Sergěj Ivánovič, na syllogismus, že veřejné blaho
vyžaduje, aby gubemský předvoditel byl svržen; ke svržení
předvoditele však bylo zapotřebí většiny hlasů; aby se zjednala
většina hlasů, bylo nutno, aby Flerov měl právo hlasovati; aby
však právo Flerovu mohlo býti přiřknuto, bylo zapotřebí
vysvětliti, jak se má rozuměti zákonu.

„A tu může jeden hlas rozhodnouti o všem. A proto musí
býti člověk opatrným a důsledným, chce-li sloužiti veřejným
zájmům,“ dokončil Sergěj Ivánovič svůj výklad. Ale na to nyní
Levin zapomínal, a proto mu bylo nepříjemno, když viděl ony
hodné lidi, jichž si vážil, v taliovém rozčileném, hněvivém stavu.
Aby se zbavil toho nepříjemného pocitu, nečekal do konce sporu,
nýbrž odešel do malého sálu, kde nebylo kromě sklepníků a
bufetu nikoho. Když spatřil, jak sklepníci přičinlivě utírali nádobí
a rozestavovali talíře a sklenky, spatřil jejich klidné, čilé tváře,
pocítil, jak se mu náhle ulehčilo, jako by byl ze zatchlého vzduchu
přišel na čerstvé povětří. Počal se procházeti po sále, pohlížeje
se zalíbením na sklepníky. Velmi se mu líbilo, jak jeden starý
sklepník se šedými vousy, pohlížeje s opovržením na ostatní
mladší, kteří si z něho tropili šašky, učil tyto, jak mají skládati
ubrousky. Levin se právě chtěl dáti do řeči se starým sklepníkem,
když ho vytrhl sekretář poručenského úřadu, stařičký to pán,
jehož speciálností bylo, že znal všechny šlechtice celé gubernie dle
jména i patronymika.
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„Račte, Konstantine Dmitriči,“ oslovil ho Činovník; „pan
bratr vás hledá. Hlasuje se o Flerově.“

Levin vstoupil do sálu, obdržel bílou kuličku a hned za
bratrem Sergějem Ivánovičem přistoupil ke stolu, u něhož stál s
významným, ironickým výrazem tváře Svijažský, sbíraje svůj vous
do ruky a voně k němu. Sergěj Ivánovič vložil ruku do schránky,
vpustil tam někam kuličku a vyhnuv se Levinu, zůstal státi hned
u stolu. Přistoupil k osudí Levin, ale zapomněl už, oč se jednalo,
zarazil se a obrátil se k Sergěji Ivánoviči s otázkou, na kterou
stranu má klást. Ptal se tiše a poněvadž se kolkolem mluvilo, měl
za, to, že nikdo jeho otázky nezaslechne. Ale rozmlouvající náhle
umlkli a jeho nezdvořilou otázku mohli slyšeti. Sergěj Ivánovič se
zamračil.

„To je věc přesvědčení jednoho každého,“ odvětil přísně.
Několik blížících osob se usmálo. Levin se začervenal, vložil

honem ruku pod sukno a vpustil kuličku na právo, protože ji držel
náhodou v pravé ruce. Když byl už kuličku vypustil, vzpomněl si,
že měl vložiti pod sukno obě ruce, vložil tedy ještě honem levici,
ale bylo již pozdě, následkem čehož přišel ještě do větších rozpaků
a honem odešel do nejzazší hlubiny sálu.

„Sto dvacet šest bílých! Devadesát osm černých!“ ozval se
hlas sekretáře, jenž nevyslovoval zvuku r. Pak bylo slyšeti smích;
nalezlyť se ve schránce také dva ořechy a knoflík. Právo Flerova k
účastenství na volbách bylo uznáno a nová strana zvítězila.

Ale stará strana se neměla za poraženou. Levin slyšel, jak
žádají Snetkova, aby přijal kandidaturu, a viděl, jak zástup
šlechticů obkličuje gubernského předvoditele, jenž cosi mluvil.
Levin se přiblížil. Odpovídaje šlechticům, mluvil Snetkov o
důvěře šlechty, o její k němu lásce, jíž není hoden, neboť celá
jeho zásluha záleží v tom, že je oddán šlechtě, které se obětoval po
dvanáct let své služby. Několikrát opakoval slova: „Sloužil jsem,
dokud jsem mohl, věrou i pravdou; vážím si vaší důvěry a
děkuju.“ Ale náhle umlkl, proto že mu slzy stoupaly k hrdlu, a
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vyšel ze sálu. Ať už vědomí, že proti němu smýšlejí nespravedlivě,
vyloudilo ony slzy, aneb láska ku šlechtě, či napjatost situace, když
pociťoval, že se nachází uprostřed obkličujících ho protivníků:
pohnutí jeho se sdělilo druhým; většina šlechticů byla dojata a
Levin pocítil v sobě cit něžnosti ke Snetkovu.

Ve dveřích vrazil gubernský předvoditel do Levina.
„Odpusťte, prosím,“ omlouval se Snetkov jako před cizím

člověkem; ale když zpozoroval, že to Levin, ostýchavě se usmál.
Levinu se zdálo, že by rád něco řekl, ale nemůže následkem
pohnutí. Výraz jeho tváře i celé postavy v uniformní s ráídy a v
bílých kalhotách se zlatými portami, když se tak spěšně bral kolem
něho, připomínal Levinu štvané zvíře, jež ví, že je mu zle. Tento
výraz tváře předvoditelovy obzvláště dojal Levina, poněvadž
včera teprv byl u něho v bytě v záležitostech své sestry a tam viděl
ve vší vznešenosti dobrého člověka a otce rodiny. Veliký dům se
starým rodinným nábytkem; ne sice vyfintění, trochu ošumělí, ale
uctiví sluhové, patrně ještě bývalí nevolníci, kteří i po osvobození
zůstali svému pánu věrni; tlustá, dobromyslná žena v čepečku s
krajkami a v tureckém šálu, hladící hezounkou vnučku, dceřinu
dcerušku; nejmladší syn, gymnasista ze šesté třídy, jenž přijel z
gymnasia a zdravě otce, líbal jeho mohutnou ruku; opravdové,
laskavé řeči a gesta hostitelova: vše to samoděk vzbudilo včera v
Levinu úctu a vážnost ke Snetkovu. A nyní se mu tento stařeček
zdál politování hodným a dojemným a proto by mu byl rád řekl
něco příjemného.

„Tak tedy budete opět naším předvoditelem?“ prohodil k
němu.

„Jedva,“ odpověděl tázaný, polekaně se obrátiv. „Zmáhá mne
to, jsem příliš stár. Jsou tu vhodnější a mladší než já, nechat
poslouží.“

A s těmi slovy zmizel předvoditel v postranních dveřích.
Nastal nejslavnostnější okamžik. Mělo se právě přistoupiti
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k volbám. Vůdcové obou stran počítali na prstech bílé a černé
kuličky.

Spor o Flerova nejen že vynesl nové straně hlas tohoto
šlechtice, nýbrž přivedl ještě jiné tři šlechtice, kteří následkem
úkladů strany starých byli zbaveni možnosti, účastniti se voleb.
Dva šlechtice, kteří lnuli k vínu, opojili přívrženci Snetkova a
třetímu odvezli tajně uniformu.

Strana mladých, když zvěděla, co se stalo, poslala za debatty
o Flerově několik svých členů, kteří sehnali na rychlo oblek pro
jednoho šlechtice a z obou opilých také se jí podařilo přivésti
jednoho do shromáždění.

„Jednoho jsem přivezl; vodou jsem ho přivedl k sobě,“
oznamoval Svijažskému statkář, jenž byl pro něho poslán. „Ujde
to, může volit.“

„Není příliš opilý, nepadne?“ ptal se Svijažský, vrtě hlavou.
„Ne, je zas chlapík. Jen aby ho zde zas neopojili… Přikázal

jsem hostinskému, aby mu nedával za žádnou cenu.“
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XXIX.

Úzká síň, v níž se jedlo a kouřilo, byla plna šlechticů. Pohnutí
se stále zvyšovalo; na všech tvářích bylo viděti nepokoj. Zvláště
silně pohnuti byli vůdcové stran, kterým byly povědomy všechny
podrobnosti a kteří měli přehled všech hlasů. Byli to pořadatelé
nastávajícího boje. Ostatní pak, jako řadoví bojovníci před
bitvou, ač se chystali k půtce, prozatím dbali přece ještě zábavy.
Jedni zakusovali stojíce nebo sedíce u stolů; druzí kouřili papirosy
a procházeli se po dlouhé síni, rozmlouvajíce se starými známými,
s nimiž se dávno už neviděli.

Levinu se jísti nechtělo, nekouřil, a dáti se do řeči se svými
známými, totiž se Sergějem Ivánovičem, Štěpánem
Arkáďjevičem, Svijažským a druhými také nechtěl, proto Že
právě s nimi velice horlivě rozmlouval Vronský v obleku
dvorního štolby. Levin ho pozoroval ve shromáždění už včera a
pečlivě se mu vyhýbal, jen aby se s ním nesetkal. Odešel k oknu
a jsedl si tam, prohlížeje si jednotlivé skupiny a naslouchaje, co
se mluví kolem něho. Byl smutný, a to hlavně proto, že viděl, jak
všichni kolem něho byli rozjařeni, pohnuti a všichni měli něco
na práci, jen on a jakýsi vetchý, bezzubý stařeček v námořnickém
obleku, špoulící rty a sedící vedle něho, neměli pranic na práci a
nic je nezajímalo.

„Ach, to je povedená kopal Říkal jsem mu, ale ne. Co byste
řekli! Za tři léta to nemohl sebrat,“ vypravoval energickým hlasem
přihrblý, nevysoký statkář s namazanými vlasy, ležícími na
vyšívaném límci jeho stejnokroje, silně dupaje podpatky nových,
patrně schválně k volbám objednaných bot. Všimnuv si Levina,
vyjádřil na své tváři nespokojenost a honem se odvrátil.

165
www.eknizky.sk



„Ovšem, vězí něco za tím, marně mluvit,“ prohodil
tenounkým hláskem maličký statkář.

Hned za nimi přihrnula se k Levinu celá tlupa statkářů, již
obklopovali tlustého generála. Hledali patrně místo, kde by si
mohli promluvit tak, aby jich nikdo neslyšel.

„Jak smí tvrditi, že jsem koho navedl, aby mu ukradl kalhoty!
Propil je bezpochyby. Dbám já o něho i s jeho knížectvím. Ať se
opováží to tvrdit. To je ničemnost!“

„Ale dovolte! Oni se odvolávají na zákon,“ zaslechl Levin z
jiné skupiny. „Žena musí být zapsána v seznamu šlechticů.“

„Ať mi jdou k čertu se svými zákony! Mluvím z ďuše. Proto
jsme šlechtici. Důvěřovat si musíme.“

„Vaše Excellenci! Pojďme; fine champagne.“
Jiná skupina provázela šlechtice, jenž hlasitě cosi vypravoval;

byl to jeden z opojených.
„Vždycky jsem Marji Semenovně radil, aby to pronajala,

protože sama se s tím nespraví,“ mluvil příjemným hlasem statkář
se šedými kníry v uniformě plukovníka starého generálního
štábu. Byl to týž statkář, se kterým se Levin setkal u Svijažského.
Ihned ho poznal. Statkář se také zahleděl na Levina a pozdravili
se.

„Těší mne. Ovšem! Dobře se pamatuju. Minulého roku u
Nikoláje Ivánoviče, předvoditele.“

„Nu, jak se vám daří v hospodářství?“ optal se ho Levin.
„Ale pořád se škodou,“ odpověděl statkář s lichým úsměvem

a výrazem spokojenosti a přesvědčení, že to jinak býti nemůže.
Přistoupiv pak k Levinu, ptal se ho: „Jak jste se dostal do naší
gubernie? Přijel jste se účastnit našeho coup ďétat?“ prohodil,
pronášeje pevně sic, ale špatně francouzská slova. ,,Celé Rusko se
sjelo: i komoří, div ne sami ministři.“ Ukázal při tom na vynikající
postavu) Štěpána Arkáďjeviče v bílých spodkách a obleku
komořího, procházejícího se s jakýmsi generálem.
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„Přiznám se vám, že hrozně špatně chápu význam
šlechtických voleb,“ odpověděl mu Levin.

Statkář se na něho podíval.
„Co byste vlastně chtěl chápat? Významu nemají žádného.

Skleslá instituce, jež pohybuje se dále jen následkem setrvačnosti.
Jen pohleďte, samy stejnokroje vypravují: je to shromáždění
smírčích soudců, zemských výboru a tak dále, ale ne šlechticů.“

„Proč sem tedy jezdíte?“ optal se ho Levin.
„Ze zvyku. A mimo to jest třeba udržovati staré styky. Je

to jistého druhu mravní povinnost. A pak, abych pravdu řekl,
vyžaduje toho i vlastní prospěch. Zeť chce kandidovati za „stálého
člena“; je člověkem nebohatým a musím mu hledět dopomoci
k onomu úřadu. Ale proč sem jezdí tamhle tací pánové?“
pokračoval statkář, ukazuje na jízlivého človíčka, jenž mluvil u
gubernského stolu.

„To je nové šlechtické pokolení.“
„Nové ovšem, ale ne šlechtické. To jsou držitelé pozemků. ale

my jsme statkáři. Ti pánové ničí se sami jako šlechtici.“
„Ale vždyť sám říkáte, že je to instituce, která se přežila.“
„Přežila se, je pravda; ale přec by se s ní mělo nakládati

uctivěji. Vezměme na příklad Snetkova… Ať jsme hodni nebo
ne, ale trváme už tisíc let. To je zrovna, jako když chcete založiti
zahrádku před domem. Místnost se musí zplanírovat, a na místě
tom roste stoletý strom … Třebas je kostrbatý, starý, ale vy toho
kmeta neskácíte pro několik květníků, nýbrž rozložíte záhonky
tak, aby i strom mohl ještě vykonávat službu. Vždyť za rok ho
člověk nevyrostí…“ vysvětloval statkář opatrně a hned přešel na
jiný předmět. „A vám jak se vede v hospodářství?“

„Nevalně. Asi pět procent shledá-li se.“
„Při tom však sebe nepočítáte. A vždyť sám vy také za něco

stojíte? Povím vám, jak já si při tom vedu. Dokud jsem se
nevěnoval hospodářství, dostával jsem služného tři tisíce. Nyní
pracuju více, než dokud jsem byl ve státní službě, a statek mně
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vynáší také, jako vám pět procent, a i to jen, dá-li Pánbůh. A
vlastní má práce jde při tom zadarmo.“

„Proč tedy vedete hospodářství, když vám přináší jen
škodu?“

„Inu vedu! Co má člověk dělat? Zvyk, a pak člověk ví, že je
toho třeba. Heknu vám ještě více,“ pokračoval statkář, jenž se byl
rozpovídal, opíraje se při tom o okno: „Můj syn nemá vůbec chuti
k hospodářství. Bude patrně učencem. Nebude tedy, kdo by vedl
dále dílo mnou započaté. A přece je vedu dál. Letos na příklad
jsem založil ovocnou zahradu.“

„Ano, ano,“ přisvědčil Levin; „máte úplně pravdu. Stále
seznávám, že mi hospodářství nepřináší náležitého zisku a přece
pracuju… Člověk cítí, že ho cosi poutá k té půdě.“

„A hleďte, co vám řeknu,“ pokračoval statkář. „Přijel ke mně
soused, obchodník. Procházíme se po hospodářství, po zahradě.
Hleďte, povídá, Štěpáne Vasiljeviči! Všechno tu máte v pořádku,
ale zahrada vaše je zanedbána. Ale moje zahrada je v nejlepším
pořádku. ,Jak já tomu rozumím, tyhle lípy byste měl skácet.
Ovšem v době mízy. Vždyť tu máte na tisíc lip, z každé by se daly
sňati dva pořádné lubky, a lubky letos platí. A co lipových úlů by
se z nich dalo nařezat!“‘

„A za peníze by si nakoupil dobytka, nebo by pozemky
skoupil za babku a dal je mužíkům v nájem,“ dokončil jeho
vypravování Levin, jenž patrně nejednou už slyšel podobné
návrhy. „Vidíte, on by z toho zbohatnul. Ale vám nebo mně dej
Pánbůh zachovat, co máme, a zůstaviti dětem.“

„Vy jste se oženil, jak jsem slyšel?“ optal se ho statkář.
„Ano,“ s hrdou radostí přisvědčil Levin. „Ano, ano. Je to

trochu divné,“ pokračoval pak v započatém hovoru. „Žijeme a
pracujeme bez ohledu, vynáší-li to co, zrovna jakoby nám bylo
uloženo jako starodávným vestálkám opatrovati oheň jakýsi.“

Statkář se pousmál pod bílými kníry.
„Jsou i mezi námi, — ukážu třebas na našeho známého
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Nikoláje Ivánoviče, anebo na hraběte Vronského, jenž se tu
nedávno usadil, kteří míní z rolnického průmyslu těžiti. Ale to
nevede dosud k ničemu jinému, než že v tom zabijou svůj kapitál.“

„Ale proč nejednáme tak jako kupci? Proč nekácíme své
parky na lubky?“ vracel se Levin k myšlence, jež ho překvapila.

„Inu proto, že, jak jste podotknul, je nám uloženo oheň
opatrovali. A káceli sady nebylo by jednáním šlechtickým.
Jevištěm naší šlechtické činnosti není ostatně lato volební síň,
nýbrž nachází se tam, v našem zákoutí. I my máme svůj kastovní
instinkt, jenž nám našeptává, co se patří a co ne. Vždyť mužíci
také — když tak uváží člověk; je-li mužík pořádný, snaží se vzíti do
nájmu co nejvíc může pozemků. Ať je půda sebe horší, všechno
orá. Také na zisk nehledí. Někdy zrovna se škodou.“

„A my také tak,“ potvrdil Levin. „Těšilo mne, velice mne
těšilo, že jsme se sešli,“ dodal honem, když zpozoroval, že se k nim
blíží Svijažský.

„Poprvé jsme se zase setkali od té doby, co jsme se viděli u vás
loni,“ oslovil statkář Svijažského; „nu a rozpovídali jsme se.“

„A posteskli jste si na nové pořádky, není-liž pravda?“ usmál
se Svijažský.

„Také trochu.“
„Ulevili jste si.“
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XXX.

Svijažský vzal Levina za ruku a vedl ho ke svým známým.
Vyhnouti se Vronskému nyní již nijak nebylo možno. Stál se

Štěpánem Arkáďjevičem a Sergějem Ivánovičem a hleděl přímo
na přicházejícího Levina.

„Těší mne. Měl jsem, tuším, už čest se s vámi setkati… u
kněžny Ščerbacké,“ prohodil Vronský, podávaje Levinu ruku.

„Ovšem, dobře se pamatuju na naše setkání,“ odvětil Levin,
a začervenav se do tmava, honem se odvrátil a dal se do řeči s
bratrem.

Vronský se lehounce pousmáj a rozprávěl dále se
Svijažským, neprojevuje patrně nijaké touhy po další rozmluvě
s Levinem; ale Levin se za řeči s bratrem neustále ohlížel na
Vronského a přemýšlel, o čem by s ním mohl promluvit, aby
zahladil svou nezdvořilost.

„Proč pak se nezačíná?“ otázal se konečně, hledě na
Svijažského i Vronského.

„Jedná se o Snetkova. Buď se musí vzdáti, nebo musí přijati
kandidaturu,“ odpověděl Svijažský.

„Co on? Svoluje, či ne?“
„To je to právě, že ani jedno, ani druhé,“ ozval se Vronský.
„A odmítne-li, kdo bude kandidovat?“ ptal se dále Levin,

hledě na Vronského.
„Kdo chce,“ prohodil Svijažský.
„Vy budete?“ vyptával se Levin.
„Jen ne já,“ vyhrkl Svijažský rozpačitě a vrhl utekaný pohled

na jízlivého človíčka, stojícího vedle něho se Sergějem
Ivánovičem.
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„Tak kdo tedy? Nevědovský?“ ptal se Levin, cítě, že vlezl do
léčky.

Ale tím vyvedl ještě větší hloupost. Činiliť si naději oba,
Nevědovský i Svijažský.

„Nu, já už na žádný způsob,“ ozval se jízlivý človíček.
Byl to sám Nevědovský. Svijažský seznámil s ním Levina.
„I tebe to na konec rozehřálo?“ zvolal Štěpán Arkáďjevič,

mrkaje na Vronského. „To je jako na dostihách. Člověk se může
sázet.“

„Ano, může to člověka rozehřát,“ prohodil Vronský. „Dal-
li se člověk jednou do toho, nechce se mu povolit. Zápas!“
poznamenal nachmuřiv obrví a stisknuv své silné čelisti.

„A Svijažský, co to za čilého člověka. Všechno má jako na
dlani.“

„Ano,“ přisvědčil roztržitě Vronský.
Nastalo pomlčení. Vronský, poněvadž někam se vůbec dívati

musil, pohleděl na Levina, na jeho nohy, na jeho oblek, potom na
tvář a setkav se se zasmušilýma, upřenýma na něho očima, řekl,
aby vůbec něco řekl:

„Co to značí, že vy, stálý vesnický obyvatel, nejste smírčím
soudcem? Nejste v obleku smírčího soudce.“

„Proto, že smírčí soudy pokládám za bláznovskou instituci,“
odpověděl mračně Levin, jenž po celou tu dobu vyčkával chvíle,
aby se mohl dáti s Vronským do řeči a zahladiti svou nezdvořilost
při prvním setkání.

„Nejsem takového mínění, jako vy; naopak,“ namítl Vronský
s klidným podivením.

„Je to pouhá hra,“ vpadl mu do řeči Levin. „Pro nás jsou
smírčí soudcové zbyteční. Za osm let neměl jsem u nich ani
jednou co dělat. A měl-li jsem kdy, rozhodli vždy naopak. Já mám
ke smírčímu soudci čtyřicet verst. V záležitosti, která nestojí za
dva ruble, musím k němu posílat svého plnomocníka, jemuž
musím zaplatit patnáct.“

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

172
www.eknizky.sk



I počal Vronskému vypravovat, jak ukradl mužík mlynáři
mouku, a když mu to mlynář vytknul, podal na něho mužík žaloba
pro urážku na cti. Vše to se hodilo k sobě jako pěst na oko, bylo to
hloupé a Levin hned‘ za řeči sám to pozoroval.

„Ó, to je vám originál !“ zvolal Štěpán Arkáďjevič se svým
mandlovým úsměvem. „Ale pojdme; zdá se, že balotáž už počíná
…“

I rozešli se.
„Nechápu,“ podotknul Sergěj Ivánovič, jenž zpozoroval

nevhodný žert bratrův; „nechápu, jak může býti člověk do takové
míry zbaven všeho politického taktu. Toho se však Rusům všude
nedostává. Gubemský předvoditel je náš protivník, a ty se s ním
spřátelíš a nabízíš mu, aby kandidoval. A hrabě Vronský… o jeho
přátelství sice nestojím; zval mne dnes k obědu, ale já k němu
nepojedu; avšak je na naší straně, proč si tedy dělat z něho
nepřítele? A potom: ptáš se Nevědovského, bude-li kandidovat!
Takové věci se nedělají.“

„Ach, já praničemu nerozumím! A všechno to jsou samé
hlouposti,“ odvětil mrzutě Levin.

„Nu vidíš; říkáš, že jsou to samé hlouposti, a sotva se něčeho
dotkneš, všechno popleteš.“

Levin neodpověděl a mlčky vstoupili oba do hlavní síně.
Gubemský předvoditel, ač tušil, že se mu strojí úklady, a

přes to, že ho nevyzvaly všechny újezdy, odhodlal se, že bude
kandidovat. V sále všechno utichlo; sekretář prohlásil zvučným
hlasem, že se balotiruje za gubernského předvoditele gardový
rotmistr Michail Štěpánovič Snetkov.

Újezdní předvoditelé hrnuli se od svých stolů ke
gubernskému s miskami, v nichž byly kuličky, a volba počala.

,,Polož kuličku na pravo,“ pošeptal Štěpán Arkáďjevič
Levinu, když hned za předvoditelein přistoupil spolu s bratrem
ke stolu. Ale Levin zapomněl nyní na plán, jejž mu vykládali, a
proto byl v pochybnostech, nezmýlil-li se sám Štěpán Arkáďjevič,
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když mu radil, aby vpustil kuličku na pravo. Vždyť Snetkov byl
jejich protivníkem. Když přistoupil ke schránce, držel kuličku v
pravici; ale tu si pomyslil, že se zmýlil, vzal před samou schránkou
kuličku do levé ruky, a vpustil ji pak patrně na levo. Znalec oněch
záležitostí, jenž stál vedle schránky a z pouhého pohybu lokte
poznával, kam kdo vpouští kuličku, zamračil se nespokojeně. Jeho
důvtipu nebylo při hlasování Levinově vůbec ani zapotřebí.

Všechno umlklo a bylo slyšeti, jak se počítají kuličky. Pak
ohlašoval jakýsi hlas počet kuliček pro i proti.

Předvoditel byl zvolen značnou většinou. Nastal hluk a
všichni se bystře hnali ke dveřím. Jimi vešel Snetkov, šlechtici ho
obklopili a gratulovali mu.

,,Je tedy už konec?“ optal se Levin Sergeje Ivánoviče.
„Teprv to začíná,“ odpověděl mu usmívající se Svijažský

místo Sergěje Ivánoviče. ,,Náměstek předvoditelův může ‚dostati
více hlasů.“

Levin zas už na to zapomněl. Teprv nyní ho napadlo, že se tu
jedná o jakousi finessu, ale v čem záležela, o tom mu bylo nudno
vzpomínati. Pocítil značnou ochablost a přál si, kdyby se mohl
dostati nějak z tohoto zástupu.

Poněvadž si ho nyní nikdo nevšímal a nikdo, jak se mu zdálo,
ho nepotřeboval, zamířil tiše, aby ho nikdo nezpozoroval, k
menšímu sálu, kde byla restaurace, a pocítil značnou úlevu, když
spatřil opět sklepníky. Šedivý číšník se ho optal, nepřeje-li si čeho
pojíst, a Levin přisvědčil. Snědl kotletu se zelenými boby,
porozprávěl si se sklepníkem o jeho bývalých plánech, a proto že
se nechtěl viátiti do hlavní síně, kde ho to mrzelo, šel se projít na
galerii.

Galerie byla plna vyfintěných dam, jež se nahýbaly přes
zábradlí a snažily se, aby jim neušlo ani slova ze všeho toho, co se
dole mluvilo. Podle dam seděli a stáli elegantní advokáti, učitelé
z gymnasia v brejlích a důstojníci. Všude Ise mluvilo o volbách, a
jak se předvoditel umořil, a jaké znamenité debatty byly. Z jedné
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skupiny zaslechl Levin pochvalu svého bratra. Jakási dáma pravila
advokátovi:

„To jsem ráda, že se mi podařilo slyšeti Koznyševa! To stojí
za trochu hladu. Znamenité ! Jak jasno všechno a srozumitelno!
Při našem soudě, vidíte, nikdo tak nemluví. Jediný Majdel; avšak
i ten ani z daleka není takovým řečníkem.“

Nedaleko odtud našel Levin svobodné místo u zábradlí,
nahnul se, díval se po sále a poslouchal.

Všichni šlechtici seděli za přehrádkami u svých újezdních
stolů. Uprostřed síně stál jakýsi pán v uniformě a tenkým,
zvučným hlasem provolával:

„Za náměstka gubernského předvoditele šlechty balotiruje
se štábní rotmistr Jevgenij Ivánovič Apuchtin!“ Nastalo mrtvé
ticho, a uprostřed něho se ozval slabý kmetovský hlas:

„Vzdal se!“
„Balotiruje se dvorní rada Petr Petrovič Bol,“ provolával opět

tenký hlas.
„Vzdal se!“ ozval se mladý, písklavý hlas.
Opět provolával pán s tenkým hlasem a opět následovalo

„vzdal se!“ Tak to trvalo skoro hodinu. Levin opřen o zábradlí,
hleděl a poslouchal. S počátku se divil a snažil se pochopit, co to
znamená; pak se ale přesvědčil, že toho nikdy nepochopí, a počal
se nuditi. Pak si připomněl, jak jsou tam dole všichni rozčileni a
urputni, což jim vyčetl z tváře, a počalo mu býti smutno. Rozhodl
se, že pojede domů a ubíral se dolů s galerie. V předsíni galerie
setkal se s unylým gymnasistou s oteklýma očima, jenž tam chodil
z jednoho konce síně do druhého. Na schodech potkal párek;
dáma spěšně cupala svými podpatky a za ní se vznášel náměstek
prokurátorův.

„Pravil jsem vám, že nezmeškáte,“ tvrdil prokurátor v tu
chvíli, když kráčel okolo Levina, jenž ustoupil ke zdi vyhýbaje se
dámě.

Levin stál už na schodech k podjezdu a vytahoval z kapsy u
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vesty číslo své šuby, když ho chytil sekretář. „Račte, Konstantine
Dmitriči; počíná hlasování.“

Balotiroval se za náměstka Nevědovský, jenž se nedlouho
před tím tak rozhodně vzdával kandidatury.

Levin přikročil ke dveřím hlavní síně. Dvéře byly zavřené.
Sekretář zaklepal, dvéře se otevřely a Levinu vstříc proklouzli dva
statkáři, celí červení.

„Nemohu to déle vydržet,“ zvolal jeden z uřícených statkářů.
Hned za statkářem objevila se tvář gubernského před-

voditele. Tvář ta byla hrozna únavou a strachem.
„Pravil jsem ti, abys nikoho nevypouštěl!“ zvolal na sluhu.
„Já jsem jen pouštěl sem, vaše excellenci !“
„Bože!“ vzdychl si z hluboka gubemský předvoditel a mdlým

krokem, se svěšenou hlavou kráčel ve svých bílých kalhotách
prostředkem sálu k velkému stolu.

Nevědovský obdržel, jak dobře vypočítali jeho stranníci, více
bílých kuliček než Snetkov, a následkem toho stal se gubernským
předvoditelem on. Mnozí byli veseli, mnozí byli spokojeni,
šťastni, mnozí byli u vytržení, mnozí nespokojeni a nešťastni.
Gubemský předvoditel byl celý zoufalý, tak že se nedovedl ani
ovládnouti. Když Nevědovský kráčel ze sálu, zástup ho obklíčil
a s hlučnou radostí provázel ho, podobně jako prvního dne při
zahájení schůze provázel gubernátora a jako provázel kdysi
Snetkova, když ten byl zvolen.
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XXXI.

Nově zvolený gubernský předvoditel a mnozí členové nové
vítězné strany obědvali toho dne u Vronského.

Vronský přijel k volbám jednak proto, že se na vsi nudil a
přál si obhájiti před Annou svá práva k svobodě, jednak proto,
aby se odsloužil Svijažskému podporou při volbách za všechny
služby, jež mu tento prokázal při zemských volbách, hlavně však
proto, aby vyplnil co nejpřísněji všechny povinnosti, jež mu
ukládalo postavení šlechtice a velkostatkáře, do něhož se nyní
vpravoval. Nikterak však neočekával, že by ho volební záležitosti
tak zaujaly, lže by se jim věnoval s takovou horlivostí a že by se
ve věci té mohl dodělati takového úspěchu. Byl sice zcela novým
člověkem ve zdejší společnosti šlechtické, ale dařilo se mu patrně
a nemýlil se, měl-li za to, že si již zjednal vliv na místní šlechtu. Ke
vlivu tomu dopomáhalo mu jeho bohatství a urozenost, rozkošný
příbytek ve městě, jejž mu postoupil starý známý Širkov, jenž se
zabýval finančními operacemi a založil v Kašině banku, která stále
vzkvétala; dále výtečný kuchař, kterého vzal s sebou z panství; pak
přátelství s gubernátorem, bývalým to spolužákem Vronského,
jemuž prokázal tento nejednu platnou službu; hlavně pak mu
pomáhalo ke vlivu jeho prosté, ke všem stejné chování, jež
způsobilo, že většina šlechticů, kteří pokládali Vronského za
hrdého, změnila své mínění o něm. Pozoroval sám, že kromě
onoho podivína, ženatého s Kiti Ščerbackou, jenž mu á propos de
bottes napovídal se zuřivou rozhorleností hromadu nesmyslných
hloupostí, všichni šlechtici, s kterými se seznámil, stávali se jeho
stranníky. Věděl velmi dobře, a i jiní to uznávali, že
Nevědovskému dopomohl on velmi mnoho k úspěchu. A nyní
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oslavuje doma při obědě volbu Nevědovského, zakoušel příjemný
pocit vítězství svého vyvolence. Samy volby tak ho zajímaly, že
pomýšlel již na to, že, bude-li k budoucímu tříletí ženat, sám bude
kandidovati, podobně, jako když pomocí jockeje vyhrál na
dostihách cenu, usmyslil si, že příště pojede sám.

Nyní však se oslavovalo vítězství jockeje. Vronský seděl v
čele tabule, maje po pravé ruce mladého gubernátora, generála
carské suity. Pro všechny ostatní byl on náčelníkem gubernie,
jenž slavnostně zahajoval volby, mluvil řeč a budil úctu i
podlízavost ve mnohých, jak to Vronský pozoroval; pro
Vronského byl to však Katka Máslov, tak totiž ho přezvali v
pážecím ústavě — jenž býval často před ním na rozpacích a jehož
se Vronský snažil učiniti svým nástrojem. S levé strany seděl
Nevědovský s mladou, odhodlanou a jízlivou tváří. Vronský se
choval k němu prostě a uctivě.

Svijažský snášel svůj nezdar vesele. Nebyl to pro něho
ostatně ani nezdar, jak se sám vyjádřil obraceje se s pohárem k
Nevědovskému: nebylo možno najiti lepšího představitele onoho
nového směru, jímž se měla nyní bráti šlechta. A proto každý, kdo
měl v těle čest, musil se, jak se sám vyjádřil, radovati nynějšímu
úspěchu a jej oslavovali.

Štěpán Arkáďjevič byl také rád, že mohl stráviti veselou
chvíli a že všichni byli spokojeni. Při znamenitém obědě probíraly
se episody volební. Svijažský reprodukoval komickým způsobem
plačtivou řeč předvoditele a podotkl, obraceje se k
Nevědovskému, že jeho excellence bude musiti zrevidovati
šlechtické kapitály jiným způsobem, složitějším, než slzy.

Jiný žertovný šlechtic vypravoval, jak si gubernský
předvoditel objednal na ples již lokaje s punčochami po kolena
a že nyní je bude musit poslat domů, nebude-li chtíti nový
gubernský předvoditel dávati ples s lokaji v punčochách.

Hosté po celý čas oběda, kdykoli se obraceli k
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Nevědovskému, stále ho nazývali ,náš gubernský předvoditel a
vaše excellenci.

Oslovovali ho tak se zvláštním potěšením, s jakým mladou
paničku nazývají madame s příjmením mužovým.

Nevědovský se tvářil, jako by byl nejen lhostejným, nýbrž
jako by přezíral onen titul, ale při tom bylo patrno, že je šťasten
a všemožně se zdržuje, aby přímo nevypukl v jásot, který by se
neslušel v oné nové liberální společnosti, v níž se nacházel.

Po čas oběda bylo posláno několik telegramu osobám, jež
se zajímaly výsledkem voleb. Také Štěpán Arkáďjevič, jenž byl
velice vesel, poslal Darji Alexandrovně telegram v tato slova:
„Nevědovský zvolen dvaceti hlasy. Gratuluju. Sděl.“ Depeši
diktoval nahlas podotknuv: „Musíme jim udělat radost.“ Darja
Alexandrovna však, když obdržela depeši, vzdychla si jen, protože
věděla, že stála rubl a dovtípila se, že byla poslána již na konec
oběda. Vědělať, že bylo obyčejem Stivy na konec oběda faire jouer
le télégraphe .

Všechno a rozumí se, že i výtečný oběd a vína nikoliv od
ruských obchodníkův, nýbrž objednaná přímo z ciziny, bylo
ušlechtilé, prosté a veselé. Společnost asi dvaceti lidí byla vybrána
Svijažským z osob jednoho tábora svobodomyslných pracovníků
nové doby a zároveň vtipných osob dobrého tónu. Pilo se i
žertovným způsobem na zdraví nového gubernského
předvoditele, gubernátora, řiditele banky a ovšem také na zdraví
„laskavého našeho hostitele“.

Vronský byl spokojen. Nenadálť se, že se na venkově setká s
tak milým tónem. Ku konci oběda bylo ještě veseleji. Gubernator
prosil Vronského, aby jel na koncert ve prospěch bratrstva, jejž
pořádala jeho žena, která by se ráda s Vronským seznámila.

„Bude tam i ples a uvidíš naši krasavici. Stojí opravdu za
podívanou.“

„Not in my line,“ odpověděl Vronský svým zamilovaným
pořekadlem, avšak hned se pousmál a slíbil, že přijede.
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Dříve ještě, než společnost vstala od stolu, a když se již počalo
kouřiti, přinesl komorník Vronskému na podnose psaní.

„Schválný posel přijel z Vozdviženského,“ pravil s vý-
znamným pohledem.

„To je podivuhodno, jak je podoben náměstku prokurátora
Sventickému,“ prohodil po francouzsku jeden z hostí, ukazuje na
komorníka, zatím co Vronský se zasmušilou tváří četl dopis.

Pocházel od Anny. Vronský znal jeho obsah dříve, nežli se
dal do čtení. Maje totiž za to, že volby budou za pět dní odbyty,
slíbil, že se vrátí v pátek. Dnes byla sobota, proto tušil, že psaní
obsahuje výtku proto, že se v čas nevrátil domů. Psal Anně včera
večer, ale jeho psaní nemohla ještě dostati.

Skutečně obsah psaní byl takový, jaký očekával. Za to forma
jeho byla neočekávaná a nad míru nepříjemná. „Aňa se
roznemohla, lékař tvrdí, že to může býti zápal. Sama ztrácím
hlavu. Kněžna Varvara spíše mi překáží než pomáhá. Cekala jsem
tě předevčírem, včera a nyní posýlám, abych zvěděla, kde jsi a co
se děje. Chtěla jsem sama jeti, ale rozmyslila jsem si to, protože
vím, že by ti bylo nepříjemno. Odpověz něco, abych věděla, co
dělati.“

Dítě stůně a ona chtěla sama přijeti. Dcera je stonava a při
tom takový nelaskavý tón.“

Nevinná veselost zde při volbách a ona mračná, těžká láská k
níž se měl domů vrátiti, překvapily Vronského svou protivou; ale
musil jeti a proto odejel hned v noci s prvním vlakem domů.
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XXXII.

Před odjezdem Vronského k volbám Anna uvážila, že výstupy,
jež se mezi nimi odehrávaly před každým jeho odjezdem, mohou
ochladí ti jeho lásku, nikoli však ji upev- niti, a proto se
odhodlala, přemáhati se, seč budou její síly, aby snesla klidně
rozluku s ním. Ale mrazivý, přísný výraz, jejž spatřila na jeho tváři,
když jí přišel oznámit, že odjíždí, ji urazil a Vronský ještě ani
neodejel z domu, když klid Annin byl rozrušen.

Když pak o samotě rozebírala onen jeho pohled, jímž
vyjadřoval své právo ke svobodě, přicházela jako vždy k seznání
svého ponížení. „Vždyť má právo jezdit, kdy a kam se mu zlíbí. A
nejen odejet, nýbrž úplně mne zanechat. Má všechna práva a já
nemám nijakých práv. Ale protože je si toho vědom, neměl tak
jednati. Co však vlastně učinil?… Pohlédl na mne s mrazivým,
přísným výrazem ve tváři. Ovšem praecisně určiti, makati se to
nedá, ale dříve se to nestávalo, a ten pohled znamená mnoho,“
uvažovala Anna. „Ten pohled dokazuje, že nastává ochlazení.“

I ačkoli se přesvědčila, že počíná ochlazení, přece nemohla
ničeho podniknouti, v ničem nesměla měniti svého poměří k
němu. Jako dosavad. tak i nyní mohla ho k sobě poutati toliko
láskou a působností. A jako dosavad, tak i nyní mohla usilovnou
činností za dne a morfiem za noci zahlušovati v sobě strašné
myšlenky, co se stane, až ji přestane milovati. Měla ovšem ještě
jeden prostředek: nikoli přidržovati ho k sobě — k tomu měla
působiti jedině jeho láska — nýbrž sblížiti se s ním, býti v takovém
poměru k němu, aby jí neopustil. Prostředkem tím byl rozvod a
nové manželství. Snaha její počala se nésti nyní v tomto směru a
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Anna se rozhodla, že svolí hned, jakmile Stiva nebo on sám s ní o
tom počnou mluviti.

V takových myšlenkách trávila pět dní bez něho, těch pět
dní, jež měl původně v úmyslu stráviti při volbách.

Procházkami, besedami s kněžnou Varvarou, návštěvami
nemocnice a hlavně čtením, čtením jedné knihy za druhou krátila
si chvíli. Ale šestého dne, když se kočí vrátil bez Vronského,
pocítila, že není více s to, aby zahlušila myšlenky na něho a na to,
co tam dělá. V tutéž dobu se roznemohla její dcera. Anna ji počala
ošetřovati, ale ani to nedalo jiného chodu její myšlenkám, nebol
nemoc dítěte nebyla nebezpečná. Ať se snažila jakkoli, necílila
lásky k onomu děvčátku, a nutiti se do lásky nedovedla. K večeru
téhož dne, když zůstala samotna, zmocnil se jí takový strach o
Vronského, že se rozhodla, že pojede do města, ale když vše
uvážila, napsala ona odporující si slovu v dopise, jejž obdržel
Vronský, ani jej nepročetla a odeslala se schválním poslem. Ráno
druhého dne obdržela psaní od něho a litovala svého ukvapení.
S úžasem nyní očekávala, že uvidí opět takový přísný pohled,
jaký na ni vrhl, když odjížděl, zejména, až zví, že dceruška nebyla
nebezpečně churava. Ale byla přece ráda, že mu dopsala. Anna
sice si netajila, že je mu na obtíž, že se s lítostí vzdává své svobody,
má-li se vrátit k ní, ale přes to byla přece ráda, že přijede. Ať si
je mu zatěžko, jen když zde bude s ní, aby ho viděla, a věděla o
každém jeho pohybu.

Seděla v saloně pod lampou s novým spisem Taineovým v
rukou a četla, naslouchajíc zvukům větru na dvoře a očekávajíc
každého okamžiku příjezd equipaže. Několikrát se jí zdálo, že slyší
hrčení kol, ale mýlila se; konečně se ozvalo nejen hrčení kol, nýbrž
i volání kočího a hlučné dunění v překlenutém podjezdě. Sama
kněžna Varvara, jež rozkládala passians, dotvrdila, že jedou, a
Anna se zarděla, vstala, ale místo aby šla dolů, jak už dvakrát
učinila, zůstala nahoře. Zastyděla se náhle za svůj klam a ještě
více se jí zmocnil strach, jak on ji přivítá. Na urážku již zapo-
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mněla; bála se nyní pouze, aby jí neprojevil svou nespokojenost.
Vzpomněla si, že dceruška je už druhý den úplně zdráva. Skoro se
na ni horšila, že se jí udělalo lépe právě v ten večer, když odeslala
psaní. Pak si vzpomněla na Vronského, že je opět zde on sám, celý,
se svýma rukama, očima. Tu zaslechla jeho hlas. I zapomněla na
všecko a plna radosti běžela mu vstříc.

„Jak je Ani?“ ptal se Vronský nesměle z dola, pohlížeje na
Annu, jež sestupovala se schodů.

Seděl na židli a lokaj mu zouval boty s kožešinou.
„Je jí lépe.“
„A ty jak se máš?“ optal se dále, rovnaje na sobě oblek.
Anna ho vzala oběma rukama za ruku a táhla ji k svému pasu,

nespouštějíc při tom s něho očí.
„Nu jsem velmi rád,“ pravil, hledě chladně na ni, na její

příčesku a na její šaty, o nichž věděl, že je oblekla jemu k vůli.
Vše to se mu líbilo, ale líbilo se mu už kolikrát! A ten přísně

mramorový výraz, jehož se tak bála, utkvěl na jeho tváři.
„Nu, jsem velmi rád. Ty’s byla stále zdráva?“ ptal se znova, a

utřev si šátkem mokré vousy, políbil jí ruku.
„To už je všechno jedno,“ pomyslila si Anna, „jen, když bude

zde. A bude-li zde, nemůže, ba nesmí mne nemilovali.“
Večer uběhl šťastně a vesele za přítomnosti kněžny Varvary,

že mu žalovala, že Anna v jeho nepřítomnosti přijímala morfium.
„Co jsem měla dělat, když jsem nemohla spát… Myšlenky

nedávaly pokoje. Když je doma, nepřijímám ho nikdy, skoro
nikdy.“

Vronský vypravoval o volbách a Anna řídila svými otázkami
jeho vypravování na předmět, jenž mu působil nejvíc radosti,
totiž na jeho úspěch. Sama mu sdělila všechno, co ho zajímalo
doma. Všechny její zprávy byly co nej radostnější.

Ale pozdě večer, když zůstali sami, vidouc, že jím zas úplně
ovládla, umínila si Anna zahladiti těžký dojem, jaký na ni učinil
jeho pohled následkem ukvapeného dopisu. Řekla mu:
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„Přiznej se mi. Ty jsi se mrzel, když jsi obdržel mé psaní, a
nevěřil jsi mně?“

Sotva že vyslovila ona slova, přesvědčila se, že, jakkoli byl k
ní laskav a láskyplný, toho jí přece neodpustil.

„Ano,“ odvětil jí. „Tvé psaní bylo divné. Píšeš, že Aha se
rozstonala, a hned za tím, že jsi sama chtěla přijeti.“

„Vše to bylo pravda.“
„Já o tom nepochybuju.“
„Ne, ty pochybuješ. Tys nespokojen. Vidím to na tobě.“
„Ani na okamžik jsem nepochyboval. Ale jsem nespokojen,

máš pravdu, a sice proto, že jako bys nechtěla připustiti, že jsou
povinnosti…“

„Povinnosti jeti na koncert…“
„Ale nemluvme raději,“ prohodil Vronský.
„Proč bychom nemluvili ?“ namítla Anna.
„Chci jen říci, že se mohou naskytnouti nezbytné záležitosti.

Co nevidět na příklad budu muset jeti do Moskvy za příčinou
domu . . . Ale Anno, proč pak se tak rozčiluješ? Což nevíš, že
nemohu žíti bez tebe?“

„Je-li tomu tak,“ promluvila změněným náhle hlasem, „tedy
je ti ten život na obtíž… Přijedeš na den a zase odjedeš, jako
dělají…“

„Anno, to je nespravedlivo. Jsem hotov obětovati celý
život…“

Ale ona ho neposlouchala.
„Pojedeš-li do Moskvy, pojedu s tebou. Zde nezůstanu. Bud

se musíme rozejiti, anebo budeme žíti pohromadě.“
„Vždyť víš, že jen toho si přeju. Ale abych toho mohl dosíci..

.“
„Jest zapotřebí rozvodu? Já mu dopíšu. Vidím, že takhle žiti

nemohu… Ale do Moskvy s tebou pojedu.“
„Ty jako bys mně hrozila. A já si zatím ničeho tak nepřeju,
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jako abychom se nikdy nepotřebovali odlučovati,“ pravil Vronský
s úsměvem.

Ale když pronášel ona něžná slova, již ne chladný, nýbrž
rozzlobený pohled pronásledovaného a tvrdošíjného člověka
svítil z jeho očí.

Anna viděla jeho pohled a správně si vyložila jeho význam.
„Je-li tomu tak, je to neštěstí!“ mluvil onen pohled. Byl to

okamžitý dojem, ale Anna nikdy více naň nezapomněla.
Anna dopsala muži a prosila ho za rozvod. Koncem listopadu

se rozloučila s kněžnou Varvarou, jež musila jeti do Petrohradu,, a
spolu s Vronským se odebrala do Moskvy. Ježto očekávali každou
chvíli odpověď od Alexěje Alex- androviče a hned na to rozvod,
ubytovali se již společně jako manželé.
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I.

Manželé Levinovi byli už třetí měsíc v Moskvě. Minula už dávno
ona lhůta, kdy Kiti dle nejvěrohodnějších výpočtů lidí, již se v
tom vyznají, měla přijíti do kouta; ale ona chodila doposud a
nebylo nijakých příznaků, že by doba porodu byla nyní blíže, než
přede dvěma měsíci. Lékař, akušerka, Dolli, matka a zejména
Levin, jenž si nemohl bez úžasu vzpomenouti na to, co nastává,
počali být netrpělivi a znepokojeni; pouze Kiti se cítila úplně
klidnou a šťastnou.

Seznávala nyní už jasně, jak v ní vzniká nová láska k
budoucímu, a pro ni vlastně už žijícímu robátku a s opravdovou
radostí se oddávala tomuto novému citu. Nebylo nyní už —
přísně vzato — součástkou jejího těla, nýbrž žilo leckdy i svým
vlastním, od ní nezávislým životem. Působilo jí to časem bolest,
ale zároveň jí bylo do smíchu novou, podivnou radostí.

Všichni, koho měla ráda, byli kolem ní; všichni byli k ní tak
laskaví, tak ji ošetřovali, tolik příjemností pozorovala ve všem, že
kdyby netušila a nevěděla, že se to brzy musí změnit, ani by si
nepřála lepšího a příjemnějšího živobytí. Jediné, co jí kalilo radost
nynějšího života, bylo, že muž nebyl nyní takovým, jakým ho měla
ráda a jakým býval na venkově.

Líbil se jí jeho klidný, přívětivý, pohostinný ton na venkově.
Ve městě však se jí zdál neustále znepokojeným, starostlivým,
jako by se bál, aby někdo neurazil jeho a ještě více ji. Tam na vsi,
kde věděl, že je na svém místě, nikam nespěchal a Vždy míval
nějaké zaměstnání. Zde ve městě neustále spěchal, jako by se bál,
aby čeho nezmeškal, a přec neměl pranic na práci. Bylo jí ho
líto. Že se jiným lidem nemůže zdáti politování hodným, to dobře
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věděla; naopak, když se ve společnosti někdy na něho zahleděla,
jak se hledívá na milovanou osobu, a snažila se patřiti na něho
jako na cizího člověka, aby si představila dojem, jaký působí Levin
na jiné, seznávala — a nikoliv bez bázně, aby nebyla žárlivou — že
nejen není politování hodným, nýbrž naopak působí velmi dobrý
dojem svou ušlechtilostí, svou ostýchavou, trochu staromodní
zdvořilostí k damám, svou mocnou postavou a zvláštní — jak se
jí zdálo — výraznou tváří. Ale Kiti neviděla ho jen zevně, nýbrž
i uvnitř; věděla, že zde není pravým Levinem; jinak si neuměla
určili jeho nynější duševní stav. Někdy mu učinila v duchu výtku
za to, že neumí žiti ve městě; ale jindy sama seznávala, že je mu
opravdu těžko zaříditi ve městě svůj život tak, aby jím byl
spokojen.

Neboť, opravdu, co tu měl vlastně dělat? V karty hrál nerad.
Do klubu nejezdil. Navštěvoval společnost veselých pánů, jako
na příklad Oblonský, to už nyní věděla, co to znamenalo. To
znamenalo pít a po pitce si zajeti ledakams. Jí se zmocňovala
pokaždé hrůza, když si pomyslila, kam zajíždějí v podobných
případech mužští. Jezditi do večerních společností? Ale k tomu,
jak věděla, bylo zapotřebí míti touhu po sblížení se s mladými
damami, a toho si ovšem přáti nemohla. Seděti doma s ní, s
matkou a se sestrami? Jakkoli jí samé působily mnoho radostí a
zábavy ony vždy stejné domácí rozhovory — „Aliny — Nadiny“,
jak starý kníže nazýval ony rozhovory mezi sestrami — pro
Levina, jak věděla Kiti, musily býti nad míru nudný. Co mu tedy
zbývalo? Pokračovati ve své literární práci? Pokusil se o to
skutečně a chodil v první době do knihovny, kde si činil výpisky
a sbíral doklady pro svůj spis; ale — jak jí sám pravil — čím méně
pracoval, tím méně svobodného času mu zbývalo. Mimo to si jí
stěžoval, že zde příliš mnoho mluví o svém spise a následkem toho
se jeho myšlenky popletly a ztratily svůj půvab pro něho.

Dobrou stránkou nynějšího jejich života ve městě bylo, že
nikdy mezi nimi nedocházelo ke svárům. Ať už to bylo proto, že
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život ve městě se vede za jiných okolností, aneb že se oba stali
opatrnějšími a rozumnějšími v tom vzhledě, svárů ze žárlivosti
mezi nimi v Moskvě nebylo, ačkoli se hlavně jich báli, když se
stěhovali do města.

Ba, přihodila se ve vzhledě tom důležitá pro ně oba událost,
totiž setkání Kiti s Vronským.

Stařičká kněžna Marja Borisovna, jež byla kmotrou Kitinou
a vždy ji velice milovala, přála si ji vidět. Ačkoli Kiti ve svém
nynějším stavu nikam nejezdila, nemohla přece odepříti přání
stařičké kmotry, přijela k ní s otcem na návštěvu a zastala tam
náhodou Vronského.

Jediné, co si mohla Kiti vytknouti při onom nenadálém
setkání, bylo, že na okamžik, když v pánovi v občanském obleku
poznala tak dobře jí kdysi známé črty, se jí zkrátil dech, krev se jí
přivalila k srdci a tmavý ruměnec — jak si byla vědoma — zbarvil
její líce. Ale to trvalo jen několik vteřin. Otec, jenž schválně
hlasitě oslovil Vronského, nedokončil ještě svých slov, když se
Kiti už zcela zase sebrala a mohla klidně patřiti na Vronského a
rozmlouvati s ním, kdykoli toho vyžadovala nutnost, právě tak,
jako rozmlouvala s kněžnou Marjí Borisovnou, a sice takovým
způsobem, aby každé její slovo do posledního akcentu a do
posledního úsměvu mohl schváliti muž, jenž jakoby v tu chvíli
duševně byl zde přítomen a vznášel se nad ní.

Promluvila s ním několik slov, ba i klidně se usmála jeho
žertovné poznámce o volbách, jež nazval „náš parlament“. Usmáti
se musila, aby dokázala, že porozuměla jeho vtipu. Ale ihned se
odvrátila ke kněžně Marji Borisovně a ani jednou už na něho
nepohlédla, dokud nevstal a neporoučel se; tu opět na něho
pohlédla, ale patrně jen proto, že by bylo nezdvořilé, nehleděti na
člověka, když se poroučí.

Kiti byla velmi ráda, že otec nečinil k ní zmínky o setkání
s Vronským; ale ze zvláštní jeho něžnosti, když po oné návštěvě
konala s ním svou obvyklou procházku, seznávala, že otec byl jí
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spokojen. Byla i sama sebou spokojena. Ani se sama nenadála, že
by se v ní našlo tolik síly, aby dovedla zadržeti kdesi v hlubinách
své duše všechny vzpomínky na bývalé své city ke Vronskému,
a nejen se zdáti, nýbrž opravdu býti před ním úplně lhostejnou a
klidnou.

Levin se začervenal mnohem více než ona, když mu
pověděla, že se u kněžny Marje Borisovny setkala s Vronským.
Bylo jí za těžko mu to povědít, ale ještě obtížnějším bylo,
vypravovati o různých podrobnostech onoho setkání, poněvadž
se Levin nevyptával a jen na ni pohlížel se svraštěným obočím.

„Byla jsem velice nerada, že jsi nebyl při tom,“ pravila mu
Kiti. „Ne, že jsi nebyl právě v komnatě… nedovedla bych před
tebou býti tak přirozenou… Já se červenám nyní mnohem více,
mnohem, mnohem více,“ pravila Kiti celá uzardělá, div jí slzy
nevytryskly; ale kdybys se byl aspoň štěrbinou mohl dívati.“

Pravdivé oči přesvědčily Levina, že Kiti byla sebou spokojena
a proto, ač se zarděla, nabyl přece ihned klidu a počal se sám
vyptávati, čeho si právě přála. Když pak zvěděl všechno do
nejmenších podrobností, jak se na příklad jen v prvním okamžiku
nedovedla přemoci, aby se nezarděla, a jak potom po celou dobu
byla klidna a prosta, jakoby při setkání se kterýmkoli cizím Člo-
věkem, rozveselil se Levin úplně a pravil, že je tomu velice rád,
že víckrát se už nebude chovati tak hloupě, jako o volbách a
vynasnaží se hned při prvním setkání s Vronským, aby byl k
němu co možná nejpřívětivějším.

„Mne to zrovna mučí, když si pomyslím, že jest někde člověk,
jenž mně je nepřítelem, a s nímž je mně obtížno se setkati,“
vysvětloval Levin. „Jsem tomu velice, velice rád.“ . .
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II.

„Bud tedy tak hodný, zastav se u Bolů,“ žádala Kiti muže, když k ní
zašel o jedenácté hodině před odchodem z domu. „Vím, že budeš
obědvat v klubu, papa tě dal zapsat. Ale kde budeš odpoledne?“

„Zajdu jen ke Katavasovu,“ odpověděl Levin.
„Proč tak záhy?“
„Slíbil, že mne seznámí s Metrovém. Rád bych s ním

promluvil o své práci; je to známý učenec petrohradský,“ odvětil
Levin.

„Ach, to jsi jeho staf tak chválil? Nu, a potom?“ ptala se Kiti.
„Možná, že zajedu k soudu v záležitosti sestřině.“
„Což na koncert?“ prohodila Kiti.
„Co tam budu sám dělat!“
„Ne, jen jeď; budou dávat ony nové věci… Ty jsi se o ně tak

zajímal. Já bych na tvém místě zcela jistě jela.“
„Víš co, do oběda zajedu na každý způsob ještě domů,“ pravil

Levin, dívaje se na hodinky.
„Vezmi piuce černý kabát, abys mohl přímo zajeti k hraběnce

Bolovt.“
„Což pak to musí být?“
„Ach, musí! Víš, ze on byl u nás. Řekni, co pak tě to stojí?

Zajedeš k nim, sedneš, promluvíš pět minut o počasí, vstaneš a
odejdeš.“

„Ty mně ani neuvěříš, jak jsem tomu odvykl; až si z toho
dělám hřích. Co je to ! Přijde cizí člověk, sedne, zdrží se pro nic za
nic, jim překáží, sám se rozmrzí a odejde.“

Kiti se dala do smíchu.
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„Vždyť jsi chodil s návštěvami, když jsi byl svobodným?“
namítla mu.

„Chodil, ale vždycky mne to mrzívalo; nyní však jsem tomu
tak odvyk, že, věř mně, radš dva dni nebudu obědvat místo té
návštěvy. Tak je mně to mrzuté! Pořád se mně zdá, že se urazí a
řeknou: Proč jsi sem přišel, když zde nemáš co dělat?“

„Neboj se, neurazí se. Ručím ti za to,“ tvrdila Kiti se smíchem,
hledíc mu do tváře. Vzala ho za ruku: „Nu, s Bohem… Tedy zajdi
k nim, bud tak hodný.“

Levin poceloval ruku ženinu a chtěl už odejít, když ho opět
zadržela.

„Kosťo, víš, že mi zbývá už jen padesát rublů?“
„Dobře, zastavím se v bance a vezmu si tam peníze. Mnoho-

li?“ otázal se jí s povědomým jí výrazem nespokojenosti ve tváři.
„Ne, počkej,“ a Kiti ho zadržela za ruku. — „Promluvme o

tom; mne to znepokojuje. Zdá mi se, že na nic zbytečného
nevydávám, a peníze zrovna letí. Musili jsme v něčem pochybiti.“

„Dokonce ne,“ odsekl Levin, odkašlávaje si a hledě na ženu
zespod obrví.

Jeho odkašlávání také rozuměla. Byl to příznak veliké
nespokojenosti — ne jí — nýbrž sebou samým. Byl opravdu
nespokojen, ale ne proto, že se mnoho peněz tratilo, nýbrž, že mu
žena připomíná věc, na kterou by rád zapomněl, ač ví, že tu není
všechno v pořádku.

„Poručil jsem Sokolovu, aby prodal pšenici a aby si dal
napřed vyplatiti nájemné za mlýn. Peníze dostaneme, o to se
nestarej.“

„Já vím, ale to mně působí starost, že vůbec příliš mnoho ..
„Ach ne, dokonce ne,“ odporoval jí Levin. „Nu, s Bohem,

dušinko.“
„Hleď, mne opravdu časem mrzí, že jsem poslechla mama. Jak

by nám bylo pěkně na vesnici. A zde jsem vás už všechny utrápila,
a peníze zbytečně utrácíme…“
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„Ale ne, dokonce ne. Od té doby, co jsem ženat, nepřihodilo
se ani jednou, abych byl řekl, že by bylo lépe jinak, než jak je . . .“

„Opravdu?“ zvolala Kiti, patříc mu do očí.
Levin řekl ta slova, aniž o čem myslil, jen tak, aby ji upokojil.

Ale když nyní na ni pohlédl a uviděl, že se její pravdivé, milé
oči upírají tázavě na něho, opakoval svou odpověď s plným
přesvědčením. „Pořád na ni zapomínám,“ pomyslil si při tom.
Vzpomnělť si v ten okamžik. co jich už tak brzy očekávalo.

„A pověz mně, brzy? Co cítíš?“ zašeptal, chopiv ji za obě ruce.
„Tolikrát jsem už o tom přemýšlela, že nyní pranic nemyslím

a nevím.“
„A nemáš strach?“
Kiti se opovržlivě usmála.
„Ani kapku,“ odvětila mu.
„Tedy, kdyby bylo čeho třeba, budu u Katavasova.“
„Ničeho nebude třeba, ani na to nemysli. Pojedu s papa na

procházku na bulvár. Zajedeme také k Dolli. A před obědem tě
budu čekat. Ach ano ! Víš, že se postavení Dollino stává už
rozhodně nesnesitelným ? Je všude dlužna, a peněz ani kopějky.
Mluvili jsme včera s mama a s Arsenijem (tak nazývala Kiti muže
sestry Lvové), a rozhodli jsme se, že pošleme tebe s ním na Stivu.
Tak to nemůže být. S papa se o tom nedá mluvit… Ale kdybyste ty
a on…“

„Co však tam pořídíme?“ namítl Levin.
„Přec jen, až budeš u Arsenije, promluv s ním. On ti poví, na

čem jsme se usnesli.“
„Půjde-li s sebou Arsenij, tedy nemám nic proti tomu.

Dobře, já k němu zajedu. A kromě toho, mám-li jeti na koncert,
pojedu s Natalií. Tedy s Bohem.“

U východu zastavil Levina starý jeho sluha Kuzma, jenž zde
měl nyní na starosti domácí hospodářství.

„Krasavčíka (tak zvali podsedního koně, přivedeného z
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vesnice) špatně okovali, a nyní kulhá,“ oznamoval sluha. „Co nyní
dělat?“

V první době se Levin v Moskvě zajímal o koně přivedené
z vesnice. Myslil, že si takovým způsobem pořídí lépe ’a laciněji
equipáž; ale brzy se ukázalo, že vlastní koně stojí ho více, než
kdyby je najímal od povozníka, a kromě toho, ač měl své koně,
musil i nyní často najímali cizí povoz.

„Pošli pro podkováře, snad je na kopytě otlačenina.“
„A poručí-li Kateřina Alexandrovna zapřáhat?“ otázal se

Kuzma.
Levina už nepřekvapovalo jako v první době po pře-

stěhování do Moskvy, že mělo-li se dojeti z Vozdviženky na Sivcev
Vražek, musil se zapřáhati pár silných koní do těžkého kočáru,
že kočár projel rozdupaným sněhem čtvrt versty a pak stál před
domem čtyři hodiny, a za to že se musilo platit pět rublů. Nyní se
to už rozumělo samo sebou.

„Dojdi k povozníku, aby zapřáhl pár koní do našeho kočáru,“
poručil Levin.

„K službám.“
Odstraniv, díky pohodlí městského života, prostě a lehce

překážku, jež by jsi na vsi vyžádala množství práce a pozornosti,
vyšel před dům, zavolal na drožkáře, sedl a jel na Nikitskou.
Cestou už nemyslil na peníze, nýbrž přemýšlel o tom, jak se
seznámí s petrohradským učencem, jenž se obírá sociologií, a
bude s ním rozmlouvali o svém spise.

Různé ty marné, ale přece nevyhnutelné výdaje, jež tak
překvapují venkovana, a jež se hrnou se všech stran,
překvapovaly Levina jen za první doby jeho moskevského
pobytu. Nyní k nim už přivyk’. Přihodilo se mu v příčině té, co se
prý přiházívá opilcům: první sklenka se vzpírá jako kůl, druhá už
letí sokolem a ostatní jako drobní ptáčkové. Když při koupi livreje
pro lokaje a vrátného proměnil první storublovou bankovku,
nevolky ho napadlo, že ony nikomu nepotřebné livreje — avšak
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přece nezbytně nutné, jak mohl soudit z toho, jak udiveně na
něho pohlédly kněžna a Kiti, když prohodil, že by to spravili i bez
livrejí — že tedy ony livreje budou státi tolik, co si vydělají za
celé léto dva dělníci na vesnici, čili že se rovnají ceně skoro tří
set pracovních dní od velkonoc až do podzimu, každý den sama
těžká práce od svítání do pozdního večera; a proto ona storublová
bankovka vzpírala se jako „kůl“. Druhá stovka, kterou rozměnil
na koupi potravin k obědu pro příbuzenstvo, kteréž potraviny
stály dvacet osm rublů, vzbudila v něm sice upomínku, že na
dvacet osm rublů se musí prodat devět četvertí ovsa, jejž v potu
tváří a se vzdycháním kosili, vázali, mlátili, váli, čistili a sypali
— druhá ta stovka šla už lehčeji. Nyní však, měnil-li bankovky,
nebudily v něm dávno už nijakých úvah a letěly „drobnými
ptáčky“. Levin dávno už přestal uvažovat, odpovídá-li práce,
vynaložená na získání peněz, těm radostem, jež způsobují věci,
které byly koupeny za ony peníze. Zapomněl také na hospodářská
pravidla, že jest určitá cena, pod kterou se nesmí prodávat určité
obilí. Žito, s nímž se tak dlouho držel, čekaje, až se ceny zlepší,
prodal o padesát kopějek při četverti laciněji, než mu za ně dávali
před měsícem. Nemělo to pro něho nijakého významu ani
vědomí, že nebude s to, půjde-li to tak dále, aby prožil celý rok
bez dluhů. Znal nyní jedinou nutnost: aby měl v bance peníze,
neptaje se, odkud pocházejí, tak aby vždycky věděl, že má zítra zač
koupit maso. Této povinnosti zůstával až doposud stále věrným:
mělť stále peníze v bance. Ale nyní v bance došly a Levin nevěděl,
odkud vzíti jiné. Ta okolnost ho na chvilku zamrzela, když se
Kiti zmínila o penězích; ale přemýšleti o tom neměl kdy. Jel nyní
přemýšleje o Katavasovu a nastávajícím setkání se s Metrovem.
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III.

Za nynějšího pobytu v Moskvě sblížil se Levin opět s bývalým
spolužákem z university, professorem Katavasovem, s nímž se
neviděl od své svatby. Měl Katavasova rád pro jeho jasný a prostý
názor na svět. Levin měl za to, že jasnost názorů Katavasova na
svět vyplývala z omezenosti jeho povahy, Katavasov zase myslil, že
nedůslednost myšlenek Levina vyplývala z nedostatku discipliny
jeho mysli; ale jasnost Katavasova se líbila Levinu a množství
nedisciplinovaných myšlenek Levinových se líbilo Katavasovu,
pročež se rádi stýkali a přeli se.

Levin četl Katavasovu některá místa ze svého spisu, a jemu
se zalíbil. Setkav se včera s Levinem na veřejné přednášce, sdělil
mu, že známý Metrov, jehož článek se tak zalíbil Levinu, je právě v
Moskvě, a velice ho zajímalo, co mu Katavasov vypravoval o spise
Levinově, a dodal, že Metrov bude zítra v jedenáct hodin u ;něho
a že by se s ním rád seznámil.

,,Opravdu se polepšujete, báfuško, těší mě,“ vítal ho
Katavasov v malinkém saloně. „Slyším zvonek a myslím si: není
možná, aby on tu byl v čas… A co říkáte Černohorcům? Je vidět,
že jsou rození vojáci.“

„A co?“ ptal se udiveně Levin.
Katavasov mu sdělil v několika slovech nejnovější zprávy,

pak ho přivedl do kabinetu, kde ho seznámil s nevysokým,
zavalitým člověkem příjemného zevnějšku. To byl Metrov. Reč
se točila zprva kolem politických událostí a mluvilo se hlavně o
tom, jak se v petrohradských vyšších sférách dívají na poslední
události na Balkáně. Metrov, jenž čerpal z bezpečného pramene,
sdělil jim slova, jež prý pronesl hosudar a jeden z ministrů o
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těchto událostech. Katavasov však slyšel prý z věrohodného
pramene, že hosudar se vyjádřil právě naopak. Levin na smíření
vzniklého odporu dovedl si vymysliti takovou okolnost, při které
by byla možná ta i ona slova, a tím se ukončil hovor o tomto
thematě.

„Vy už víte, že napsal skoro celou knihu o přirozených
podmínkách dělníka v poměru k půdě,“ prohodil Katavasov.
„Nejsem specialistou, ale mně jako přírodozpytci se zalíbilo, že
nebéře člověka jako nějakou bytost, stojící vně zoologických
zákonů, nýbrž naopak vidí jeho závislost od prostředí, v němž se
pohybuje, a v oné závislosti vyhledává zákony rozvoje.“

„To je velmi zajímavé,“ podotkl Metrov.
„Počal jsem vlastně psáti knihu o polním hospodářství, ale

když jsem počal rozebírati hlavní nástroj polního hospodářství,
totiž dělníka,“ — vysvětloval Levin, červenaje se, — „přišel jsem
maně k výsledkům zcela neočekávaným.“

Levin počal opatrně, jako by zkoušel půdu pod nohama,
vykládati své náhledy. Věděl, že Metrov napsal spis proti běžnému
národně hospodářskému učení, ale nevěděl dosud, na kolik se
může nadíti jeho souhlasu se svými novými názory, a z rozumné,
klidné tváře učencovy ničeho nemohl vyčísti.

„V čem pak vidíte zvláštní vlastnosti ruského dělníka?“ ptal
se Metrov. „V jeho, abych se tak vyjádřil, zoologických
vlastnostech, aneb v okolnostech, uprostřed nichž se nachází?“

Levin seznával, že v otázce Metrova je už zahalena myšlenka,
s níž se nesrovnával; nicméně rozvíjel dále svoji myšlenku, jejíž
jádrem bylo přesvědčení, že ruský dělník má zcela jiný názor o
půdě než jiní národové. A aby dokázal onu thesi, dodal honem,
že podle jeho mínění onen názor ruského lidu vyplývá z vědomí,
že jest jeho světovým určením, aby zalidnil ohromná, dosud pustá
prostranství na východě. .

„Člověk se může snadno dáti svěsti k omylu, sestavuje-li
důsledky o světovém určení národů,“ pravil Metrov, přerušuje
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Levina. „Stav dělnického lidu bude záviseti vždycky na jeho
poměru k půdě a kapitálu.“

Nedávaje pak už Levinu příležitosti, aby dopověděl svou
myšlenku, počal mu vykládati zvláštnosti svého učení.

V čem záležely ony zvláštnosti jeho učení, Levin nepochopil,
poněvadž se ani nenamáhal, aby je pochopil: pozorovalť, že
Metrov, podobně jako všichni ostatní, přes to, že ve své stati brojí
proti učení ekonomistů, pohlíží na postavení ruského dělníka
přec jen také se stanoviska kapitálu, mzdy a renty. Ač mu bylo
přiznali, že ve východní, tedy největší části Ruska, renta se rovná
ještě nule, že pro devět desetin osmdesátimillionového ruského
národa jest mzdou toliko vlastní výživa, a jiného kapitálu než
primitivní nářadí že dosud není, pohlížel nicméně na každého
dělníka jenom s tohoto stanoviska, ač se v ledačem neshodoval s
ostatními ekonomi sty a měl svou vlastní novou theorii výdělku,
již vyložil Levinu.

Levin poslouchal neochotně a s počátku činil námitky. Byl
by rád Metrova přerušil, aby mohl vysloviti svou myšlenku, jež by
dle jeho domnění učinila zbytečným další výklad Metrová. Ale,
když nabyl přesvědčení, že se jich náhledy tak od sebe různí, že si
nikdy neporozumějí, přestal mu odporovali a jen poslouchal. Ač
ho nyní už nezajímalo, co mu vykládal Metrov, nalézal v poslou-
chání jeho výkladů přece jen jakési potěšení. Lichotilo jeho
ctižádosti, že takový učený člověk vykládá mu své názory a
myšlenky tak ochotně, s tolikerou pozorností a s důvěrou, že
Levin zná onen předmět, a proto se leckdy jen narážkou dotýkal
obšírných, důležitých stránek věci. Připisoval to své vážnosti,
neboť nevěděl, že Metrov omrzel svými výklady už všechny své
známé a proto s ochotou mluví o svém předmětě s každým novým
člověkem, a vůbec mluví rád s každým o této věci, jež ho nad míru
zajímala, ale ani jemu nebyla dosud dosti jasnou.

„Nepřijdeme pozdě?“ zvolal Katavasov, pohlédnuv na
hodinky, když Metrov ustal ve svém výkladě.
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„Dnes má Spolek Přátel zasedání na počest padesátiletého
jubilea Svintiče,“ odpovídal Katavasov na otázku Levinovu. —
„Jedeme tam s Petrem Ivánovičem. Slíbil jsem tam promluviti o
jeho zoologických pracích. Jeďte s námi; bude vás to zajímat.“

„Ba právě, je nejvyšší čas,“ vzpomněl si Metroví „Jeďte s
námi, a odtud, bude-li vám libo, ke mně. Velice rád bych se
seznámil s vaší prací.“

„Nač pak. Je to jen tak nehotová věc. Ale do schůze pojedu s
radostí.“

„Nu, báťuško, slyšel jste. Vyhradil jsem si zvláštní mínění,“
volal Katavasov, jenž ve vedlejším pokoji oblékal frak.

Započal rozhovor o universitní otázce.
Universitní otázka byla oné zimy důležitou událostí v

Moskvě. Tři staří professoři neshodli se v radě s míněním
mladých; mladí počali své mínění zvlášť. Dle úsudku jedněch bylo
mínění ono hrozným; dle úsudku jiných bylo však velice prostým
a správným, a professoři se rozdělili ve dva tábory.

Jedni, ke kterým náležel Katavasov, spatřovali na protivné
straně podlé udavačství a klam; druzí naproti tomu klukovství a
nevážnost k autoritám. Levin, ač nenáležel k universitě, slyšel a
mluvil už za svého pobytu v Moskvě několikrát o té záležitosti, a
měl již o ní svůj vlastní náhled; vložil se tedy také do řeči, v níž
pokračovali i na ulici, dokud nepřišli k budově staré university.

Schůze byla již zahájena. U stolu, krytého suknem, k němuž
přisedli Katavasov s Metrovem, sedělo již šest osob, a jeden z
nich, nahnut nad rukopisem, cosi četl. Levin si sedl na jednu ze
svobodných židlic, rozestavených kolem stolu a šeptmo se otázal
sedícího podle něho studenta, co se přednáší.

Student pohlédl mrzutě na Levina a řekl:
„Životopis.“
Ač životopis učencův Levina nezajímal, přece poslouchal a

zvěděl ledaco zajímavého a nového o životě proslulého učence.
Když přednášející dokončil, předseda mu poděkoval a
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přečetl pak verše, jež složil básník Ment k tomuto jubileu, i
připojil několik slov díků básníkovi. Pak přednášel Katavasov
svým křiklavým, zvučným hlasem o vědeckých pracích
jubilantových.

Když dokončil Katavasov přednášku, pohleděl Levin na
hodinky a seznav, že táhne už na druhou, rozpočítal si, že do
koncertu nebude už moci vyložiti Metrovu svoje názory na
dělnickou otázku. Neměl k tomu nyní vlastně už ani chuti.
Přemýšleli za přednášky takě o rozhovoru s Metrovem a přišel k
přesvědčení, že myšlenky Metrová mají snad svůj význam, ale i
jeho vlastní myšlenky mají svůj význam, a myšlenky jich obou
mohou se vyjasniti a dojíti k želanému cíli jen tehdy, budou-li
pracovati každý zvlášť na zvoleném poli, ale z domlouvání se že
ničeho kloudného vzejiti nemůže. Rozhodl se tedy, že poděkuje
Metrovu z pozvání a s tím úmyslem přistoupil po schůzi k němu.
Metrov seznámil Levina s [předsedou, s nímž právě rozmlouval
o politických novinkách. Při tom pověděl předsedovi totéž, co
dříve povídal Levinu, a Levin připojil tytéž poznámky, které činil
již ráno, jen že pro změnu vyslovil ještě nový náhled, jenž mu
právě přišel do hlavy. Po té přešla řeč opět na otázku universitní.
Poněvadž Levin vše to už slyšel, řekl honem Metrovu, že je mu
líto, že nemůže více užíti jeho laskavé pozvání, poroučel se a
odejel ke Lvovu.
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IV.

Lvov, jenž byl ženat s Natalií, sestrou Kitinou, strávil celý svůj
život ve hlavních městech a v cizině, kde byl vychován a kde se
nacházel ve službě diplomatické.

Minulého roku se vzdal diplomatické služby, a sice nikoli
následkem nepříjemností (nemělť nikdy s nikým nijaké
nepříjemnosti), a vstoupil do služby při správě carského dvora v
Moskvě, aby mohl dáti co možná nejlepší vychování svým dvěma
hochům.

Ač se co do zvyků a náhledů úplně rozcházeli, a Lvov byl
starší než Levin, přece se během zimy sblížili a navzájem se
zamilovali.

Lvov byl doma a Levin vstoupil do jeho pokoje, aniž se dal
oznámiti.

Lvov seděl v křesle v kabátě, sepjatém pasem a v jirchových
botkách, maje na nose pincenez s modrými skly, a četl knihu,
ležící na podstavci. V hezké, trochu odstavené ruce držel opatrně
doutník, obrácený do polovice v popel.

Hezká, jemná, doposud mladistvá tvář, jíž kadeřavé, lesklé,
stříbrné vlasy dodávaly ještě více ušlechtilého rázu, zazářila
úsměvem, když spatřil Levina.

„To je dobře; právě jsem chtěl posílati k vám. Co dělá Kiti?
Sedněte semhle, zde se sedí pohodlněji…“ Vstal a přišoupl mu
houpací křeslo. „Četl jste poslední cirkulář v Journale de St.
Pétersbourg? Shledávám ho zcela správným,“ mluvil s trochu
francouzským přízvukem.

Levin mu sdělil, co slyšel od Katavasova, že se vypravuje v
Petrohradě, a když si pohovořili o politice, pověděl mu, jak se
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seznámil s Metrovem, a o schůzi v universitě. Lvova vše to velice
zajímalo.

„Vidíte, závidím vám, že je vám otevřena brána do toho
zajímavého, učeného světa,“ posteskl si Lvov. Během řeči přešel,
jak obyčejně, k pohodlnějšímu pro něho francouzskému jazyku.
„Ovšem, času už hrubě nezbývá. Můj úřad a zaměstnání s dětmi
neponechávají mně svobodného času; a mimo to, neostýchám se
vyznati, že vzdělání mé je příliš nedostatečné.“

„Tomu nevěřím,“ namítl Levin usmívaje se, neboť byl jak
obyčejně dojat jeho nepatrným míněním o sobě. Lvov nemluvil
tak proto, aby se zdál skromným. Mluvilť zcela upřímně.

„Bohužel ! Pozoruju nyní, jak nepatrného vzdělání se mi
dostalo. Musím si ledaco znova uváděti na paměť, a mnohému
se musím teprv učit, nechci-li se na příklad jen při vychování
svých dětí dopouštěti poklesků. Neboť nedostačí, aby měly dobré
učitele, je třeba i dozoru, jako při vašem hospodářství, je vedle
dělníků potřebí i poklasných. Tady, vidíte, čtu,“ — ukázal na
ruskou mluvnici Buslajeva, jež ležela před ním na podstavci. „Žá-
dají to na Mišovi, a je to tak těžké… Vysvětlete mně na příklad.
Zde praví…“

Levin mu chtěl vysvětliti, že pochopit se to nedá, musí se jen
učit napaměť; ale Lvov s ním nesouhlasil.

„Vidíte, vy se tomu smějete!“
„Naopak, vy ani nevěříte, že, kdykoli popatřím na vás, vždy

se učím tomu, co i na mne čeká, totiž výchově dětí.“
„Nu, u mne se učit nesmíte,“ prohodil Lvov.
„Což dělat,“ pokračoval Levin, „když jsem nikde neviděl dětí

lépe vychovaných, než jsou vaše, a nepřál bych si lepších dětí než
vaše.“

Lvov se patrně chtěl zdržeti, aby nedal na jevo svou radost,
ale nepřemohl se a radostný úsměv zahrál mu na tváři.

„Jen kdyby byly lepší, než jsem já. To je vše, čeho si přeju.
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Nevíte ještě, co dají za práci hoši,“ počal mluví ti Lvov, „kteří, jako
moji, byli zanedbáni uprostřed života v cizině.“

„Všechno dohoní. Jsou to takové nadané děti. A hlavní věcí
je vychování mravné. Právě tomu se učím, když pohlížím na vaše
děti.“

„Pravíte vychování mravné. Nemůžete si představit, jak je to
obtížno. Sotva jste zmohl jednu stranu, vyrůstají nové a nastává
nový zápas. Kdyby podporou nebylo náboženství, — pamatujete
se, mluvili jsme již o tom, — žádný otec na světě nemohl by svými
silami bez oné pomoci vychovati své děti.“

Rozmluva, jež Levina vždy velice zajímala, byla přerušena
příchodem krasavice Natalie Alexandrovny, oblečené k
návštěvám.

„Ach, nevěděla jsem, že jste zde,“ zvolala, ač dokonce
neželela, že přerušila rozhovor, jenž jí dávno už byl známý a omrzel
ji, nýbrž spíše se z toho radovala.

„Nu, jak je Kiti? Budu dnes u vás obědvat. Víš co, Arseniji,“
obrátila se k muži; „vezmi kočár…“

A muž se ženou počali se raditi, jak stráví den. Protože muž
musil z úřední povinnosti jeti kohosi přivítat, a žena zas musila
na koncert a na veřejnou schůzi „jihovýchodního komitétu“, bylo
třeba všechno uvážit a rozhodnout. Levin, jako jejich člověk,
musil také pomáhat v sestrojování plánu. Bylo rozhodnuto, že
Levin pojede s Natálií na koncert i do veřejného shromáždění,
odtud pošlou Arseniji kočár k jeho kanceláři, on pak pro ni zajede
a doveze ji ke Kiti; jestliže však nebude do té doby hotov, pošle
kočár nazpět a pojede s ní Levin.

„On mne pořád kazí,“ pravil Lvov ženě. „Dokazuje mi, že
naše děti jsou velmi hodné, kdežto já v nich vidím tolik
nedostatků.“

„Arsenij jde do krajnosti, vždycky to říkám,“ mínila žena.
„Budeš-li se domáhat absolutní dokonalosti, nikdy jí nedojdeš.
Pravdu říká papá, že když nás vychovávali, panovala jedna
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krajnost: nás drželi v antresolech a rodiče bydleli v beletáži; nyní
naopak rodiče mají býti v komůrce a děti v beletáži. Rodiče nyní
nemají práva žíti, všechno jen pro děti.“

„A což, je-li to příjemnější?“ namítl Lvov, usmívaje se svým
půvabným úsměvem a dotýkaje se její ruky. „Kdo by tě neznal,
řekl by, že nejsi matka, nýbrž macecha.“

„Ne, krajnosti nejsou v ničem pěkné,“ klidně odvětila
Natalie, kladouc jeho rozřezný nožík na stůl na své místo.

„Tu jsou, nu pojďte sem, dokonalé děti,“ zvolal Lvov na
přicházející hezké hošíky, kteří se z prvu uklonili před Levinem a
pak přistoupili k otci, jehož se patrně chtěli na něco zeptat.

Levin by byl rád s nimi pohovořil, rád by byl slyšel, co řeknou
otci, ale Natalie se dala s ním do řeči, pak přišel soudruh Lvova,
Machotin, v dvorním obleku, jenž slíbil, že pojede spolu se
Lvovem kohosi vítat, a započal rozhovor o Hercegovině, o kněžně
Korzinské, o městské radě a náhlé smrti Apraksinové.

Levin úplně zapomněl, co mu uložila Kiti. Vzpomněl si
teprve, když vyšel už do předsíně.

„Ach, ano, Kiti mně uložila, abych s vámi promluvil něco
o Oblonském,“ zvolal na Lvova, jenž vyšel na schodiště provázet
jeho a ženu.

„Ano, ano, maman chce, abychom my, les beauxfrěres, na
něho napadli,“ prohodil Lvov, červenaje se. — „Alo proč vlastně
já?“

„Tedy já na něho napadnu,“ prohodila Lvová usmívajíc se a
čekajíc ve své bílé rotondě ze psí kožešiny, až budou hotovi. „Nu,
jeďme!“
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V.

V ranném koncertě byly na programu dvě velmi zajímavé věci.
Jedna z nich byla fantasie Král Lear na stepi, druhou bylo

kvarteto, posvěcené památce Bachově. Obě komposice byly nové
a psány v novém duchu a Levin by si by] rád o nich utvořil svoje
mínění. Doprovodiv švakrovou ke křeslu, stoupl si ke sloupu a
předsezval si, že bude poslouchati co nej svědomitěji a
nejpozorněji. Snažil se nebýti roztržitým a nekaziti si dojmu
pohlížením, jak kapelník v bílých rukavičkách mává rukama, co
vždy tak nepříjemně ruší hudební pozornost, snažil se nehleděti
na dámy v kloboucích, jež si do koncertu pečlivě ovázaly uši
pentlemi, aby na všechny ty ostatní přítomné osoby, jež buď nic
nedělaly, aneb byly zaměstnány všemi možnými záležitostmi, jen
ne hudbou. Snažil se vyhýbati se znalcům hudebním a mluvkům,
a stál s očima upřenýma k zemi a poslouchal.

Ale čím více poslouchal fantasii Krále Leara, tím více se
vzdaloval možnosti, aby si utvořil o ní nějaké určité mínění. Stále
začínali znova, stále jakoby se shromážďoval hudební výraz citů,
ale ihned se zase rozpadal na drobty nových začátků hudebních
výrazů a někdy dokonce na pouhé, neobyčejně složité zvuky,
ničím kromě libůstky skladatelovy mezi sebou nespojené. Ale i
ty úryvky hudebních, časem pěkných výrazů byly nepříjemné,
protože byly neočekávané a nic k nim posluchače nepřipravovalo.
Veselí a zármutek, zoufalství i něžnost, i vítězství — všechno to
se objevovalo beze všeho práva k tomu, zrovna jako city
choromyslného. A podobně náhle, jako v mysli choromyslného,
mizely zas ony city.

Po celou tu dobu, co hráli fantasii, zakoušel Levin podobný
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pocit jako hluchý, když se dívá na tanečníky. Byl velice
překvapen, když skladba byla dohrána a cítil značnou únavu
následkem napínání pozornosti, jíž se za to nedostalo nijaké
náhrady. Se všech stran se ozvalo tleskání. Všichni vstali, počali
choditi sem tam a rozmlouvali. Levin si přál zbaviti se svých
pochybností a proto šel hledat znalců, aby zvěděl, jaký dojem
učinila na ně skladba. Obradoval se, když spatřil jednoho z
proslulých znalců, an rozmlouvá s jeho známým, Pescovem.

„Ku podivu!“ mluvil hustý bas Pěšcova. „Dobrého zdraví,
Konstantine Dmitriči! Zvláštní reliefní a tak říkaje skulpturní,
bohatě malebné je to místo, kde cítíte, jak se blíží Kordelie, kde
žena, das ewig weibliche, vstupuje v zápas s osudem. Není-liž
pravda?“

„Ale jak sem vlastně přijde Kordelie?“ otázal se nesměle
Levin, jenž úplně zapomněl, že fantasie představovala krále Leara
na stepi.

„Vystupuje Kordelie… vidíte, zde!“ zvolal Pescov, udeřiv
prstem na atlasový program, jejž držel v ruce, a podal jej Levinu.

Teprv nyní si Levin vzpomněl na titul fantasie a přečetl si
honem v ruském překladě Shakespearovy verše, vytištěné na
zadní straně programu.

„Bez textu se to nedá sledovat,“ vykládal Pescov, obraceje
se nyní k Levinu, protože pán, s nímž dosud rozprávěl, odešel, a
neměl tedy více s kým rozmlouvat.

V meziaktí vznikl mezi Levinem a Pescovem spor o
přednostech a vadách Wagnerovského směru v hudbě. Levin
dokazoval, že Wagner a jeho stoupenci chybují tím, že se snaží,
aby jejich hudba vyjadřovala to, co patří v oblast jiného umění,
právě tak, jako chybuje poesie, když popisuje tahy tváře, což je
výhradou malířství, a za příklad podobné chyby uvedl sochaře,
jenž si usmyslil vysekati z mramoru stíny poetických obrazů,
vystupujících kolem postavy básníkovy na piedestale. „Stínové
oni vypadli tak málo podobnými stínům, že se dokonce musí
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držeti za schody,“ pravil Levin. Frase ta se mu líbila, ale nemohl
se upamatovat, nevyslovil-li už dříve někde onu větu, a sice právě
před Pescovem, a proto, když ji vyslovil, zarazil se.

Pescov však dokazoval, že umění je jen jedno, a vrcholu své
dokonalosti že nemůže dosíci leč ve spojení všech druhů umění.

Druhé číslo koncertu nemohl už Levin poslouchat. Pescov,
jež stoupl vedle něho, skoro neustále k němu mluvil, odsuzuje
skladbu pro zbytečnou, omrzující, dělanou jednoduchost a
porovnával ji s jednoduchostí předchůdců Rafaelových v
malířství. Před odchodem setkal se Levin ještě s mnohými
známými, s nimiž rozmlouval o politice, o hudbě a o společných
známých. Setkal se také mimo jiné s hrabětem Bolem, na jehož
návštěvu úplně zapomněl.

„Jeďte tedy hned,“ radila mu Lvová, jíž o tom povídal. „Snad
nepřijímají dnes návštěv, a potom přijeďte za mnou do
shromáždění. Přijdete ještě aspoň na kousek.“
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VI.

„Snad nepřijímají dnes návštěv?“ ptal se Levin vrátného, když
vešel do předsíně v domě hraběnky Bolové.

„Přijímají, jen račte,“ odpověděl vrátný, svlékaje mu rázně
šubu.

„To je hloupé,“ pomyslil si Levin, a vzdychnuv, sňal jednu
rukavičku a poopravil si klobouk. „Proč sem vlastně jdu? Nu, o
čem budu s nimi mluvit?“

Když kráčel přes první salon, setkal se ve dveřích s
hraběnkou Bolovou, jež starostlivě a přísně přikazovala cosi
sluhovi. Když spatřila Levina, usmála se a zvala ho do vedlejšího
malého salonku, z něhož se ozývaly hlasy. V salonku seděly v
křeslech dvě dcery hraběnčiny a moskevský plukovník, s nímž byl
Levin znám. Levin je pozdravil a usedl vedle divanu, drže klobouk
na kolenou.

„Jak se vede vaší ženě? Byl jste na koncertě? Nemohli jsme
jeti. Maman musila býti na panychiclě.“

„Ano. slyšel jsem… Taková nenadálá smrt,“ podotkl Levin.
Přišla hraběnka, sedla si na divan a také se ho optala na ženu

a na koncert.
Levin odpověděl a opětoval svou poznámku o náhlé smrti

Apraksinové.
„Nebyla ostatně nikdy pevného zdraví.“
„Byl jste včera v opeře?“
„Ano, byl jsem.“
„Lucca byla rozkošná.“
„Ano, znamenitá,“ prohodil Levin, a poněvadž mu bylo

všechno jedno, co si budou o něm myslit, počal opakovali, co už
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tisíckrát mohly slyšet o zvláštnostech talentu zpěvačky. Hraběnka
Dolová dělala, jakoby poslouchala. Pak, když se dost vypovídal a
umlkl, počal vypravovali plukovník, jenž dosud mlčel. Plukovník
promluvil také o opeře a osvětlení divadla. Ke konci jim sdělil,
že u Turína bude folle joumée, dal se do smíchu, způsobil trochu
hluku, vstal a odešel. Levin také vstal, ale dle tváře hraběnčiny
seznal, že by měl ještě počkat — ještě asi dvě minuty. Sedl si tedy
opět.

Ale poněvadž mu vězela ve hlavě neustále myšlenka, jak je to
vše hloupé, nenapadalo mu nic, o čem by mohl ještě pohovořit.

„Nepojedete na veřejné shromáždění? Říká se, že je to nad
míru zajímavé,“ počala tedy hraběnky.

„Ano, musím tam. Slíbil jsem švakrové, že pro ni zajedu,“
odvětil Levin.

Nastalo pomlčení. Máť pohlédla opět na dceru.
„Nu, nyní je, tuším, už čas,“ pomyslil si Levin a vstal. Dámy

mu stiskly ruku a žádaly ho, aby vyřídil ženě mille choses.
Vrátný, podávaje mu šubu, optal se: „Kde ráčíte bydlet?“ a

hned si zapsal jeho adresu do veliké, úhledně svázané knihy.
„Rozumí se, že mi na tom pranic nezáleží, ale přec jen je to

mrzuté a hrozně hloupé,“ uvažoval Levin, těše se leda tím, že to
dělají všichni, a odejel do veřejného shromáždění komitétu, kde
měl vyhledati švakrovou, aby pak s ní odejel domů.

Ve veřejné schůzi komitétu bylo množství lidu a také skoro
všechna lepší společnost. Levin zaslechl ještě politický rozhled,
jenž dle úsudku všech byl velmi zajímavý. Když dočetli rozhled,
známí se sestoupili a Levin se setkal se Svijažským. jenž ho zval,
aby přijel na jisto dnes večer do Společnosti polních hospodářů,
kde se

bude podávati pozoruhodná zpráva, pak se Štěpánem
Arkáďjevičein, jenž přijel právě z dostihů, i s mnoha jinými
známými, s nimiž hovořil a poslouchal různá mínění o schůzi,
o nové skladbě, o zajímavém procesu. Ale patrně následkem
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slábnoucí pozornosti, již počínal cítiti, zmýlil se, když mluvil o
procésu, a mýlkou tou ho známí později několikrát zlobili. Mluvě
o tom, jakého trestu se dostane jistému cizinci, jenž upadl v
Rusku do rukou spravedlnosti, vyslovil mínění, že by nebylo
správné, kdyby ho potrestali exportací za hranice, mínění to, jež
byl slyšel včera od jednoho známého.

„Myslím, vyženou-li ho z Ruska, potrestají ho právě tak, jako
potrestali štiku, když ji hodili do vody,“ pravil Levin. Teprv pak si
vzpomněl, že ona myšlenka, kterou jakoby nyní vydával za svou,
a kterou slyšel včera od známého, byla vzata z bájky Krylova, a že
jeho známý ji vyčetl ve feuilletonu jednoho časopisu.

Když byl se švakrovou zajel domů a shledal Kiti veselou a
zdravou, odebral se do klubu k obědu.
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VII.

Do klubu přijel Levin právě v čas. Spolu s ním přijelo více hostí
i členů. Levin nebyl dávno v klubě, již od těch dob, kdy hned po
absolvování university se zdržel v Moskvě a jezdil do společnosti.
Pamatoval se na klub, na zevní podrobnosti jeho zařízení, ale
úplně se mu již vykouřilo z mysli, jaký dojem klub druhdy na
něho působíval. Ale sotva že vjel na široký, polokruhový dvůr a
slezl s drožky, vstoupil na kryté schody a vrátný se stužkou přes
rameno mu bez hluku otevřel dvéře a poklonil se; sotva že ve
vrátnici spatřil řady kaloší a šuby členů, kteří patrně soudili, že
je pohodlnějším zouvati kaloše dole a nenositi jich nahoru; sotva
že zaslechl tajemný zvuk zvonku, jenž oznamoval jeho příchod, a
stoupaje po pohodlných, kobercem krytých schodech, zpozoroval
na horním odpočívadle sošku, a v hořejších dveřích uviděl
třetího, sestárlého už známého vrátného v klubovní livreji, jak
beze spěchu, ale také ne váhavě otvírá dvéře a prohlíží si hosty
— ovanula ho náhle dávná klubovní atmosféra, nesoucí s sebou
dojem odpočinku, blahobytu a slušnosti.

„Račte mi odevzdat klobouk,“ připomněl vrátný Levinu, jenž
zapomněl na klubovní pravidla, že se klobouky mají ponechávat
u vrátného. „Dávno jste neráčil zde být. Pan kníže vás dal už včera
zapsat. Kníže Štěpán Arkáďjevič ještě nepřijel.“

Portýr znal nejen Levina, nýbrž všechny jeho příbuzenské
styky a svazky, a hned mu podával zprávy o osobách jemu
blízkých.

Prošel první průchodní sál se španělskými stěnami,
přehrazenou s pravé strany komnatu, v níž sedí ovocnář, pak
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předehnal jakéhosi loudavého stařečka a vkročil do jídelny, plné
hluku od shromážděných osob.

Kráčel podél stolů, u nichž všechna místa už byla skoro
obsazena, a prohlížel si hosty. Tu a tam vyskytovali se nejrůznější,
staří, mladí, i jedva známí a blízcí lidé. Nebylo tu ani jediné
mrzuté, starostlivé tváře. Všichni jakoby byli zanechali ve vrátnici
spolu s čapkami i své starosti a péče, a přišli sem, aby beze spěchu
užívali hmotných radostí života. Byl zde i Svijažský, Ščerbacký i
Nevědovský, byl tu i starý kníže i Vronský a Sergěj Ivánovič.

„Ah, tu je! Proč pak tak pozdě?“ ptal se s úsměvem kníže,
podávaje mu ruku přes rameno. — „Jak se vede Kiti?“ dodal pak,
opravuje si ubrousek, jejž měl zastrčený za knoflíček u vesty.

„Děkuju, je zdráva; obědvají dnes všechny tři u nás.“
„Á, Aliny — Nadiny. Ale tady není více místa. Jdi tamhle k

tomu stolu a zaujmi honem místo,“ radil mu kníže, a obrátiv se,
přijal od sklepníka opatrně talíř uchy z nalimů.

„Levine, sem!“ zavolal na něho trochu opodál dobrodušný
hlas. Byl to Turovcyn. Seděl s mladým důstojníkem a vedle nich
byly dvě židle přiklopeny. Levin s radostí k nim přisedl. Míval
vždycky rád dobráckého bonvivanta Turovcyna — se
vzpomínkou na něho spojovala se v jeho paměti vzpomínka na
zasnoubení s Kiti, — ale dnes, po tolika učených rozhovorech,
jež vyžadovaly stálého duševního napjetí, byl mu dobrácký výraz
tváře Turovcyna obzvláště vítaný.

„To jsme zachránili pro vás a pro Oblonského. On tu bude
hned.“

Důstojník, jenž se držel nad míru přímo a stále se usmíval
veselýma očima, byl Petrohraďan Gagin. Turovcyn je seznámil.

„Oblonský vždycky zmešká.“
„Ah, tam jde.“
„Tys také teprv přijel?“ ozval se Oblonský, přistupuje k nim

bystrými kroky. „Dobrý večer. Pil jsi vodku? Tedy pojďme.“
Levin vstal a šel s ním k velikému stolu, na němž byly
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rozestaveny láhve s vodkou a nejrozmanitějšími zákusky. Z
dvacaterých zákusek zdálo by se, že by si člověk mohl vybrati
sousto podle chuti, ale Štěpán Arkáďjevič si poručil něco
zvláštního, a jeden ze stojících tu sklepníků v livrejích ihned
přinesl, čeho si přál. Vypili po kalíšku vodky a vrátili se ke stolu.

Hned po uše přinesli Gaginu šampaňské a on poručil
nalévati do čtyř pohárů. Levin přijal nabídnuté víno a dal přinésti
druhou láhev. Vyhladověl a jedl nyní a pil s velikou chutí; s chutí
ještě větší se účastnil veselého, prostého hovoru svých sousedů.
Gagin jim vypravoval tlumeným hlasem novou petrohradskou
anekdotu, a anekdota ta, ač neslušná a hloupá, byla tak směšná,
že se Levin tak hlasitě rozchechtal, až se sousední hosté na něho
obraceli.

„To je jako ,ani cítit to nemohu! Znáš tu anekdotu?“ ptal
se Štěpán Arkáďjevič. „Ach, ta je rozkošná! Přines ještě láhev,“
zvolal na sklepníka, a počal vypravovati anekdotu.

„Petr Iljič Vinovský vás prosí,“ ozval se stařičký sklepník
vedle Štěpána Arkáďjeviče, drže dva štíhlé poháry šampaňského,
jež se už přestávalo perliti, a pohlížeje na Štěpána Arkáďjeviče a
na Levina. Štěpán Arkáďjevič vzal do ruky pohár a pohlédnuv na
druhý konec stolu na plešatého, zrzavého pána s knírem, zakýval
na něho hlavou, usmívaje se.

„Kdo to je?“ optal se Levin.
„Tys ho jednou viděl u nás, pamatuješ se? Roztomilý

Člověk.“
Levin učinil totéž, co Štěpán Arkáďjevič, a vzal pohár.
Anekdota Štěpána Arkáďjeviče byla také velmi rozmarná.

Pak vypravoval Levin svou anekdotu, jež se také líbila. Potom
se počalo mluvit o koních, o dnešních vozových dostihách a jak
slavně hřebec Vronského, Atlasný, vyhrál první cenu. Levin ani
nepozoroval, jak minul oběd.

„A hle, tu jsou!“ zvolal už na konec oběda Štěpán
Arkáďjevič, přehýbaje se přes opěradlo u židle a podávaje ruku

ANNA KARENINA

219
www.eknizky.sk



Vronskému, jenž přicházel k němu spolu s vysokým gardovým
plukovníkem. Ze tváře Vronského zářila také všeobecná klubovní
prostomyslná veselost. Opřel se vesele loktem o rámě Štěpána
Arkáďjeviče, něco mu pošeptal do ucha, a s týmže veselým
úsměvem podal ruku Levinu.

„Těší mne, že se opět setkáváme,“ pravil mu. „Hledal jsem
vás tehdá o volbách, ale pravilo se mi, že jste už odejel,“ sděloval
Vronský.

„Ano, odejel jsem ještě téhož dne. Právě jsme mluvili o
vašem koni. Gratuluju vám,“ promluvil Levin. „To je velmi bystrá
jízda.“

„Vždyť vy také máte koně.“
„Ne, otec držíval koně pro dostihy; ale pamatuju se a

rozumím.“
„Kde jsi obědval?“ ptal se Vronského Štěpán Arkáďjevič.
„Seděli jsme u druhého stolu za sloupy.“
„Gratulovali mu,“ ozval se vysoký plukovník. „Druhá carská

cena! Kdybych měl já v kartách takové štěstí jako on v koních.“
„Což budeme tratit zlatý čas! Já půjdu do infemy,“ prohodil

plukovník a odešel od stolu.
„To je Jašvin,“ odpovídal Turovcynu Vronský a sedl si vedle

nich na židli, jež byla svobodna. Vyprázdnil pohár vína, jejž mu
nabídli a dal přinésti láhev. Dojmy klubovní, aneb vypité víno
měly takový vliv na Levina, že se dal s Vronským do řeči, které
plemeno hovězího dobytka je nejlepší, a byl velice potěšen, že
nepociťoval k onomu člověku pražádného odporu. Ba, řekl mu
i za řeči, že slyšel od ženy, že se s ním setkala u kněžny Marije
Borisovny.

„Kněžna Marja Borisovna, ach, toť výtečná osoba!“ zvolal
Štěpán Arkáďjevič, a vypravoval o ní anekdotu, která vzbudila
všeobecný chechtot. Zejména Vronský se tak srdečně rozesmál, že
Levin pocítil, že se s ním usmířil na dobro.
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„Nu což, jste hotovi?“ prohodil Štěpán Arkáďjevič, vstávaje
a usmívaje se. „Pojďme!“
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VIII.

Když vstali od stolu, pocítil Levin při chůzi, že se mu jaksi
neobyčejně pravidelně a lehce kývají ruce, a kráčel s Gaginem
skrze vysoké komnaty k sálu s kulečníky. Ve velkém sále se setkal
s tchánem.

„Nu, jak se ti líbí náš chrám lenosti?“ ptal se kníže, vzav ho
pod ruku. „Pojď, projdeme se.“

„Právě jsem chtěl se projiti a prohlédnouti si váš klub. To je
zajímavé.“

„Pro tebe zajímavé. Ale mne už zajímá něco jiného než tebe.
Díváš se na ty naše stařečky,“ mluvil kníže, ukazuje na shrbeného
člena se spuštěným dolním rtem, jenž jim přišel v ústrety, jedva
vláčeje nohy obuté do měkkých botek, — „a myslíš si, že se
takovými žmachy už narodili.“

„Jak to žmachy?“
„Neznáš dosud toho výrazu. Je to náš klubovní termin. Víš,

že o velkonocích, když se vejce dlouho koulí, rozpuká se a udělá se
z něho žmach. Podobně i my. Člověk jezdí, jezdí do klubu, a udělá
se z něho žmach. Ty se tomu směješ, ale našinec hledí, kdy se už
sám ocitne mezi žmachy. Znáš knížete Čečenského?“ optal se ho
náhle kníže, a z jeho tváře vyčetl Levin, že mu chce pověděti něco
směšného.

„Ne, neznám.“
„Ale, jak pak ne. Nu, kníže Čečenský, známý… Ale, to je

stejné. Hráva vždy na kulečníku. Před třemi roky ještě nebyl mezi
žmachy a stále se ještě stavěl na paty. A jiným sám dával žmachů.
Až jednou přijede do klubu, a náš portýr… znáš ho, Vasilij ? Nu,
ten tlustý. Jemu nikdy není zle o vtipné slovo. Tedy kníže

223
www.eknizky.sk



Čečenský se ho ptá: Nu, Vasile, kdo pak už přijel dnes? A
žmachové jsou již zde?‘ A on mu na to: Vy ráčíte být třetí. Tak je
to brachu, tak!“

Za řeči, pozdravujíce se se známými, s nimiž se setkávali,
prošli Levin s knížetem všechny komnaty: velkou, kde už byly
rozestaveny stoly a stálí hráči hráli v karty o malé peníze; komnatu
s divany, kde se hrálo v šachy a kde seděl Sergěj Ivánovič,
rozmlouvající s kýmsi; pak sál s kulečníkem, kde se u rohu na
divaně sesedla veselá společnost se šampaňským, v níž byl i
Gagin; zašli také do interny, kde kolem jednoho stolu, u kterého
seděl také Jašvin, stálo množství kukaček. Tiše, aby nevytrhovali,
vešli do tmavé čítárny, kde pod lampami se stinítky seděl jeden
mladý člověk se zlostnou tváří, jenž převracel jeden žurnál za
druhým, a pak plešatý generál, jenž byl zahloubán do čtení.
Vstoupili též do komnaty, kterou kníže nazval moudrou. V
komnatě té debattovali ohnivě tři pánové o nejnovější politické
událostí.

,,Kníže, račte, vše je připraveno,“ ozval se jeden z jeho
partnerů, jenž ho přišel hledat. Kníže odešel ke kartám. Levin
poseděl chvíli, poslouchal, ale tu si vzpomněl na všechny
rozpravy, jež slyšel během dne, a pocítil hroznou nudu. Honem
vstal a šel hledat Oblonského a Turovcyna, s nimiž mu bylo
veselo.

Turovcyn seděl se sklenicí nápoje na vysokém divaně u
kulečníku, a Štěpán Arkáďjevič s Vronským rozmlouvali o něčem
v odlehlé části komnaty vedle dveří.

„Ne, aby jí byla dlouhá chvíle, ale ta neurčitost, nejasnost
postavení,“ zaslechl Levin a chtěl se honem vzdáliti; ale Štěpán
Arkáďjevič ho zavolal.

„Levine!“ pravil Štěpán Arkáďjevič, a Levin zpozoroval na
jeho očích ne-li slzy, tedy vlažnost, což bývalo u něho vždy, když
buď mnoho pil, anebo byl příliš dojat. Dnes bylo jedno i druhé.
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„Levine, neodcházej,“ pravil mu a stiskl jeho ruku v lokti, dávaje
tím patrně na jevo, že ha za nic na světě nepustí.

„To je můj upřímný, snad nejlepší přítel,“ sděloval
Vronskému. „Tys mně také ještě více blízkým a drahým. A proto
chci, a vím, že musíte býti dobrými a blízkými přáteli, něboť jste
oba hodní lidé.“

„Což, nám nezbývá, leč pocelovati se,“ prohodil upřímným
žertem Vronský a podal Levinu ruku.

Tento ji rychle schvátil a pevně stiskl.
„Těší mne, velice mne těší,“ zvolal Levin, tiskna mu ruku.
„Sklepníku, láhev šampaňského,“ poroučel Štěpán

Arkáďjevič.
„I mne velice těší, prohodil Vronský.
Ale přes to, že si Štěpán Arkáďjevič a oba oni přáli, aby se

od srdce rozhovořili, hovor se jim nedařil, protože neměli o čem
mluvit, a oba to cítili.

„Ty víš, že Levin nezná Annu?“ pravil Štěpán Arkádjevič
Vronskému. „Umínil jsem si, že pojedu s ním k ní. Jeďme,
Levine!“

„Opravdu?“ zvolal Vronský. „Ji to bude nevýslovně těšit. Jel
bych hned domů,“ pokračoval pak, „ale bojím se o Jašvina, a proto
zde musím zůstat, dokud nepřestane hrát.“

„Co pak, stojí to špatně?“
„Stále prohrává a pouze ode mne si dá říci.“
„Což abychom tedy sehráli pyramidku? Levine, budeš hrát?

Výborně !“ zvolal Štěpán Arkáďjevič. „Postav pyramidku,“ obrátil
se pak k markéru.

„Je už připraveno,“ odpověděl markér, jenž dávno už postavil
koule do trojúhelníku a z dlouhé chvíle kutálel červenou po
kulečníku.

„Tedy začněme!“
Když dohráli, Vronský s Levinem přisedli ke stolu Gagina

a Levin na návrh Štěpána Arkáďjeviče počal sázeli na touše.
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Vronský, obklopený stále k němu přicházejícími známými, seděl
chvíli u stolu, chvíli pak byl v internální dívat se, jak se vede
Jašvinu. Levin pociťoval příjemný pocit oddechu po ranní
duševní zemdlenosti. Byl rád, že přestal jeho nepřátelský poměr
ke Vronskému, a celou bytostí jeho zavládl dojem klidu, slušnosti
a radosti.

Když dohráli, vzal Štěpán Arkáďjevič Levina pod ruku.
„Jeďme tedy k Anně. Hned, ano? Ona je doma. Dávno jsem

slíbil, že tě k ní přivezu. Kam jsi chtěl jíti večer?“
„Vlastně nikam. Slíbil jsem jen Svíjažskému, že se podívám

do Společnosti polních hospodářů. Což, jeďme!“ rozhodl se
Levin.

„Výtečně, jedeme! Podívej se, je-li zde můj kočár,“ obrátil se
Štěpán Arkáďjevič ke sklepníkovi.

Levin se vrátil ke stolu, zaplatil čtyřicet rublů, jež prohrál na
touše, zaplatil stařičkému sklepníkovi, jenž stál u bufetu a jenž
jakýmsi podivným způsobem věděl, co Levin v klubě utratil, svůj
účet a kývaje jaksi podivně rukama, kráčel skrze všechny sály k
východu.
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IX.

„Kočár Oblonského !“ vykřikl zlostným bassem vrátný. Kočár
přijel k podjezdu, a oba si sedli. Dokud kočár jel dvorem klubu
a nevyjel vraty na ulici, cítil Levin stále ještě onen dojem
klubovního klidu, radosti a patrně slušnosti všeho, co ho
obklopovalo. Jakmile však vyjel kočár na ulici a počal se zmítati
po hrbolaté dlažbě, jakmile zaslechl Levin pokřikování drožkáře,
jedoucího jim vstříc, spatřil při nejasném osvětlení červený štít
nad krčmou a krámkem, příjemný jeho dojem se rozpadl a Levin
počal přemýšleti o svém jednání, i položil si otázku, činí-li dobře,
když jede k Anně. Co tomu řekne Kiti? Ale Štěpán Arkáďjevič
mu nedal přemýšleti, a jakoby se byl domyslil, jaké pochybnosti v
něm vznikají, ihned je rozprášil.

„Kdybys věděl, jak jsem rád,“ počal Štěpán Arkáďjevič, „že ji
poznáš. Víš-li pak, že Dolli si toho dávno už přála. Lvov už jí učinil
návštěvu, a bývá u ní. Ačkoli je mou sestrou,“ pokračoval Štěpán
Arkáďjevič, „mohu směle říci, že je to pozoruhodná žena. Však
uvidíš. Její postavení je neobyčejně obtížné, zvlášť nyní.“

„Proč právě nyní?“
„Vyjednáváme právě s jejím mužem o rozvod. On by nebyl

proti rozvodu; ale vyskytly se obtíže pro syna, a záležitost, jež
mohla býti u konce již před třemi měsíci, táhne se doposud.
Jakmile rozvod bude potvrzen, ‚vdá se za Vronského. Jak je to
hloupé, ten starý obyčej, choditi kolem analoje, zpívati ,Isaijáši,
raduj se‘, když v obyčej ten nikdo nevěří, ale za to překáží štěstí
tolika lidí!“ horlil Štěpán Arkáďjevič. „Nu, ale pak bude po-
stavení jejich právě tak zákonité, jako mé a tvé.“

„V čem záleží vlastní obtíž?“ optal se Levin.
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„Ach, to je dlouhá a mrzutá historie ! U nás je všechno tak
neurčito. Ale hlavní věc je následující. Anna, čekajíc na rozvod,
bydlí už tři měsíce v Moskvě, kde jeho i ji všichni znají; sama
nikam nejezdí, kromě Dolli nikoho ze ženských nevidí, protože
nechce (musíš ji znát), aby k ní jezdily z milosti; ta hloupá kněžna
Varvara také odjela, poněvadž pokládala za neslušné zůstávati u
Anny. Jiná osoba v podobném stavu nebyla by s to, aby nalezla v
sobě samé podpory, aby si nezoufala. Ona však, ale hned uvidíš,
jak zařídila svůj život, jak je klidna, důstojná. — Na levo, příční
uličkou, naproti církvi !“ křiknul Štěpán Arkáďjevič, nahýbaje se
z okna kočáru. „Fu, to je horko!“ zvolal, rozbaluje ještě více svou
již rozepjatou šubu, ač bylo dvanáct stupňů mrazu.

„Ale vždyť má dceru; zajisté se jí zaměstnává?“ mínil Levin.
„Ty si představuješ patrně každou ženu jako samici, une

couveuse,“ namítl Štěpán Arkáďjevič. „Je-li ženská zaměstnána,
tedy nezbytně dětmi. Nikoli, ona ji výtečně vychovává, jak se zdá,
ale není o ní slyšet. Anna se zaměstnává především tím, že píše.
Vím, že se ironicky usmíváš, ale bez příčiny. Píše knihu pro děti;
nikomu o tom neřekla, ale mně předčítala svou práci, já dal ru-
kopis Vorkujevu … tomu vydavateli, snad ho znáš … on tuším sám
také píše. Rozumí tomu; a on mně řekl, že je to znamenitá práce.
Ty si asi myslíš, že je tedy Anna ženský literát? Mýlíš se. Anna
je především ženou se srdcem; však uvidíš. Nyní má u sebe malé
děvčátko, Angličanku, s celou rodinou, o něž se stará.“

„Něco filantropického?“
„Ach, ve všem chceš hned spatřovati něco špatného. Ne

filantropického, nýbrž srdečného. Měli, totiž Vronský měl štolbu
Angličana, člověka, jenž uměl výtečně vychovávati koně, ale byl
hrozný opilec. Oddal se úplně pití, dostal delirium tremens, a
rodina zůstala na mizině. Anna se o nich dověděla, pomohla jim,
oblíbila si je, a nyní se stará o celou rodinu; ale ne s vysoka,
jen pomocí peněz, nýbrž sama připravuje chlapce po rusku do
gymnasia a děvčátko vzala k sobě. Ale hned ji uvidíš.“
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Kočár vjel do dvora, a Štěpán Arkáďjevič zazvonil silně u
podjezdu, před nímž stály saně.

Ani se neoptav domovníka, jenž otevřel dvéře, je-li Anna
doma, vešel do síně. Levin kráčel za ním, jsa stále více v
pochybnostech, jedná-li dobře nebo špatně.

V předsíni vzhlédl Levin do zrcadla a zpozoroval, že je
červený; ale byl přesvědčen, že není opilý, a proto kráčel po
schodech, krytých kobercem, dále za Štěpánem Arkáďjevičem.
Nahoře se Štěpán Arkáďjevič optal lokaje, jenž se mu poklonil
jako domácímu člověku, kdo jest u Anny Arkáďjevny. Lokaj
odpověděl, že pan Vorkujev.

„Kde jsou?“
„V kabinetě.“
Štěpán Arkáďjevič prošel s Levinem nevelkou jídelnou s

tmavými, dřevem vykládanými stěnami a po měkkém koberci
vstoupili v poloosvětlený kabinet, v němž hořela lampa s velikým,
tmavým stínítkem. Druhá lampa s reflektorem hořela u stěny a
osvětlovala velikou podobiznu dámy v celé postavě, k níž Levin
nevolky obrátil svou pozornost. Byla to Annina podobizna,
kterou maloval v Italii Michajlov. Zatím, co Štěpán Arkáďjevič
zašel za treillage, plný svěží zeleni, a ozývavší se dosud mužský
hlas umlkl, hleděl Levin na podobiznu, jež v jasném osvětlení
vystupovala z rámce, a nemohl od ní odtrhnouti očí. Zapomněl
dokonce, kde se nachází, a neposlouchaje, co se mluvilo vedle
něho, nespouštěl očí s podivuhodné podobizny. Nebyl to obraz,
nýbrž živá, rozkošná žena, s černými, kadeřavými vlasy,
obnaženýma rameny a rukama, se zádumčivým poloúsměvem na
rtech, pokrytých něžným pýřím, neodolatelně, ale něžně na něho
hledící svýma očima, jež ho uváděly v rozpaky. Jen to dokazovalo,
že není živá, že byla krásnější, než může býti živá.

„Těší mne,“ zaslechl náhle podle sebe hlas, jenž patrně mluvil
k němu, hlas téže ženy, nad jejíž podobiznou byl celý u vytržení.
Anna ho přišla uvítat od stolu za treillagem a Levin v soumraku
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kabinetu spatřil před sebou tutéž ženu, již viděl v podobizně, ve
tmavém obleku modré barvy v různých odstínech, ne sice v téže
pose, ne s týmže výrazem tváře, ale stojící na témž stupni krásy, na
kterém ji zachytil na podobizně umělec. Byla sice ve skutečnosti
méně skvělá, za to v živé bylo cosi nového, půvabného, co
scházelo na obraze.
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X.

Anna mu vyšla vstříc, netajíc se tím, že ho ráda vidí. V tom, jak
mu klidně podala malinkou, ale energickou ruku, seznámila ho s
Yorku jevem a ukázala na ryšavou, hezounkou holčičku, jež seděla
se svou prací u stolu, a nazvala ji svou chovankou, poznával Levin
známé, příjemné způsoby dámy vznešeného světa, povždy klidné
a přirozené.

„Těší mne, velice mne těší,“ opětovala Anna, a v jejích ústech
obdržela prostá ona slova pro Levina jakýsi zvláštní význam.
„Znám vás dávno a mám ráda jak pro vaše přátelství se Stivou,
tak i pro vaši ženu… znala jsem ji velmi krátkou dobu, ale zůstavila
ve mně dojem rozkošného kvítka, v pravdě kvítka. A teď už brzy
bude matkou!“

Mluvila svobodně, zvolna, přenášejíc chvílemi svůj pohled s
Levina na bratra, a Levin pozoroval, že činí dobrý dojem; proto
bylo mu před ní lehce, prostě a příjemně, jakoby ji znával od
maličkosti.

„Přestěhovali jsme se s Ivánem Petróvičem do Alexejova
kabinetu,“ pravila Anna, odpovídajíc Štěpánu Arkádjeviči na
otázku, může-li kouřit — „právě proto, abychom mohli kouřit;“ a
pohlédnuvši na Levina, místo aby se optala, kouří-li? pošinula k
sobě želvový portecigare a vzala z něho pachitosku.

„Jak se ti vede nyní?“ optal se jí bratr.
„Ujde to; jen nervy jako vždy.“
„Neni-liž pravda, neobyčejně zdařilá?“ prohodil Štěpán

Arkáďjevič, jenž zpozoroval, že Levin pohlíží na podobiznu.
„Nikdy jsem neviděl zdařilejší podobizny.“
„A nadobyčej podobná, není-liž pravda?“ ozval se Yorku jev.
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Levin vzhlédl s portrétu na originál. Zvláštní lesk ozářil tvář
Anninu v ten okamžik, kdy pocítila na sobě jeho pohled — Levin
se zapýřil, a aby zamluvil své rozpaky, chtěl se optat, jak dávno už
neviděla Darji Alexandrovnu; ale v tu chvíli promluvila Anna:

„Právě jsme mluvili s Ivánem Petróvičem o posledních
obrazech Vaščenkova. Viděl jste je?“

„Ano, viděl,“ odvětil Levin.
„Odpusťte, přerušila jsem vás; vy jste chtěl něco říci…“
Levin se otázal, kdy viděla Dolli.
„Včera byla u mne; hrozně se k vůli Grišovi mrzí na

gymnasium. Učitel latiny byl, tuším, k němu nespravedliv.“
„Ano, viděl jsem ony obrazy; mně se hrubě nelíbily,“ vrátil se

Levin k rozhovoru, jejž započala.
Nyní Levin už nemluvil tím řemeslnickým způsobem, jako

mluvil celé odpoledne. V řeči s ní nabývalo každé slovo zvláštního
významu. Mluviti s ní bylo příjemno, a ještě příjemnějším bylo ji
poslouchat.

Anna nemluvila jen přirozeně a rozumně, nýbrž rozumně a
nedbalo, nepřikládajíc svým myšlenkám nijaké ceny, za to veliký
význam kladouc v myšlenky společníkovy.

Počala se řeč o novém směru v umění, o novýchi illustracích
k bibli francouzského umělce. Vorkujev vinil umělce z realismu,
prováděného až do hrubosti. Levin prohodil, že Francouzi došli
v konvencionálnosti v umění nejdál, a proto že spatřují zvláštní
zásluhu v návratu k realismu. Nelhou-li už nyní, již v tom vidí
poesii.

Nikdy mu pěkná myšlenka, jím pronesená, nezpůsobila tolik
potěšení, jako právě nyní. Annina tvář se náhle celá oživila, když
pochopila jeho myšlenku. Zasmála se.

„Směju se,“ prohodila Anna, „jako se směje člověk, když
spatří nápadně podobný portrét. Co jste právě řekl, úplně
charakterisuje nynější francouzské umění, malbu i také
literaturu: Zola, Daudet. Ale možná, že to bývá vždycky tak, že
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sestavují své conceptions z vymyšlených, konvenčních postav, a
potom, když už byli prošli všechny kombinace, vymyšlené
postavy je omrzí a počnou se ohlížeti po přirozenějších,
opravdovějších postavách.“

„To je svatá pravda!“ zvolal Vorkujev.
„Vy jste tedy byli v klubě?“ obrátila se Anna k bratrovi.
„Ano, ano; to je ženská!“ pomyslil si Levin, jenž se byl úplně

zapomněl a přímo hleděl na její krásnou, pohyblivou tvář, jež
se teď najednou změnila. Levin neslyšel, o čem rozmlouvala s
bratrem, k němuž se nahnula, ale byl překvapen změnou v její
tváři. Prve tak krásná svým klidem, přijala na sebe z nenadání
výraz podivné zvědavosti, hněvu a hrdosti. Ale to trvalo jen na
minutku. Anna přimhouřila oči, jakoby si na něco vzpomínala.

„Ovšem, ale to ostatně nikoho nezajímá,“ prohodila a
obrátila se k Angličance.

„Please order the tea in the drawingroom.“
Děvčátko vstalo a odešlo.
„Nu jak, obstála při zkoušce?“ optal se Štěpán Arkáďjevič.
„Výborně. Velmi nadané děvče a milý charakter.“
„Dojde k tomu, že ji budeš míti radši než svou.“ „Je vidět, že

mluví muž. V lásce neplatí ani více, ani méně. — Dceru miluju
jednou láskou, a ji druhou.“

„Pořád říkám Anně Arkáďjevně,“ ozval se zas Vorkujev,
„kdyby věnovala jen stou část té energie, již věnuje oné
Angličance, záležitostem výchovy ruských dětí, že by vykonala
velké, užitečné dílo.“

„Myslete si o tom cokoliv, ale nemohla jsem. Hrabě Alexěj
Kirillovič mne velice pobízel (při slovech hrabě AIexěj Kirillovič
pohlédla ostýchavě, prosebně na Levina a on jí bezděky
odpověděl uctivým pohledem), pobízel mne, abych si vzala na
starost školu ve vsi. Byla jsem tam několikrát. Děti byly velmi
milé, ale nic mne k té věci nepoutalo. Pravíte energie. Energie
se zakládá na lásce. A lásku těžce najít na požádání, jí se nedá
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poroučet. A to děvčátko jsem si zamilovala, ani sama nevím,
proč.“

Opět pohlédla na Levina. Její úsměv, její pohledy, — vše mu
pravilo, že svá slova obrací jen k němu, že si váží jen jeho mínění,
a že již napřed ví, že si navzájem rozumějí.

„Úplně vás chápu,“ odvětil Levin. — „Škole a vůbec
podobným ústavům není možno věnovati lásku, a myslím, že
právě proto všeliká ona filantropická zařízení přinášejí tak
chatrné ovoce.“

Anna pomlčela, pak se pousmála: „Ovšem, ovšem,“
potvrdila jeho slova. „Nikdy jsem to nemohla. Je n’ai pas 1e cocur
assez large, abych si mohla zamilovati celý sirotčinec s ošklivými
děvčátky. Cela ne m’a jamais réussi. Kolik dam si tím získalo
position sociále. A nyní tím více,“ pokračovala s truchlivým,
důvěrným výrazem ve tváři, obracejíc se na oko k bratrovi, ale
ve skutečnosti patrně jen k Levinu. „I nyní, když bych měla tolik
zapotřebí nějakého zaměstnání, nemohu.“ Ale náhle se zasmušila
(Levin pochopil, že se mrzela na sebe, protože mluvila sama o
sobě) a změnila předmět rozhovoru. — „Vím o vás,“ pravila k
Levinu, „že jste špatný občan, a hájila jsem vás, jak jsem uměla.“

„Čím pak jste mne hájila?“
„Různě, dle toho, jak na vás napadali. Ostatně, nebudete si

přáti čaje?“ — Anna vstala a vzala do ruky knihu, vázanou v
safianě.

„Račte mně dát, Anno Arkáďjevno,“ oslovil ji Vorkujev,
ukazuje na knihu. „Opravdu se velice hodí.“

„Ó ne, je to ještě všechno nepropracované.“
„Já mu to pověděl,“ obrátil se Štěpán Arkáďjevič k sestře,

ukazuje na Levina.
„Neměl jsi to dělat. Mé psaní je na způsob těch košíčků a

vyřezávaných věcí, které mně kdysi přinášela Liza Mercalova na
prodej z trestnic. Měla v onom spolku na starosti trestnice,“
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vysvětlovala Anna Levinu. „A ti nešťastníci konali pravé divy
trpělivosti.“

Levin spatřil opět nový rys na té ženě, jež se mu tak
neobyčejně zalíbila. Kromě moudrosti, grácie a krásy honosila
se i pravdivostí. Nechtěla před ním tajiti tíži svého postavení.
Když pronesla ona slova, vzdychla si, a líce její, jež se stalo náhle
vážným, jakoby zkamenělo. S tímto výrazem tváře byla ještě
půvabnější, než před tím; ale výraz ten byl novy; nacházel se vně
onoho kruhu výrazů, zářících štěstím a plodících štěstí, jež umělec
zachytil v její podobizně. Levin pohlédl ještě jednou na portrét
a na její postavu, když s bratrem pod ruku vcházela do vysokých
dveří, a pocítil k ní soustrast i něžnost, jimž se sám podivil.

Anna požádala Levina a Vorkujeva, aby vešli do salonu, a
sama zůstala s bratrem, s nímž chtěla promluviti. „0 rozvodě, o
Vronském, o tom, co dělá v klubě, o mně ?“ myslil si Levin.
Otázka, o čem mluví Anna se Štěpánem Arkáďjevičem, tak ho
znepokojovala, že skoro neslyšel, co mu povídá Vorkujev o
přednostech románu, jejž napsala pro děti Anna Arkáďjevna.

Po čaji vedl se dále taktéž jako dříve příjemný, obsažný
rozhovor. Nejen, že nebylo ani okamžiku, aby se byli musili
ohlížeti po předmětu rozmluvy, naopak, cítili, že nezbývá času aby
mohli vysloviti vše, aby mohli vysloviti vše, co chtěli, a rádi se
zdržovali slova, aby vyslechli, co povídá druhý. A všechno, co tam
mluvili, nejen Anna, nýbrž i Vorkujev a Štěpán Arkáďjevič, vše
to nabývalo, jak se zdálo Levinu, zvláštního významu, díky její
pozornosti a jejím poznámkám.

V tu dobu, co Levin sledoval zajímavou rozprávku,
pozoroval se zálibou i Annu, její krásu, její vlohy, její vzdělanost
a zároveň i její prostotu a srdečnost. Poslouchal, mluvil a při tom
neustával přemýšleti o ní, o jejím vniterním životě a snažil se
uhádnouti její city. On, jenž ji dříve tak přísně odsuzoval,
následkem jakéhosi podivného chodu myšlenek ji
ospravedlňoval a zároveň jí litoval, i bál se, že jí Vronský asi ne
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zcela rozumí. Když se po desáté hodině Štěpán Arkáďjevič zdvihl,
maje se k odchodu (Vorkujev odejel dříve už), zdálo se Levinu, že
teprv přijeli. Nerad se zdvihal také.

„S Bohem,“ pravila mu Anna, přidržujíc ho za ruku, a hledíc
mu do očí přitažlivým pohledem. „Jsem velice ráda, que la glace
est rompue.“

Vypustila jeho ruku a přimhouřila oči.
„Vyřiďte své ženě, že ji mám ráda, jako dříve, a že, nemůže-

li mně odpustit mé postavení, přeju jí, aby mně nikdy nemusila
odpouštět. Má-li člověk odpustit, musil by zažiti, co jsem já zažila,
a toho ji chraň Bůh.“

„Ano, vyřídím jí, zcela jistě..sliboval Levin, pýře se.
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XI.

,,Co je to za podivuhodnou, milou a ubohou ženu,“ myslil si, když
se Štěpánem Arkáďjevičem vyšel na mrazivý vzduch.

„Tak co? Povídal jsem ti,“ pravil Štěpán Arkáďjevič, vida, jak
byl Levin úplně překonán.

„Ano,“ odvětil zádumčivě Levin; — „neobyčejná žena!
Neřeknu, že rozumná, ale ku podivu srdečná. Mně je jí hrozně
líto!“

„Nyní, dá Pánbůh, všecko se brzy uspořádá! Tak vidíš, po
druhé napřed neodsuzuj,“ mluvil Štěpán Arkáďjevič, otvíraje
dvířka u kočáru. — „S Bohem, jedeme na různé strany.“

V stálých myšlenkách o Anně, o každém sebe prostějším
slovíčku, jež s ní promluvil, a připomínaje si při tom všechny
podrobnosti ve výrazech její tváře, vmýšleje se stále více do jejího
stavu a cítě s ní vřelý soucit, přijel Levin domů.

* *
*

Doma oznámil Kuzma Levinu, že Kateřina Alexandrovna je
zdráva, že nedávno teprv od ní odejely její sestry, a podal mu
dvě psaní. Levin je přečetl hned v předsíni, aby se nahoře s nimi
nezdržoval. Jedno bylo od pojezdného Sokolova. Sokolov psal,
že se pšenice nemůže prodat, že dávají pouze pět a půl ruble za
četverť, a odjinud peníze že dostati nemůže. Druhé psaní bylo od
sestry. Mrzela se, že její záležitosti nejsou dosud vyřízeny.

„Což dělat, prodáme za půl šesta, když nechtějí dát více,“
rozhodl Levin ihned neobyčejně lehce první záležitost, jež se mu
jindy zdávala tak obtížnou. „To je ku podivu, jak zde má člověk
málo pokdy,“ pomyslil si, když četl druhé psaní. Seznával, že se
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provinil před sestrou. nevykonav doposud, oč ho prosila. „Dnes
jsem opět nebyl u soudu, ale dnes rozhodně nebylo na to času.“
Předsevzal si, že zejtra zcela jistě vše vykoná, a odebral se k ženě.
Cestou k ní připamatoval si letmo vše, co konal toho dne. Příhody
uplynulého dne byly samé rozhovory, rozhovory, jež poslouchal,
aneb kterých se sám účastnil. Mluvilo se všude o takých
předmětech, jimiž, kdyby byl sám a ve vsi, nikdy by se nezanášel,
ale zde ve městě byly pro něho velmi zajímavými. Všechny ty
rozmluvy byly pěkné; jen na dvou místech nebylo všechno zcela v
pořádku. První bylo to, co prohodil o štice; druhým pak, že se mu
zdálo, že ta něžná lítost, kterou pociťoval pro Annu, nebyla zcela
na místě.

Ženu zastal Levin smutnou a nudící se. Oběd tří sester by se
byl vydařil jakž takž. Ale potom čekaly na Levina, čekaly, všem
byla dlouhá chvíle, sestry odejely a Kiti zůstala sama.

„A cos ty dělal?“ optala se ho, hledíc mu do očí, jež se jaksi
podezřele leskly. Ale aby mohl snáze všechno povědít, potlačila
své podezření a s přívětivým úsměvem naslouchala jeho
vypravování, jak strávil večer.

„Byl jsem velmi rád, že jsem se setkal s Vronským. Mluvil
jsem s ním zcela prostě a bez nejmenší nesnáze. Vidíš, nyní budu
hledět, abych se s ním nikdy více nesetkal, jen když ten
nepříjemný poměr přestal,“ vysvětloval ženě, ale tu si vzpomněl,
že, ač hleděl, aby se s Vronským nikdy více nesetkal, jel hned s
návštěvou k Anně, a začervenal se. — „Pořád se říká, že lid mnoho
pije; ale opravdu nevím, kdo víc pije, lid anebo náš stav; lid pije
aspoň jen ve svátek, ale…“

Avšak Kiti nezajímaly úvahy o tom, jak a kdy pije lid.
Zpozorovala, že se Levin začervenal, a chtěla vědět, proč ?

„Nu, a potom kde jsi byl?“
„Stiva mně nešel s krku, že abych s ním jel k Anně

Arkáďjevně.“
Promluviv ta slova, začervenal se ještě více, a jeho
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pochybnosti, jednal-li dobře, či špatně, když jel s návštěvou k
Anně Arkáďjevně, byly dokonale rozřešeny. Nyní už věděl, že
toho dělat neměl.

Pii jméně Anny Arkáďjevny se oči Kitiny neobvykle rozšířily
a zaleskly se, ale opět se přemohla, potlačila svou rozčilenost a
oklamala Levina.

„A!“ prohodila jen.
„Nebudeš se jistě zlobit, že jsem k ní jel. Stiva mne prosil, a

pak i Dolli si toho přála,“ pokračoval Levin.
„Ó ne,“ prohodila Kiti, ale Levin jí poznal z očí, že se

přemáhá a to že nevěští nic dobrého.
„Ona je velice milá, dobrá, velmi politování hodná ženština,“

tvrdil Levin, a vypravoval Kiti o Anně, o její zaměstnání, a co mu
poručila jí vyřídit.

„Ovšem, ovšem, ona je velice politování hodná,“ pravila Kiti,
když Levin dokončil. „Od koho jsi dostal psaní?“

Levin jí řekl a v domnění, že je Kiti úplně klidna, šel se
svlékat.

Když se vrátil, zastal ženu na témž křesle. Když k ní
přistoupil, vzhlédla na něho a vypukla v pláč.

„Co, co je ti?“ otázal se jí, ač věděl už napřed, co jí je.
„Tys se zamiloval do té protivné ženštiny, ona tě okouzlila.

Viděla jsem ti to z očí. Ano, ano! Co z toho může vzejít? V klubu
jsi pil, pil, hrál a pak jsi jel ke komu? Ne, odejedeme odsud… Já
zejtra odjedu.“

Dlouho Levin nemohl uspokojiti ženu. Teprve když se
přiznal, že pocit lítosti ve spojení s vypitým vínem ho svedly s
cesty a že se poddal lstivému vlivu Anninu, a když slíbil, že se
jí bude vyhýbati, nabyla Kiti zase klidu. Mimo jiné přiznal se
upřímně i k tomu, že za tak dlouhého pobytu v Moskvě, kde
nedělá nic jiného, než rozpráví, jí a pije, stal se jako pitomý.
Zpověď Levina trvala do tří hodin. Teprv ve tři hodiny se smířili
na tolik, že mohli usnout.
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XII.

Když Anna vyprovodila hosti, nesedla si, nýbrž jala se choditi po
komnatě. Ačkoli se bezděky celý večer všemožně vynasnažovala,
aby se Levin do ní zamiloval (činila to v poslední době vůči všem
mladým lidem), a ač věděla, že dostihla svého cíle, na kolik to bylo
možno vzhledem k ženatému, čestnému člověku a za jediný večer,
a ačkoli se jí Levin velice zalíbil (vidělat ve Vronském i Levinu,
jakkoli se stanoviska mužského si byli málo podobni, přece jako
žena ony jim oběma společné šlechetné vlastnosti, za které Kiti
milovala i Vronského i Levina): nicméně, jakmile vyšel ze dveří,
ihned přestala na něho myslit.

Pronásledovalať ji jedna jediná myšlenka v různých
podobách. „Působím-li tak na jiné, na příklad na toho ženatého
člověka, jenž miluje svou ženu, proč je on ke mně tak chladným
?… a ani ne chladným, vždyť mne miluje, já to vím. Ale nového
cosi nás nyní od sebe dělí. Proč není celý večer doma? Poručil
Stivovi, aby mně vyřídil, že nemůže nechat Jašvina samotného,
že musí přihlížet, jak hraje. Co za dítě je ten Jašvin? Ale dejme
tomu, že to pravda. Nemluvit nikdy nepravdu. Ale v té pravdě
vězí cosi jiného. Chápe se rád příležitosti, aby mně mohl ukázat,
že má i jiné povinnosti. Vím to a souhlasím s tím. Ale proč mně
to chce dokazovat? Chce mně dokázat, že jeho láska ke mně mu
nesmí překážet ve svobodě. Co je mně však do důkazů; já chci
lásku. Mohl by oceniti, jak těžký jest mně ten život zde v Mo-
skvě. Což pak je to život? Nežiju, nýbrž jen vyčkávám rozhodnutí,
jež se stále odkládá a odkládá. Dnes zase nepřišla odpověď! A
Stiva říká, že nemůže jeti k Alexeji Alexandroviči. Já mu podruhé
psáti nemohu. Nemohu pranic dělat, pranic podniknouti, pranic
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změniti; přemáhám se, čekám, vymýšlím si zaměstnání — rodinu
Angličana. psaní, četbu — ale vše to je pouhý klam, vše to je samé
morfium. Měl by mne politovati,“ rozvažovala Anna, cítíc, že slzy
lítosti nad sebou samou jí vstupují do očí.

Tu zaslechla rázné zazvonění Vronského a honem setřela
slzy; ba nejen že setřela slzy, nýbrž přisedla k lampě, rozevřela
knihu a tvářila se klidnou. Bylo potřebí mu ukázat, že je
nespokojena, protože se nevrátil, jak slíbil — jenom nespokojena,
ale nikterak mu nevyzraditi svého zármutku a tím méně lítosti.
Sama mohla sebe litovali, on však jí litovati nesměl. Nepřála si
zápasu, vyčítala mu, že chce vstoupili v zápas, ale bezděky se sama
stavěla do bojovné posice.

,,Neměla jsi dlouhou chvíli?“ ptal se Vronský, živě a vesele k
ní přistupuje. — „Co za strašnou vášeň je hra!“

„Nikoli, neměla jsem dlouhé chvíle, a dávno jsem již
přivykla, nemíti dlouhé chvíle. Stiva byl u mne a Levin.“

„Vím, že chtěli k tobě zajeti. Nu, jak se ti líbil Levin?“ optal
se, přisedaje k ní.

„Velmi. Nedávno teprv odejeli. Co pak tam vyvedl Jašvin?“
„Měl vyhráno sedmnáct tisíc. Vybízel jsem ho, aby jel se

mnou. Byl už na cestě. Ale vrátil se a teď už prohrává.“
„Proč jsi tam tedy zůstával?“ prohodila Anna a zdvihla k

němu nenadále oči. Výraz její tváře byl chladný a nepřívětivý.
— „Pravil jsi Stivovi, že zůstaneš v klubě, protože chceš Jašvina
odtud vyvěsti. A nynfs ho nechal samotného.“

Týž výraz, vyjadřující chladnou hotovost k boji, objevil se i
na jeho tváři.

„Předně jsem ho nežádal, aby ti to vyřizoval, a za druhé nikdy
nemluvím nepravdu. Hlavně však, chtěl jsem zůstati a zůstal
jsem,“ promluvil Vronský, svraštiv čelo. — „Anno! proč, proč?“
prohodil po krátké pomlčce, nahýbaje se k ní, i rozevřel ruku v
domnění, že Anna položí na ni svoji ruku.

Tento výzev k něžnosti s jeho strany jí působil radost. Ale
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jakási podivná, zlá síla jí nedala, aby se poddala své náklonnosti,
jakoby jí podmínky boje nedovolovaly, aby se pokořila.

,,Ovšem, chtěl jsi zůstati a zůstal jsi. Děláš všechno, co chceš.
Ale proč pak mi to povídáš? Nač?“ tázala se Anna, stále více se
rozhorlujíc. „Což pak někdo popírá tvoje práva? Ale ty chceš míti
pravdu, nuže, měj si pravdu !“

Ruka jeho se zavřela, on se odvrátil a na tváři jeho pojevil se
ještě odhodlanější výraz než prve.

„S tvé strany je to pouhá tvrdošíjnost,“ tvrdila Anna, hledíc
upřeně na Vronského, když byla najednou našla jméno pro výraz
jeho tváře, jenž ji neskonale dráždil; — „ano, pouhá tvrdošíjnost.
Tobě jde o to, abys v zápase se mnou zůstal vítězem, a mně…“
Ale tu pocítila opět lítost k sobě samé a málem by se byla dala
do pláče. „Kdybys věděl, oč jde mně! Kdybys věděl, co to pro
mne znamená, když cítím, jako právě nyní, že se chováš ke mně
nepříznivě, ano nepřátelsky! Kdybys věděl, jak blízka jsem
hrozného neštěstí v takovou minutu, jak se bojím, bojím sebel“ I
odvrátila se, skrývajíc slzy.

„Ale co pak tě napadlo?“ chlácholil ji Vronský, jenž se zděsil
nad její zoufalou tváří, opět se k ní nahnul, vzal ji za ruku a
poceloval ji. „Čeho se domýšlíš? Což hledám zábavu mimo dům?
Což se nevyhýbám ženské společnosti ?“

„To by ještě scházelo!“ namítla Anna.
„Řekni tedy, co mám činit, abys byla klidná? Jsem na všechno

hotov, jen abys byla šťastna,“ mluvil Vronský, dojat její zoufalostí.
„Čeho bych neučinil, abych tě zbavil takového hoře, jako
nynější!“ ubezpečoval ji dále.

„Nic, nic,“ zvolala Anna. ,„Sama ani nevím: samota-li, či
nervy… Nu, nemluvme o tom. Což dostihy? Nevypravovals mi o
nich?“ optala se ho, snažíc se zatajiti vědomí vítězství, jež zůstalo
přece na její straně.

Vronský si dal podali večeři a počal jí sdělovati podrobnosti
dostihů; ale z jeho tónu a z jeho pohledů, které se stávaly stále
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chladnějšími, poznávala Anna, že jí onoho vítězství neodpustil, že
ta tvrdošijnost, se kterou se právě pustila v zápas, opět se v něm
zahnizduje. Byl k ní chladnější, než prve, jakoby si činil výčitky, že
se jí pokořil. I vzpomenuvši si na slova, jež jí pomohla k vítězství,
totiž: „Jsem blízka hrozného neštěstí, i bojím se sebe“, dovtípila se,
že jsou nebezpečnou zbraní a podruhé že nebude jí moci použiti. I
seznávala, že vedle lásky, jež je spojovala, vznikal v nich jakýsi zlý
duch zápolení, jehož nebyla s to vypuditi ni z jeho, a tím méně ze
svého srdce.
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XIII.

Není okolností, k nimž by člověk nemohl přivyknouti, zvláště
vidí-li, že i ostatní lidé vůkol něho žijou za podobných poměrů.
Levin by byl před třemi měsíci neuvěřil, že by mohl usnouti
klidně za takých okolností, v jakých se nyní právě nacházel; že
by při takovém bezúčelném, nesmyslném živobytí, při němž tratil
více, než měl příjmů, po chlastu (neboť nemohl jinak nazvati to,
co se dálo v klubě), nerozumných projevech přátelství ke člověku,
do něhož byla kdysi zamilována jeho žena, a po návštěvě ještě
nerozumnější u dámy, kterou nemohl nazvati jinak než ztracenou,
a kterou se dal okouzliti, čímž zarmoutil svou ženu, že by za
takových okolností mohl klidně usnouti. Ale následkem únavy,
po probděné noci a působením vypitého vína usnul tvrdě a
klidně.

V pět hodin probudilo ho vrznutí dveří. Vyskočil a ohlédl se.
Kiti nenacházela se na posteli vedle něho.

Ale za přepažením bylo viděli s místa na místo se pohybující
světlo a Levin zaslechl její kroky.

„Co?… Co?“ optal se ze spaní. „Kiti! Co?“
„Nic,“ odpověděla Kiti, vracejíc se se svíčkou v ruce k posteli.

„Nebylo mně dobře,“ prohodila s úsměvem zvláště milým,
významným.

„Co? už začalo, začalo?“ zvolal ulekaně Levin. „Musím tedy
poslat…“ pravil, a počal se honem oblékati.

„Ne, ne,“ namítla Kiti s úsměvem a zadržujíc ho rukou.
„Zajisté to nebude nic. Mně bylo jen trochu nevolně. Ale už to
přešlo.“

Shasila svíčku, lehla si a ztichla. Ač mu bylo podezřelé, že je
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Kiti tak nápadně ticha, jakoby schválně zadržovala dech, a ač mu
bylo divno, že, když vstupovala do ložnice, pronesla neobyčejně
něžně a s jakýmsi napjetím slova „nic, nic“, byl přece tak ospalý,
že ihned opět usnul. Později teprve si vzpomněl, proč Kiti tak tiše
dýchala, i porozuměl všemu, co se v tu chvíli zdálo v její drahé,
milé duši, když bez pohnutí ležela podle něho v očekávám největší
události v životě ženském. V sedm hodin probudilo ho dotknutí
její ruky a tichý šepot. Zdálo se, jakoby se kolísala mezi touhou,
aby s ním mohla pohovořit, a lítostí, že ho musí probudit.

„Kosťo, nelekej se, není to nic. A zdá se… Abys poslal pro
Lizavetu Petrovnu.“

Svíčka byla opět rozsvícena. Kiti seděla na posteli a držela v
rukou háčkování, jímž se zaměstnávala v poslední době.

„Prosím tě, nelekej se. Není to nic. Já se pranic nebojím,“
ubezpečovala ho, když spatřila jeho polekanou tvář, a přitiskla
jeho ruku nejprve k prsům a pak ke svým rtům.

Levin vyskočil s postele, aniž si byl vědom, co činí, pohlížel
na Kiti, pak oblékl župan a zůstal stát, nespouštěje s ní očí. Měl
jíti, ale nemohl se nijak odtrhnouti od jejích očí. Znal do
nejmenších podrobností její tvář, znal každý její pohled, každý
výraz její tváře; ale takovou jako nyní neviděl jí dosud nikdy.
Vzpomněl si, jak ji včera zarmoutil, a skutek ten zdál se mu nyní
obzvláště mrzkým a hrozným, když si představil nynější její stav.
Zardělá tvář její v rámci měkkých vlasů, jež vyhlížely z pod
nočního čepečku, zářila radostí a odhodlaností.

Ač v celé povaze Kitině bylo velmi málo nepřirozeného a
strojeného, nicméně byl Levin překvapen tím, co se mu
objevovalo nyní v nepokryté kráse, když všechny obaly najednou
spadly a z jejích očí zasvitlo mu vstříc samo jádro její duše. V této
prostotě a nahotě seznával ji, kterou tak horoucně miloval, ještě
lépe. Kiti hleděla na něho, usmívajíc se; ale náhle její brvy sebou
trhly, Kiti zdvihla hlavu, rychle přistoupila k Levinu, vzala ho
za ruku a všechna se k němu přitulila, ovívajíc ho svým horkým
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dechem. Trpěla již, a jakoby si mu stýskala na své bolesti. Ze
starého zvyku napadlo ho v první okamžik. že je tím vinen. Ale
její pohled vyjádřoval něžnost, která mu pravila, že nejen mu
nečiní výčitek, nýbrž že ho miluje pro to svoje strádání. „Když ne
já, kdo je tedy tím vinen?“ pomyslil si bezděky, pátraje po vinníku
oněch útrap, za něž by ho rád potrestal; ale nebylo vinníka. Kiti
strádala, stýskala si, ale strádáním tím se honosila, bylo jí radostí
a zálibou. Levin pozoroval, že se v její duši děje cosi krásného, co
však? toho nechápal. Tak daleko rozum jeho nesahal.

„Poslala jsem pro maman. A ty dojeď honem, k Lizavetě
Petrovně … Kosťo ! … Ne, nic, přešlo to.“

Odešla od něho a zazvonila.
„Nu, jdi tedy, Páša už je tu. Mně není nic.“
Levin s podivením uviděl, že se chopila háčkování, jež si byla

v noci přinesla, a dala se opět do práce.
V tu chvíli, když Levin odcházel jedněmi dveřmi, slyšel, jak

druhými přicházela komorná. Stanul na minutku u dveří a slyšel,
jak Kiti nařizuje své komorné různé podrobnosti a jak spolu s ní
přestavuje postel.

Oblékl se zatím, co zapřáhali, neboť drožkáři ještě nebyli na
ulici, veběhl opět do ložnice a sice ne po špičkách, nýbrž zrovna
přiletěl, jak se mu zdálo. Dvě služebné přestavovaly cosi v ložnici.
Kiti chodila sem tam, pletla, a navazujíc oko na oko, přikazovala
služebným, co dělat.

„Hned jedu k doktorovi. Pro Lizavetu Petrovnu už jeli, ale já
k ní také ještě zajedu. Více ničeho není třeba? Což k Dolli?“

Kiti pohlédla na něho, neposlouchajíc patrně, co mluvil.
„Ovšem, ovšem. Jdi,“ promluvila bystře, svraštivši čelo, a

kynula mu rukou, aby odešel.
Odcházel již do salonu, když se v ložnici ozvalo bolestné

zasténání, jež okamžitě utichlo. Levin se zarazil a dlouho si
nemohl vysvětliti, co to.
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„Vždyť to ona zasténala,“ domyslil se konečně, i chopil se za
hlavu a běžel střemhlav dolů.

„Bože, smiluj se! odpusť a pomoz!“ pronášel slova, jež mu
neočekávaně sama přišla na jazyk. A ač byl člověk nevěřící,
opakoval ona slova ne pouze ústy. Viděl v tu chvíli, že nejen
jeho pochybnosti, nýbrž ani jeho neschopnost k věření, o níž byl
přesvědčen, mu nijak nepřekážely, aby se obracel k Bohu. Vše
to sletělo nyní jako prach s jeho duše. Ke komu by se byl mohl
obrátili, ne-li k tomu v jehož rukou, věděl, že se nachází sám se
svou duší, i svou láskou?

Kůň nebyl ještě zapražen; Levin však cítil v sobě tolik
fysických sil, i tak silně vzbuzenou pozornost k tomu, co měl nyní
konat, že se bál ztratili každý okamžik, a proto, nečekaje, až bude
zapřaženo, šel pěšky, poničiv kočímu, aby přijel za ním.

Na úhlu potkal chvátajícího nočního drožkáře. V malých
sáňkách seděla v sametovém salopě Lizaveta Petrovna, zahalená
do šátku. „Chvála Bohu, chvála Bohu!“ zvolal s radostí, když
poznal její drobnou, bílou tvář, která měla nyní vážný, skoro
přísný výraz. Drožkář chtěl zastavit, ale Levin mu nedal, a běžel
nazpět podle saní.

„Asi před dvěma hodinami? Ne více?“ optala se ho Lizaveta
Petrovna. „Petra Dmitrijeviče zastanete doma. Ale nechvátejte
příliš na něho. A potom kupte opia v lékárně.“

„Vy tedy myslíte, že to muže vypadnout šťastně? Bože, smiluj
’se a pomoz I“ zvolal Levinb a zpozorovav, že jeho kůň vyjíždí už ze
vrat. Vskočil do sání vedle Kuzmy a poručil, aby jel k doktorovi.
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XIV.

Lékař ještě nevstal a sluha oznámil Levinu, že „pán pozdě lehl,
přikázal mu, aby ho nebudil, že yšak brzy vstane.“ Sluha čistil
právě skla od lamp a zdálo se, že si dává na své práci mnoho
záležeti. Tato sluhova pozornost ke sklům a lhostejnost k tomu, co
se dálo u Levina, ho zprvu zarazila, ale vzpamatovav se, pochopil,
že nikdo nezná a není povinen znáti jeho city, a že jest proto
tím více zapotřebí jednati klidně, promyšleně a odhodlaně, má-li
proraziti onu stěnu lhostejnosti a domoci se svého. „Nespěchat,
ale zároveň ničeho nepromeškat,“ pomyslil si Levin, cítě, jak jeho
fysické síly i pozornost ke všemu, co měl vykonati, stále rostou.

Když zvěděl, že lékař nevstal, zvolil si z různých plánů, jež se
mu namanuly, následující: Kuzma pojede s lístkem k druhému
lékaři a sám Levin pojede do lékárny pro opium, a nevstane-li
lékař do té doby, než se vrátí, umínil si podplatiti sluhu, a bude-li
se vzpírati, tedy mocí probuditi lékaře, ať to stojí, co chce.

V lékárně zalepoval hubený provisor taktéž lhostejně, jako
lékařův sluha čistil skla, oblatkou prášky pro jakéhosi kočího,
jenž na ně čekal; prodati však opium se zdráhal. Věren zásadě
„nespěchat, ale zároveň ničeho nepromeškat“, nazval Levin
jména lékaře i akušerky, a vysvětliv provizorii, nač potřebuje
opium, počal ho prošiti, aby mu vyhověl. Provizor se optal po
němečku, má-li dát opium? a když se za přístěnkem ozval svolující
hlas, vyndal lahvičku, vzal trychtýřek, opatrně nalil z velké do
malé láhve, přilepil ceduličku, zapečetil, ač ho Levin prosil, aby
toho všeho nedělal, a chtěl láhvičku ještě zahalovali do papíru.
Tu už Levin nevytrpěl: vzal mu rozhodně láhvičku z rukou a běžel
k velikým skleněným dveřím. Lékař ještě nevstal; sluha, jenž by
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nyní zaměstnán rozestíráním koberce, odepřel ho budit. Levin
beze spěchu vytáhl desetirublovou bankovku a vyslovuje zvolna
jednotlivá slova, ač nemařil zbytečně jediného okamžiku, podal
mu bankovku a vysvětlil mu, že mu Petr Dmitrijevič (jak velikým
a důležitým zdál se nyní Levinu druhdy tak nepatrný Petr
Dmitrijevič!) slíbil svou pomoc ve kteroukoli dobu, že se tedy
dojista nebude horšit, a proto aby ho šel ihned probudit.

Sluha svolil, odebral se nahoru a požádal Levina, aby
vstoupil zatím do salonu.

Levin slyšel skrze dvéře, jak lékař kašlal, chodil, myl se a cosi
mluvil. Minuly tři minuty; Levinu se zdálo, že minulo víc než
hodina. Neměl trpělivosti déle čekat.

,,Petře Dmitrijeviči! Petře Dmitrijeviči!“ volal prosebným
hlasem do polootevřených dveří. „Pro Boha, odpusťte mi.
Dovolte mně vejiti k vám. Už více než dvě hodiny —“

„Hned, hned!“ odpovídal hlas za dveřmi a Levin s podivením
pozoroval, že se lékař při těch slovech usmívá.

„Jen na okamžik.“
„Hned.“
Minuly opět dvě minuty, než lékař obul boty, pak opět dvě

minuty, než se oblékl a učesal.
„Petře Dmitrijeviči !“ počal opět Levin žalostným hlasem,

ale právě v ten okamžik objevil se ve dveřích lékař oblečený a
učesaný. „Svědomí ti lidé nemají,“ myslil si Levin. „Česat se, zatím
co hyneme!“

„Dobré jitro!“ pozdravil ho lékař klidným hlasem, jakoby ho
chtěl drážditi, a podal mu ruku. „Nespěchejte. Nu co?“

Levin chtěl povědít lékaři všechno do podrobna, a proto mu
sděloval samé zbytečné podrobnosti o stavu ženině. přerušuje své
vypravování neustálými prosbami, aby s ním jel ihned.

„Ale nechvátejte. Vždyť to neznáte. Bezpochyby tam budu
zbytečným, ale slíbil jsem, tedy přijedu. Ale na kvap to nemá.
Prosím vás, sedněte si. A nepřál byste si kávy ?“
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Levin na něho pohlédl, jako by se ptal očima, nesměje-li se
nad ním? Ale doktora ani nenapadlo, aby se smál.

„Rozumím vám, rozumím,“ prohodil doktor, usmívaje se.
„Mám také rodinu; ale v podobných chvílích jsme my mužové
nejžalostnější postavy. Mám jednu pacientku; tedy věříte-li, že její
muž uteče při tom pokaždé do konírny.“

„Co myslíte, Petře Dmitrijeviči ? Máte za to, že to vypadne
šťastně?“

„Všechny příznaky svědčí, že šťastně.“
„Přijedete tedy hned?“ otázal se ho Levin, změřiv zlostným

pohledem sluhu, jenž přinášel kávu.
,,Tak za hodinku.“
„Ne, pro Boha!“
„Dejte mně tedy aspoň kávy pojíst.“
Doktor se dal do kávy. Oba umlkli.
„Ale Turky bijou znamenitě. Četl jste včerejší telegram ?“

mluvil lékař, žvýkaje housku.
„Ne, nejsem s to!“ zvolal Levin, vyskočiv: „Tedy za čtvrt

hodiny přijedete?“
„Za půl hodiny.“
„Čestné slovo?“
Když se Levin vrátil domů, setkal se v předsíni se starou

kněžnou a oba spolu přistoupili ke dveřím ložnice.
V očích kněžny stály slzy a ruce její se třásly. Když spatřila

Levina, objala ho a dala se do pláče.
„Nu, co, dušinko Lizaveto Petrovno,“ oslovila a vzala za ruku

babičku, jež jim vyšla vstříc se světlou, ale starostlivou tváří.
„Všechno jde dobře,“ pravila Lizaveta Petrovna. „Přemluvte

ji, aby si lehla. Bude jí snáze.“
Od toho okamžiku, co se Levin probudil a pochopil, oč jde,

předsevzal si, že nebude o ničem uvažovati, ničeho se nebude
domýšleti, že uzavře své myšlenky a city, a pevně, nermoutě ženu,
nýbrž naopak uspokojuje ji a posilňuje její statečnost, snese to,
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co ho čeká. Nedovoluje si ani pomysliti na to, co se stane, jak
to skončí, a soudě dle zpráv, jež obdržel na své otázky, dlouho-
li to může trvat, připravil se býti trpělivým a držeti své srdce v
rukou asi pět hodin, což se mu zdálo možným. Ale když se vrátil
od lékaře, a uviděl opět, jak strádá, počal stále častěji a častěji
opětovati slova: „Bože, odpusť, pomoz,“ vzdychal, a zdvihal hlavu
vzhůru. Pojímal ho strach, že nevydrží, že se rozpláče, anebo uteče.
Tak trapně mu bylo. A přece uplynula teprv jedna hodina.

Ale po této první hodině minula zase hodina, dvě hodiny, tři,
minulo všech pět, jež měly býti poslední Ihůtou jeho trpělivosti, a
situace se nezměnila; ale Levin stále se přemáhal, poněvadž jiného
nezbývalo, než trpět; každou minutu se mu zdálo, že trpělivost
jeho je vyčerpána a že mu v nejbližším okamžiku pukne srdce lí-
tostí.

Ale minuly opět minuty, hodiny a opět hodiny, a bolest jeho
i úžas rostly a rozpínaly se stále více.

Všechny obyčejné okolnosti života, bez kterých si člověk
nemůže ničeho představit, zmizely v očích Levina. Ztratil vědomí
času. Jednou se mu minuty zdály hodinami — byly to minuty, kdy
ho Kiti zvala k sobě, a on ji držel za spocenou ruku, jež tiskla jeho
ruku s neobyčejnou silou, a zas jej odpuzovala, — jindy zas hodiny
se mu zdály minutami. Podivil se, když ho Lizaveta Petrovna
požádala, aby za španělskou stěnou rozsvítil svíci, a zvěděl, že je
už pět hodin. Kdyby mu někdo řekl, že je teprv deset hodin ráno,
nebyl by tím pranic překvapen. Taktéž si byl málo vědom, kde
se v tu chvíli nachází, jako neměl jasného ponětí, kdy se co děje.
Viděl její rozpálenou, chvílemi pochybující a strádající, chvílemi
se usmívající a uspokojující ho tvář. Viděl i kněžnu, celou
červenou od duševního namáhání, se svislými kadeřemi šedých
vlasů, a se slzami, jež se snažila potlačiti, kousajíc se do rtů; viděl
i Dolli, i doktora, jenž kouřil tlusté papírosy, i Lizavetu Petrovnu
s pevnou, odhodlanou a uspokojující tváří; i starého knížete, jenž
se procházel po sále se zachmuřenou tváří. Ale jak přicházeli a od-
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cházeli, kde byli, toho nechápal. Kněžna byla chvílemi s doktorem
v ložnici, chvílemi v kabinetě, kde se objevil z nenadání prostřený
stůl; chvílemi jí vůbec nebylo, ale místo ní byla Dolli. Potom se
Levin pamatoval, že ho někam posílali. Jednou ho poslali, aby
přenesl stůl a pohovku. Vykonal to nad míru horlivě, maje za
to, že toho má Kiti zapotřebí; teprv později seznal, že to chystal
pro sebe lože. Pak ho poslali do kabinetu, aby se optal na něco
lékaře. Lékař odpověděl a hned na to se dal do řeči o nepořádcích
v obecní radě. Potom ho poslali ke Ščerbackým, aby z ložnice
kněžniny přinesl obraz se stříbrnou, pozlacenou řízou; lezl se
starou komornou kněžny na skříň pro obraz, rozbil při tom lam-
pičku, ale komorná staré kněžny ho utěšila, že všechno dobře
vypadne, a rozbil-li lampičku, to že nic nedělá. Když přinesl obraz,
položil jej Kiti ve hlavách, pečlivě ho zasunuv za podušku. Ale
kde, kdy a proč to všechno bylo, toho nevěděl. Nechápal také,
proč ho kněžna béře za ruku, žalostně na něho hledí a prosí ho,
aby se uspokojil; proč ho Dolli nutí, aby pojedl a odvádí ho z kom-
naty. Ba i doktor pohlížel na něho vážně a soucitně a nabízel mu
kapky.

Věděl a seznával jen tolik, že to, co se tu právě dálo, podobalo
se tomu, co se dálo před rokem v hostinci
v gubernském městě na smrtelné posteli bratra Nikolaje. Ale tam
to byl zármutek — zde byla radost. Ale i tehdejší zármutek, i
nynější radost stály vně obvyklých okolností života, byly jakoby
otvory v onom všedním životě, jimiž se ukazovalo cosi vyššího.
A v tu dobu, když se zahleděl na ono vyšší, vznášela se
nepochopitelným způsobem jeho duše na takovou závratnou
výši, jaké si nikdy před tím nepředstavovala, a kam ji střízlivý
rozum nemohl sledovati.

„Bože odpust a pomoz,“ opakoval si bez přestání, a přes to,
že spojení jeho s Bohem bylo po tak dlouhou dobu a, jak se mu
zdálo, nadobro přerušeno, cítil přece, že se obrací nyní k Bohu
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právě tak důvěrně a prostě, jak činíval za dob svého dětství a
jinošství.

Po celou tu dobu střídaly se v něm dvě různé nálady. Jedna
vznikala, kdykoli odcházel od Kiti a seděl s doktorem, jenž kouřil
jednu tlustou papírosu po druhé a dokouřené rozmačkával o
kraje popelničky, jež byla už plná; aneb přistupoval k Dolli a ke
knížeti, kde se mluvilo o obědě, o nemoci Marie Petrovny, a u
nichž Levin náhle zapomínal na okamžik, co se děje, a zdálo se
mu, jakoby se byl právě probudil. Druhá nálada se ho
zmocňovala, kdykoli vkročil do její ložnice, stanul jí ve hlavách,
kde myslil, že mu srdce pukne lítostí v nejbližším okamžiku, ale
pořád ještě nepukalo, a kde se bez přestání modlil k Bohu.
Pokaždé, když ho z okamžitého ztrnutí vytrhl výkřik bolestí, jenž
zalétal k němu z ženiny ložnice, zmocňovalo se ho ono podivné
poblouzení, ve kteréž upadl hned v prvním okamžiku: pokaždé,
když zaslechl výkřik, vyskočil a běžel se ospravedlnit, ale cestou si
vzpomínal, že není vinen, a místo ospravedlnění chtěl hájiti ženu,
chtěl jí pomoci. Ale když na ni pohlédl, seznával, že jí pomoci
nemůže, a tu se ho zmocňoval úžas a on volal: „Bože, odpusť,
pomoz !“ Čím dále pokročil čas, tím silněji projevovaly se obě ony
nálady; tím klidnějším byl v její nepřítomnosti, kde na ni úplně
zapomínal, a tím trapnějšími pro něho byly její bolesti i vědomí, že
jí od nich nemůže pomoci. Vyskočil pokaždé s úmyslem, že uteče
někam, ale běžel rovnou cestou k ní. —

Chvílemi, když ho opět a opět k sobě volala, míval jí za zlé.
Ale jakmile spatřil její pokornou, bolestně se usmívající tvář a
uslyšel slova: „Já tě utýrám,“ začal viniti Boha. Sotva si však
vzpomněl na Boha, ihned ho prosil za odpuštění a za smilování.
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XV.

Levin nevěděl, je-li záhy nebo pozdě. Svíčky už dohořívaly. Dolli
byla právě v kabinetě, a nabídla lékaři, aby si lehl. Levin seděl a
poslouchal, co mu vypravoval lékař o šarlatáně magnetiseurovi
a hleděl při tom na popel jeho papirosky. Byla právě perioda
odpočinku a nacházel se ve stavu ztmulosti. Zapomněl úplně, co
se dálo kolem něho. Naslouchal vypravování lékařovu a rozuměl
mu. Náhle se rozlehl k víře nepodobný výkřik. Výkřik ten byl
tak strašný, že Levin ani nevyskočil, nýbrž jen zatajil dech a celý
zděšený pohlédl tázavě na lékaře. Lékař sklonil hlavu na stranu,
poslouchal chvilku a spokojeně se pousmál. Všechno bylo dnes
tak neobyčejné, že Levina už pranic nepřekvapovalo.
„Bezpochyby to musí být,“ pomyslil si a zůstal sedět. Pak ho
napadlo, kdo to tak vykřikl? Vyskočil a přiběhl po špičkách do
ložnice, obešel Lizavetu Petrovnu a kněžnu a zastavil se na svém
místě v hlavách. Křik utichl, a něco se nyní změnilo. Co — toho
neviděl a nechápal, i nechtěl vidět a chápati. Ale poznával to
z tváře Lizavety Petrovny. Její tvář byla přísna a bleda, ale stále
taktéž odhodlaná, ač se čelisti její trochu chvěly a oči její byly
upřeny na Kiti. Rozpálená, bolestí zmučená Kitina tvář, k jejíž
zpocenému čelu přilípla kadeř vlasů, byla obrácena k němu a
hledala jeho pohledu. Její zdvižené ruce vyhledávaly
jeho ruku. Když se uchopila svýma zpocenýma rukama jeho
chladné ruky, počala ji tisknouti ke své tváři.

„Neodcházej, neodcházej! Já se nebojím, já se nebojím !“
mluvila spěšnými slovy. „Mamá, odepněte mi náušnice; překážejí
mi. Ty se nebojíš? Už brzy, brzy, Lizaveto Petrovno …“
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Kiti mluvila rychle, rychle a chtěla se usmáti. Ale náhle se
tvář její křečovitě svraštila a její ruce ho prudce odstrčily.

„Ne, to je strašné! Umru, umru! Jdi, jdi!“ vzkřikla a opět se
rozlehl onen pronikavý, úžasný výkřik.

Levin se chopil za hlavu a vyběhl z ložnice. .
„Neboj se, neboj se, vše jde dobře!“ ozval se za ním hlas

Dollin.
Ale ať si mluvily, co chtěly, Levin byl přesvědčen, že nyní je

už všechno ztraceno. Opřel se hlavou o veřej v sousední komnatě,
slyšel jakési vzkřeky, slyšel řvaní, jakého nikdy ještě neslýchal, a
věděl, že to křičí to, co bývalo kdysi Kiti. Dávno si přestal přáti
robátka. To očekávané dítě nyní nenáviděl. Už si ani nepřál, aby
zůstalo na živě, přál si jen, aby co nejdříve se skončilo to úžasné
mučení.

„Pane doktore! Co je to, co je to? Můj Bože!“ zvolal Levin,
chopiv za ruku lékaře, jenž vešel do světnice.

„Hned bude konec,“ odpověděl mu lékař. Tvář lékařova byla
při těch slovech tak vážná, že si Levin slova „hned bude konec“
vyložil tak, že Kiti umírá.

Bez paměti přiběhl do ložnice. Prvé, co spatřil, byla tvář
Lizavety Petrovny. Byla ještě zasmušilejší a přísnější. Tvář Kitina
zmizela. Na tom místě, kde bývala dříve, bylo cosi strašného,
soudě dle výrazu i dle zvuků, jež se odtud vyrývaly. Položil hlavu
na vysokou pelesť postele, cítě, jak mu srdce puká. Úžasné
výkřiky neumlkaly, stávaly se naopak ještě strašnějšími, a jakoby
byly dostoupily krajních mezí úžasu, náhle zanikly. Levin nevěřil
svému sluchu, ale nemohl pochybovati: křik umlk’, bylo jen
slyšeti tichý ruch, šelestění, urychlený dech, a její trhaný, živý a
něžný, šťastný hlas pronesl tiše slovo: „Konečně.“

Levin zdvihl hlavu. Její ruce ležely bez vlády na pokrývce,
a její neobyčejně krásná a tichá tvář hleděla mlčky na něho, a
chtěla, ale nemohla se usmáti.

A náhle pocítil Levin, že se přenesl z onoho tajemného,
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hrozného, ne vezdějšího světa, v němž prožil ony dvacet dvě
hodiny, do svého předešlého, obyčejného světa, zářícího však
nyní takovým novým světlem štěstí, že ho nesnesl. Přes příliš
napjaté struny popraskaly najednou. Stkáni a slzy radosti, jichž se
nikterak nenadál, zdvihly se v něm s takovou silou a rozvlnily celé
jeho tělo, že dlouho nemohl ze sebe vypravili slova.

Sklesnuv před postelí na kolena, držel ženinu niku před
svými ústy a celoval ji, a ruka ta slabými pohyby prstů odpovídala
na jeho polibky. A v tu dobu u dru hého konce postele kolébal
se v dovedných rukou Lizavety Petrovny, jako plamének nad
kahancem, život lidské bytosti, jíž dosud nikdy nebylo, ale která
taktéž, jako on, s týmž právem a s týmiž požadavky bude žíti a
ploditi sobě podobné.

„Živ! Živ! a k tomu chlapec! Nebojte se!“ slyšel Levin hlas
Lizavety Petrovny, jež třepetala chvějící se rukou robátko po
zádech.

„Mamá, pravda?“ ozval se hlas Kitin.
Za odpověď dostalo se jí vzlykání kněžny.
Za všeobecného ticha ozval se, jako neklamná odpověď na

otázku matčinu, hlas docela jiný, než byly všechny ty hlasy, jež
tlumeně rozmlouvaly v komnatě. Byl to smělý, drzý, bezohledný
křik nové bytosti, jež neznámo, odkud se tu vzala.

Kdyby byli před chvílí řekli Levinu, že Kiti umřela a on že
umřel spolu s ní, a že jejich děti jsou andělé, a že Bůh stojí zrovna
před nimi — ničemu by se nebyl divil. Ale nyní, když se vrátil do
světa skutečnosti, stálo ho veliké napínání mysli, než pochopil, že
Kiti je živa, zdráva, a ta bytost tak zoufale kvílející že jest jeho syn.

Kiti byla živa; bolesti přestaly. On sám byl nevýslovně
šťasten. To chápal a to mu stačilo ku štěstí. Ale dítě? Odkud, nač
je tu, co je zač?… Nikterak nemohl k myšlence té přivyknouti.
Zdálo se mu něčím přebytečným, nadbytkem, k němuž dlouho
nemohl zvyknouti.

ANNA KARENINA
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XVI.

Po deváté hodině ráno seděli u Levina starý kníže, Sergěj Ivánovič
a Štěpán Arkáďjevič, pohovořili o mladé matce a rozprávěli též o
vedlejších záležitostech. Levin je poslouchal, ale za řeči si nevolky
vzpomínal, co bylo, co se přihodilo do dnešního rána a
připomínal si, jakým byl včera až do té události. Zrovna jakoby
sto let prošlo od té doby. Zdálo se mu, že se nachází na jakési
nedostupné výši, s níž se opatrně spouští, aby nebyl předmětem
závisti těch, s kým právě rozpráví. Rozmlouval, ale při tom stále
myslil na ženu, na podrobnosti jejího nynějšího stavu, myslil i na
syna, snaže se přivykati k myšlence o jeho bytí. Veškeren ženský
svět, o němž si po svatbě učinil nové, potud jemu neznámé ponětí,
vznesl se nyní dle jeho náhledů tak vysoko, že nebyl s to ho
obsáhnou ti svou fantasií. Poslouchal, jak se rozmlouvalo o
včerejším obědě v klubu, a myslil si: „Co asi nyní dělá? Usnula-li?
Jak je jí? Co si asi myslí? Vříská-li syn Dmitrij?“ A uprostřed řeči,
uprostřed nějaké věty vstal a odešel ze světnice.

„Pošli mně oznámit, mohu-li k ní zajít?“ prohodil kníže.
„Dobře, hned,“ odpověděl Levin a ani se neobrátiv, kráčel ke

Kiti.
Nespala, nýbrž potichu rozmlouvala s matkou, strojíc plány

příštích křtin.
Ležela na znaku čistě oblečená, učesaná, v ozdobném

čepečku s jakousi blankytnou stužkou, s rukama nad pokrývkou,
očima přivítala Levina, a očima ho k sobě vábila. Její pohled sám
sebou jasný, vyjasňoval se tím více, čím blíže přicházel Levin. Na
tváři její tkvěla táž proměna od pozemského k nadpozemskému,
jež se spatřuje na tvářích nebožtíků; tam ona znamená loučení,
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zde však vítání. Rozčilení, podobné tomu, jehož zakusil v
okamžiku porodu, zmocňovalo se opět jeho srdce. Kiti ho vzala za
niku a tázala se, spal-li ? Nemohl jí odpověděti a cítě svou slabost,
odvrátil se.

„Já jsem si zdřímla, Kosťo!“ sdělovala mu Kiti. „A nyní je mi
tak pěkně.“

Pohlížela na něho, ale najednou se výraz její tváře pozměnil.
„Podejte mi ho,“ žádala, zaslechnuvši kvílení děťátka.

„Podejte, Lizaveto Petrovno; on se také podívá.“
„Tu je, ať se tatínek podívá,“ řekla Lizaveta Petrovu a, když

byla zdvihla a přinesla cosi červeného, divného, kolébajícího se.
„Ale počkejte, my se napřed oblečeme,“ rozmyslila si Lizaveta
Petrovna, položila ono kolébající se červené na postel, rozvinula a
počala ono kolébající se červené na postel, rozvinula a počala pře-
vinovat robátko, jedním prstem je zdvihajíc a čímsi je posýpajíc.

Levin, jenž pohlížel na to drobounké, ubohé stvoření, snažil
se všemožně, aby vypátral ve svém srdci nějaké příznaky
otcovského citu k němu, ale marně. Cítil jen, že se ho štítí. Ale
když je Lizaveta Petrovna úplně rozvinula, když se objevily
malinké, tenouninké ručinky, nožky šafránové barvy a už také s
prsty, ba i s palcem, jenž se už lišil od drahých prstů, a když viděl,
jak Lizaveta Petrovna rovnala jako měkké pružiny ony křivící se
ručky, ovinujíc je plátěnými plenkami, zmocnil se ho takový
soucit k onomu stvoření, a takový na něho padl strach, aby mu
Lizaveta Petrovna neublížila, že ji chopil za ruku.

Lizaveta Petrovna se usmála.
„Nebojte se, nebojte se!“
Když bylo dítě převinuto a změnilo se v tuhou loutku,

Lizaveta Petrovna ho vyhoupla, jakoby se chtěla pochlubiti svou
prácí, a poodstoupila, aby Levin mohl spatři ti svého syna u vší
jeho kráse.

Kiti, nespouštějíc nich očí, hleděla na ně se strany. „Podejte,
podejte mně ho!“ prosila je, ba i nazdvihla se trochu.
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„Co to děláte, Kateřino Alexandrovno! Tak se nesmíte
zdvihat! Počkejte, hned vám ho podám. Jen co se tatínkovi
ukážeme, jací jsme chlapíci.“

A s těmi slovy zdvihla Lizaveta Petrovna k Levinu na jedné
ruce (druhá jen prstem podpírala kolébající se hlavičku) to divné
červené stvoření, jež se kolébalo a schovávalo svou hlavičku za
okraj plenky. Ale mělo také nos, mžourající očka a špoulící se rty.

„Rozkošný chlapeček!“ pravila Lizaveta Petrovna.
Levin zarmouceně vzdychnul. Tento rozkošný chlapeček

budil v něm pouze cit ošklivosti a žalosti. Nebyl to bohužel ten cit,
jehož očekával.

Odvrátil se, dokud Lizaveta Petrovna přikládala dítě k
matčinu nezvyklému ještě prsu.

Smích ho náhle přiměl, aby zdvihl hlavu. Kiti se zasmála.
Dítě vzalo prs.

„Nu dost už, dost!“ tvrdila Lizaveta Petrovna. Ale Kiti
nevydala synáčka, dokud jí neusnul na loktech.

„Pohleď nyní,“ pravila Kiti, obracejíc k Levinu dítě tak, aby
je mohl spatřit. Starcovská tvářička se náhle ještě více svraštila a
chlapec kýchnul.

Usmívaje se a jedva potlačuje slzy radosti, poceloval Levin
ženu a vyšel z tmavé komnaty.

To, co pociťoval k oné malinké bytosti, bylo něco zcela
jiného, než se nadál. Nic veselého a radostného nebylo v onom
citu; naopak, byl to nový, trapný strach. Rylo to vědomí, že vzniká
pro něho nová oblast nedůtklivosti. Vědomí to bylo pro něho
první dobu tak trapné, a strach, aby se nestalo něco tomu
slabounkému stvoření, byl tak mocný, že pro ně ani nezpozoroval
podivný cit nesmyslné radosti ba i hrdosti, jejž zakoušel, když
chlapec kýchnul.
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XVII.

Záležitosti Štěpána Arkáďjeviče nacházely se v bídném stavu.
Peníze za dvě třetiny prodaného lesa už utratil, a i za třetí

třetinu vybral si už skoro všechno napřed, ovšem se srážkou
deseti procent. Více mu kupec už nechtěl dát, poněvadž Darja
Alexandrovna přihlásila se tu zima poprvé ke svému právu na své
jmění a odepřela svůj podpis v kontraktě, že obdržela peníze za
poslední třetinu lesa. Služné celé se rozešlo na domácí potřeby a
na splátky menších dluhů, jež nemohly býti odročeny. A peněz
ani kopejky.

To bylo nepříjemné, nepohodlné, a nemohlo to podle mínění
Štěpána Arkáďjeviče tak zůstati. Příčinou všeho dle jeho mínění
bylo, že jeho služné bylo příliš malé. Hodnost, kterou zaujímal,
byla snad velmi výhodná před pěti lety, ale nyní už nebyla. Petrov
dostával jako ředitel banky dvanáct tisíc. Sventický jako člen
,,společnosti“ měl sedmnáct tisíc ročně. Mitin, jenž založil banku,
dostával padesát tisíc. ,,Zaspal jsem patrně a na mne zapomněli,“
pomyslil si Štěpán Arkáďjevič. I počal se rozhlížeti, počal se
poptávati, a koncem zimy si vyhlédl velmi pěkné místečko.
Zasadil se o jeho získání zprva z Moskvy prostřednictvím tetiček,
strýčků a známých, později pak, když záležitost ta dozrávala,
vypravil se sám na jaře do Petrohradu. Byla to jedna z těch
teploučkých sinekur s různými důchody od tisíci do padesáti tisíc
rublů ročních příjmů, jež se v posledních letech značně rozmno-
žily. Bylo to místo člena zastupujícího komitét sjednocených
agentur při vzájemném úvěrním ústavě jižních železných drah a
bankovních podniků. Místo ono, jako všechna podobná místa,
vyžadovalo tolik obšírných vědomostí a tolikeré činnosti, že těžko
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bylo nalézti člověka, jenž by všechny takové schopnosti spojoval
ve své osobě. A poněvadž tedy nebylo naděje, že by se nalezl
Člověk, jenž by oplýval všemi těmi vlastnostmi, shledávalo se
přec jen výhodnějším, bude-li místo ono zastávati člověk poctivý,
než kdyby se dostalo člověku nepoctivému. A Štěpán Arkáďjevič
byl netoliko poctivý člověk (bez přízvuku na slově poctivý), nýbrž
i člověk poctivý (s přízvukem), s tím zvláštním významem, jaký
má ono slovo v Moskvě, když se řekne: pracovník poctivý, poctivý
spisovatel, poctivý žurnalista, poctivý úřad, poctivý směr, což
znamená nejen že člověk nebo úřad takový nedopouštějí se
ničeho nepoctivého, nýbrž že, vyžaduje-li toho potřeba, píchnou
bez rozmýšlení do vosího hnízda, třebas to bylo hnízdo vládní.
Štěpán Arkáďjevič pohyboval se v Moskvě v těch kruzích, kde
onomu slovu rozuměli právě v tom smysle, v kruzích oněch byl
pokládán za člověka poctivého a proto měl na nové místo více
práv než jiní.

Místo to přinášelo od sedmi do desíti tisíc rublů ročně, a
bylo tím výhodnější, že je mohl Oblonský zaujati, aniž se mu
bylo vzdáti svého státního úřadu. Místo ono záviselo od dvou
ministrů, od jedné dámy a od dvou židů; všechny ty osoby, ač
už byly trochu připraveny, měl Štěpán Arkáďjevič v Petrohradě
navštíviti. Mimo to slíbil sestře Anně, že vymůže od Karenina
určitou odpověď v otázce rozvodu. Vyprosiv tedy od Dolli
padesát rublů na cestu, odejel do Petrohradu.

Sedě v kabinetě u Karenina a poslouchaje jeho náhledy o
příčinách špatného stavu ruských financí, vyčkával jen příhodný
okamžik, až Alexěj Alexandrovič domluví, aby ihned promluvil o
své záležitosti a pak o Anně.

,,Ovšem, vše to je správné,“ prohodil, když Alexěj
Alexandrovič sňal pince-nez, bez něhož nemohl už čísti, a tázavě
pohlédl na svého bývalého švakra; „vše to je správné v
podrobnostech, ale zásadou našeho věku je přec jen — svoboda.“

„Ano, já však vystavuju novou zásadu, jež zahrnuje v sobě i
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zásadu svobody,“ odvětil Alexěj Alexandrovič,
pronášeje s důrazem slovo, ,zahrnuje‘ a nasazuje si opět pince-nez,
aby přečetl poznovu svému posluchači ono místo, v němž vykládá
svou zásadu.

Obrátiv několik listů krásně psaného rukopisu se širokými
okraji, přečetl znova místo, o němž mluvil.

„Nevzpírám se soustavě protekční z ohledů na jednotlivé
osoby, nýbrž vzhledem ku blahu obecnému — pro nižší třídy
právě tak jako pro vyšší,“ vykládal Alexěj Alexandrovič, pohlížeje
na Oblonského přes pince-nez. „Ale oni toho nemohou
pochopit, neboť mají na mysli pouze své osobní zájmy a dávají se
unášeti frázemi.“

Štěpán Arkáďjevič věděl, že když Karenin začne mluvit, co
dělají a smýšlejí oni, to jest ti, co odmítali jeho projekty a byli
proto původci všeho zla na Rusi, že se už blíží ke konci svých
výkladů; proto se vzdal nyní ochotně principu svobody a se vším
souhlasil, co tvrdil Karenin. Alexěj Alexandrovič umlkl,
probíraje se zádumčivé v rukopise.

„Ach, abych nezapomněl,“ zvolal Štěpán Arkáďjevič; „chtěl
jsem tě poprosit, abys při příležitosti, až uvidíš Pomorského, ztratil
za mne slovíčko, že bych velmi rád obdržel místo člena,
zastupujícího komitét sjednocených agentur při vzájemném
úvěrním ústavě jižních železných drah a bankovních podniků.“
Sáhodlouhý název vytouženého místa, tak blízkého jeho srdci,
byl Štěpánu Arkáďjeviči už zcela běžný a vyslovoval jej beze všeho
zajiknutí.

Alexěj Alexandrovič se ho otázal, v čem záleží působnost
onoho nového komitétu, a zamyslil se. Uvažoval, obsahuje-li
působnost nového komitétu něco, co by se příčilo jeho
projektům. Ale poněvadž působnost této nové instituce byla nad
míru složitá, a jeho projekty zasahohovaly do různých oblastí,
nemohl se okamžitě v tom vyznati a proto, snímaje pince-nez,
prohodil:
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„Rozumí se, že mu mohu říci; ale proč pak si vlastně přeješ
toho místa?“

„Služné je pěkné, do devíti tisíc, a mé prostředky…“
„Devět tisíc,“ opakoval po něm Alexěj Alexandrovič a

zasmušil se. Výška toho služného připomínala mu, že nově
zamýšlená působnost Štěpána Arkáďjeviče příčí se s této stránky
hlavní idei všech jeho projektů, jež směřovaly všechny k
šetrnosti.

„Shledávám a napsal jsem už o tom zprávu, že ty ohromné
platy za našich dnů jsou příznakem pochybeného ekonomického
směru naší správy.“

„Ale co pak si myslíš?“ namítl Štěpán Arkáďjevič. „Dejme
tomu, že ředitel banky dostává deset tisíc; vždyť on si je zaslouží.
Nebo inženýr dostává dvacet tisíc. Za to jaký zisk přinese věci,
které slouží. Na to nesmíš zapomenout.“

„Dle mého je služné platem za zboží a proto se má říditi
zákonem o nabídce a spotřebě. Odchytuje-li se však výška
služného od onoho zákona, jako na příklad, když vidím, že
vystoupí z technického ústavu dva inženýři, oba se stejnými
vědomostmi a schopnostmi, ale jeden dostane čtyřicet tisíc a
druhý se musí spokojiti se dvěma tisíci; anebo že společnost dělá
ředitelem banky s ohromným platem juristu nebo husara, kteří
nemají za mák odborných vědomostí: soudím, že se služné
naznačuje nikoli dle zákona o spotřebě a nabídce, nýbrž zrovna z
protekce. Je to zneužívání moci, vážné už samo sebou, a působící
škodlivě na státní službu. Mám za to…“

Štěpán Arkáďjevič vskočil však honem švakrovi do řeči.
„Ovšem; ale musíš uznati, že vstupuje v život nová instituce,

o jejíž prospěšnosti nemůže býti pochyby. Ať na ni pohlédneš
jakkoli, je to přec jen záležitost, vyplývající z nynějších životních
poměrů! Jedná se hlavně o to, aby se záležitost ta vedla poctivě,“
poznamenal Štěpán Arkáďjevič s důrazem na posledním slově.

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

266
www.eknizky.sk



Ale Alexěj Alexandrovič neměl ani zdání, co se rozumí v
Moskvě slovem poctivě.

„Poctivost je jen negativní vlastnost,“ prohodil Karenin.
,,Avšak prokážeš mně přece velikou službu,“ opětoval svou

prosbu Štěpán Arkáďjevič — „jetliže promluvíš s Pomorským,
tak, víš, za řeči…“

„Ale, vždyť se mi zdá, že to závisí spíše od Bolgarinova,“
namítl Alexěj Alexandrovič.

„Bolgarinov úplně souhlasí,“ odpověděl Štěpán Arkáďjevič,
začervenav se. Červenal se při vzpomínce na Bolgarinova proto,
že byl dnes ráno u známého toho železničního žida, a návštěva ta
zanechala v něm nepříjemnou vzpomínku.

Štěpán Arkáďjevič byl pevně přesvědčen, že věc, jíž se chtěl
věnovati, bylo nová, živá, poctivá; ale dnes ráno, když ho
Bolgarinov nechal patrně schválně čekat dvě hodiny v přijímacím
pokoji spolu s ostatními žadateli, pocítil náhle, že mu není volno.

Ať už mu nebylo volno proto, že on, potomek Rjurikův,
kníže Oblonský, čekal dvě hodiny v předsíni u žida, anebo proto,
že se poprvé za svého života odchýlil od pravidla svých předků,
kteří sloužili vždy jen státu, a vstupoval nyní na novou dráhu, ale
jisto jest, že mu bylo velice nevolno. Po ty dvě hodiny, co čekal
u Bolgarinova, směle se procházeje po pokoji, hladě své licousy
a dávaje se do řeči s ostatními žadateli, při čemž si vymýšlel vtip,
jak antichambroval u žida, tajil opatrně před sebou i před jinými
nepříjemný cit, jejž zakoušel.

Ale po celou tu dobu mu bylo nevolně a byl mrzut, aniž sám
věděl proč. Snad proto, že se mu vtip nijak nedařil, aneb snad i
z jiné příčiny. Když ho konečně Bolgarinov velice uctivě přijal s
tajenou ovšem radostí, že ho mohl ponížiti, a jeho prosbu skoro
odmítl, snažil se Štěpán Arkáďjevič, aby na to co možná nejdřív
zapomněl. Nyní pak si poprvé na to vzpomněl a začervenal se.
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XVIII.

„Nyní mám ještě jednu záležitost, víš už, jakou. Týče se Anny,“
pravil Štěpán Arkáďjevič pro kratinké pomlčce, když byl se sebe
setřásl onen nepříjemný dojem. —

Jakmile Oblonský vyslovil jméno Anny, tvář Alexeje
Alexandroviče úplně se změnila: místo nedávné Živosti zaujala na
ní únava a mdloba.

„Čeho si vlastně přejete ode mne?“ otázal se Oblonského
obraceje se v křesle a skládaje svůůj pince-nez.

„Rozhodnutí, nějakého rozhodnutí, Alexěji Alexandroviči.
Obracím se k tobě nyní („ne jako k uraženému muži“ chtěl říci
Oblonský, ale boje se, aby tím nepokazil svou věc, užil jiných
slov:) ne jako k státníkovi (což se ovšem hodilo, jako pěst na oko),
nýbrž prostě ako k člověku, a sice k dobrému člověku a křesťanu.
Měl bys míti s ní slitování,“ dodal ještě.

„Proč vlastně?“ optal se tiše Karenin.
„Vůbec politovati jí. Kdybys ji viděl, jako já — ztrávil jsem s

ní celou zimu — slitoval bys se nad ní. Její postavení je hrozné,
ano, vskutku hrozné.“

„Já měl za to,“ odvětil Alexěj Alexandrovič tenčím, skoro
písklavým hlasem, „že Anna Arkáďjevna dosáhla všeho, čeho si
přála.“

„Ach Alexěji Alexandroviči, pro Boha, zanechme
rekriminac! Co se stalo, to se stalo, a ty víš, čeho si přeje a nač čeká
— na rozvod.

„Já však měl za to, že Anna Arkáďjevna nečiní nároků na
rozvod v tom případě, když činím podmínkou, aby syn zůstal
mně. Odpověděl jsem jí v tom smysle a myslil jsem, že věc je tím
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vyřízena. Já aspoň ji mám za vyřízenou,“ řekl Alexěj Alexandrovič
písklavým hlasem. —

„Jen pro Boha se nerozhorluj,“ chlácholil ho Štěpán
Arkáďjevič, dotýkaje se rukou jeho kolena. „Věc není
dosud vyřízena. Dovolíš-li mně rekapitulovat, měla se věc takto:
Když jste se rozešli, byl jsi vznešeným, jak jen může člověk býti
velikodušným; vrátil jsi jí všechno — svobodu, ba i rozvod. Ona
si toho uměla vážiti. Ne, nemysli si. Opravdu si toho uměla vážiti.
A sice v takové míře, že v první chvíli, uznávajíc, že se proti tobě
prohřešila, nerozvážila a ani nemohla všeho rozvážiti. Tehdáž se
zřekla všeho. Ale skutečnost a čas ukázaly, že její postavení je
neobyčejně trapné a zhola nemožné.

„Život Anny Arkáďjevny mne nemůže zajímati,“ přerušil ho
Alexěj Alexandrovič, zdvihnuv obočí.

„Dovol mně o tom pochybovat,“ namítl mu měkce Štěpán
Arkáďjevič. „Její postavení je trapné pro ni, a výhody to nemůže
přinésti nikomu. Zasloužila si toho, řekneš snad. Ví to a proto tě
neprosí, říká přímo, že tě nesmí za nic prositi. Ale já a celé naše
příbuzenstvo, my všichni, kteří ji milujeme, žádáme, prosíme tě.
Proč se má trápit? Bude někomu proto snáze?“

„Dovolte, vy hledíte tuším na věc tak, jako bych vinným byl
já,“ namítl Alexěj Alexandrovič.

„Ale ne, dokonce ne, jen mně rozuměj,“ zvolal Štěpán
Arkáďjevič, dotýkaje se opětně jeho ruky, jakoby byl přesvědčen,
že takové dotknutí obměkčí švakra. „Tvrdím jen tolik: její
postavení je trapné, a ty je můžeš učiniti snesitelnějším a přece
ničeho při tom neztratíš. Zařídím ti to všechno tak, že ani
nezpozoruješ. Vždyť jsi přece slíbil.“

„Můj slib měl platnost jen tehdá. Pak jsem měl za to, že otázka
o synovi rozhodla už onu záležitost. Mimo to jsem se nadál, že
Anna Arkáďjevna bude míti s důstatek velkomyslnosti…“ jedva
mluvil třesoucími se rty pobledlý Alexěj Alexandrovič.

„Anna skládá vše na tvoji velkomyslnost. Žádá tě a prosí tě
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jen za jediné: abys jí pomohl z toho nesnesitelného postavení, ve
kterém se nyní nachází. Syna si už nežádá. Alexěji Alexandroviči
! Tys dobrý člověk. Vmysli se na okamžik v její postavení. Otázka
rozvodu je pro ni v nynějším postavení otázkou života a smrti.
Kdybys byl dříve nesliboval, smířila by se se svým stavem a zůstala
by ve vsi. Ale ty jsi slíbil, ona ti dopsala a přestěhovala se do
Moskvy. A hle v Moskvě, kde každé setkání se známým je pro
ni nožem do srdce, tráví už šest měsíců a den ode dne čeká na
tvé rozhodnutí. Vždyť to je totéž, jako odsouzeného k smrti
ponechali šest měsíců s oprátkou na krku a slibovati mu, že snad
dostane milost, ale snad také že bude pověšen. Slituj se nad ní, a
já jsem hotov všechno uspořádat… Vos scrupules .. .“

„Já nemluvím o tom, o tom …“ vskočil mu s ošklivostí do řečí
Alexěj Alexandrovič. „Vždyť však může býti, že jsem slíbil něco,
co jsem neměl právo slibovati.“

„Tedy bereš svůj slib nazpět?“
„Nikdy jsem se neodříkal od splnění toho, co je možno. Ale

nyní potřebuju čas, abych si rozvážil, na kolik je slib můj
možným.“

„Nikoliv, Alexěji Alexandroviči !“ zvolal Štěpán Arkáďjevič,
vyskočiv. „Nechci tomu věřiti! Ona je tak nešťastna, jak jen může
býti nešťastna žena, a ty jí nemůžeš odříci takové …“

„Na kolik bude můj slib možným: Vous professez ďetre un
libře penseur. Ale já, jako člověk věřící, nemohu u věci tak
důležité jednati proti zákonům křesťanství.“

„Vždyť ve křesťanských církvích, a na kolik vím, i u nás je
rozvod dovolen,“ namítl Štěpán Arkáďjevič. „Rozvod připouští i
naše církev. Vždyť vidíme.,..“

„Připouští, ale ne v takovém smysle.“
„Alexěji Alexandroviči ! Já tě nepoznávám,“ zvolal po krátké

pomlčce Oblonský. „Což’s to nebyl ty, jenž jsi všechno odpustil, a
což jsme toho neuznali? Což jsi to nebyl ty, jenž ponoukán citem
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ryze křesťanským, jsi byl ochoten obětovati všechno? Sám jsi řekl,
že se sluší vydali kabát, když berou košili, a nyní…“

Alexěj Alexandrovič se náhle zdvihl s křesla a celý bledý,
s třesoucími se čelistmi a písklavým hlasem zvolal: „Prosím vás,
prosím, abyste přestal mluviti… mluviti o té věci.“

„Ale ne! Nu odpust, odpust mi, jestliže jsem tě zarmoutil,“
omlouval se Štěpán Arkáďjevič, rozpačitě se usmívaje a podávaje
Kareninu ruku; „vždyt jsem jen jako posel vyřizoval, co mně bylo
uloženo.“

Alexěj Alexandrovič mu podal svou ruku, zamyslil se a řekl:
„Musím to uvážit a poohlédnout se po některých pokynech.

Pozejtří vám dám určitou odpověď,“ dodal po krátkém
rozvažování.
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XIX.

Štěpán Arkáďjevič chtěl už odejít, když přišel Koměj oznámit:
„Sergěj Alexějevič!“
„Kdo je to Sergěj Alexějevič?“ chtěl se ptát Štěpán

Arkáďjevič, ale hned si vzpomněl.
„Ach Serěžal“ zvolal. „Sergěj Alexějevič! Já jsem myslil, že

to ředitel departementu. A vždyt mne Anna prosila, abych se na
něho podíval,“ vzpomněl si Oblonský.

Připamatoval se nyní ostýchavý, žalostný výraz Annin, když
mu před jeho odjezdem pravila: „Ty ho zajisté uvidíš. Hled se
dovědět do podrobna, kde se nachází, kdo je při něm. A Stivo..
. kdyby bylo možná! Vždyt je možno?“ Štěpán Arkáďjevič se
domyslil, co značilo ono, „kdyby bylo možná“. Kdyby bylo možno
zaříditi rozvod tak, aby syn připadl jí… Nyní už věděl Štěpán
Arkáďjevič, že na to není ani pomyšlení, ale přec byl rád, že spatří
synovce.

Alexěj Alexandrovič připomněl švakrovi, že před synem
nikdy se nemluví o jeho matce, a že ho tedy prosí, aby se ani
slovem o ní nezmiňoval.

„Byl těžce nemocen po onom shledání s matkou, které jsme
nepředvídali,“ vypravoval Alexěj Alexandrovič. „Báli jsme se až o
jeho život. Ale rozumné léčení a mořské koupele v létě popravily
jeho zdraví, a nyní jsem ho dal na radu lékařovu do školy.
Vskutku vliv spolužáků působí na něho velmi dobře, je nyní zcela
zdráv a pěkně se učí.“

„Jak vyrostl! Vskutku není více Serežou, nýbrž celý Sergěj
Alexějevič!“ zvolal radostně překvapen Štěpán Arkádjevič,
pohlížeje na ztepilého, ramenatého chlapce v modrém kabátku
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a dlouhých kalhotách, směle a rázně vstupujícího do komnaty.
Hoch vypadal zdravě a vesele. Poklonil se strýci jako cizímu
člověku, ale tu teprve ho poznal, zapýřil se a honem se odvrátil,
jakoby ho byl někdo urazil nebo pohněval. Pak přistoupil k otci
a podal mu svůj denník, v němž bylo třídním učitelem zapsáno,
jaké známky obdržel ve škole za uplynulého týdne.

„Nu to je jakž takž,“ prohodil otec. „Můžeš jíti.“
„Zhubeněl trochu a vyrosť, přestal býti dítětem, a stal se

chlapcem. To mám velice rád,“ pravil Štěpán Arkáďjevič.
„Pamatuješ-li se pak na mne?“

Chlapec se bystře ohlédl na otce.
„Pamatuju, mon oncle,“ odpověděl, vzhlédnuv na strýce a

zase sklopil oči.
Strýc pokynul chlapci a vzal ho za ruku.
„Nu, pověz, jak se ti daří ve škole?“ oslovil ho, neboť by se byl

rád dal s ním do řeči, ale nevěděl, kudy do toho.
Chlapec se červenal a neodpovídal, táhna opatrně svou ruku

z ruky strýcovy. Jakmile Štěpán Arkáďjevič vypustil jeho ruku,
vzhlédl tázavě na otce, a jako pták, vypuštěný z klece, odešel
hbitými kroky z komnaty.

Byl tomu již rok, co spatřil Serěža naposled svoji mater. Od
těch dob nezaslechl o ní ani slovíčka. Toho roku byl dán do školy,
kde poznal a zamiloval si spolužáky. Ty sny a vzpomínky na
matku, následkem jichž se po posledním shledání s ní roznemohl,
nyní ho víc už nezajímaly. Když k němu náhodou zalétly,
zapuzoval je pečlivě, neboť se za ně styděl, maje za to, že se sluší
leda děvčatům, ne však chlapci, jenž má už spolužáky. Věděl, že
mezi otcem a matkou vznikl nesvár, jehož následkem bylo, že se
rozešli, věděl, že je mu souzeno, zůstávati při otci, a hleděl, aby k
myšlence té přivykl.

Setkání se strýcem, jenž byl velmi podoben jeho matce, ho
mrzelo, poněvadž v něm probudilo právě ty vzpomínky, jež měl za
neslušné pro chlapce. Bylo mu to tím nepříjemnější, že z několika
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slov, jež zaslechl, dokud čekal za dveřmi, a zejména ze tváře
(otcovy a strýcovy se domyslil, že asi mluvili spolu o ijeho matce.
Aby pak nemusil viniti otce, s nímž žil a od něhož závisel, a hlavně
aby se nestal citlivůstkářem, což se mu zdálo ponižujícím, vyhýbal
jse onomu strýci, jenž přijel, aby rušil jeho klid, a hleděl
nepřemýšleti o té, na niž ho pamatoval.

Ale když Štěpán Arkáďjevič vyšel hned na to z kabinetu
Alexěje Alexandroviče, a spatřiv Serežu na schodech, zavolal ho
k sobě a optal se ho, co dělává ve škole v době odpočinku, dal se
hoch, když neviděl podle sebe otce, se strýcem do řeči.

„Hrajeme si nyní na železnici,“ odpověděl na otázku
strýcovu. ,,To se hraje tak: dva si sednou na lavici, to jsou
cestující. Jeden si před ně na lavici stoupne. Pak se všichni
připřáhnou, bud rukama, nebo třebas i řemeny, a jedou skrze
všechny sály. Dvéře se už napřed otevrou. Ale býti konduktorem
je při tom velmi těžko.“

„To je ten, co na lavici stojí?“ prohodil Štěpán Arkáďjevič s
úsměvem.

„Ano. K tomu je třeba smělosti a obratnosti, zejména, když
náhle zastaví, nebo někdo klopýtne.“

„Mimi, to není žert,“ přisvědčoval Štěpán Arkáďjevič, zíraje
soustrastně v jeho živé, matčiny oči, už ne dětské, ne zcela
nevinné. Ačkoli slíbil Alexěji Alexandroviči, že se chlapci
nezmíní o matce, přece se nezdržel.

„Pamatuješ-li se pak na mateř?“ optal se ho nenadalo.
„Ne, nepamatuju,“ zvolal spěšně Sereža, pak se začervenal do

tmava a sklopil oči. Více z něho nevynutil strýc ani slova.
Za půl hodiny nalezl vychovatel svého chovance na

schodech a dlouho nemohl poznati, zlobí-li se, nebo pláče.
„Bezpochyby jste se uhodil, když jste spadl?“ mínil

vychovatel. „Říkal jsem vám, že je to nebezpečná lira. Musím to
říci řediteli.“
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„Kdybych se uhodil, nikdo by toho nepoznal. Za to vám
ručím.“

„Co je vám tedy?“
„Nechte mne! Pamatuju-li se, nebo ne… Co je mu do toho?

Nač se mám pamatovat? Nechte mne na pokojil“ vyzýval nyní už
no vychovatele, nýbrž celý svět.
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XX.

Štěpán Arkáďjevič v Petrohradě, jak obyčejně, času zbytečně
netratil. Kromě záležitostí, jež mu zde bylo vyříditi, totiž rozvodu
sestřina a svého místa, hledal v Petrohradě osvěžení po
Moskevské dusnotě, jak se vyjadřoval.

Moskva, nehledě na její cafés chantans a omnibusy, byla
přece jen hnijícím bahnem. Štěpán Arkáďjevič to vždy pociťoval.
Když prožil nějaký čas v Moskvě, zejména ve své rodině, cítil v
sobě pokaždé duševní úpadek. Když se zdržoval po delší dobu
v Moskvě, stávalo se mu, že si počal bráti k srdci výčitky a
rozmrzelost
ženinu, zdraví a vychování dětí a různé nepatrné zále. žitosti
úřadní; ano znepokojoval se i tím, že měl dluhy. Ale sotva že
přijel do Petrohradu a strávil nějaký čas v kruhu, v němž se tam
obyčejně pohyboval, kde se žilo, totiž opravdu žilo a ne živořilo,
jako v Moskvě, hned mizely a tály všechny ony nepříjemné
myšlenky, jako vosk na ohni.

Žena?… Právě dnes mluvil s knížetem Čečenským. Kníže
Čečenský měl ženu a děti — vzrostlé již syny pážata; kromě toho
měl však ještě jinou nezákonnou rodinu, kde měl také děti. Ač
první jeho rodina byla velmi hodná, přece se kníže Čečenský cítil
šťastnějším ve kruhu druhé rodiny. Brával svého nejstaršího syna
s sebou do své druhé rodiny a vypravoval Štěpánu ArkáďjeviČi,
že to shledává užitečným prostředkem pro rozvoj synův. Co by na
to řekli v Moskvě?“

Děti?… V Petrohradě děti nepřekážejí otcům žiti. Děti se
vychovávaly v ústavech a podobný nesmyslný názor na
vychování, jaký se počíná šířiti v Moskvě — na příklad u Lvových
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— že dětem patří veškerá rozkoš života a rodičům jen práce a
starosti, byl v Petrohradě nemožností. Zde si byli vědomi, že
člověk je povinen žíti pro sebe, jak má žiti vzdělaný člověk.

Úřad?… Ani úřad zde nebyl tím tuhým, nemilosrdným
řemenem, za který táhli v Moskvě; zde stálo za to sloužiti. Setkání,
úsluha, vtipné slovíčko, umění provozovali v různých domech
všelijaké žerty — a člověk učinil najednou kariéru, jako na př.
Brjancev, s nímž se Štěpán Arkáďjevič včera setkal a jenž byl nyní
jedním z nej vyšších úředníků. Taková služba už stála za to.

Zvláště však konejšivě působily na Štěpána Arkáďjeviče
petrohradské názory na peněžní záležitosti. Bartňanský, jenž
podle toho, jak žil, utrácel ročně aspoň padesát tisíc, řekl mu o
tom včera pozoruhodné slovíčko.

Před obědem pravil Štěpán Arkáďjevič za řeči
Bartňanskému:

„Tys tuším dobře znám s Mordvinským; mohl bys mně
prokázat službu, kdybys ztratil u něho za mne slovíčko. Jde o
místo, jež bych rád zaujal. Clen zastupující agentury …“

„Ach, já to tak jako tak zapomenu.. . Ale řekni mně, prosím
tě, že se ti tak chce těch železničních tahanic se židy?… Ať na to
hledíš, jak chceš, je to přec jen ostuda.“

Jemu Štěpán Arkáďjevič neřekl, že je to instituce vyplývající
ze životních poměru; Bartňanský by mu beztoho nerozuměl.

„Peníze potřebuju; nemám čím žíti.“
„Ale žiješ?“
„Žiju, ale dluhy.“
„Ale jdi? Mnoho?“ zvolal soustrastně Bartňanský.
„Velmi mnoho, dvacet tisíc.“
Bartňanský se vesele zasmál.
„Ó šťastný člověče!“ zvolal. „Já mám půldruhého milionů

dluhů, nemám nic, a jak vidíš, dá se přec ještě žíti!“
Štěpán Arkáďjevič přesvědčil se o této pravdě nejen ze slov,

nýbrž i ze skutků. Živachov měl tři sta tisíc dluhů a jmění ani
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kopejky. A přece žil, a jak ještě! Hraběti Krivcovu dávno už
všichni odzpívali a přece si vydržoval dvě. Petrovský utratil pět
milionů a žil stále stejně; byl k tomu ještě v ministerstvě financí a
dostával dvacet tisíc služného. Ale kromě toho působil Petrohrad
na Štěpána Arkáďjeviče příjemně i fysicky. Vždy tam zmládnul.
V Moskvě hověl leckdy už stáří, zdřimnul si po obědě, protahoval
se, na schody stoupal krokem a těžce si oddychoval, nudil se ve
společnosti mladých dam a na plesích netančil. V Petrohradě však
se cítil vždy o deset let mladším.

Zakoušel v Petrohradě totéž, co mu teprve včera sděloval
šedesátiletý kníže Petr Oblonský, jenž se právě byl vrátil z ciziny.

„My tu neumíme žít,“ stýskal si Petr Oblonský. „Co tomu
řekneš; strávil jsem léto v Badeně, a cítil jsem se tam, nu, opravdu,
zcela mladým člověkem. Shlédnu mladou dívku, ihned
myšlenky… Naobědváš se, trochu se napiješ — síla, bodrost. Přijel
jsem do Ruska — musil jsem jeti k ženě, k tomu ještě do vsi —
ani neuvěříš, za dvě neděle jsem oblékl župan a přestal jsem se
k obědu oblékat. Kdež tu pomýšlet na mladoučké! Stal jsem se
kmetem. Zbývá jen pomýšleti na spásu duše. Dojel jsem si do
Paříže — zas jsem se sebral.“

Štěpán Arkáďjevič pociťoval týž rozdíl, jako Petr Oblonský.
V Moskvě tak scházel, že opravdu, kdyby tam prožil delší dobu,
přišel by snad až na (myšlenky o spáse duše. V Petrohradě však
cítil, že se stává zase pořádným člověkem.

Mezi kněžnou Betsy Tverskou a Štěpánem Arkáďjevičem
panoval ode dávna velice podivný poměr. Štěpán Arkáďjevič
Vždy se jí žertem dvoříval a říkával jí při tom, ovšem také žertem,
velmi neslušné věci, věda, že se jí to nejvíc líbí. Druhého dne po
své rozmluvě s Kareninem zajel k ní, a cítil se u ní tak mladým,
že ve svém žertovném dvoření a žvastu zašel, aniž se nadál, tak
daleko, že již nevěděl, jak se vyplésti, neboť Betsy se mu na
neštěstí nejen nelíbila, nýbrž přímo se mu protivila. Onen tón
ustálil se mezi nimi proto, že Oblonský se velice líbil jí. Byl proto
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velice rád, když přijela kněžna Mjahká, jež přerušila jejich
rozmluvu mezi čtyrma očima.

„Ach, vy jste tu také?“ zvolala kněžna, když ho spatřila. „Nu,
co dělá vaše ubohá sestra? Nehledte tak na mne,“ namítla
Oblonskému. „Od té doby, co se na ni vrhli všichni ti, kteří jsou
stotisíckrát horší než ona, shledávám, že učinila velmi dobře.
Nemohu odpustiti Vronskému, že mi nedal znát, když byla v
Petrohradě. Byla bych k ní přijela a všude bych s ní jezdila. Budte
tak laskav, vyřiďte jí, jak ji mám ráda. Nu povídejte mně o ní.“

„Ano, její postavení je těžké, ona…“ počal vypravovali
Štěpán Arkáďjevič, jenž ve své duševní prostotě přijal za bernou
minci slova kněžny Mjahké: ,Povídejte mně o ní/ Kněžna mu dle
svého obyčeje vskočila ihned do řeči a jala se vypravovati sama.

„Anna učinila to, co dělají všechny, vyjma mne, ale tají to;
ona však nechtěla klamat a učinila výborně. A ještě lépe učinila,
že nechala toho poloblbého vašeho švakra. Odpusťte mně,
prosím. Všude mluvili, že je moudrý, moudrý, jen já jsem stále
tvrdila, že je hlupák. Nyní, když se spojil s Lidií Ivanovnou a s
Landauem, tvrdí už všichni, že je poloblbý, a ačkoli bych ráda
měla své zvláštní mínění, v tomto případě musím souhlasiti.“

„Ale povězte mně, prosím vás,“ obrátil se k ní Štěpán
Arkáďjevič, „co to vlastně znamená? Včera jsem byl u něho v
záležitosti sestřině a žádal jsem ho za rozhodnou odpověď.
Odpovědi jsem však neobdržel. Řekl mně, že to uváží a dnes ráno
jsem místo odpovědi dostal pozvání na dnešní večer k hraběnce
Lidii Ivanovně.“

„Inu ovšem, ovšem!“ s radostí zvolala kněžna Mjahká.
„Budou se ptáti Landaua, co tomu řekne?“

„Kterak Landaua? Proč? Co je to za Landau?“
„Jakže, vy neznáte Jules Landau le fameux, Jules Landau, le

clairvoyant? On je také poloblbý, ale od něho závisí osud vaší
sestry. Tak vida, to jsou následky, žije-li člověk v provincii. Vy
nemáte o ničem tušení. Landau, abych vám tedy řekla, byl

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

280
www.eknizky.sk



commis v jednom pařížském obchodě a přišel k lékaři. V
přijímacím pokoji u lékaře usnul a ze spaní počal nemocným
udíleli rady. Rady vám ku podivu. Potom — Jiří Meledinského,
toho nemocného, znáte ? — tedy jeho žena věděla o Lan- dauovi
a povolala ho k mužovi. Léčí nyní její muže. Dle mého mínění
pranic mu nepomohl, jeť stále bez vlády, jako byl, ale oni v něho
věří a vozí ho všude s sebou. Tak ho přivezli sem do Ruska. Zde
se na něho všichni vrhli a on nyní všechny léčí. Hraběnku
Bezzubovu vyléčil, a ona si ho tak zamilovala, že ho přijala za
vlastního.“

„Jak to za vlastního?“
„Tak za vlastního. Není už nyní prostý Landau, nýbrž hrabě

Bezzubov. Ale o to se nejedná. Lidie — já ji velice miluju, ale ona
nenosí hlavu na místě — toť se rozumí, vrhla se nyní na milého
Landaua a bez něho nerozhodují ničeho ani ona, ani Alexěj
Alexandrovič, a proto se osud vaší sestry nachází nyní v rukou
toho Landaua, jináče hraběte Bezzubova.“
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XXI.

Po znamenitém obědě u Bartňanského a značném množství
vypitého koňaku vstupoval Štěpán Arkáďjevič ke hraběnce Lidii
Ivanovně, málo jen zmeškav naznačenou mu hodinu.

„Kdo je ještě u hraběnky? Francouz?“ ptal se Štěpán
Arkáďjevič portýra, všimnuv si známého mu svrchníku Alexěje
Alexandroviče, a podivného, dětinského svrchníku se sponkami.

„Alexěj Alexandrovič Karenin a hrabě Bezzubov,“ odvětil
přísně portýr.

„Kněžna Mjahká tedy uhádla,“ pomyslil si Štěpán
Arkáďjevič, stoupaje po schodech. „Ku podivu! Ale neškodilo
by seznámiti se s ní. Mát ohromný vliv. Kdyby řekla slovo
Pomorskému, pak by to bylo jisté.“

Na ulici bylo ještě světlo, ale v malém saloně hraběnky Lidie
Ivanovny byly už spuštěny záclony a lampy byly rozžaty.

U okrouhlého stolu pod lampou seděla hraběnka Lidie
Ivanovna s Alexějem Alexandrovičem, a tiše o něčem
rozmlouvali. Na druhém konci salonu stál u stěny nevysoký,
hubený člověk s ženskou pánví, s vyhnutýma v kolenou nohama,
neobyčejně bledý, hezký, s krásnýma, zářícíma očima a dlouhými
vlasy, vinoucími se po límci kabátu, a díval se na podobizny.
Štěpán Arkáďjevič pozdravil hostitelku a Alexeje Alexandroviče
a bezděky pohlédl ještě jednou na neznámého člověka.

„Monsieur Landau!“ obrátila se k onomu hraběnka tak
něžně a opatrně, až to Oblonského překvapilo, i představila mu
ho.

Landau se hbitě ohlédl, přistoupil k Oblonskému, usmál se,
položil na podanou mu ruku Štěpána Arkáďjeviče svoji
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nehybnou, vlhkou ruku a hned zas odešel a prohlížel si dále
podobizny. Hraběnka a Alexěj Alexandrovič pohlédli významně
na sebe.

„Velice mne těší, že vás vidím, zvláště dnes,“ promluvila
hraběnka Lidie Ivanovna, ukazujíc Štěpánu Arkáďjeviči na křeslo
vedle Karenina.

„Představila jsem vám ho jako Landaua,“ mluvila dále
tichým hlasem, pohlédnuvši na Francouze a hned potom na
Alexěje Alexandroviče. „Ale jeho vlastní příjmení jest hrabě
Bezzubov, jak bezpochyby víte. Ale on nemá ten titul rád.“

„Ano, slyšel jsem,“ odvětil Štěpán Arkáďjevič. „Praví se, že
úplně uzdravil hraběnku Bezzubovu.“

„Byla dnes u mne. Je mně jí tak líto!“ obrátila se hraběnka k
Alexěji Alexandroviči. „To rozloučení je pro ni hrozné. To je pro
ni nesnesitelná rána!“

„A on vskutku odjíždí?“ ptal se Alexěj Alexandrovič.
„Ano, jede do Paříže. Včera se mu ozval hlas,“ sdělovala

hraběnka Lidie Ivanovna, hledíc na Štěpána Arkáďjeviče.
„Ach hlas!“ podivil se Oblonský, jenž seznával, že v této

společnosti musí býti co možná opatrným, protože se tu děje,
anebo má díti cosi neobyčejného, k čemu se mu dosud ještě
nedostávalo klíče.

Nastala okamžik pomlčka, načež hraběnka Lidie Ivanovna,
jakoby přecházela ke hlavnímu předmětu řeči, oslovila s jemným
úsměvem Oblonského.

„Znám vás dávno a těší mne, že vás mohu poznati blíže. Les
amis de nos amis sout nos amis. Ale, aby člověk mohl býti
přítelem, musí se vmýšleti ve stav přítelovy duše; ale mám tušení,
že toho nečiníte vzhledem k Alexěji Alexandroviči. Rozumíte
mně, o čem mluvím,“ pravila zdvihajíc své půvabné, zádumčivé
oči.

„Částečně, paní hraběnko, chápu, že postavení Alexeje
Alexandroviče …“ odpověděl Oblonský, jenž vlastně nerozuměl
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dobře, co chtěla hraběnka říci, a proto se snažil mluviti
neurčitými frázemi.

„Nejde o změnu vnější,“ pravila vážně hraběnka Lidie
Ivanovna, sledujíc zamilovanýma očima Alexěje Alexandroviče,
jenž vstal a přistoupil k Landauovi. „Jeho srdce se změnilo; jemu
bylo dáno nové srdce, i bojím se, že jste se nevmyslil úplně v onu
změnu, jež se s ním stala.“

„To jest, ve hlavních rysech si mohu předstaiti onu změnu.
Bývali jsme vždycky dobrými přáteli a jsme i nyní…“ pravil Štěpán
Arkáďjevič, odpovídaje něžným pohledem na pohled hraběnčin,
a uvažuje při tom, se kterým z obou ministrů je známější, aby
věděl, jak ji prosit o přímluvu u toho, neb onoho.

„Změna, jež se s ním stala, nemůže umenšiti jeho citu lásky
k bližnímu; naopak, změna, jež se v něm stala, musí zvýšiti jeho
lásku. Ale bojím se, že mi nerozumíte. Nepřejete si čaje?“ otázala
se ho, ukazujíc očima na lokaje, podávajícího na podnose čaj.

„Ne zcela, paní hraběnko. Ovšem jeho neštěstí…“
„Ano, neštěstí, jež se mu stalo nejvyšším štěstím, když mu

bylo dáno nové srdce, jež se naplnilo jím,“ mluvila hraběnka,
pohlížejíc zamilovaně na Alexěje Alexandroviče.

„Myslím, že bude nejlíp, když ji požádám, aby promluvila s
oběma,“ uvažoval Štěpán Arkáďjevič.

„Ovšem, pani hraběnko,“ řekl hlasitě — „ale mně se zdá, že
ony změny jsou tak intimní, že nikdo, ba ani nejbližší člověk, o
nich rád nemluví.“

„Naopak ! Musíme mluvit a pomáhati si na vzájem.“
„Ó, o tom není pochyby; ale bývá takový rozdíl v

přesvědčení a při tom …“ pravil s líbezným úsměvem Oblonský.
„Ve věcech svaté pravdy nemůže býti rozdílu.“
„Ovšem, ovšem, ale…“ Tu se Štěpán Arkáďjevič zarazil a

umlk’. Pochopili, že je řeč o náboženství.
„Zdá se mi, že h(ned už usne,“ významným šeptem oznamoval

Alexěj Alexandrovič, přistoupiv k Lidii Ivanovně.
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Štěpán Arkáďjevič se ohlédnul. Landau seděl u okna se
skloněnou hlavou, opřen o opěradlo a lenoch křesla. Zpozorovav,
že na něho pohlížejí, zdvihl hlavu a usmál se dětinsky naivním
úsměvem.

„Nevšímejte si ho,“ radila Lidie Ivanovna a tiše přišoupla
křeslo Alexěji Alexandroviči. „Pozorovala jsem …“ začala cosi
vypravovati, když do salonu vstoupil lokaj se psaním. Lidie
Ivanovna rychle přečetla připis, a omluvivši se, taktéž rychle
napsala a odevzdala sluhovi odpověd, i vrátila se ke stolu.
„Pozorovala jsem,“ pokračovala v započatém vypravování, „že
Moskvané, zejména mužští, jsou k náboženství nejlhostejnější
lidé.“

„Ó ne, paní hraběnko. Mně se zdá, že Moskvané naopak se
těší pověsti, že jsou u víře nejpevnější,“ namítl Štěpán Arkáďjevič.

„Ale nakolik vím, vy patříte, bohužel, ke lhostejným,“
promluvil Alexěj Alexandrovič, obrátiv se s mdlým úsměvem k
Oblonskému.

„Jak je možná býti lhostejným!“ podivila se Lidie Ivanovna.
„Já vlastně nejsem ve vzhlede tom lhostejným, nýbrž

nacházím se ve stavu vyčkávacím,“ hájil se Štěpán Arkáďjevič,
usmívaje se svým nejlahodnějším úsměvem.

„Mám totiž za to, že pro mne nenadešla ještě doba po-
dobných otázek.“

Alexěj Alexandrovič a Lidie Ivanovna pohlédli na sebe.
„Nikdy nemůžeme vědět, nadešla-li pro nás doba nebo ne,“

namítl přísně Alexěj Alexandrovič. „Nemáme ani pomýšleli,
jsme-li připraveni, nebo nejsme: milost s výše neřídí se lidským
zdáním; nesestupuje nikdy na trudící se, ale sestupuje na
nepřipravené, jako na Saula.“

„Dovolte… Ne, ještě ne,“ prohodila Lidie Ivanovna, jež byla
zatím pozorovala jednání Francouze. Landau vstal a přistoupil k
nim.

„Dovolíte mně poslouchat?“ otázal se Lidie Ivanovny.
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„Ovšem, já Vás jen nechtěla vytrhovat,“ pravila Lidie
Ivanovna, něžně na něho pohlížejíc. „Přisedněte k nám.“

„Člověk potřebuje jen nezavírat očí, nechce-li se zbavovat
světla,“ pokračoval Alexěj Alexandrovič.

„Ach, kdybyste znal to štěstí, které zakoušíme my, cítíce
neustále přítomnost Jeho ve své duši !“ horovala hraběnka Lidie
Ivanovna, blaženě se usmívajíc.

„Ale člověk se může cítiti leckdy neschopným, aby se vznesl
na takou výši,“ namítl Štěpán Arkáďjevič, jenž si byl vědom své
neupřímnosti, když uznává jakousi náboženskou výši a zároveň se
nechce přiznati ke své náboženské lehkomyslnosti před osobou,
kteráž mu svou přímluvou u Pomorského může zajistiti želané
místo.

„To jest, vy chcete říci, že hřích mu v tom překáží?“
opravovala ho Lidie Ivanovna. „To je klamné mínění. Pro věřícího
není hříchu, hřích je už vykoupen. Pardon,“ zvolala pak, obracejíc
se k lokaji, jenž přinášel druhý přípis. Hraběnka jej přečetla a
poručila, aby vyřídil poslu, že „zítra u velkokněžny“. — „Pro
věřícího není hříchu,“ pokračovala, když lokaj odešel.

„Ovšem, ale Víra bez skutků jest mrtva,“ promluvil Štěpán
Arkáďjevič, jemuž přišla na mysl věta, jíž se
kdysi naučil z katechismu, při čemž svou nezávislost hájil pouhým
úsměvem.

„Vida, slova z epištoly apoštola Jakuba,“ ozval se Alexěj
Alexandrovič s tónem výčitky, jakoby se byl o věci té s Lidií
Ivanovnou nejednou už přel. „Kolik zla způsobil už nesprávný
výklad onoho místa! Nic tak neodpuzuje od víry, jako tento
výklad. Nemám skutků, tedy nemohu věřit. Ale to nikde nestojí.
Čte se pravý opak toho.“

„Namáhati se pro Boha, vyhledávati spasení duše tělesným
namáháním, postem,“ mluvila s ošklivostí a opovržením
hraběnka Lidie Ivanovna, „to jsou nesmyslné domněnky našich
mnichů … kdežto v písmě není nikde o tom řeči. To je mnohem
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snazší a prostší,“ dodala, hledíc na Oblonského s týmž úsměvem,
jímž dodávala u dvora mysli mladým dvorním slečnám, jež se z
ostýchavosti nemohly vpraviti v nové poměry.

„Jsme spaseni Kristem, jenž za nás vytrpěl, jsme spaseni
věrou,“ podotknul Alexěj Alexandrovič, schvaluje pohledem
slova hraběnčina.

„Vous comprenez Tanglais?“ optala se Lidie Ivanovna, a když
Štěpán Arkáďjevič přisvědčil, vstala a počala přebírati knihy na
poličce.

„Chci přečíst ,Safe and Happy‘, nebo ,Under the wing‘?“
vysvětlovala Kareninu, tázavě na něho vzhlédnuvši. Když našla,
co hledala, vrátila se na své místo a rozevřela knihu. „Je to
kraťoučké. Zde se popisuje dráha, na které si může člověk získati
víru a ono štěstí převyšující všechno na světě, jež naplňuje při
tom jeho duši. Člověk věřící nemůže býti nešťasten, protože není
sám. Však uvidíte.“ Chtěla se už dáti do čtení, když opět při-
šel lokaj. „Barozdina? Vyřiďte, že zítra ve dvě hodiny. Ano,“
prohodila hraběnka, založila prstem vyhledané místo v knize a
s povzdechem zahleděla se do neurčila zádumčivýma, krásnýma
očima. „Ano, tak působí pravá víra. Znáte Marii Saninu. Víte,
jaké neštěstí ji stihlo? Ztratila své jediné dítě. Byla na pokraji
zoufalství. A co myslíte? Nalezla onoho přítele a děkuje nyní
Bohu za smrt svého dítěte. Takové je štěstí, jež přináší víra!“

„Ano, to je nad míru…“ počal Štěpán Arkáďjevič, jenž byl
rád, že hraběnka bude číst a dá mu trochu se vzpamatovati. „Ne,
dnes už raději nebudu ji za nic prosit,“ pomyslil si; „jen jak se nyní
dostanu odsud, abych si neškodil.“

„Vám bude dlouhá chvíle,“ obrátila se hraběnka Lidie
Ivanovna k Landauovi. „Vy nerozumíte po anglicku. Ale není to
dlouhé.“

„O já budu rozumět,“ odvětil Landau s týmž úsměvem a
zavřel oči.
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Alexěj Alexandrovič a Lidie Ivanovna významně na sebe
pohlédli a hraběnka počala čísti.
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XXII.

Všechny ty podivné řeči, které zde slyšel, byly pro Štěpána
Arkáďjeviče učiněnou hádankou. Složitost petrohradského
života, jež ho vyváděla z moskevské ochablosti, působila na něho
vždycky způsobem povzbuzujícím. Složitost onu měl rád a
rozuměl jí v kruzích sobě blízkých a známých; v těchto sobě cizích
sférách byl však jako omámen, nemohl se v nich vyznat a proto
mu všechno bylo hádankou. Když poslouchal výklady hraběnky
Lidie Ivanovny a cítil, že Landau upírá na něho své krásné, naivní
nebo chytrácké — nemohl určitě říci jaké — oči, počínal ‚Štěpán
Arkáďjevič pociťovat jakousi zvláštní těžkost ve hlavě.

Nejrozmanitější myšlenky se mu proplétaly v hlavě. „Marie
Sanina je ráda, že jí umřelo jediné dítě … Ted by bylo příjemno
si zakouřit… Chce-li býti člověk spasen, třeba jen věřil; mnichové
nevědí, jak se to dělá, ale hraběnka Lidie Ivanovna ví… Proč jen
mám takovou těžkost v hlavě? Je to od koňaku, anebo snad proto,
že všechno tohle je přes příliš podivno? Vždyť jsem se, tuším,
až dosud nedopustil ničeho nezdvořilého. Ale na každý způsob
prosit už ji nemohu za nic. Povídá se, že nutí lidi, aby se modlili.
Aby tak mne počali nutit! To by už bylo příliš hloupé. Co to
čte za nesmysl; ale vyslovuje anglická slova dobře. Landau je prý
Bezzubov; jak pak může být Bezzubovem?“ Náhle Štěpán
Arkáďjevič pocítil, že jeho dolní čelist se počíná rozvírati, a že se
nemůže zdržeti zívnutí. Dělal, jakoby si opravoval vous, při čemž
zakryl zívnutí, a vzpřímil se. Ale hned za tím zpozoroval, že už spí
a začne hned chrápat. Vzpamatoval se právě v ten okamžik, když
hlas hraběnky Lidie Ivanovny vyslovil: „spí“.

Štěpán Arkáďjevič se ulekl, jsa si vědom viny, z níž byl
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usvědčen. Ale hned se uspokojil, když zpozoroval, že slovo „spí“
se neneslo k němu, nýbrž k Landauovi. Usnulí Francouz právě
tak, jako Štěpán Arkáďjevič. Jen že dřímota Štěpána Arkáďjeviče
by je urazila, jak si myslil (vlastně Oblonský si ani toho už
nemyslil, tak mu zde bylo všechno divné), kdežto dřímota
Landauova způsobila radost všem, zvláště pak hraběnce Lidii
Ivanovně.

„Mon ami,“ pravila Lidie Ivanovna, zdvihajíc opatrně vlečku
svých hedbávných šatů, aby nešustila, a ve svém rozčilení
nazývajíc Karenina ne už Alexějem Alexandrovičem, nýbrž mon
ami; „donnez lui la main. Vous voyez? Pst!“ obrátila se k
přicházejícímu opět lokaji. „Nikoho nepřijímat.“

Francouz spal, anebo dělal jakoby spal, položiv hlavu na
lenoch křesla, a vlažnou rukou, ležící na koleně, dělal slabounké
pohyby, jakoby něco chytal. Alexěj Alexandrovič vstal, chtěl jíti
opatrně, ale zavadil o stůl, a přistoupiv k Francouzovi, položil
svoji ruku do jeho ruky. Štěpán Arkáďjevič také vstal a otevřel oči
do kořán, aby procitl, jestliže spí, hleděl s jednoho na druhého.
Přesvědčil se, že nespí, že vše to je skutečností. I cítil, že se mu dělá
v hlavě stále hůř a hůře.

„Que la personne qui est arrivée la derniěre, celle qui
demande, qu’elle — sorte. Qu’elle sortě!“ promluvil Francouz,
neotevíraje očí.

„Vous m’excuserez, mais vous voyez … Revenez vers dix
heures, encore mieux, demain.“

„Qu’elle sortě!“ opakoval netrpělivě Francouz.
„C’est moi, n’est ce pas?“ A když na jeho otázku přisvědčili,

vyšel Štěpán Arkáďjevič po špičkách z pokoje, úplně zapomenuv,
že chtěl prositi Lidii Ivanovnu za přímluvu, zapomenuv i na
záležitost sestřinu a veden pouze touhou, aby byl co možná
nejdřív pryč, vyběhl jako z nakaženého domu na ulici a dlouho
rozmlouval a žertoval s drožkářem, jen aby se honem zase
vzpamatoval.
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Ve francouzském divadle, jehož zastal poslední jednání, a
potom v tatarské restauraci při šampaňském si Štěpán Arkáďjevič
trochu oddechl ve známých sférách. Ale nicméně po celý ten
večer nestál za mnoho.

Když se vrátil domů k Petru Oblonskému, u něhož se
ubytoval v Petrohradě, našel psaníčko od Betsy. Psala mu, že si
velice přeje dokončiti započatý rozhovor, a prosí ho, aby k ní přijel
zítra. Sotva že přečetl psaníčko a ušklíbl se nad ním, ozvaly se dole
pádné kroky lidí, nesoucích něco těžkého.

Štěpán Arkáďjevič se šel podívat. Byl to omladlý Petr
Oblonský. Byl tak opilý, že nemohl vyjíti na schody, ale když
spatřil Štěpána Arkáďjeviče, poručil, aby ho postavili na nohy,
chopil se ho za rameno, vrávoral s ním do jeho pokoje, a tam mu
počal vypravovali, jak strávil večer a za řeči usnul.

Štěpán Arkáďjevič klesl duchem, což se mu zřídka přiházelo,
a dlouho nemohl usnout. Na cokoli si vzpomněl, všechno bylo
protivné, ale nejprotivnějšími, zrovna hanebným jevil se mu nyní
večer u hraběnky Lidie Ivanovny.

Na zejtří obdržel od Alexěje Alexandroviče psaní, v němž
si tento co nej rozhodněji odepřel svolení k rozvodu. Oblonský
si domyslil, že na rozhodnutí Karenina mělo hlavní Vliv to, co
mluvil včera onen Francouz ve skutečném, nebo v líčeném sně.
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XXIII.

Má-li se učiniti v rodině nějaké vážné rozhodnutí, je k tomu
zapotřebí buď úplného rozladu mezi manžely, nebo souhlasu v
lásce. Je-li však poměr mezi manžely neurčitý, ani teplý, ani
studený, nedá se k ničemu vážnému přikročiti.

Mnohé rodiny zůstávají na starém místě, jež je dávno už
omrzelo, jen proto, že mezi manžely není ani úplného rozladu ani
souhlasu.

Moskevský život v parnu a prachu, když slunce svítilo už ne
jako na jaře, nýbrž jako v létě, když se všechny stromy v alejích
dávno už přioděly listím a jejich listy byly už pokryty prachem,
byl Vronskému i Anně nesnesitelným ; ale přece neodjížděli do
Vozdviženska, ač se dávno na tom byli usnesli, a zůstávali na dále
v Moskvě, jež je oba omrzela, jen proto, že za poslední doby nebylo
mezi nimi souhlasu.

Podrážděnost, jež je od sebe rozlučovala, neměla nijaké
vnější příčiny, a všechny pokusy o vysvětlení vzájemného jich
poměru nejen neodstraňovaly oné podrážděnosti, nýbrž ještě ji
zvětšovaly. Byla to podrážděnost
vnitrní, jež s její strany měla za základ mizení jeho lásky, s jeho
pak vlastní výčitky, že se k vůli ní uvedl v tak obtížnou situaci,
kterou ona místo aby ji činila snesitelnější, sama ještě ztěžovala.
Ani jeden, ani druhý nevysvětlili zřejmě příčiny své
podrážděnosti, ale vinili se navzájem, a při každé příležitosti
hleděli dokázati jeden druhému, že nemá pravdu.

Pro ni byl Vronský se všemi svými zvyky, myšlenkami,
snahami, s veškerou svou duševní i fysickou konstitucí jen jedno:
láska k ženě, a tato láska měla se dle jejího soudu soustřeďovati
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všechna na ní samotné. Jeho láska se zmenšila, tedy dle jejího
úsudku musila část té lásky přejiti na jiné, nebo na jinou ženu
— a Anna žárlila. Byla žárliva ne na určitou nějakou ženštinu,
nýbrž na zmenšení jeho lásky. Ježto se jí nedostávalo předmětu
žárlivosti, jala se jej hledati. Ze sebe nepatrnějších důvodů
přenášela svou žárlivost s jednoho předmětu na druhý. Tu byla
žárliva na ony hrubé ženštiny, s nimiž se ve společnosti svých
svobodných přátel tak lehko mohl scházeli; tu zase žárlila na dámy
vyšší společnosti, s nimiž se Vronský mohl stýkati; tu činila
předmětem své žárlivosti jakousi vybásněnou dívku, s níž se
Vronský, až přeruší svůj poměr k Anně, ožení. Tato poslední
žárlivost mučila ji nejvíce, a sice proto hlavně, že jí kdysi za
upřímné chvilky z neopatrnosti sám řekl, že jeho máť tak málo
ho zná, že si dovolila ho přemlouvati, aby se oženil s kněžnou
Sorokinou.

A jelikož byla žárliva, rozhorlovala se proti němu a
vyhledávala ve všem důvody pro své rozhorlení. Vinila ho vším,
co bylo těžkého v jejím postavení. Na jeho vrub stavila vše: i
trapný stav očekávání, jejž snášela v Moskvě, jakoby se nacházela
mezi nebem a zemí, i zdlouhavost a nerozhodnost Alexěje
Alexandroviče i svou osamělost, slovem všechno. Kdyby ji
miloval, rozumovala Anna, pochopil by obtíže jejího postavení a
pomohl by jí vybrati se z něho. I tím byl vinen, že bydleli nyní
v Moskvě, a ne na venkově. Vronskému nebylo možno zakopati
se po krk a žíti ve vsi, jak by si ona byla přála. Jemu bylo
nevyhnutelně potřebí společnosti a proto zavinil její nynější
nesnesitelné postavení, jehož obtíž nechtěl pochopiti. “Konečně i
tím byl vinen, že je na věky odloučena od syna.

Ba nepřinášely jí více klidu již ani ty řídké chvíle něžnosti, jež
se ob čas vyskytovaly: v jeho něžnosti domnívala se viděti nyní
jakýsi odstín spokojenosti a sebevědomí, čeho dříve nepozorovala
a co ji nyní dráždilo.

Setmívalo ‚se již. Anna, čekajíc na něho, až se vrátí od
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mládeneckého oběda, k němuž byl odejel, chodila samotná po
jeho kabinetě, kam nezaléhal tak hluk z ulice, a připomínala si ve
všech podrobnostech výrazy ze včerejší hádky. Začala urážlivými
slovy, jež jí z celé hádky nejvíce utkvěla v paměti, a postupovala
od nich nazpět, pátrajíc po příčině sváru, až se probrala konečně
k počátku rozmluvy. Dlouho nemohla věřiti, že by byla hádka
mohla vzniknou ti z takové nevinné, nikoho se vlastně
nedotýkající rozmluvy. A ve skutečnosti tomu bylo tak. Původem
všeho bylo, že se smál ženským gymnasiím, jež pokládal za
zbytečná, kdežto ona je hájila. Vyjádřil se při tom neuctivě o
ženském vzdělání vůbec a prohodil, že Hanna, Angličanka,
kterou protežovala Anna, nemá vůbec ‚zapotřebí znalosti fysiky.

To Annu podráždilo. Spatřovala v tom opovržlivou narážku
na své zaměstnání. I vymyslila si a pronesla takovou větu, která by
mohla býti dostatečnou odplatou za to, že jí ublížil.

„Neočekávám, že budete vzpomínati na mne a na mé city,
jako může vzpomínati jen milující člověk, ale nadála jsem se
aspoň delikátnosti,“ řekla mu Anna.

A vskutku slova ta se dotkla Vronského tak, až se začervenal
a odpověděl Anně cosi nepříjemného. Sama se již nepamatovala,
co mu na to řekla, ale tu prohodil Vronský na jakousi její
poznámku patrně z úmyslu, aby jí ublížil:

„Já si málo všímám vaší lásky k onomu děvčeti, máte pravdu,
neboť vidím, že ta vaše láska k ní není přirozená.“

Bezohlednost, s jakou rušil ten svět, jejž si s tolikerým
namáháním byla sestrojila, aby snáze mohla snášeti svůj obtížný
život; ta jeho nespravedlnost, se kterou ji vinil z přetvářky a
neupřímnosti, vzbouřila ji dokonce.

„Je mně velice líto, že je pro vás srozumitelným a přirozeným
jen to, co je dosti hrubé a materiální,“ zvolala Anna a odešla z
komnaty.

Když k ní Vronský přišel včera večer, nikdo se nezmínil o
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předešlém sváru, ale oba cítili, že svár je sice zahlazen, ale
nezmizel.

Dnes nebyl doma celý den, a myšlenka, že se s ním hněvá,
byla pro ni tak bolestna, a tak při ní vystupovala její osamělost, že
si wnínila na všechno zapomenout, odpustit a smířiti se s ním, že
si předsevzala viniti jen sebe a jeho ospravedlniti.

„Jsem sama vinna. Jsem předrážděna, jsem nesmyslně žárliva.
Smířím se s ním a pojedeme na venek. Tam budu zas klidnější,“
myslila si Anna.

„Není přirozená,“ napadlo jí náhle slovo, jež ji nejvíc urazilo
ne tak slovem, jako spíše jeho úmyslem, aby jí ublížil. „Vím, co
chtěl říci; chtěl říci, že je nepřirozeným milovati cizí dítě, když
nemiluju svého. Co on může rozumět lásce k dětem, mé lásce k
Serežovi, jehož jsem obětovala jemu k vůli? Ale ten úmysl, aby
mně ublížil! Ne, ne; on je zamilován do jiné ženy, jinak to býti
nemůže.“

Tu však zpozorovala, že místo aby se uspokojila, proběhla
znovu tolikrát už proběhnutý kruh myšlenek a že se vrátila k
předešlé podrážděnosti, i lekla se sama sebe. „Což by to nebylo
možná? Což bych nemohla vzíti vinu na sebe?“ pravila si a
započala opět znova. „On je pravdomluvný, čestný a miluje mne.
Já miluju jeho. Za několik dní budu rozvedena. Čehož ještě
potřebuju? Potřebuju klidu, důvěry; vezmu to tedy na sebe.

Ano, až nyní přijede, řeknu mu, že jsem neměla pravdu, ač
jsem vlastně měla pravdu, a pojedeme na venek.“

Aby o tom více nepřemýšlela a nepodlehla novému
podráždění, zazvonila a velela, aby jí přinesli kufry, do nichž
počala skládati věci, jež hodlala vzíti s sebou na vesnici.

V deset hodin se vrátil domů Vronský.
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XXIV.

„Nu co? Byli jste veselí?“ ptala se ho Anna, přicházejíc mu vstříc s
provinilým a pokorným výrazem na tváři.

„Jak obyčejně,“ odvětil Vronský, jenž z jednoho pohledu na
ni poznal, že se nachází zas jednou v dobré míře. Přivykl už k jejím
změnám, a dnes mu to bylo zvláště příjemno, protože i sám byl v
nepříjemném rozpoložení ducha.

„Co vidím! To si dám líbit!“ zvolal, ukazuje na kufry, stojící v
předsíni.

„Ano, je čas, abychom jeli. Jela jsem procházkou, a tak bylo
pěkně, že se mi zastesklo po vsi. Vždyť tebe zde nic nezdržuje?“

„Jen jedno přání mám. Já hned přijdu a promluvíme si o tom;
jen se převléknu. Poruč podali čaj.“

S těmi slovy odešel do svého kabinetu.
V těchto slovech „to si dám líbit“ bylo cosi urážlivého, jakoby

je asi pronesl k dítěti, jež se přestalo durdit; a ještě urážlivějším
zdál se jí rozdíl mezi její pokorností a jeho sebevědomým tónem.
Na okamžik pocítila v sobě, jak se v ní zdvihá touha zápasu; ale
přemohla se, potlačila onu touhu, a Vronský ji nalezl opět tak ve-
selou, jako dříve.

Když se k ní vrátil, vypravovala mu, z části připravenými už
slovy, jak strávila den a jaké má plány vzhledem k odjezdu.

„Hleď, na mne jakoby svátý Duch sestoupil,“ sdělovala mu.
„Proč máme čekati na rozvod zde? Není-li to jedno, zde nebo ve
vsi? Nemohu déle čekat. Nechci déle doufati, nechci už ani slova
slyšet o rozvodu. Rozhodla jsem se, že to nebude míti více vlivu
na můj život. Souhlasíš se mnou?“
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„Ó ano!“ prohodil Vronský, pohlédnuv nedůvěřivě na její
rozčilenou tvář.

„Co jste tam tedy dělali? Kdo tam byl?“ ptala se Anna po
krátké pomlčce.

Vronský jí vyjmenoval hosty. Oběd byl znamenitý, dostihy
veslařské a všechno ostatní bylo velmi hezké, ale v Moskvě se
nikdy neobejdou bez směšnosti. Přišla jakási dáma, učitelka
plování švédské královny, a představovala své umění.

„Jak? Plavala?“ zamrzela se Anna.
„V jakémsi červeném koupacím obleku, stará, ošklivá. Tak

kdy tedy pojedeme?“
„Co je to za hloupou myšlenku ! A co ona plave nějakým

zvláštním způsobem?“ ptala se dále Anna, neodpovídajíc na jeho
otázku.

„Pranic zvláštního. Proto povídám, že je to hrozně hloupé.
Tedy kdy míníš odejeti?“

Anna potřásla hlavou, jakoby z ní chtěla vypuditi
nepříjemnou myšlenku.

„Kdy pojedeme? Bože, čím dřív, tím líp. Zejtra nebudeme
ještě hotovi. Pozejtří.“

„Třebas… Ale počkej. Pozejtří je neděle, v ten den musím
býti u maman,“ pravil Vronský trochu zaražen, protože, jakmile
vyslovil jméno matky, pocítil na sobě ihned pronikavý,
nedůvěřivý pohled Annin. Jeho rozpačitost potvrdila Annino
podezření. Celá se zapýřila a odklonila se od něho. Nyní jí
netanula už na mysli učitelka švédské královny, nýbrž kněžna
Sorokina, jež bydlela nedaleko Moskvy na letním bytě spolu s
hraběnkou Vronskou.

„Můžeš ji navštíviti zítra?“ mínila Anna.
„Nejde to! Věci, pro které tam jedu, totiž plnomocenství a

peníze, nebudou zítra pohotově,“ odpověděl Vronský.
„Je-li tomu tak, tedy se vůbec odsud nevypravíme.“
„Proč pak?“
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„Později nepojedu. Buď v pondělí, nebo nikdy!“
„Z jaké příčiny?“ ptal se jakoby s podivením Vronský. „Vždyť

to nemá smyslu!“
„Tobě se to zdá nesmyslem, protože ti na mně nezáleží.

Nechceš se vmysliti v moje postavení. Jediné, co mne zde dosud
zajímalo, byla Hanna. Ty však tvrdíš, že je to přetvářka. Vždyť jsi
mi řekl včera, že nemiluju dceru, a při tom se tvářím, jako bych
milovala onu Angličanku, že se tedy přetvařuju; přála bych si
vědět, co mám zde dělat, aby se ti to zdálo přirozeným.“

Anna se na okamžik vzpamatovala i zděsila se, že zapomněla
na své předsevzetí. Ale ač věděla, že se vrhá v záhubu, nemohla
se více zdržeti, musila mu dokázati, jak jí křivdí, i nebyla více s to,
aby se před ním pokořila.

„Toho jsem netvrdil; řekl jsem jen, že mi ta náhlá láska není
sympathickou.“

„Proč nemluvíš pravdu, ač se stále honosíš svojí přímostí?“
„Nikdy se nehonosím a nikdy nemluvím nepravdu,“ pronesl

Vronský tiše, patrně zdržuje hněv, jenž se v něm zdvihal. „Je mně
velice líto, nedovedeš-li míti úctu…“

„Úctu si vymyslili proto, aby zahalili prázdné místo, kde by
měla býti láska. Nemiluješ-li mne více, bude lépe a bude čestnější,
když mně to přímo povíš.“

„Ne, to se stává nesnesitelným!“ vzkřiknul Vronský, vstávaje
s křesla. Stanuv před Annou, pronesl zvolna tato slova: „Proč
zkoušíš moji trpělivost? Všechno má své meze.“ Promluvil tato
slova tak, jakoby mohl říci ještě více, ale schválně se zdržuje.

„Co tím chcete říci?“ zvolala Anna, pozorujíc s úžasem
zjevný výraz nenávisti, utkvělý na celé jeho tváři a zejména v
bezohledných, přísných očích.

„Chci říci…“ začal Vronský, ale zarazil se. „Musím se vás
ptáti, čeho si přejete ode mne?“

„Čeho si mohu přát? Myslíte si, že si mohu přáti pouze,
abyste mne neopustil,“ odvětila Anna, jež se domyslila, čeho
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nedořekl. „Ale to mně nepřišlo na mysl; je to věc vedlejší. Přeju si
lásky, a té se mi nedostává. Je tedy všemu konec.“

A Anna zaměřila ke dveřím.
„Počkej! Po .. čkej!“ zvolal Vronský, nezměniv hněvivě

svraštěného obočí, ale udržuje Annu za ruku. „Oč jde? Řekl jsem,
že se odjezd musí odložiti na tři dny, tys mně na to namítla, že Ihu,
že nejsem čestný člověk.“

„Ano, i opakuju, že člověk, jenž mně vyčítá, že pro mne
obětoval vše,“ mluvila Anna, jíž přišla na mysl slova z předešlé
hádky, „že je horší, než čestný, že je to člověk bez srdce.“

„Ne, i trpělivost má své meze!“ vzkřiknul Vronský a rychle
vypustil její ruku.

„Nenávidí mne, to je jasné,“ pomyslila si Anna, a mlčky,
neohlížejíc se, vyšla nejistým krokem ze světnice. „Miluje jinou
ženu, to je ještě jasnější,“ tvrdila si, když vstupovala do svého
kabinetu. „Přeju si lásky, a není jí. Je tedy všemu konec,“
opakovala si pronesená dříve slova. „Musím tedy učinit konec.“

„Ale jak?“ otázala se sama sebe a usedla na křeslo před
zrcadlem.

Myšlenka, kam se má obrátit nyní — má-li se odebrati k tetě,
která ji vychovala, nebo k Dolli, anebo odejeti sama do ciziny, pak
myšlenka, co dělá nyní on sám ve svém kabinetě, je-li tento svár
rozhodujícím, či je snad ještě možný smír, myšlenka, co řeknou
o ní její bývalé petrohradské známé a co si o ní pomyslí Alexěj
Alexandrovič, a mnoho jiných myšlenek, co se stane nyní, až se
rozejde s Vronským, vystřídalo se jí v hlavě; ale Anna nevěnovala
jim veškeru svou pozornost. V duši jí tkvěla jakási neurčitá
myšlenka, jež nejvíce poutala její pozornost, kterou však nemohla
vybaviti k plnému vědomí. Když si vzpomněla na Alexěje
Alexandroviče, připamatovala si i první dobu po porodu, i želání,
jež ji neopouštělo po celý ten čas. „Proč jsem neumřela?“ Ta slova
pronesla tenkrát, a připomněla si je nyní i s city spojenými s nimi.
Tu se jí náhle vyjasnilo, jaká to myšlenka tkvěla v hloubi její duše.
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Ano, toť ta myšlenka, jež samojediná mohla rozřešili všechno.
„Ano umřít!…“

„Stud a hanbu Alexěje Alexandroviče, i Sereži, i moji
úžasnou hanbu, vše to smyje smrt. Umřít — a on se pak bude
káti, bude litovat, bude milovat, bude trpět pro mne.“ Na rtech jí
stanul úsměv soustrasti k sobě samé, a tak seděla v křesle, svlékala
a navlékala prsteny s levé ruky a představovala si živě a s různých
stran jeho pocity po své smrti.

Z dumání ji vyrušily blížící se kroky, jeho kroky, Dělala,
jakoby ukládala pravé prsteny, a ani se k němu neobrátila.

Vronský k ní přistoupil, vzal ji za niku a tiše ji oslovil:
„Anno, pojedeme, pozejtří, přeješ-li si. Souhlasím se vším.“
Anna neodpovídala.
„Co myslíš tedy?“ otázal se jí.
„Vždyť to sám víš,“ odvětila mu a zároveň nemajíc více síly,

aby se udržela, vypukla v pláč.
„Povrhni mnou, povrhni!“ mluvila mezi pláčem. „Odjedu

zítra… Učiním ještě více. Kdo jsem? padlá ženština. Kámen na
tvé šíji. Nechci tě více soužit, nechci! Zbavím tě sebe. Ty mne
nemiluješ, miluješ jinou!“

Vronský ji prosil, aby se upokojila, a dokazoval jí, že nemá
ani nej menšího důvodu pro svou řevnivost, že ji nikdy
nepřestával a nepřestane milovat, že ji miluje nyní více, než kdy
jindy.

„Anno, proč soužíš tak sebe i mne?“ promluvil k ní, líbaje jí
ruce. V jeho tváři zrcadlila se nyní něžnost, a Anně se zdálo, že
v jeho slovech slyší zvuk slz, a na svých rukou že cítí jich vláhu.
A náhle zoufalá řevnivost její se změnila v zoufalou, vášnivou
něžnost; objímala ho a polibky pokryla jeho hlavu, jeho krk i ruce.
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XXV.

Smír byl dokonalý a Anna se hned z rána počala horlivě chystati
k odjezdu. Ač nebylo rozhodnuto, pojedou-li v pondělí nebo v
úterý, protože včera jeden druhému činili o překot ústupky,
chystala se Anna přece čile na cestu, neboť jí bylo nyní úplně
lhostejno, pojedou-li o den dříve nebo později. Stála ve své
komnatě nad rozevřeným kufrem, vybírajíc z něho věci, když k ní
dříve než obyčejně vešel Vronský, úplně už oblečený.

„Dojedu ihned k maman; může mně poslat peníze
prostřednictvím Jegorova. A zítra můžeme třebas jeti.“

Ač byla Anna v nejlepší míře, připomenutí Vronského, že
jede k matce na daču, bodlo ji do srdce.

„Ne, já sama nebudu do zítřka hotova,“ namítla mu, a hned
jí napadlo: „Vida, tedy přec jen bylo možno zaříditi vše tak, aby
mohl vyhověti mému přání.“ Pak dodala hlasitě: „Ne, dělej, jak jsi
měl v úmyslu. Jdi zatím do jídelny; přijdu hned, jen co odložím
tyto zbytečné věci,“ vysvětlovala mu, kladouc na ruce Annuščiny,
na nichž ležel už celý vrch různého šatstva, ještě cosi.

Vronský pojídal svůj beafsteaks, když Anna vstoupila do
jídelny.

„Ani neuvěříš, jak mne omrzely tyto komnaty,“ obrátila se k
němu, sedajíc podle něho ku své kávě. „Není nic protivnějšího,
než ty chambres garnies. Nemají své fysiognomie, nemají duše.
Ty hodiny, záclony a hlavně čalouny tlačí mne jako můra.
Vzpomínám si na Vozdvižensko jako na zaslíbenou zemi. Koně
ještě neposíláš do vsi?“

„Ne, přijedou až za námi. Pojedeš někam?“
„Chtěla jsem zajeti k Wilsonové. Ráda bych jí odvezla šaty.
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Tedy určitě zítra?“ optala se veselým hlasem; ale náhle se tvář její
změnila.

Komorník Vronského přišel ho požádat o dodací lístek na
telegram z Petrohradu. Nebylo v tom pranic zvláštního, že
Vronský obdržel z Petrohradu telegram; ale Anně se zdálo, jakoby
chtěl před ní něco zatajit, když odpověděl sluhovi, že lístek leží v
kabinetě, a honem odpověděl na její dotaz:

„Zítra určitě budu se vším hotov.“
„Od koho jsi dostal depeši?“ otázala se Anna, neposlouchajíc

ho.
„Od Stivy,“ odvětil neochotně.
„Proč pak jsi mně jí neukázal? Jaké pak mohou býti tajnosti

mezi mnou a Stivou?“
Vronský zavolal nazpět komorníka a poručil mu, aby přinesl

depeši.
„Nechtěl jsem ti ji proto ukazovat, že Stiva nápadně rád

telegrafuje. Nač pak telegrafovat, když není pranic rozhodnuto!“
„O rozvodu?“
„Ano, ale píše, že ničeho dosud nemohl vymoci. Slíbil, že za

několik dní dá určitou odpověď. Ostatně čti sama.“
Chvějícíma se rukama vzala Anna depeši a čtla v ní totéž, co

jí sdělil Vronský. Na konci byla ještě poznámka: „Naděje malá, ale
učiním všechno možné, i nemožné.“

„Řekla jsem už včera, že je mně úplně lhostejno, kdy bude
prohlášen rozvod, i bude-li vůbec prohlášen,“ prohodila Anna,
všechna zardělá. „Proto nebylo potřebí, tajili toho přede mnou.“
— A při tom si pomyslila: „Tak může utajit a bezpochyby tají
přede mnou svoji korrespondenci s damami.“

„Jašvín slíbil, že přijede k nám dnes ráno s Vojtovem,“
sděloval Vronský. „Nemýlím-li se, vyhrál na Pěvcovu všechno, ba
více, tuším, než on může zaplatit; asi šedesát tisíc.“

„Ne,“ namítla Anna, kterou zlobilo, že jí Vronský onou
změnou řeči dával až nápadně na jevo, že je rozčilena, „z čeho
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soudíš, že ona zpráva by mohla pro mne býti tak důležitou, aby ji
bylo třeba tajiti? Řekla jsem ti, že nechci na to mysliti, a přála bych
si, abys také tak málo na to myslil, jako já.“

„Myslím na to proto, že jsem nepřítelem neurčitosti,“ namítal
Vronský.

„Určitost nezáleží ve formě, nýbrž v lásce,“ prohodila Anna,
kterou čím dál, tím více dráždila ne jeho slova, nýbrž chladný,
klidný tón, jímž pronášel svoje slova. „Proč si toho přeješ?“

„Můj Bože, zase o lásce,“ pomyslil si Vronský, svraštiv čelo.
„Vždyť víš, proč: pro tebe, pro děti, které budeme mít,“

odpověděl jí.
„Dětí míti nebudeme.“
„Je mně velice líto,“ namítl Vronský.
„Přeješ si určitosti k vůli dětem, ale na mne nemyslíš,“

vyčítala mu Anna, jež zapomněla, že řekl pro tebe a pro děti.
Otázka, týkající se dětí, byla mezi nimi sporná a dráždila

Annu. Jeho touhu po dětech vysvětlovala si tím, že necenil její
krásu.

„Ale vždyť jsem řekl: pro tebe. Nejvíce pro tebe,“ opakoval
Vronský svá slova, škaredě se při tom, jakoby ho něco bolelo.
„Jsem přesvědčen, že větší část tvé podrážděnosti pochází z
neurčitosti tvého postavení.“

„Vida, teď se přestal přetvařovati, a veškera jeho chladná
nenávist ke mně je patrna,“ myslila si Anna, nedávajíc pozor na
jeho slova, nýbrž pozorujíc s úžasem toho ledově chladného,
zatvrzelého soudce, jenž, dráždě ji, hleděl mu z očí.

„To není toho příčinou,“ vzpírala se Anna. „Nechápu
vůbec, jak může býti příčinou mé podrážděnosti, jak ty tvrdíš,
ta okolnost, že se nacházím úplně ve tvých rukou. Kde tu vidíš
neurčitost postavení ? Právě naopak.“

„Je mně opravdu líto, že mi nechceš rozumět,“ vskočil jí do
řeči, chtěje stůj co stůj pověděti svoji myšlenku. „Neurčitost záleží
v tom, že se domníváš, že já jsem svoboden.“
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„Co se toho týče, můžeš býti úplně klidným,“ odpověděla
Anna, a odvrátivši se od něho, pila kávu.

Zdvihla číšku, při čemž vzpřímila malíček, a přiložila ji ke
rtům. Upila několikrát z číšky a pohlédla na Vroňonského. Z
výrazu jeho tváře se přesvědčila, že je mu protivna její ruka, její
pohyby, ba i zvuk, jejž působila rty, když pila kávu.

„Mně je úplně lhostejno, co si myslí tvoje matka, i jak tě míní
oženit,“ pravila Anna, stavíc chvějící se rukou číšku na stůl.

„Vždyť o tom přece nemluvíme.“
„Naopak, právě o tom. A ubezpečuju tě, že žena bez srdce, ať

si je stařenou nebo ne, ať je to tvá matka nebo někdo zcela cizí, je
mně úplně lhostejnou a ani slyšet o ní nechci.“

„Anno, prosím tě, nemluv nevážně o mé matce.“
„Žena, která neporozuměla srdcem, v čem záleží štěstí a čest

synova, nemá srdce.“
„Opakuju svou prosbu, abys nemluvila nevážně o matce,

kterou ctím,“ řekl poznovu Vronský povýšeným hlasem a přísně
pohlédnuv na Annu.

Anna mlčela. Hledíc pozorně na něho, na jeho tvář, ruce,
vzpomínala si na včerejší scénu smíru se všemi jejími
podrobnostmi i s vášnivými důkazy jeho lásky. „Týmiž, právě
takovými slovy lásky zasypával, a bude, chce zasypávat jiné ženy!“
pomyslila si Anna.

„Vždyť nemiluješ svou matku. To jsou jen fráze, fráze, fráze !“
zvolala Anna, pohlížejíc na něho s nenávistí.

„Je-li tomu tak, je třeba..
„Je třeba se rozhodnouti, a já jsem se již rozhodla,“ zvolala

Anna a chtěla odejiti. Ale v tu chvíli vešel do světnice Jašvin.
Anna ho přivítala a zůstala.

Proč, když v duši její burácela bouře, a když cítila, že stojí
před obratem svého života, kterýžto obrat může míti hrozné
následky, proč měla v takový okamžik ještě zapotřebí se
přetvařovati před cizím člověkem, jenž, ne-li hned, tedy zítra
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všechno zví, toho nevěděla; ale v okamžiku ukonejšila svou
vnitřní bouři, sedla si a počala rozmlouvati s hostem.

„Nu, jak se vám daří? Obdržel jste dluh?“ otázala se Jašvina.
„Tak trochu; zdá se mi, že všeho neobdržím, a ve středu

musím jeti. Kdy vy jedete?“ ptal se Jašvin, mhouře oči, když hleděl
na Vronského a patrně už se dovtípiv, že zde byla hádka.

„Snad pozejtří,“ odpověděl Vronský.
„Ostatně vy se už dávno chystáte.“
„Nyní však určitě.“ poznamenala Anna, hledíc Vronskému

přímo do očí takovým pohledem, že musil z něho vyčísti výstrahu,
aby ani nepomýšlel na možnost smíru.

„A není vám opravdu líto toho nešťastného Pěvcova?“
pokračovala Anna v rozmluvě s Jašvinem.

„Nikdy jsem se sebe netázal, Anno Arkáďjevno, je-li mně
koho líto nebo ne. Vždyť moje celé jmění je tohle,“ při tom ukázal
na náprsní kapsu; „nyní jsem bohatý člověk; ale dnes pojedu do
klubu a snad se odtud vrátím žebrákem. Vždyť, kdo se dá se mnou
do hry, také má nejlepší úmysl, svléci mne z košile, jako já jeho.
Zápolíme spolu, a v tom právě záleží příjemnost hry.“

„Ale pomyslete si, kdybyste byl ženat,“ prohodila Anna, „jak
by bylo vaší ženě?“

Jašvin se dal do smíchu.
„Proto jsem se patrně neoženil, ba ani mně nikdy

nenapadlo.“
„A což Helsingfors?“ prohodil Vronský, vstupuje také do

řeči a pohlédnul na Annu, jež se usmála. Jakmile se jejich oči
setkaly, tvář Annina přijala na sebe hned zas chladný, přísný
výraz, jakoby mu chtěla říci: „Nezapomněla jsem. Situace se
nezměnila.“

,,Je-li možná? Vy jste byl zamilován?“ obrátila se k Jašvinu.
,,A1e Bože! Kolikrát! Ale víte, jsou lidé, kteří mohou sednout

ke kartám a jsou s to, vstáti v kteroukoli chvíli, jakmile uhodí
hodina rendezvous. Já se naopak mohu věnovati lásce, ale s
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podmínkou, aby mně nepřekážela přijíti večer v pravý čas k partii.
Podle toho se také řídím.“

„Ach, na to se vás netážu, nýbrž na to nynější.“ Chtěla říci
Helsingfors; ale zúmyslně nechtěla opětovati slovo pronesené
Vronským.

Přijel Vojtov, jenž kupoval od Vronského hřebce; Anna
vstala a odešla z komnaty.

Před svým odjezdem z domu zašel Vronský k Anně. Chtěla
dělat, jakoby něco hledala na stole, ale zastyděla se přetvářky a
pohlédla mu přímo do tváře ledově chladným pohledem.

„Čeho byste si přál?“ optala se ho po francouzsku.
„Chci vzít dokumenty Gambettovy; prodal jsem ho,“

odpověděl jí tónem, jenž mluvil zřetelněji než slova: „Nemám kdy
se s vámi příti, ostatně by to k ničemu nevedlo.“

„Nejsem ničím vinen před ní,“ pomyslil si Vronský. „Chce-li
se potrestat, tant pis pour elle.“ Ale když odcházel, zdálo se mu, že
Anna něco řekla, a srdce jeho se náhle zachvělo soustrastí k ní.

„Co, Anno?“ otázal se jí.
„Já jsem ničeho neřekla,“ odpověděla mu taktéž chladně a

klidně.
„Nic? Nu tant pis,“ pomyslil si, stav se opět chladným, obrátil

se a odešel. Když odcházel, spatřil v zrcadle její bledou tvář s
chvějícími se rty. Chtěl se sice zastavit a říci jí slovo útěchy, ale
nohy ho odnesly z komnaty dříve, než uvážil, co jí říci. Celý ten
den strávil mimo dům, a když se pozdě večer vrátil domů,
komorná mu oznámila, že Annu Arkáďjevnu bolí hlava a že ho
prosí, aby k ní nevcházel.
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XXVI.

Doposud ani jednou ještě neminul den ve sváru. Dnes to bylo
poprvé. To již nebyl svár, to bylo jasné vyznání, že se stal k ní
úplně chladným. Což by bylo možno pohlédnouti na ni tak, jako
na ni pohlédl, když přišel do kabinetu pro vysvědčení?
Pohlédnouti na ni, viděti, že jí srdce puká zoufalstvím a odejiti
mlčky s tak lhostejně klidnou tváří? Nejen že se k ní stal
chladným, on ji přímo nenáviděl, protože miloval jinou ženu. To
bylo zřejmo.

Připomínajíc si všechna ta krutá slova, jež jí řekl, vymýšlela si
Anna i taková slova, která patrně chtěl a mohl jí říci, a následkem
toho rozčilovala se stále více.

,,Vždyť vás nedržím,“ mohl říci. ,,Můžete jíti, kam vám libo.
Nechtěla jste se rozvésti s mužem patrně proto, abyste se mohla
k němu vrátiti. Vraťte se. Potřebujete-li peněz, dám vám. Kolik
rublů potřebujete?“

Nejkrutější slova, jaká vůbec mohl by vysloviti hrubý člověk,
slyšela od něho ve své fantasii a nemohla mu jich odpustit, jakoby
je byl opravdu pronesl.

,,A což mně nepřísahal lásku ještě včera, on pravdomluvný a
čestný člověk? Což jsem nezoufala zbytečně už mnohokrát?“ řekla
si hned na to.

Celý den, vyjma vyjížďku k Wilsonové, která trvala dvě
hodiny, strávila Anna v pochybnostech, je-li všemu konec, aneb
jest ještě naděje na smír, má-li ihned se sebrat a odejet, anebo
ještě jednou ho spatřit. Čekala na něho celý den, a večer, když
před odchodem do ložnice nařizovala, aby mu vyřídili, že ji bolí
hlava, pomyslila si: „Přijde-li přes to, co mu vyřídí komorná, bude
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to důkazem, že mne ještě miluje; nepřijde-li však, bude to
znamenat, že je konec všemu, a pak se rozhodnu, co dělat! …“

Slyšela večer, jak se zastavil jeho kočár; slyšela, jak zazvonil,
slyšela jeho kroky a rozmluvu s komornou; spolehl se na to, co mu
komorná řekla, neměl za nutno, aby se sám přesvědčil, a odešel do
svého pokoje. Bylo tedy konec všemu.

A tu se jí představila jasně a živě smrt, jako jediný prostředek
ku probuzení lásky v jeho srdci, jako prostředek, jímž by ho
potrestala a jehož pomocí by dobyla vítězství v zápase, který s ním
vedl zlý duch, jenž se usídlil v jejím srdci.

Nyní jí bylo všechno jedno; jeti nebo nejeti do Vozdviženska,
dostat nebo nedostat od muže rozvod, ničeho víc nepotřebovala.
Chtělo se jí jen jednoho: potrestati ho.

Když si nalila do sklenky obyčejnou dávku opia a napadlo
jí, že je třeba jen vypiti všechen obsah lahvičky, aby zemřela,
představila se jí myšlenka ta tak lehkou a prostou, že počala znova
se zálibou uvažovati, jak se bude Vronský soužit, kátí, jak bude
milovati její památku, až už bude pozdě. Ležela na posteli s
otevřenýma očima a při světle dohořívající svíčky pohlížela na
strop, zdobený štukatérskou prací, i na tu jeho část, na kterou
španělská stěna vrhala stín, a živě si představovala, co pocítí o
n, až jí tu nebude, až bude pro něho pouhou vzpomínkou. „Jak
jsem jí jen mohl říci taková krutá slova?“ bude si vyčítat. „Jak jen
jsem mohl odejíti z komnaty, aniž bych jí byl co řekl. Ale teď už
jí není. Odešla od nás na vždycky. Ona je tam…“ Náhle se stín
vržený španělskou stěnou zakolébal, obchvátil celou římsu, celý
strop, jiné stíny s druhé strany vrhly se mu v ústrety; na okamžik
se stíny setkaly a zase rozebělily; ale pak se srotily s novou silou,
zakolébaly se, slily se a všechno se pohroužilo do tmy. „Smrt!“
pomyslila si Anna. A taková hrůza ji obešla, že dlouho nemohla
pochopiti, kde je, a dlouho nemohla nahmatat chvějícíma se
rukama sirky a rozsvítiti druhou svíci místo té, která dohořela
a shasla. „Ne, všechno — jen když budu živa! Vždyť ho miluju.
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Vždyť on miluje mne! To už bylo a napraví se,“ uvažovala, cítíc, že
jí po tvářích tekly slzy radosti, že se vrátila znova k životu. Aby se
zbavila své hrůzy, odebrala se spěšně k němu do kabinetu.

Vronský spal už tvrdým spánkem. Přiblížila se k němu, svítila
si s hora na jeho tvář a dlouho na ni hleděla. Nyní, když spal,
hořela také láskou k němu, že při pohledu na něho nemohla se
zdržeti slz; avšak věděla, že, kdyby se probudil, pohlédl by na ni
chladným, svého práva vědomým pohledem, a že prve, než by
k němu mohla promluviti o své lásce, musila by mu dokázati,
jak velice se před ní provinil. Neprobudila ho, vrátila se do své
ložnice, vzala podruhé opium a usnula k ránu těžkým polosnem,
při němž neztrácela vědomí.

K ránu probudil ji strašný sen, jejž mívala i dříve, než odešla
od muže a spojila se s Vronským. Stařeček se zcuchanou bradou
kutil cosi, stoje sehnutý nad železem, a bručel si při tom
nesrozumitelná francouzská slova a Anna, jako Vždy, když se jí
zjevil onen sen — a v tom právě záležela jeho hrůza — seznávala,
že si jí onen mužík sice nevšímá, ale to, co tam kutí nad železem,
že se týká jí. I procitla a na čele jí vyrazil studený pot.

Když vstala, představily se jí jako v mlze vzpomínky na
včerejší den.

„Bylo nedorozumění. Bylo totéž, co se stalo už několikrát.
Řekla jsem, že mne bolí hlava, a on ke mně nezašel. Zítra
odjíždíme. Musím s ním promluvit a připravit se na cestu,“
uvažovala Anna. Když jí sluha sdělil, že Vronský je ve svém
kabinetě, odebrala se k němu. Když kráčela salonem, zaslechla, jak
se před domem zastavil povoz. Pohlédla oknem a spatřila kočár,
z něhož vysunula hlavu mladá dívka v lilovém kloboučku, a cosi
přikazovala lokaji, jenž zvonil u vchodu. Bylo slyšeti rozmluvu
v předsíni, pak přišel kdosi nahoru, a v pokoji vedle salonu se
ozvaly kroky Vronského. Vyšel na schody a rychlým krokem
sestupoval do předsíně. Anna kráčela opět k oknu. Vronský vyšel
bez klobouku na ulici a přistoupil ke kočáru. Dívka s lilovým
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kloboučkem mu odevzdala balík. Vronský se usmál a něco jí řekl.
Kočár odejel a on veběhl rychle po schodech nahoru.

Mhla, jež všechno zastírala v její duši, náhle zmizela. Včerejší
city sevřely s novou krutostí její soužené srdce. Nemohla nyní
pochopit, jak se mohla tak ponížiti, že strávila s ním celý den v
jednom domě. Vstoupila k němu do kabinetu, aby mu sdělila své
rozhodnutí.

„To zde byla Sorokiná s dcerou, přivezla mně dokumenty a
peníze od maman. Včera jsem je nemohl dostat. Co dělá hlava; je
ti už lépe?“ promluvil k ní klidným hlasem, při čemž bylo patrno,
že nechce vidět a chápat zasmušilý, odhodlaný výraz její tváře.

Anna mlčela, stojíc uprostřed komnaty, a ostře na něho
pohlížela. Vronský vrhl na ni pohled, na okamžik se zasmušil, a
četl dále psaní. Anna se obrátila a zvolna odešla z komnaty. Mohl
ji ještě požádati, aby zůstala; ale byla už u dveří, a on stále mlčel.
Bylo jen slyšeti šelestění papíru, když obracel list psaní.

„Ach, ano,“ zvolal právě v týž okamžik, když stála už ve
dveřích; „zítra jedeme zcela určitě? Není-liž pravda?“

„Vy, ale ne já,“ odvětila, obracejíc se k němu.
„Anno, vždyť takhle to není žádný život…“
„Vy, ale ne já,“ opětovala svou odpověď.
„To už začíná býti nesnesitelno!“
„Vy… vy toho budete litovat,“ prohodila ještě a odešla.
Polekán zoufalým výrazem, jenž utkvěl na její tváři, když

promluvila ona slova, vzchopil se a chtěl běžeti za
ní, ale rozmyslil si, znova usedl, stiskl pevně zuby a zasmušil se.
Neslušná — jak se mu zdálo — její hrozba ho podráždila.
„Všechno jsem už zkusil,“ polmyslil si, „zbývá mi jen nevšímati si
jí.“ Vstal a chystal se k odjezdu do města a k matce, od níž měl ještě
obdržeti podpis v plnomocenství.

Anna slyšela jeho kroky po kabinetě a jídelně. U salonu se
zastavil. Ale k ní nezašel; přikázal jen, aby vydali Vojtovu hřebce,
až si pro něho pošle. Pak slyšela, jak přijel kočár, jak se otevřely
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dvéře a on vyšel opět na ulici. Ale hned se zase vrátil do síně a po
schodech se ozvaly kvapné kroky. Byl to komorník Vronského,
jenž běžel pro rukavičky, jež byl pán zapomněl. Anna přistou-
pila k oknu, viděla, jak vzal od sluhy rukavice, ani na něho
nevzhlédnuv, dotekl se rukou zad kočího, a něco mu řekl. Pak,
nepohlédnuv do okna, opřel se jak obyčejně o lenoch kočáru,
přeložil nohu přes koleno, a oblékaje pomalu rukavičky, zmizel za
rohem.
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XXVII.

„Odejel? Konec!“ pravila si Anna, stojíc u okna; a dojem tmy,
když včera uhasla svíce, spolu se strašným snem, splývajíce
dohromady, naplnily jako odpověď na její otázku její srdce
mrazivým úžasem.

„Ne, to je nemožné!“ vzkřikla, přešla po světnici a silně
zvonila. Obešla ji nyní taková hrůza a tak se bála o samotě, že ani
nečekala, až sluha přijde, nýbrž sama mu vyšla vstříc.

„Optejte se, kam jel hrabě,“ přikázala mu.
Lokaj odpověděl, že hrabě jel do koníren.
„Pan hrabě poručil oznámiti, ráčíte-li si přát někam jeti, že se

kočár vrátí co nevidět domů.“
„Dobře. Počkejte. Napíšu lístek. Pošlete Michajla s oním

lístkem do koníren. Rychle.“
Anna sedla a napsala:
„Jsem vinna. Vrať se domů, musím s tebou promluvit. Pro

Boha, vrat se, mám strach!“
Zapečetila lístek a odevzdala jej sluhovi.
Bála se nyní sama a proto hned, jak lokaj odešel, vyšla ze

svého pokoje a odebrala se do dětské světnice.
„Ach, to není to, to není on! Kde jsou jeho modré oči, jeho

milý, ostýchavý úsměv?“ byla první její myšlenka, když spatřila
svou tlusťoučkou, ruměnou dcerušku s černými, kadeřavými
vlasy, místo Seřeži; tak byly zmateny její myšlenky, že myslila,
že uvidí v dětském pokoji jeho. Děvčátko sedělo u stolu, silně i
vytrvale tlouklo do něho zátkou a hledělo bez jakéhokoli výrazu
na mateř dvěma jako trnky černýma očima. Na otázku Angli-
čanky, je-li zdráva, odpověděla, že úplně a že zejtra odjíždějí na
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Venek, pak přisedla k děvčátku a počala před ním točili zátkou
od láhve. Ale hlasitý, zvučný smích dítěte a trhnutí brvami
připamatovaly jí tak živě Vronského, že div se zdržela pláče, rychle
vstala a odešla ze světnice. „Což je opravdu všemu konec? Ne, to
je nemožné,“ myslila si opět. „On se vrátí. Ale jak vysvětlí ten
úsměv a tu oživenost, když mluvil s ní před domem? Ale třebas
nevysvětlil, přece budu věřiti. Vždyť, neuvěřím-li, zbývá mi pouze
jedno… a já nechci.“

Pohlédla na hodiny. Minulo dvanáct minut. „Nyní už dostal
můj list a jede domů. Už brzy, za deset minut… Což ale, jestliže
nepřijede? Ne, to je nemožno. Musím hledět, aby mne nespatřil s
uplakanýma očima. Půjdu a umyju se. Ach, česala jsem se nebo
ne?“ otázala se sama sebe. Ale nemohla si vzpomenout. Dotkla
se rukou hlavy. „Ano, jsem učesána, ale kdy, nemohu si nijak
vzpomenout.“ Ani nechtěla věřit své ruce, přistoupila k zrcadlu,
aby se přesvědčila, je-li opravdu učesána nebo ne? Byla učesána,
ale nemohla si nikterak vzpomenout, kdy se česala. „Kdo je to?“
pomyslila si, když spatřila v zrcadle rozpálenou tvái s podivně
se svítícíma očima, hledícíma uděšeně na ni. „Vždyť — to jsem
já,“ pochopila náhle a zatím, co se vzhlížela v zrcadle, pocítila
z nenadání jeho polibky, zachvěla se a pohnula ramenoma. Pak
zdvihla niku ke rtům a políbila ji.

„Co to, já počínám šíleti,“ zhrozila se Anna a spěšně odešla
do ložnice, kde Annuška uklízela pokoj.

„Annuško,“ pravila Anna, když byla stanula před komornou
a hleděla na ni, aniž věděla, co jí má říci.

„Přála jste si jeti k Darji Alexandrovně,“ pravila komorná,
jakoby jí rozuměla.

„K Darji Alexandrovně? Ano, pojedu.“
„Patnáct minut tam, patnáct nazpět. Už jede, hned tu bude.“

Vyndala hodinky a dívala se na ně. „Ale jak jen mohl odejeti a
nechati mne zde v takovém stavu? Jak může býti živ, když se se
mnou nesmířil?“ Přistoupila k oknu a pohlížela do ulice. Podle
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času mohl se už vrátit. Či snad špatně počítala? Připomínala si
znova, kdy odejel, a jala se počítat minuty.

Odešla od okna k velikým hodinám, aby s nimi srovnala
své kapesní hodinky; tu přijel kdosi k domu. Vyhlédla z okna a
spatřila svůj kočár. Ale nikdo nepřicházel na schody, jen dole bylo
slyšet hlasy. Byl to její posel, jenž se vrátil s kočárem. Anna vyšla
k němu do síně.

„Pana hraběte jsem nezastal. Odejel už na Nižegorodské
nádraží.“

„Co chceš ? Co..obrátila se k červenému, veselému
Michajlovi, jenž jí vracel lístek.

„Ach pravda, vždyť ho nemohl odevzdati,“ vzpomněla si
Anna.

„Jeď tedy s tímto psaním na letní byt hraběnky Vronské, víš
o něm? A hned mi přivez odpověď,“ poručila Michajlovi.

„A já? Co já budu zatím dělat?“ uvažovala Anna. „Ano,
pojedu k Dolli, to bude nejlíp, jinak bych se zbláznila. Ostatně
mohu ještě telegrafovat.“ Šla tedy a napsala depeši.

„Musím s vámi promluvit. Přijeďte hned.“
Poslala depeši a šla se oblékat. Když byla oblečena a měla

už klobouk na hlavě, pohlédla opět do očí ztloustlé, spokojené
Annušce. V její malých, dobrých, šedých očích bylo jasně viděti
soustrast.

„Milá Annuško, co mám dělat?“ otázala se s pláčem Anna, a
malomocně sklesla do křesla.

„Neberte si to tak k srdci, Anno Arkáďjevno ! Vždyť se to
častěji stává. Jeďte raději, pobavíte se,“ konejšila ji komorná.

„Ano, pojedu,“ souhlasila Anna, když se byla vzpamatovala
a vstala. „Přinesou-li telegram, pokud se nevrátím, tedy mně jej
pošli k Darji Alexandrovně . .. Nebo ne, vrátím se sama.“

„Ovšem, nesmím o tom přemýšlet, musím se něčím
zaměstnat, odejeti, a hlavně odejeti z tohoto domu,“ mluvila k
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sobě, s úžasem naslouchajíc strašnému klokotání, jež se ozývalo v
jejím srdci, vyšla honem z domu a sedla do kočáru.

„Kam ráčíte poroučet?“ ptal se Petr prve, než vyskočil na
kozlík ke kočímu.

„Na Znamenku, k Oblonským.“
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XXVIII.

Byl jasný den. Ráno byl hustý, drobný déšť a nedávno se teprve
vyjasnilo. Železem kryté střechy, kamenné plochy chodníků,
buližníková dlažba, kola a kůže, měď i plechové kování povozů,
vše se třpytilo na májovém slunci. Byly tři hodiny, a na ulicích
všude bylo živo.

Když tak seděla v koutě kočáru, jenž se při bystrém běhu
běloušů jedva kolébal na svých pružných perech, a za
neumlkajícího rachotu povozů a rychle se měnících dojmů na
čistém vzduchu znova rozjímala události posledních dnů,
zpozorovala Anna, že postavení její je docela jiné, než se jí zdálo
doma. Nyní ani myšlenka na smrt se jí nezdála tak strašnou a
zřejmou, a sama smrt se jí už nepředstavovala tak nevyhnutelnou.
Činila si nyní výčitky, že mohla na tolik poklesnouti duchem.
„Prosím ho, aby mně odpustil. Pokořila jsem se mu. Přiznala jsem
se, že jsem chybila. Proč to? Což pak nemohu žíti bez něho?“
Ale neodpovídajíc na otázku, jak bude žíti bez něho, počala čisti
nápisy na štítech. „Kancelář a sklad. Zubní lékař. Pravda, povím
všechno Dolli. Ona nemá Vronského ráda. Bude mně to
bolestno, budu se stydět, ale povím jí všechno. Ona mne miluje,
a já uposlechnu její rady. Nepokořím se mu; nedovolím mu, aby
si mne vychovával. Filippov, koláče. Že prý vozí těsto do
Petrohradu. Moskevská voda je tak dobrá. A mytiščenské stud-
nice a bliny.“ Vzpomněla si, jak před mnoha, mnoha lety, když jí
bylo teprv sedmnáct let, jela s tetou k Trojici. „Jeli jsme ve vozech
ještě. Je-li možná, že jsem to byla já, s červenýma rukama? Jak se
velmi mnoho z toho, co se mně tehdáž zdálo tak velkolepým a
nedostupným, stalo nepatrným, a to, co bylo tenkrát, stalo se nyní
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na vždy nedostupným. Kdyby mně byl tenkrát někdo řekl, že se
dočkám takového ponížení, byla bych uvěřila? Jak hrd a spokojen
bude, až obdrží můj lístek ! Ale dokážu mu… Jak protivně páchne
ta barva. Proč jen pořád natírají a staví?“ „Mody a šaty,“ četla
opět na štítě. Jakýsi mužský ji pozdravil. To byl Annuščin. „Naši
parasiti,“ napadl jí výraz Vronského o služebných. „Naši? proč
naši? Nejhroznější je to, že se minulost nedá vytrhnouti s koře-
nem. Vytrhnouti se nedá, ale památku na ni možná zahalit. Však
ji zahalím.“ A tu si vzpomněla na svou minulost u Alexěje
Alexandroviče a jak památku na něho vyhladila ze své paměti.
„Dolli si pomyslí, že opouštím druhého muže a že tedy už dojista
nemám pravdu. Ale vždyť nechci míti pravdu! Nemohu!“
zašeptala Anna a chtělo se jí plakat. Ale ihned počala uvažovat,
proč se tak usmívají ty dvě dívky, jež minula. „Bezpochyby mluví
o lásce? Nevědí, jak je to málo veselé, jak ponižující… Boulevard
a děti. Tři hoši běží, hrajou si na koně. Sereža! A já přijdu o
všechno, a jeho přece neobdržím nazpět. Pravda, o všechno
přijdu, nevrátí-li se on. Možná, že zmeškal vlak a je už doma. Zase
si přeješ ponížení !“ vytknula sama sobě. „Nikoli, půjdu k Dolli a
přímo jí řeknu: „Jsem nešťastna, zasloužila jsem si to, jsem vinna,
ale přec jen jsem nešťastna, pomoz mně. Ty koně, ten kočár —
vidět se nemohu v tom kočáře — všechno je jeho; ale více jich
neuvidím.“

Sestavujíc si slova, jimiž všechno poví Dolli a úmyslně
drásajíc své srdce, vešla do předsíně.

„Je zde někdo?“ optala se v předsíni.
„Kateřina Alexandrovna Leviná,“ odpověděl lokaj.
„Kiti ! táž Kiti, do níž byl zamilován Vronský!“ pomyslila

si Anna; „ta samá, na niž vzpomíná s láskou. Lituje, že se s ní
neoženil. A na mne vzpomíná s nenávistí, a lituje, že se se mnou
svázal.“

V tu dobu, když přijela Anna, radily se sestry o kojení. Dolli
šla sama přivítat hosta, jenž je v nečas vytrhl.
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„A, tys ještě neodjela? Chtěla jsem k tobě sama zajeti,“
pravila Dolli. „Obdržela jsem dnes psaní od Stivy.“

„My jsme také dostali od něho depeši,“ odpověděla Anna,
ohlížejíc se a hledajíc Kiti.

„Píše, že nemůže pochopit, čeho si vlastně přeje Alexěj
Alexandrovič, ale že se bez odpovědi nevrátí.“

„Myslila jsem, že je u tebe někdo. Můžeš mi dát přečíst
psaní?“

„Ano, Kiti,“ odpověděla rozpačitě Dolli. „Zůstala v dětském
pokoji. Byla těžce nemocna.“

„Slyšela jsem. Můžeš mi dát psaní přečíst?“
„Hned je přinesu. On se nevzpírá; naopak Stiva má naději,“

prohodila Dolli, jež se zastavila ve dveřích.
„Já nemám naděje a ani si toho nepřeju,“ mínila Anna.
„Co to znamená? Kiti pokládá za zneuctívající, aby se se

mnou setkala?“ pomyslila si Anna, když zůstala samotná. „Snad
má i pravdu. Ale nesmí mně to ukazovat ona, jež byla sama
zamilována do Vronského, třebas i měla pravdu. Vím, že mne v
nynějším mém postavení nemůže u sebe přijati ani jedna pořádná
osoba. Vím, že jsem mu od onoho prvního okamžiku obětovala
všechno. A hle, odměna! Ó jak ho nenávidím! A proč jen jsem
sem přijela? Je mně ještě hůř, ještě tíž.“ Slyšela z druhé světnice,
jak se sestry mezi sebou vadí. „A co řeknu nyní Dolli ? Budu
působiti Kiti potěšení tím, že jsem nešťastna, a budu poslouchat
její soucitná slova? Ne, vždyť Dolli mne ani nepochopí. A nemám
také, co bych jí říkala. Zajímavo bylo by jen uvidět Kiti, ukázat jí,
jak opovrhuji vším a všemi, jak je mi ted všechno lhostejno.“

Dolli se vrátila se psaním. Anna si je přečetla a mlčky je
odevzdala nazpět.

„Věděla jsem to všechno,“ prohodila. „To mne dokonce
nezajímá.“

„Proč pak? Já naopak netratím naděje,“ mínila Dolli, zvědavě
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pohlížejíc na Annu. Nikdy jí dosud neviděla v takovém
podivném, podrážděném stavu. „Kdy pak pojedeš?“ optala se jí.

Anna přimhouřila oči, hleděla před sebe a neodpovídala.
„Co pak Kiti se přede mnou schovává?“ pravila červenajíc se

a pohlížejíc na dvéře.
„Ale jaká pošetilost! Kojí právě děcko; nijak se jí to nedaří

a já jí dávala radu… Naopak, ona bude velmi ráda. Hned přijde,“
omlouvala ji Dolli neobratně, protože neuměla mluvit nepravdu.
„Však tu je.“

Když Kiti uslyšela, že přijela Anna, nechtěla přijít do salonu;
ale Dolli ji přemluvila. Kiti sebrala tedy síly, vstoupila celá
uzardělá do komnaty, přistoupila k Anně a podala jí ruku.

„Těší mne,“ řekla jí chvějícím se hlasem.
Kiti byla rozechvěna následkem vnitřního boje mezi

odporem k té ošklivé ženě a snahou, býti k ní shovívavou; ale
jakmile spatřila půvabnou, sympathickou tvář Anninu, všechen
odpor k ní rázem zmizel.

„Nepřekvapilo by mne, kdybyste ani nechtěla se se mnou
setkati. Přivykla jsem již ke všemu. Vy jste stonala? Ano, vy jste se
opravdu změnila,“ pravila jí Anna.

Kiti cítila, že Anna pohlíží na ni nepříznivě. Vysvětlila si
onu nepřízeň nepohodlným postavením, v němž se cítila před ní
Anna, jež stála kdysi vysoko nad ní a udílela jí svou přízeň, i Kiti
pocítila k ní soustrast.

Pohovořily si o nemoci, o děcku, o Stivovi, ale Annu patrně
nic nezajímalo.

„Přijela jsem se s tebou rozloučit,“ prohodila vstávajíc.
„Kdy tedy jedete?“
Ale Anna opět neodpověděla a obrátila se ke Kiti.
„Jsem opravdu ráda, že jsem vás spatřila,“ řekla jí s úsměvem.

„Slyšela jsem tolik o vás se všech stran, i od vašeho muže. On
byl u mne a velice se mně zalíbil,“ dodala Anna, patrně se zlým
úmyslem. „Kde pak je?“
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„Odejel do vesnice,“ odpověděla Kiti, zardívajíc se.
„Vyřiďte mu mé poručení, nezapomeňte.“
„Nezapomenu!“ odpověděla naivně Kiti, pohlížejíc Anně

soustrastně do očí.
„Tedy s Bohem, Dolli !“ I pocelovala Dolli, stiskla Kiti ruku a

rychle vyšla ze dveří.
„Pořád stejná a pořád tak půvabná. Velice hezká !“ chválila

ji Kiti, když zůstala sama se sestrou. „Ale je v ní něco žalostného.
Nad míru žalostného !“

„Ne, dnes je nějaká podivná!“ namítla Dolli. „Když jsem ji
provázela předsíní, zdálo se mi, že je jí do pláče.“
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XXIX.

Anna sedla do kočáru ještě v trapnější náladě, než vyjela z domu.
K předešlým trampotám připojil se ještě pocit, že byla uražena a
opovržena, což se jí zdálo zcela zřejmým z chování Kitina.

„Kam ráčíte? Domu?“ ptal se jí Petr.
„Ano, domů,“ prohodila Anna, jež ani nemyslila na to, kam

jede.
„Jak hleděly na mne, jako na něco strašného, nepo-

chopitelného a pozoruhodného. 0 čem to asi vypravuje tak
horlivě druhému?“ pomyslila si, hledíc na dva kolemjdoucí. „Což
může člověk sdělovati druhému, co cítí? Chtěla jsem promluviti
s Dolli a dobře jsem udělala, že jsem nemluvila. Jakou radost by
jí způsobilo moje neštěstí! Zatajila by to ovšem; ale hlavním
pocitem by byla radost, že jsem potrestána za ty radosti, jež mně
záviděla. A Kiti by byla ještě radši. Tak ji vidím celou skrz na-
skrz! Ví, že jsem byla k jejímu muži přívětivější, než obyčejně.
A nyní je na mne žárliva a nenávidí mne. A pořád ještě mne
přezírá. V jejích očích jsem nemravnou ženštinou. Kdybych byla
nemravnou ženštinou, mohla bych způsobiti, aby se její muž do
mne zamiloval… kdybych chtěla. Vlastně jsem skutečně chtěla.
Nu, ten je sebou spokojen,“ všimla si tlustého, červeného pána,
jenž jel mimo; měl ji patrně za známou, zdvihl lesklý klobouk
nad lysou, lesknoucí se hlavou, a pak teprve poznal, že se zmýlil.
„Myslil si, že mne zná. A zatím mne zná právě tak málo jako
kdokoli jiný na světě. Sama se neznám. Znám jen své chuti, jak
se vyjadřují Francouzi. Jim se chce toho špinavého mraženého; to
vědí zcela jistě,“ myslila si, hledíc na dva chlapce, kteří zastavili
prodavače mraženého, jenž sundaval s hlavy kbelík a koncem
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ručníku si utíral zpocenou tvář. „Všichni my rádi sladké, chutné.
Není-li cukrovinek, tedy špinavé mražené. Kiti také: když ne
Vronského, tedy Levina. Ona mně závidí.

A nenávidí mne. A všichni my nenávidíme jeden druhého.
Já Kiti, Kiti mne. To je nezvratná pravda. Ťuťkm coiffeur. Je me
fais coiffer par Ťuťkin … Řeknu mu to, až přijede,“ umínila si
Anna a usmála se. Ale hned si vzpomněla, že nemá nyní, s kým
by žertovala. „Ostatně není tu pranic směšného, nic veselého.
Všecko je ošklivé. Zvoní k nešporám, a jak ten kupec dělá vážně
kříž ! Zrovna jakoby se bál, že mu něco upadne. Nač jsou ty
chrámy, nač zvonění, nač ona lež? Jen aby se zakrylo, že všichni
nenávidíme jeden druhého jako tam ti drožkáři, kteří si nadávají.
Jašvin říká: on chce svléci z košile mne, a já jeho. To je skutečná
pravda!“

V takových myšlenkách, jež ji zaměstnávaly tak, že přestala
i přemýšleti o svém stavu, přijela domů. Teprve když spatřila
portýra, jenž jí vyšel vstříc, upamatovala se, že poslala Vronskému
psaní a telegram.

„Přišla odpověď?“ otázala se portýra.
„Hned se podívám,“ odpověděl portýr, podíval se na stolek

a přinesl odtud Anně tenkou, čtvercovou obálku s depeší.
„Nemohu přijeti dříve než v deset hodin. Vronský,“ četla Anna v
depeši.

„Posel se ještě nevrátil?“
„Ještě ne,“ odpověděl vrátný.
„Když tak, tedy už vím, co mám dělat,“ rozhodla u sebe Anna,

a cítíc, jak se v ní probouzí neurčitý hněv a potřeba msty, veběhla
rychle na schody. „Pojedu sama k němu. Prve než na vždy
odejedu, musím mu povědít všechno. Nikdy jsem nikoho
nenáviděla tak jako tohoto člověka!“ pravila si Anna. Když
spatřila na věšáku jeho klobouk, zachvěla se ošklivostí. Neuvážila
ani, že jeho telegram byl odpovědí na její depeši, a že její psaní
ještě ani nedostal. Představovala si, že rozmlouvá nyní klidně s
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matkou a se Sorokinou a těší se její trápením. „Ano, musím jeti
co nejrychleji,“ rozhodla u sebe, ač nevěděla, kam pojede. Byla
by ráda ujela těm pocitům, jež ji trápily v onom hrozném domě.
Služebnictvo, stěny, nábytek v onom domě — všechno v ní
budilo ošklivost a zlost a tísnilo ji jako ohromné břímě.

„Ano, musím jeti na železniční stanici, a nebude-li tam, tedy
na dáču a tam ho usvědčiti.“ Nahlédla do novin, kde byl otištěn
železniční jízdní řád. „Vlak odjíždí večer v 8 hodin 2 minuty. Mám
tedy dost času.“ Dala si zapřáhnouti druhé koně a jala se skládati
do cestovního vaku věci nejnutnější pro několik dní. Tušila, že se
sem více nevrátí. Mimo jiné plány, jež jí přicházely nyní do hlavy,
ustanovila se dosti neurčitě i na tom, že až bude po onom výjevu
tam na železniční stanici nebo na statku u hraběnky, pojede po
Nižegorodské dráze do nejbližšího města a tam zůstane.

Oběd stál na stole; přistoupila k němu, přivoněla ke chlebu a
k sýru, ale seznala, že vůně všeho jedlého je jí protivná; poručila,
aby přijel kočár a vyšla před dům. Dům vrhal stín už přes celou
ulici; byl jasný, na slunci ještě teplý večer. Annuška, jež ji
provázela nesouc zavazadla, lokaj Petr, jenž je ukládal do vozu,
kočí, patrně mrzutý — všichni jí byli protivili a dráždili ji svými
řečmi a pohyby.

„Můžeš zůstat doma, Petře.“
„A což jízdní lístek?“
„Tedy, jak chceš, mně je jedno,“ zvolala mrzutě Anna.
Petr vyskočil na kozlík, opřel o bok ruku a poručil kočímu,

aby jel na nádraží.
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XXX.

„Zas ten kočár! Opět rozumím všemu,“ pomyslila si Anna,
jakmile se kočár hnul a kolébaje se na pružinách, zarachotil po
drobné dlažbě, a opět střídaly se v její mysli dojmy jeden za
druhým.

„Co pak se mně to tak líbilo?“ vzpomínala Anna cestou.
„Ťuťkin coiffeur?“ „Ne, to nebylo to. Ano to, co řekl Jašvin: boj
za existenci a nenávist jest jediné, co k sobě poutá lidi. Ach,
nadarmo jedete,“ obrátila se v myšlenkách k veselé společnosti,
jež v kočáře, zapřaženém čtyřspřeží, jela se patrně bavit někam za
město. „Ani pes, jehož vezete s sebou, vám nepomůže. Sebe se
nezbavíte.“ Vzhlédnuvši v tu stranu, kam se obracel Petr, spatřila
na mol opilého dělníka se svěšenou, kývající se hlavou, jehož
strážník někam vezl. „Spíš tento,“ pomyslila si. „Já a hrabě
Vronský také jsme nenašli té radosti, ač jsme si mnoho slibovali.“
Anna ponejprv nyní obrátila tu jasnou záři, která jí nyní všechno
osvětlovala, na svůj poměr k Vronskému, o čemž se dříve bála
přemýšleti. „Čeho vyhledával ve mně? Ne tak lásky, jako ukojení
ješitnosti.“ Vzpomněla si na jeho slova, na výraz jeho tváře, jenž
jí za prvních dnů lásky připomínal pokorného ohaře. To vše se
nyní potvrzovalo. „Ovšem honosil se úspěchem své ješitnosti.
Byla sice při tom i láska, ale větší část náležela na vrub hrdosti
pro úspěch. Vychloubal se mnou. Nyní ho to přešlo. Nemá čím
se honosit. Ne honositi se, ale styděti se. Užil všeho, čeho mohl,
a nyní mne nemá potřebí. Jsem mu na obtíž a jen se snaží, aby
nejednal proti mně nectně. Včera se podřekl: přeje si rozvodu a
manželství, aby spálil za sebou mosty. Miluje mne, ale jak? The
zest it gone. Ten si myslí, že celý svět na něho hledí a je sebou
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úplně spokojen,“ pomyslila si, když spatřila ruměného kupeckého
mládence, jedoucího na vypůjčeném koni. „Nevidí více ve mně té
chuti jako dříve. Odjedu-li od něho, bude tomu v hloubi své duše
rád.“

Nebyly to domněnky; vše to viděla zřetelně v tom
pronikavém světle, které jí odhalovalo nyní smysl života a poměrů
mezi lidmi.

„Má láska stává se neustále vášnivější a sobečtější, jeho však
hasne, hasne, a to jest příčinou, že se rozcházíme,“ pokračovala
Anna v myšlenkách. „A pomoci není žádné. Pro mne je on
všechno, a při tom si žádám, aby se stále víc a více oddával mně.
On však se snaží stále více se ode mne vzdálili. Než jsme se spojili,
šli jsme si ‚stále vstříc, od toho okamžiku se však bez ustání
rozcházíme v různé strany. Změnit se to nedá. On mně říká, že
jsem nesmyslně žárlivá, i já sama jsem si tvrdila, že jsem
nesmyslně žárliva; ale to není pravda. Nejsem žárliva, nýbrž
nespokojena. Ale.. .“ tu rozevřela ústa a přesedla si v kočáře
pohnutím, jež v ní vzbudila nenadálá myšlenka. ,,Kdybych mohla
býti něco jiného, než milovnice, vášnivě prahnoucí po jeho lásce;
ale já nemohu a nechci býti ničím jiným. A onou svou touhou
budím v něm ošklivost, on pak ve mně hněv, a jinak to býti
nemůže. Což pak nevím, že by mne neklamal, že si na Sorokinu
ani nemyslí, že není zamilován do Kiti, že mne nezradí? Všechno
to vím, ale proto přece mně není snáze. Bude-li, ačkoli mne
nemiluje, dobrým a něžným ke mně z povinnosti, a nestane se,
čeho já si přeju, vždyť to by bylo tisíckrát horší než hněv! To by
bylo hotové peklo! A tak se to právě má. Dávno mne už nemiluje.
A kde přestává láska, tam začíná nenávist. Ty ulice jsou mně
úplně nepovědomy. Samé vrchy a pořád domy a domy. A v
domech sami lidé, lidé … Co jich tu je, bez konce, a všichni se
nenávidí. Nu, dejme tomu, že mi napadne, čeho bych si přála,
abych byla šťastna. Nuže? Dejme tomu, že Alexěj Alexandrovič
svolí k rozvodu, odevzdá mi Serežu a vdám se za Vronského.“
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Když si vzpomněla na Alexěje Alexandroviče, představila si ho
okamžitě před sebou jako živého s tichýma, mdlýma, vyhaslýma
očima, s modrými žilami na bílých rukou, s jeho akcentem a
chrastěním prstů; i vzpomněla si, že poměr, jenž panoval mezi
nimi, také se nazýval láskou, a zachvěla se ošklivostí. „Nu, dejme
tomu, že obdržím rozvod a budu ženou Vronského. Co potom?
Přestane na mne Kiti pohlížeti tak, jako pohlížela dnes?
Nepřestane. A Sereža nebude se ptáti neb aspoň mysliti na mé
dva muže? A vznikne nějaký nový cit, jenž by změnil můj poměr
k Vronskému? Je pro mne ještě možno nějaké, neřeknu štěstí, ale
aspoň ne soužení? Ne a ne!“ odpověděla Anna bez nejmenšího
otálení na své otázky. „Není možná! Náš život se rozchází, já jsem
příčinou jeho neštěstí, on mého, a předělat není možná ani jeho,
ani mne. Všechny pokusy jsem již učinila. Šroub se setřel. Hle,
žebračka s dítětem. Myslí si, že jí lituju. Což pak nejsme všichni
vrženi na svět jen proto, abychom se nenáviděli, a proto, abychom
soužili sebe i druhé? Gymnasisté jdou — smějou se. Serěža?“
vzpomněla si opět na syna. „Myslila jsem si též, že ho miluju, a
byla jsem láskou k němu celá u vytržení. A hle, byla jsem živa
bez něho, proměnila jsem ho za jinou lásku a nestýskala jsem
si na tu výměnu, dokud jsem se spokojovala onou láskou.“ S
ošklivostí si vzpomněla nyní, co nazývala onou láskou. Ta jasnost,
ve které se jí představoval nyní její vlastní život, i život ostatních
lidí, působila jí radost. „A tak se vede mně, i Petrovi, i kočímu
Fedorovi, i tam tomu kupci, i všem těm lidem, kteří bydlí na
Volze, kam zvou ony plakáty, a všude a vždycky,“ uvažovala Anna,
když přijížděla k nízké budově Nižegorodského nádraží, a ke
kočáru přiběhli železniční posluhové.

„Ráčíte jeti do Obiralovky?“ ptal se Petr.
Anna úplně už zapomněla, kam a proč jede, a jen s velkým

namáháním pochopila jeho otázku.
„Ano,“ prohodila, podávajíc mu váček s penězi; pak vzala do

ruky svou malou, červenou kabelku a sestoupila s povozu.
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Co se probírala zástupem lidí do čekárny prvé třídy,
připomínala si ponenáhlu všechny podrobnosti svého stavu a
různé plány, na nichž se doposud nemohla ustanoviti. A opět
chvílemi naděje, chvílemi zoufalost počaly znova rozdírati staré,
dávno zasazené rány zmučeného, strašně rozechvěného srdce.
Sedíc na okrouhlém divaně a čekajíc na vlak, hleděla s ošklivostí
na přicházející a odcházející (všichni jí byli protivní), a přemýšlela
o tom, jak přijede na stanici, napíše mu lístek a co mu napíše, pak
zas o tom, jak si nyní Vronský, ač nemá ponětí o nějakém sou-
žení, stýská matce na své postavení, a jak vstoupí do světnice a
co mu řekne. Pak přemýšlela zas o tom, jak by mohl býti její život
ještě šťastným, jak vášnivě ho miluje i nenávidí, a jak jí strašně
bije srdce.
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XXXI.

Zazvonili. Sálem přešli jacísi mladí pánové, nápadně oblečení,
drzí, spěchající, ale při tom pozorní, jaký činí dojem; přešel po
sále i Petr v livreji a botkách, s tupou zvířecí tváří a přistoupil k
ní, aby ji doprovodil k vagonu. Hlučně hovořící pánové ztichli,
když kráčela kolem nich po peronu, a jeden prohodil o ní šeptem
něco k druhému; ovšem, že něco ošklivého. Vystoupila na vysoké
stupátko a usedla sama v kupé na pružinový, špinavý, kdysi bílý
divan. Kabelka poskočila na pružinách a lehla. Petr s blbým
úsměvem zdvihl u okna svůj premovaný klobouk na znamení,
že se poroučí, smělý konduktér přibouchl dvéře a otočil klikou.
Jakási neforemná dáma s turnýrem (Anna v myšlenkách svlékla
onu dámu a zděsila se její ohyzdnosti) a děvče, jež se nápadně
smálo, přeběhly dole kolem vagonu.

„U Kateřiny Andrejevny, pořád u ní, ma tante!“ volalo děvče.
„I to děvče je znetvořeno a kroutí se,“ pomyslila si Anna.

Aby nikoho neviděla, vstala honem a přesedla k druhému oknu
v prázdném vagonu. Špinavý, ohyzdný mužík v čepici se štítkem,
pod níž čouhaly zcuchané vlasy, přešel okolo okna, nahýbaje se
ke kolům vagonu. „Kde jsem viděla něco podobného tomu
ohyzdnému mužíku?“ pomyslila si Anna. Tu si vzpomněla na svůj
sen a celá se třesouc strachy, přešla ke dveřím vagonu. Konduktér
právě otevřel dvéře, vpouštěje clo oddělení muže se ženou.

„Přejete si vyjít?“
Anna neodpověděla. Konduktér ani příchozí nezpozorovali

pod závojem výrazu hrůzy na její tváři. Vrá tila se do svého kouta a
sedla. Manželé si usedli v opačném koutě a bedlivě, ač nenápadně
si prohlíželi její šaty. I muž, i žena se zdáli Anně odpornými. Muž
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se otázal, dovolí-li mu kouřit, patrně ne proto, aby mohl kouřit,
nýbrž aby se s ní mohl dáti do řeči. Když Anna svolila, dal se se
ženou po francouzsku do řeči o věcech, na nichž mu záleželo ještě
míň než na kouření. Mluvili s přetvářkou různé hlouposti jen
proto, aby je slyšela. Anně bylo zřejmo, jak mrzeli jeden druhého
a jak se na vzájem nenáviděli. A nebylo možno, aby se tací
politování hodní netvorové náviděli.

Zazvonili po druhé; ozval se hluk, křik, smích a rachot
vozíku, v němž vezli do vagonu zavazadla. Anna věděla tak jasně,
že nikdo neměl příčiny radovati se něčemu, a proto ji onen smích
dráždil, až ji zabolelo, tak že si chtěla zacpati uši, aby ho neslyšela.
Konečně zazvonili po třetí, zahvízdla píšťala, zahoukl parovůz,
řetěz zarachotil a muž se poznamenal křížem. „Bylo by zajímavo se
ho optat, co si při tom myslí,“ napadlo Anně, jež zlostně pohlížela
na něho z pod závoje. Hleděla do okna na lidi, kteří přišli provázet
odjíždějících a stáli na peroně, ač se zdálo, že se pohybují nazpět.
Vagon, v němž seděla Anna, pravidelně se otřásaje na svazech
kolejnic, valil se podél peronu, podél kamenného plotu, otáčidla
a kolem jiných vagonů. Kola počala spojitěji, měkčeji, s lehkým
zněním zvučeti po kolejnicích. Do okna padly pronikavé paprsky
večerního slunce, a větřík zahrál záclonou. Anna zapomněla na
své sousedy ve vagoně a za lehkého kolébání vagonu, dýchajíc
svěží vzduch, počala opět přemýšleti.

„Ano, kde jsem vlastně zůstala! Tam, že nejsem s to, abych
si vymyslila takový stav, při němž by mně život nebyl mukou,
že jsme všichni proto stvořeni, abychom se trápili, že to všichni
víme, ale všichni si vymýšlíme prostředky, jak bychom se
oklamali. Když ale člověk uvidí pravdu, co mu zbývá dělat?“

„Proto dán člověku rozum, aby se zbavil toho, co ho
znepokojuje,“ prohodila po francouzsku dáma, patrně velmi hrda
svou frází.

Slova ta jakoby odpovídala na myšlenku Anninu.
„Zbavit se toho, co člověka znepokojuje,“ opakovala si Anna.

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
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Pohlédla na červenolícího muže a hubenou ženu a porozuměla, že
churavá dáma se má za bytost, jíž nerozumějí, muž že ji podvádí, a
při tom utvrzuje v ní ono domnění. Anně se zdálo, jakoby viděla
před sebou jejich historii a všechny záhyby jejich duší, do nichž jí
svítilo ono světlo, jež jí nyní všechno osvětlovalo. Ale nenašla tam
pranic zajímavého a proto rozvíjela dále svou myšlenku.

„Ano, velice mne znepokojuje, a proto mám rozum, abych se
toho zbavila; musím se tedy zbavit. Proč bych nezhasila svíci, když
nemám více nač se dívat, když je odporno se na všechno to dívat?
Ale jak? Proč přeběhl ten konduktér tam? Proč tak křičí ti mladí
lidé v onom vagoně? Proč rozmlouvají, proč se smějou? Všechno
je nepravda, všechno je lež, všechno klam, vše samé zlo!“ …

Když přijel vlak na stanici, vyšla Anna v zástupě ostatních
cestujících, a vyhýbajíc se jim, jako nakaženým, stanula na
peroně, sbírajíc myšlenky, proč sem přijela a co chce dělat.
Všechno, co se jí dříve zdálo možným, připomínalo se nyní tak
těžko, obzvlášť v hlučícím zástupu všech těch ohyzdných lidí,
kteří jí nenechávali na pokoji. Tu k ní přiběhl posluha, nabízeje
své služby, tu zas mladí pánové, dupajíce podpatky po prkenném
peroně a hlasitě rozmlouvajíce, ohlíželi se na ni, tu zas osoby, s
nimiž se setkávala, nevyhýbaly se v tu stranu, kam ona si přála.

Konečně si vzpomněla, že chtěla jeti dále, nedostane-li
odpovědi; zastavila tedy jednoho posluhu a optala se ho, není-li
zde sluha z konírny s psaním pro hraběte Vronského.

„Hrabě Vronský? Právě tu byla jejich příležitost. Cekala na
kněžnu Sorokinu a její dceru. Kterak vypadá ten posel?“

Když ještě rozmlouvala s posluhou, přistoupil k ní Michajlo,
červený, veselý, v modrém šviháckém kaftaně s řetízkem u
hodinek, hrdý patrně na to, že tak dobře vyplnil, co mu bylo
poručeno, a podal jí lístek. Anna jej rozpečetila a srdce se jí
sevřelo dříve, než jej přečetla.

„Je mně velice líto, že mne psaní nezastalo v Moskvě. Přijedu
v deset hodin,“ napsal Vronský nedbalou rukou…

ANNA KARENINA
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„Tak! Cekala jsem to!“ řekla si Anna a divě se usmála.
„Nu dobře, můžeš jeti domů,“ pravila tiše Michajlovi.

Mluvila tiše, protože silný tepot srdce zdržoval její dech. „Ne,
mučiti se nedám,“ pomyslila si, obracejíc se s hrozbou ne k němu,
ne k sobě samé, nýbrž k jakési neznámé bytosti, jež působila její
muka, a kráčela po peronu podél stanice.

Dvě panské, jež se procházely po nádraží, obrátily k ní hlavy,
a prohlížejíce si ji, posuzovaly hlasitě její toilettu. „Pravé,“
prohodily o krajkách, jimiž byly ozdobeny její šaty. Mladí pánové
jí nedávali pokoje. Přešli opět okolo ní, a pohlížejíce jí do tváře,
mluvili cosi hlasitě mezi sebou strojeným hlasem a smáli se.
Přednosta stanice, jda okolo ní, optal se, jede-li dále? Chlapec,
jenž prodával kvas, nespouštěl s ní očí. „Můj Bože, kam se poděju
?“ uvažovala Anna, stále se vzdalujíc od stanice. Na konci nádraží
se zastavila. Dámy a děti, jež přišly naproti jakémusi pánovi s
brejlemi a hlasitě rozmlouvaly a se
smály, umlkly a prohlížely si ji, když kráčela kolem nich. Zrychlila
krok a Vzdálila se od nich ke kraji peronu. Blížil se právě nákladní
vlak. Peron se otřásl a Anně se zdálo, že opět jede.

Náhle si vzpomněla na člověka, jehož rozdrtil vlak právě toho
dne, když se na moskevském nádraží poprvé setkala s Vronským,
i seznala, co má dělat. Bystrým, lehkým krokem sestoupila se
schodů, vedoucích od vodojemu ke kolejím, a stanula podle
samého vlaku, jenž se valil okolo ní. Hleděla na spodek vagonů,
na šrouby a řetězy, i na vysoká litá kolesa prvního, zvolna se
pohybujícího vagonu, a od oka určovala střed mezi předními a
zadními koly, jakož i okamžik, kdy se onen střed bude nacházeti
právě před ní.

„Tam!“ pravila si, hledíc na stín pod vagonem, na písek,
smíšený s uhlím, jímž bylo zasypáno místo mezi kolejnicemi; „tam
právě do prostřed, potrestám jeho a zbavím se ode všech i od
sebe.“

Chtěla se vrhnouti pod první vagon, jehož střed valil se
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právě okolo ní; ale červená kabelka, kterou svlékala s ruky, ji
zdržela a bylo pozdě: střed vagonu minul. Musila vyčkati
následující vagon. Zmocnil se jí pocit podobný onomu, jejž
zakoušela, když před koupáním vstoupala do vody, i poznamenala
se křížem. Obvykly pohyb ruky, jejž vykonala při znamení kříže,
vzbudil v její duši celou řadu vzpomínek z dětských a dívčích let,
a náhle mrak, jenž zahaloval v její mysli všechno, se protrhl, a
jejím očím zjevil se na okamžik život se všemi svými světlými,
minulými radostmi. Ale při tom nespouštěla očí s koles blížícího
se druhého vagonu. A právě v okamžik, když se střed tohoto
vagonu přiblížil k ní, odhodila červenou kabelku, skrčila hlavu
mezi ramena, vrhla se pod vagon na ruce a lehkým pohybem,
jakoby ihned zase chtěla vstáti, klesla na kolena. V týž okamžik se
však zhrozila svého skutku. „Kde jsem? Co dělám? Proč?“ Chtěla
vstát, odskočit, ale cosi ohromného, nemilosrdného ji udeřilo do
hlavy a vleklo ji za záda. „Bože, odpust mně všechno!“ promluvila,
cítíc nemožnost zápasu. Mužík, bručící cosi nesrozumitelného,
kutil něco se železem. A svíce, při níž četla knihu plnou úžasů,
klamů, soužení a zla, vzplanula jasnější září než kdykoli před tím,
osvítila jí všechno, co až dosud bylo pro ni zavaleno mrakem, za-
praskala, počala dohořívati a uhasla navždy.
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I.

Uplynuly bezmála dva měsíce. Byla už polovina parného léta a
Sergej Ivanovic chystal se teprv na cestu z Moskvy.

V životě Sergěje Ivánoviče staly se za tu dobu leckteré
události. Už celý rok byla dopsána jeho kniha, plod to šestileté
práce, jejíž záhlaví bylo: Pokus rozhledu po základech a formách
státního života v Evropě a v R u s k u. Některé oddíly, jakož i úvod
do knihy, byly už tištěny v měsíčnících, ostatní pak části předčítal
Sergěj Ivánovič osobám svého knihu, takv že myšlenky, obsažené
v onom spise, nemohly býti zcela novými pro obecenstvo; ale
Sergěj Ivánovič přece se nadál, že spis jeho, až vyjde z tisku,
způsobí vážný dojem na obecenstvo; a ne-li úplný obrat v nauce,
tedy způsobí na každý způsob aspoň silný rozruch v učeném
světě.

Kniha, co nej bedlivěji zpracovaná, vyšla minulého roku a
byla rozeslána knihkupcům.

Sergěj Ivánovič se nikoho nevyptával na svůj spis, nerad a
jakoby lhostejně odpovídal na otázky svých přátel, jde-li kniha
na odbyt, neptal se ani knihkupců, prodává-li se jeho spis, ale
přes to s napjatou pozorností pátral, jaký bude první dojem na
obecenstvo i na literaturu.

Minul však týden, druhý, třetí, a v obecenstvu nebylo znáti
nijakého dojmu; přátelé Sergěje Ivánoviče, specialisté a učenci,
promluvili časem o něm, patrně z uctivosti. Ostatní jeho známí,
jež nezajímala kniha vědeckého obsahu, vůbec s ním o ní
nemluvili. Obecenstvo pak, zaujaté nyní jinými událostmi,
zůstalo k nové knize úplně lhostejným. Ani v literatuře nebylo po
celý měsíc o knize ani zmínky.
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Sergěj Ivánovič vypočítal do podrobna, mnoho-li času
vyžaduje sepsání recense, ale minul měsíc, dva a pořád nic. —

Pouze v „Severním Brouku“ v humoristickém feuilletoně o
pěvci Drabantovi, jenž ztratil hlas, bylo několik posměšných slov
o knize Koznyševa, dokazujících, že spis jeho byl dávno už všemi
odsouzen a vydán na všeobecný posměch.

Konečně po třech měsících objevil se ve vážném měsíčníku
kritický článek. Sergěj Ivánovič znal osobně i spisovatele onoho
článku. Setkali se s ním kdysi u Golubcova.

Spisovatelem byl velmi ještě mladý, churavý feuilletonista,
velmi obratný jako spisovatel, ale příliš málo vzdělaný a ostýchavý
v osobních stycích.

Ačkoli Sergěj Ivánovič pohlížel na autora stati s opovržením,
dal se přece vážně do čtení jeho kritiky. Stať byla hrozná.

Feuilletonista pochopil knihu patrně tak, jak se jí nesmělo
rozuměti. Ale sestavil si tak dovedně výpisky z ní, že lidem, kteří
knihy nečetli (a jí patrně nečetl nikdo), bylo zřejmo, že kniha
neobsahuje nic kromě nadutých slov a frází, jichž mimo to
užíváno i nemístně (což naznačoval kritik znaménkem otázky), a že
spisovatelem knihy mohl býti jen člověk nemající ponětí o tom,
co píše. A vše to bylo tak vtipně sepsáno, že sám Sergěj Ivanovic
by si byl přál býti Lak vtipným; ale to právě ho nejvíc děsilo.

Ačkoli Sergěj Ivánovič svědomitě zkoumal oprávněnost
důvodů recensentových, nezastavil se přece ani na okamžik u
nedostatků a chyb, jež kritik stavěl na odiv, nýbrž bezděky si
počínal připomínati všechny podrobnosti, jak se tehdáž setkal s
autorem stati a o čem s ním rozmlouval.

„Neurazil jsem ho něčím?“ tázal se Sergěj Ivánovič sám sebe.
I vzpomněl si, jak tenkrát opravil jakési slovo onoho

mladého člověka, jež dokazovalo jeho nevzdělanost, a tím nabyl
vysvětlení, jaký smysl má jeho kritika.

Po té stati nastalo mrtvé ticho o knize jak v literatuře, tak i
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rozmluvách a Sergěj Ivánovič poznal, že jeho šestiletá práce, jíž
věnoval tolik lásky a namáhání, zmizela beze stopy.

Postavení Sergěje Ivánoviče bylo ještě těžším proto, že po
vydání knihy neměl nijakého kabinetního zaměstnání, kdežto
práce nad knihou vyplňovala dříve většinu jeho svobodného
času.

Sergěj Ivánovič byl rozumný, vzdělaný, zdravý, čilý člověk
a nevěděl nyní, nač by měl upotřebiti své činnosti. Rozmluvy
v salonech, shromážděních, schůzích, komitétech, vůbec všude,
kde možno bylo mluviti, vyplňovaly Část jeho času; ale, jsa
starým obyvatelem velkého města, měl se na pozoru, aby veškeren
svůj čas neprořečnil, jako činíval jeho nezkušený bratr, když
přijížděl do Moskvy; zbývalo mu tedy ještě mnoho svobodného
času a zahálejících duševních sil.

Na štěstí Sergěje Ivánoviče v té době, jež následkem
neúspěchu jeho knihy byla pro něho nad míru těžká, vznikla po
různých jiných otázkách, jako otázce týkající se jinorodců,
amerikánského sblížení, samařského hladu, průmyslové výstavy
moskevské a spiritismu, nová, totiž slovanská otázka, jež do
nedávna jedva že tlela v obecenstvu,
a Sergěj Ivánovič, jenž byl jedním z buditelů oné otázky, věnoval
se jí nyní úplně.

V kruzích, k nimž přináležel i Sergěj Ivánovič, nemluvilo a
nepsalo se tu dobu o ničem jiném než o srbské válce. Všechno,
co dělávají obyčejně lidé, kteří nemají co dělat, aby zabili čas,
dělalo se nyní na prospěch Slovanů. Plesy, koncerty, obědy, sirky,
dámské ozdoby, pivo, krémy, všechno dokazovalo sympathie ke
Slovanům.

S mnohým, co se při té příležitosti mluvilo a psalo, Sergěj
Ivánovič v podrobnostech nesouhlasil. Viděl, že se slovanská
otázka stala jedním z těch modních kouzel, jež se střídají jedno za
druhým a jichž má obecenstvo zapotřebí, aby mělo o čem mluvit;
věděl též, že se otázce té věnovalo mnoho lidí, kteří měli při tom
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zištné a ješitné úmysly. Souhlasil, že časopisy tisknou mnoho zby-
tečného a nadsazují jen proto, aby obrátily na sebe pozornost a
překřičely jiné časopisy. Viděl, že v tom obecném ruchu prodrali
se do popředí a nejhlasitěji křičeli sami uražení a štěstěnou
zanedbaní lidé: velitelé bez armády, ministři bez portefeuillů,
žurnalisté bez žurnálů, vůdcové stran bez stranníků. Viděl, že
mnoho v tom bylo lehkomyslného a směšného; ale při tom viděl
a seznával neklamný, stále vzrůstající enthusiasmus, jenž slučoval
všechny třídy obecenstva, a jemuž nebylo lze odepříti sympathií.
Vraždění souvěrců a bratří Slovanů vyzývalo soustrast k trpícím
a reptání proti utiskovatelům. A hrdinství Srbů a Černohorců,
bojujících za vznešenou věc, zrodilo v massách lidu touhu
pomáhati bratřím ne už jen slovem, nýbrž skutky.

Při tom však udál se i jiný ještě zjev, jenž působil Sergěji
Ivánoviči opravdovou radost. Byl to projev veřejného mínění.
Obecenstvo projevovalo zřetelně svá přání. Duše lidu našla svůj
výraz, jak tvrdil Sergěj Ivánovič. A čím déle se zajímal onou
záležitostí, tím patrnějším se mu zdálo, že jest to věc, jež musí
nabýti ohromných rozměru, že se stane epochální.

I věnoval se úplně službám této vznešené věci a zapomněl při
tom na svou nešťastnou knihu.

Všechen jeho čas byl nyní rozdělen, tak že mu nezbývalo ani
pokdy, aby mohl odpověděti na všechny dopisy a žádosti, s nimiž
se k němu obraceli.

Tak pracoval celé jaro a část léta a teprve v červenci se sebral,
že pojede na venkov k bratrovi.

Jel na venkov, jednak, aby si dvě neděle odpočinul, jednak
pak, aby se ve vesnickém zátiší, v samé svatyni svatých ruského
národa, pokochal pohledem na vzrušení národního ducha, o
němž jak on, tak i všichni obyvatelé hlavního města byli úplně
přesvědčeni. Katavasov, jenž dávno se už chystal vyplnili daný
Levinu slib, že ho navštíví, jel s ním.
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II.

Sotva že Sergěj Ivánovič s Katavasovem přijeli na nádraží kurské
dráhy, jež bylo dnes neobyčejně oživeno, a vystoupivše z kočáru
ohlédli se po sluhovi, jenž vezl za nimi zavazadla, přijeli na nádraží
ve čtyřech drožkách dobrovolníci. Dámy je přivítaly s kyticemi a
v průvodu celého zástupu lidí, jenž je provázel, vešli do nádražní
budovy.

Jedna z dam, jež vítala dobrovolníky, vyšla právě ze sálu, když
tudy šel Sergěj Ivánovič, a obrátila se k němu po francouzsku:

„Vy jste také přijel provázet?“
„Nikoli, já sám jedu, paní kněžno. Jedu k bratrovi si

odpočinout. A vy pokaždé provázíte?“ prohodil Sergěj Ivánovič s
jedva patrným úsměvem.

„Musíme to dělat!“ odpověděla kněžna. „Je pravda, že se od
nás už vypravilo osm set? Malvinský mně nevěřil.“

„Více než osm set. Kdybychom počítali ty, kteří odejeli ne
přímo z Moskvy, bylo by už více než tisíc,“ odpověděl Sergěj
Ivánovič.

„Tak vida. Já mu povídala!“ zvolala radostně dáma. „A že je
pravda, že se sešlo už okolo milionu rublů darů?“

„Víc, paní kněžno.“
„A jaký telegram přinesly dnes noviny?“ Opět porazili

Turky.“
„Ano, četl jsem,,“ odvětil Sergěj Ivánovič. Mluvili o poslední

telegrafické zprávě, potvrzující pověst, že Turci byli tři dni po sobě
poraženi na všech stranách, dali se na útěk, a zítra že se očekává
rozhodná bitva.

„Ach, víte už? Hlásil se jeden hodný, mladý člověk. Nevím,
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proč mu činí překážky. Chtěla jsem vás poprosit, já ho dobře-
znám, napište mu několik řádek. Poslala ho hraběnka Lidie
Ivánovna.“

Sergěj Ivánovič se vyptal na podrobnosti, jež znala kněžna o
hlásícím se mladém muži, pak odešel do sálu první třídy, napsal
lístek k osobě, na níž záviselo přijetí jeho za dobrovolníka, a
odevzdal lístek kněžně.

„Víte, že hrabě Vronský, ten známý… jede také tímto
vlakem?“ pravila dále kněžna s vítězoslavným, významným
úsměvem, když se k ní vrátil s lístkem.

„Slyšel jsem, že jede, ale nevěděl jsem, kdy. Pravíte tímto
vlakem?“

„Viděla jsem ho. Je zde. Provází ho pouze matka. Je to přec jen
to nej lepší, co mohl učiniti.“

„Ovšem, ovšem.“
Co tak spolu rozmlouvali, zástup se přihnal ke stolu, kde se

obědvalo. Přistoupili také blíže a zaslechli hřmotný hlas jakéhosi
pána, jenž s pohárem v ruce mluvil řeč k dobrovolníkům.
„Přinésti oběť za víru, za lidstvo, za naše bratry,“ mluvil onen pán
stále vyšším a vyšším hlasem. „Ku vznešenému podniku žehná
vám matuška Moskva. Živio!“ zakončil hromohlasně a pohnutě
svou řeč.

Všichni provolali živio! a nový zástup přivalil se do sálu a div
nepovalil kněžnu na zem.

„Ach, paní kněžna! Co tomu říkáte?“ zvolal Štěpán
Arkáďjevič, jenž záře radostí, objevil se náhle uprostřed zástupu.
„Viďte, že mluvil vroucně, od srdce? Bravo! Ach i Sergěj Ivánovič!
Kdybyste tak chtěl promluviti také několik slov, víte, tak malinké
povzbuzení; umíte to tak znamenitě,“ dodal s něžným, uctivým a
opatrným úsměvem, táhna lehce za ruku Sergěje Ivánoviče.

„Ne, já hned odjíždím.“
„Kam ?“
„Do vsi k bratrovi,“ odvětil Sergěj Ivánovič.
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„Uvidíte tedy mou ženu. Psal jsem jí, ale vy tam budete dříve;
buďte tak laskaví a vyřiďte jí, že jste mne viděl a že all right.
Bude už věděti. Ostatně řekněte jí, buďte tak dobrý, že jsem už
jmenován členem zastupujícím spojená agentstva… Však už
porozumí! Což dělat, les petites misěres de la vie humaine,“
obrátil se ke kněžně, jakoby se ospravedlňoval. „A kněžna
Mjahká, nikoli Liza, nýbrž Bibiš, posílá také tisíc rublů a dvanáct
milosrdných sester. Povídal jsem vám to už?“

„Ano, slyšel jsem,“ odpověděl nevrle Koznyšev.
„Ale škoda, že odjíždíte,“ pokračoval Štěpán Arkáďjevič.

„Dáváme zítra oběd dvěma odjíždějícím, Dimrovi Bartňanskému
z Petrohradu a našemu Veslovskému Grišovi. Oba jedou.
Veslovský se nedávno oženil. Chlapík, není-liž pravda, paní
kněžno?“ obrátil se opět k dámě.

Kněžna neodpověděla, nýbrž pohlédla na Koznyševa. Ale
Štěpánu Arkáďjeviči pranic nepřekáželo, že Sergěj Ivánovič a
kněžna by se ho byli rádi zbavili. Usmíval se a pohlížel na péro
na klobouce kněžnině, tu se ohlížel po obecenstvu, vypínaje krk,
jakoby zdvíhal nějaké břímě. Spatřiv dámu, jež chodila s
pokladničkou mezi davy obccenstva, pokynul jí a vložil do
pokladničky pětirublovou bankovku.

„Dokud mám peníze, nemohu se lhostejně dívati na ty
pokladničky,“ prohodil Štěpán Arkáďjevič. „A dnešní depeše?
Chlapíci, Černohorci!“

„Co pravíte!“ zvolal, když mu kněžna sdělila, že také Vronský
odjíždí tímto vlakem. Tvář Štěpána Arkáďjeviče se na okamžik
zachmuřila, ale za minutu, když, lehce se potřásaje při každém
kroku a hladě si vous, vstupoval do komnaty, kde čekal Vronský,
zapomněl již úplně na svůj zoufalý pláč nad mrtvolou sestřinou a
ve Vronském viděl jen hrdinu a starého přítele.

„Ač má mnoho vad, přece mu člověk nemůže míti za zlé,“
mínila kněžna, sotva že se Oblonský vzdálil od nich. „Opravdu
čistě ruská, slovanská povaha! Bojím se jen, že Vronský nebude
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rád shledání s ním. Řekněte si, co chcete, mne dojímá osud onoho
člověka. Promluvte s ním cestou,“ prosila kněžna.

„Proč ne, naskytne-li se příležitost.“
„Nikdy jsem ho nemívala ráda. Ale za tento krok bude mu

mnoho odpuštěno. Nejen, že sám jede, vede s sebou celou
škadronu na své útraty.“

„Ano, slyšel jsem.“
Na peroně zazvonili. Zástup se hrnul ke dveřím.
„Tam jde!“ zvolala kněžna, ukazujíc na Vronského v

dlouhém svrchníku a s černým kloboukem se širokou střechou.
Vedl se pod rukou s matkou. Oblonský kráčel vedle něho a něco
mu živě vypravoval.

Vronský pohlížel mrzutě před sebe, jakoby neposlouchal, co
mluví Štěpán Arkáďjevič.

Upozorněn patrně Oblonským ohlédl se v tu stranu, kde
stála kněžna se Sergejem Ivánovičem a mlčky nadzdvihl klobouk.
Jeho tvář, jež sešla a vyjadřovala strádání, zdála se zkamenělou.

Když přišli na peron, pomohl Vronský zprvu matce a pak
zmizel i sám ve vagoně.

Nádražím rozlehla se hymna. Bože carja chrani… a pak
zabouřilo volání urá a živio! Jeden z dobrovolníků, vysoký, ještě
velmi mladý člověk se vpadlými prsy klaněl se velmi nápadně,
mávaje nad hlavou plstěným kloboukem a kyticí. Za ním se
vysouvali z okna a také se klaněli dva důstojníci a starší jakýsi
člověk s mohutnou bradou a špinavou čepicí.
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III.

Sergěj Ivánovič se rozloučil s kněžnou a spolu s Katavasovem,
jenž právě k nim přistoupil, vešel do přeplněného vagonu a vlak
se hnul.

Na stanici Caricynské přivítal vlak pěvecký sbor mladých
mužů, kteří pěli „Slavsja“. Dobrovolníci opět děkovali a nahýbali
se z oken, ale Sergěj Ivánovič si jich nevšímal; měl tolik co dělat
s dobrovolníky, že znal už jejich obecný ráz a proto ho nezajímali.
Ale Katavasova, jenž pro vědecké práce neměl času pozorovati
dobrovolníky, velmi nyní zajímali a vyptával se na ně Sergěje
Ivánoviče.

Sergěj Ivánovič mu nabídl, aby přešel do vagonu druhé třídy
a sám s nimi pohovořil. Katavasov na následující stanici poslechl
jeho rady.

Při první zastávce vešel do vagonu druhé třídy a seznámil
se s dobrovolníky. Seděli v koutě vagonu a hlasitě mezi sebou
rozmlouvali, vědouce, že jsou předmětem pozornosti
spolucestujících i Katavasova, jenž právě vstoupil do oddělení.
Nejhlasitěji mluvil vysoký jinoch se vpadlými prsy. Byl patrně
opilý a vypravoval o jakési události, jež se přihodila v jejich
závodě. Naproti němu seděl jakýs ne mladý už důstojník v
rakouské vojenské bluze. Poslouchal vyprávěče, usmíval se a činil
mu různé poznámky. Třetí byl dělostřelecký důstojník; seděl
podle nich na cestovním vaku. Čtvrtý spal.

Katavasov se dal s jinochem do řeči, a dověděl se, že to byl
bývalý moskevský obchodník, jenž prohýřil své značné jmění do
dvaceti dvou let. Nelíbil se Katavasovu, protože byl rozněžilý,
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vyhýčkaný a slabého zdraví. Byl zřejmě přesvědčen, zvlášť nyní, ve
stavu opilosti, že koná hrdinský skutek, a chvástal se do omrzení.

Druhý, gardový důstojník to ve výslužbě, způsobil na
Katavasova také nepříjemný dojem. Byl to, jak vidno bylo, člověk,
jenž zkusil už všechno. Byl už u dráhy, byl správcem statku, měl
už svou továrnu, mluvil o všem možném beze vší potřeby a užíval
nesprávně vědeckých výrazů.

Třetí naproti tomu, dělostřelec, zalíbil se Katavasovu. Byl to
skrovný, tichý člověk, pohlížející patrně s úctou na vědomosti
Vysloužilého gardového důstojníka, i na hrdinskou obětovnost
kupcovu, sám o sobě však nemluvil. Když se ho Katavasov optal,
co ho přimělo, že jede do Srbska, odpověděl skromně:

„Inu což, jedou všichni. Rád bych také pomohl Srbům. Je mi
jich líto.“

„A právě dělostřelců je tam málo,“ prohodil Katavasov.
„Vždyť já jsem nesloužil dlouho u dělostřelectva; možná dost,

že mne vřadí do pěchoty nebo do jízdy.“
„Jak pak do pěchoty, když potřebují nejvíc dělostřelců?“

namítal Katavasov, soudě dle stáří dělostřelcova, že musil už
zastávati některou z vyšších hodností.

„Nesloužil jsem dlouho u dělostřelectva; vstoupil jsem do
výslužby jako junker,“ vysvětloval dělostřelec a sdělil pak
Katavasovu, proč neodbyl zkoušky.

Vše to dohromady způsobilo na Katavasova nepříjemný
dojem, a když dobrovolníci na následující stanici odešli do
restaurace, umínil si, že pohovoří s některým cestujícím, aby
zvěděl, jaký dojem učinili dobrovolníci na ně. Jeden z cestujících,
stařeček to ve vojenském plášti, naslouchal po celou dobu
pozorně, co mluvil Katavasov s dobrovolníky. Když zůstali sami
ve vagoně, Katavasov se ho optal:

„Ku podivu z jakých různých tříd a stavů jedou tam ti lidé,“
prohodil neurčitě Katavasov, chtěje vyjádřiti svoje mínění a
vyzvěděti zároveň mínění stařečkovo.
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Stařeček byl bývalý voják, jenž se súčastnil dvou pochodů.
Věděl, jak vypadá voják, a dle podoby i rozmluv oněch pánů,
dle čipernosti, jak si nahýbali cestou z polní láhve, pokládal je za
špatné vojáky. Mimo to byl obyvatelem újezdního města, a byl
by rád Katavasovu pověděl, jak se z onoho města přihlásil také
jeden voják, jenž si odbyl službu a jehož nikdo už nechtěl vzíti do
práce, protože byl opilcem a zlodějem. Ale věda ze zkušenosti, že
za nynější nálady obecenstva je nebezpečno projevovati mínění,
příčící se mínění obecnému, a zejména, že je nebezpečno, namítati
něčeho proti dobrovolníkům, vyčkával také, co řekne Katavasov.

„Inu což, potřebujou tam lidi,“ prohodil, usmívaje se očima.
I dali se do řeči o posledních zprávách z bojiště, a oba zapřeli
jeden před druhým pochybnost, s kým vlastně má býti sveden
zítra rozhodný boj, když Turci dle posledních zpráv byli poraženi
na celé čáře. A tak nevyřknuvše svého mínění, se rozešli.

Když se Katavasov vrátil do svého vagonu, zapřel bezděky
své přesvědčení a sděloval Sergěj i Ivánoviči výsledky svých
pozorování, z nichž vycházelo na jevo, že dobrovolníci jsou
znamenití chlapíci.

Na velké stanici u většího města byli dobrovolníci opět vítáni
zpěvem a pozdravy. Objevili se opět dámy a pánové s
pokladničkami, gubemské dámy podaly dobrovolníkům kytice a
šly za nimi do restaurace. Ale vše to bylo už mnohem slabší a
jednodušší než v Moskvě.
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IV.

Pokud vlak stál na stanici gubemského města, nešel Sergěj
Ivánovič do restaurace, nýbrž procházel se po perone.

Když šel poprvé okolo vagonu, v němž seděl Vronský,
všimnul si, že u okna v jeho oddělení byla spuštěna záclona. Ale
když kráčel po druhé mimo, spatřil u okna starou hraběnku. Tato
pozvala k sobě Koznyševa.

,,Vidíte, jedu ho doprovodit do Kurska,“ pravila Koznyševu.
„Ano, slyšel jsem,“ odvětil Sergěj Ivánovič, stanuv u okna

vagonu a pohlížeje do vnitř. „Jaký to úctyhodný krok s jeho
strany!“ dodal, když se přesvědčil, že se Vronský nenachází v
oddělení.

„Co mu zbylo po tom neštěstí, jež ho stihlo?“
„Jaká to hrozná událost!“ prohodil Sergěj Ivánovič.
„Bože, co jsem vytrpěla! Ale pojďte dál… Co jsem vytrpěla!“

opakovala hraběnka, když Sergěj Ivánovič vstoupil do vagonu a
sedl si vedle ní na divan. „To si nemůžete představit! Šest neděl
nepromluvil s nikým slovíčka a jedl jen tehdy, když jsem ho
uprosila. Nesměla jsem ho zůstaviti samotného ani na okamžik.
Všechno jsme mu odebrali, čím by se byl mohl zabiti; bydleli jsme
v přízemí, ale neustále jsme byli plni nejistoty. Vždyť víte, že se
už jednou střelil pro ni,“ vypravovala hraběnka, a brvy stařenčiny
se při té vzpomínce svraštily. „Ovšem skonala, jak musila skonati
taková ženština. I smrt si zvolila podlou, mrzkou.“

„Nemůžeme o tom soudit, paní hraběnko,“ pravil Sergěj
Ivánovič, povzdechnuv si. „Ale dovedu si představit, jaká to byla
pro vás rána.“

„Ach, ani nevzpomínejte! Byla jsem na svém statku a on byl
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právě u mne. Přinesli lístek. Napsal odpověď a odeslal ji. Neměli
jsme ani tušení, že se nachází na naši stanici. Večer jsem právě
odešla do své komnaty, když mi moje Mary povídá, že se na stanici
jakási dáma vrhla pod vlak. Mne jakoby bylo něco udeřilo! Ihned
jsem si pomyslila, že to byla ona. První co jsem řekla, bylo, aby
jemu o tom nepovídali. Ale řekli mu to už dříve. Jeho kočí tam byl
a viděl všechno. Když jsem přiběhla do jeho komnaty, už nebyl k
sobě podoben — a strach bylo se na něho podívat. Neřekl slova
a jel tam. Co se tam stalo, nevím; ale domů ho přivezli jako
mrtvého. Nebyla bych ho poznala. Prostration complěte, tvrdil
doktor. Pak začal zuřit. Marně mluvit!“ pravila hraběnka a hodila
rukou. ,,Strašná doba. Ne, mluvte si, co chcete, špatná ženština.
Nu, co to za choutky takové zoufalé! Pořád se jí chtělo dokázat
něco neobyčejného. Nu, i dokázala. Zmařila sebe a dva výtečné
lidi — svého muže a mého nešťastného syna!“

„A co její muž?“ otázal se Sergěj Ivánovič.
„Vzal si její dceru. V první chvíli souhlasil Aleša se vším.

Ale nyní ho strašně mrzí, že odevzdal svou dceru cizímu člověku.
Ale slovo zpět vzíti nemůže. Karenin přijel na pohřeb. Ale hleděli
jsme, aby se nesešel s Alešou. Jemu, muži, je přece snáze. Má nyní
volné ruce. Ale můj ubohý syn se jí obětoval. Všecko k vůli ní
zanechal, kariéry, mne, ale ani tu ho nepoželela a naschvál ho
úplně ubila. Ne, mluvte si, co chcete, i sama smrt její je smrt
ohavné ženštiny bez víry. Odpusť mně pán Bůh, ale nemohu si
na ni vzpomenouti bez nenávisti, pohlédnu-li na svého zničeného
syna.“

„Jakého je nyní smýšlení?“
„To nám pán Bůh pomoh’ s tou srbskou vojnou. Já stará

osoba tomu nerozumím, ale jemu to pán Bůh poslal. Ovšem já,
jako matka se hrozím; a hlavní věc, jak se praví, ce n’est pas trěs
bien vu a Pétersbourg. Ale což dělat! Bylo to jediné, co ho mohlo
vzrušit. Jašvin, jeho přítel, prohrál všechno a odhodlal se jeti do
Srbska. Přijel k němu a přemluvil ho. Nyní ho to zajímá. Buďte tak
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laskav, promluvte s ním, ráda bych, aby se něčím zabavil. Je stále
tak zasmušilý. Na neštěstí ještě ho zuby rozbolely. A vás bude rád
vidět. Buďte tak laskav, promluvte s ním: prochází se po té straně
vlaku.“

Sergěj Ivánovič odpověděl, že jí milerád vyhoví, a stoupil na
druhé straně s vagonu.
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V.

V kosém večerním stínu, jejž vrhaly složené na nádraží žoky,
procházel se Vronský ve svém dlouhém svrchníku s kloboukem
stlačeným na oči, s rukama v kapsách, a jako dravé zvíře v kleci
bystře obracel se každých dvacet kroků. Sergěji Ivánoviči, když
se přiblížil, se zdálo, že ho Vronský vidí, ale tváří se, jakoby
nepozoroval. Ale Sergěji Ivánoviči to bylo lhostejno. Nemělť
nijakých osobních účtů s Vronským.

V tu chvíli byl Vronský v očích Sergěje Ivánoviče důležitým
faktorem ve vznešené záležitosti a proto pokládal Koznyšev za
svou povinnost dodati mu odvahy a pochváliti ho. Přikročil tedy
k němu.

Vronský se zastavil, vzhlédl na Koznyševa, poznal ho, vyšel
mu vstříc na několik kroků a pevně mu stiskl ruku.

„Snad by vám bylo příjemnější nesetkati se se mnou,“ oslovil
ho Sergěj Ivánovič; „ale snad bych vám mohl býti v něčem
platným?“

„S nikým mně nemůže býti tak málo nepříjemno se setkati
jako s vámi,“ odpověděl Vronský. „Odpusťte mně. Příjemného
není pro mne více na světě.“

„Rozumím vám, a proto jsem vám chtěl nabídnouti své
služby,“ pravil Sergěj Ivánovič, pohlížeje do tváře Vronského, na
níž byly patrné stopy strádání. „Nepřál byste si doporučení k
Rističi nebo k Milanovi?“

„Ó ne!“ odvětil Vronský, jakoby těžce chápal smysl slov
Koznyševa. „Nemáte-li nic proti tomu, procházejme se. Ve
vagonech je hrozně dusno. Doporučení? Ne, děkuju vám; chce-li
člověk umříti, nepotřebuje k tomu doporučení. Leda k Turkům
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…“ prohodil, usmáv se pouze ústy. Oči však podržely týž zlostně
bolestný výraz jako dříve.

„Ovšem; ale snad by vám přec jen bylo snáze vstoupiti ve
styk s člověkem na vás připraveným, a styky takové budou
nezbytné. Ostatně, jak si přejete. Byl jsem velmi mile překvapen,
když jsem zvěděl o vašem rozhodnutí. Tolik už bylo útoků na
dobrovolníky, že člověk jako vy pozdvihne opět jejich význam v
mínění obecenstva.“

„Jako člověk,“ pravil Vronský, „mám tu výhodu, že život
nemá pro mne nijaké ceny. A že mám s dostatek fysické energie,
abych se vtesal do řady nepřátel a bud je pobil nebo padl, o tom
jsem přesvědčen. Jsem povděčen, že mám zač položit život, který
mne omrzel, nechci-li říci, že je mi zbytečný. Někomu se však při-
hodí.“ 1 pohnul netrpělivě čelistí následkem neustálé, hlodající
bolesti, která mu překážela, že nemohl ani mluviti takovým
tónem, jak by si přál.

„Oživnete, předpovídám vám to,“ pravil Sergěj Ivánovič,
dojatý slovy Vronského. „Zbaviti své bratry ode jha, toť cíl hodný
smrti i života. Dej vám Bůh vnějšího úspěchu a vnitřního míru,“
dodal Koznyšev a podal mu ruku.

Vronský stiskl pevně podanou mu pravici Sergěje Ivánoviče.
„Jako nástroj mohu se snad na něco hoditi. Ale jako člověk

— jsem zřícenina,“ prohodil Vronský s přestávkami.
Krutá bolest pevného zubu, následkem níž se mu v ústech

sbíhaly sliny, překážela mu v řeči. Umlk a zahleděl se na kola
tendru, jenž se zvolna a hladce pohyboval po kolejích.

Náhle nový, zcela jiný pocit, nikoli bolest, nýbrž jakási
všeobecná, trapná vnitřní ostýchavost zahlušila na okamžik
bolest zubu. Pohled na tendr a na železniční koleje, za vlivu
rozmluvy se známým, s nímž se nesetkal od té chvíle, kdy ho
stihlo neštěstí, vyvolal v něm náhle vzpomínku na ni, to jest na to,
co z ní zbývalo, když jako šílený přiběhl do ratejny na železniční
stanici: na stole ratejny leželo zkrvácené, bezohledně před očima

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

360
www.eknizky.sk



cizích lidí rozložené tělo, plné nedávného ještě života; přehnutá
nazpět hlava se svými těžkými vrkoči a kučeravými vlásky na
spáncích byla neporušena; na rozkošné tváři s pootevřenými
červenými rty jakoby byl utkvěl divný, na rtech žalostný, ale ve
ztmulých, nezavřených očích strašný výraz, vyjadřující zrovna
jako slovy ono hrozné slovo, jež prohodila za poslední
nedorozumění, totiž, že toho bude litovati.

Namáhal se, aby si ji představil takovou, jakou byla, když se
s ní poprvé setkal, také na železničním nádraží, totiž tajemnou,
rozkošnou, milující, vyhledávající a skytající štěstí, ale ne krutě
mstivou, jak si ji představil v poslední chvíli. Snažil se
připomenouti si nejblaženější minuty, strávené s ní; ale ty minuty
byly na vždy otráveny. Viděl ji před sebou pouze hrdě vítěznou,
splnivší hrozbu, že se bude kati, hrozbu, jež nikomu nebyla platna
a nikdy nebude z paměti vyhlazena. Necítil více bolest zubu, a
štkání zkřivilo jeho líce.

Prošli se dvakrát mlčky podél hromad žoků, dokud se
Vronský nesebral a neobrátil se k Sergěji Ivánoviči:

„Jiné depeše kromě včerejší jste neobdrželi? Ano, po třetí
poraženi, a zítra se očekává rozhodná bitva.“

Pohovořivše si ještě o prohlášení Milana za krále a o
značných následcích, jaké z toho mohou vzejiti, rozešli se při
druhém zvonění do svých vagonů.
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VI.

Sergěj Ivánovič nevěděl určitě, kdy bude moci odejeti z Moskvy, a
proto netelegrafoval bratrovi, aby mu poslal na stanici příležitost.
Levin nebyl doma, když Katavasov a Sergěj Ivánovič, oba černí od
prachu, jako mouřeníni, přijeli okolo poledne v tarantase, jejž si
najali na stanici, k podjezdu Pokrovského domu. Kiti, jež seděla
na balkoně s otcem a se sestrou, poznala švaíkra a seběhla ho
přivítat.

„To je hříšné, že jste nám nedal vědět,“ hněvala se Kiti,
podávajíc ruku Sergěji Ivánoviči a nastavujíc mu své čelo.

„My jsme pohodlně přijeli a vás jsme neznepokojili,“
omlouval se Sergěj Ivánovič. „Jsem tak uprášen, že se bojím vás
dotknout. Byl jsem tak zaměstnán, že jsem ani nevěděl, kdy se
vyberu z Moskvy. A vy se jako vždy,“ pokračoval usmívaje se,
„těšíte klidnému štěstí opodál ruchu ve své tiché touni. A tu náš
přítel Fedor Vasiljevič také se konečně odhodlal.“

„Já nejsem mouřenín, jen počkejte, až se umyju, budu
vypadat také jako člověk,“ prohodil Katavasov jak obyčejně
žertovně a podávaje Kiti ruku, usmál se, při čemž jeho zuby
obzvláště se zaleskly uprostřed černé tváře.

„Kosťa vám bude velice vděčen. Šel na chutor. Ale už by tu
měl být.“

„Stále se zaměstnává hospodářstvím. Vskutku jako na dně
hluboké touně,“ prohodil Katavasov. „A my ve městě nevidíme
ničeho kromě srbské vojny. Jak pak o tom smýšlí můj přítel?
Dojista nějak jinak než obyčejní smrtelníci ?“

„Inu tak jako všichni, nic zvláštního,“ odpověděla Kiti
trochu zaražena, ohlédnuvši se na Sergěje Ivánoviče. „Já tedy
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pošlu pro něho. U nás je papa nyní návštěvou; přijel nedávno z
ciziny.“

Kiti poručila, aby poslali pro Levina, pak rozkázala, aby
ukázali zaprášeným hostům, kde se mohou umýti, při čemž
jednomu vykázala kabinet a druhému komnatu, v níž bydlívala
Dolli, pak se postarala o snídaní pro hosty a užívajíc nyní práva
k bystrým pohybům, jehož zbavena byla po celou dobu svého
těhotenství, veběhla na balkon.

„To je Sergěj Ivánovič a profesor Katavasov,“ sdělovala otci.
„Ach, v takovém parnu obtížno!“ povzdechl si kníže.
Nikoli, papa, on je velmi příjemný a Kosfa ho má velice rád,“

pravila Kiti s úsměvem, jakoby chtěla uprosili otce, na jehož tváři
zpozorovala posměšný výraz.

„Vždyť já jen tak.“
„Zajdi, dušinko, k nim,“ obrátila se Kiti k sestře, „a zabav je.

Viděli Stivu na nádraží, je prý zdráv. Zaběhnu zatím k Miťovi. Jako
naschvál jsem ho nekojila dnes od rána. Jistě se už probudil a křičí
nyní.“ A cítíc příliv mléka k prsům, odebrala se rychlým krokem
do dětské světnice.

„Opravdu, ne že by byla uhádla (její spojení s dítětem ještě
nezmizelo), nýbrž ze svého nadbytku mléka soudila zcela určitě na
nedostatek potravy dítěte.

Věděla, že křičí, dříve, než se přiblížila ke světnici. A vskutku
křičelo. Když je zaslechla, pospíšila si ještě víc. Ale čím více se
blížila, tím více dítě křičelo. Hlas jeho byl pěkný, zdravý, ale
hladový a netrpělivý.

„Dávno už, chůvo, dávno?“ ptala se honem Kiti, sedajíc na
židli a hotovíc se k přikájení. „Nu podejte mi ho čerstvěji; ale
chůvo, jaká jste zdlouhavá; nu, potom mu zavážete čepičku.“

Chlapec křičel hlady div se neztrhal.
„To nejde, mátuško,“ ozvala se Agafja Michajlovna, která byla

skoro celý den v dětské světnici. „Děťátko musí býti řádně
ustrojeno. Hou, hou!“ chlácholila klučíka, nedbajíc matky.
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Konečně ho chůva nesla k matce. Agafja Michajlovna kráčela
za ním s tváří rozplývající se něžností.

„Zná, zná. Nu, jak jsem před Bohem, Kateřino
Alexandrovno, věřte mi, poznal mne!“ snažila se Agafja
Michajlovna překřičeti dítě.

Ale Kiti neposlouchala, co povídá. I její netrpělivost
vzrůstala s netrpělivostí chlapce.

Následkem netrpělivosti kojení se dlouho nechtělo dařiti.
Dítě se chápalo, čeho nemělo, a zlobilo se.

Konečně po zoufalém výkřiku a marném lapání vzduchu
podařilo se dítěti vzíti prs, a klučík i máť zároveň se uspokojili a
ztichli.

„Chudinka, je celý v potu,“ pravila šeptem Kiti omakávajíc
syna.

„Z čeho soudíte, že vás poznal?“ dodala pak, pohlížejíc na
čtverácké — jak se jí zdálo — oči dítěte, vykukující zpod čepičky,
jež se mu svezla na čelo, i na boubelaté, pravidelně se nafukující
tvářičky, i na jeho ručku s růžovou dlaní, která vykonávala
kruhovité pohyby.

„Není možná! Kdyby poznával, tedy by zajisté i mne poznal,“
prohodila Kiti na slova Agafje Michajlovny a usmála se.

Usmála se proto, že, ač tvrdila, že ještě nikoho nezná, přece
v hloubi duše byla přesvědčena, že poznává nejen Agafji
Michajlovnu, nýbrž že ví a chápe všechno, že ví a chápe i mnoho
takových věcí, jichž nikdo neví, a s nimiž se ona, matka, seznámila
teprve, díky dítěti. Pro Agafji Michajlovnu, pro chůvu, dědečka,
ba i pro otce byla Miťa živou bytostí, jež vyžadovala pouze hmot-
ného ošetřování; pro matku byl však už dávno bytostí mravní, s
níž měla už celou řadu duševních styků.

„Nu, až se probudí, dá pán Bůh, sama se přesvědčíte. Když
takhle udělám, celý se rozveselí, holoubek. Tak se rozveselí jako
jasný den,“ tvrdila Agafja Michajlovna.
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„Nu dobře, dobře, uvidíme potom,“ zašeptala Kiti. „Nyní
jděte, on usíná.“
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VII.

Agafja Michajlovna vyšla po špičkách; chůva spustila záclony,
vyhnala mouchy, jež zalezly pod tylovou pokryvku nad postýlkou,
chytla a vyhodila sršně, jenž se bil o sklo na okně, a sedla si s
březovou vadnoucí větví, kterou ovívala matku i děcko.

„Je to parno! Kdyby pán Bůh deštíček seslal,“ prohodila
chůva.

„Ano, ano, pssst…“ odpověděla Kiti lehounce se kolébajíc a
něžně přidržujíc tlusťounkou, v zápěstí jakoby nitkou převázanou
ručku, kterou Miťa stále kýval a při tom zavíral a zas otvíral očka.
Ta ručka nedávala Kiti pokoje: byla by ji ráda políbila, ale bála se,
aby neprobudila synáčka. Konečně ručka přestala se kývati a očka
se uzavřela. Zřídka jen, drže se stále prsu, zdvíhal Miťa dlouhé,
ohnuté řasy a vzhlédl na matku vlažnýma očima, jež se v pološeru
zdály černými. Chůva přestala mávat větví a dřímala. Nahoře se
ozval hlas starého knížete a smích Katavasova.

„Rozpovídali se v mé nepřítomnosti,“ pomyslila si Kiti. „A
přec jen je mrzuté, že Kosťa není doma. Dojista zase zašel na
včelník. Ačkoli je mně líto, že tam bývá tak často, jsem tomu přece
ráda. Jeho to baví. Je nyní mnohem veselejší a hodnější než z jara:
tenkrát byl tak zasmušilý a tak se trápil, že jsem se o něho bávala.
A jak je směšný!“ zašeptala a usmála se.

Vědělaf, co trápilo muže. Byla to jeho nevěra. Nehledě na
to, že, kdyby se jí někdo optal, má-li za to, že její muž, protože je
nevěřící, bude zatracen, musila by přisvědčili, přec ji jeho nevěra
nečinila nešťastnou; ač byla přesvědčena, že nemůže býti spasen,
kdo nevěří, a ačkoli duši svého muže milovala nade všechno na
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světě, pomýšlela přece jen s úsměvem o jeho nevěře a sama si
tvrdila, že Levin je směšný.

„Proč pak po celý rok čte stále jakési filosofie?“ přemýšlela
dále. „Je-li to všechno v oněch knihách popsáno, tedy by to mohl
pochopiti. A stojí-li v nich nepravda, nač je tedy číst? Říkává sám,
že by rád věřil. Proč tedy nevěří ? Proto asi, že mnoho o tom myslí
? A mnoho přemýšlí následkem toho, že je tu sám. Pořád sám a
sám. S námi ovšem rozmlouvati nemůže. Myslím, že bude rád těm
hostům, zvláště Katavasovu. Rád se s ním pře,“ pomyslila si Kiti
a hned jí napadlo, kde by je nejlépe umístila. Dát každého zvlášť?
Anebo postaviti pro oba postele do jedné komnaty? Tu však jí
napadla myšlenka, jež byla příčinou, že sebou trhla a vzbudila
Miťu, začež tento na ni přísně pohlédl. „Zdá se, že pradlena ještě
nepřinesla prádlo a všechno postelní prádlo z hostinských pokojů
je rozešpiněno. Neučiním-li opatření, ustele Agafja Michajlovna
pro Sergěje Ivánoviče prádlo pro služebné,“ a při pouhé myšlence
na to vrazila se jí krev do hlavy.

„Ano, musím učiniti opatření,“ rozhodla se Kiti a vracejíc
se k předešlým myšlenkám, vzpomněla si, že nezakončila ještě
jakousi důležitou, duše se týkající myšlenku a počala si
připomínati, co to bylo. „Ano, Košťa je nevěřící,“ vzpomněla si a
zase se usmála.

„Nu, nevěřící! Ať zůstane raději vždycky takovým, než aby
byl jako madame Stahlová, aneb jakou jsem si já přála býti tehdá
v cizině. On by se dojista nepřetvařoval.“

Kiti si vzpomněla, jak nedávno poznala jeho neobyčejnou
dobrotu. Dvě neděle tomu, co Dolli obdržela psaní, v němž se
Štěpán Arkáťjevič kál ze hříchů. Zapřísahal ji, aby zachránila jeho
čest a prodala svůj statek a zaplatila jeho dluhy. Dolli div si
nezoufala, byla plna nenávisti k muži, mluvila o něm s
opovržením a žalostí, rozhodla se, že se dá rozvésti, že nesvolí k
prodeji, ale konec konců dala svolení k prodeji části statku. Pak
si Kiti s bezděčným úsměvem připomněla rozpaČitost mužovu,
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jak několikrát se snažil promluvit o věci, jež mu ležela na srdci, a
jak nakonec, když našel jediný prostředek, jak by se dalo pomoci
Dolli, aniž by se mohla cítili uraženou, navrhl Kiti, aby darovala
sestře svůj díl na otcovském statku, co jí samé nepřišlo do hlavy.

,,Kterak je tedy nevěřícím? On, jenž má takové srdce, jenž
se bojí, aby nikoho nezarmoutil, ani děcko! Všechno pro jiné,
a pro sebe nic. Sergěj Ivánovič je přesvědčen, že je povinností
Kosťovou, aby spravoval jeho statek. Sestra jeho také. Nyní má
na starosti Dolli s dětmi. A všichni ti mužíci, co jich přichází
každodenně k němu; jakoby byl povinen jim sloužit.“

„Ano, buď jen takovým, jako je tvůj otec, jen takovým,“
obrátila se v myšlenkách k synovi, odevzdávajíc ho chůvě a
dotýkajíc se ústy jeho tváře.
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VIII.

Od té chvíle, co Levin viděl umírati milovaného bratra a při té
příležitosti pohlédl poprvé na otázku života a smrti prismatem
onoho nového — jak je nazýval — přesvědčení, které v době
od dvaceti do třiceti čtyř let jeho stáří vstoupilo na místo jeho
dětských a jinošských náboženských názorů, zhrozil se ne tak
smrti, jako života, o němž neměl nyní sebe menšího ponětí, odkud
pochází, proč a nač je a co je zač. Organismus, jeho rozpadání,
nezmařitelnost látky, zákon o nepomíjejicnosti síly, evoluce — to
byla slova, jež mu nahradila bývalou víru. Slova ta a spojené s
nimi pojmy byly velmi pěkné pro potřeby vědecké; ale pro život
neposkytovaly Levinu ničeho, a proto se ocitl náhle v takovém
postavení, v jakém by se nacházel člověk, jenž si za teplý kožich
vyměnil tylový oblek, a jenž se při prvním mrazu nejen úvahami,
nýbrž celou svou bytostí přesvědčil nade vši pochybnost, že je
zrovna, jakoby byl nahý, a že ho očekává nevyhnutelná, trapná
smrt.

Od té chvíle nepřestávaly ho znepokojovati ony po-
chybnosti, ač se k nim sám ani nepřiznával a žil dále jako dosud.

Mimo to zmáhalo se ho neurčité vědomí, že to, co nazýval
dosud přesvědčením, byla nejen holá nevědomost, nýbrž kromě
toho ještě takový duševní stav, který nedopouštěl, aby si přisvojil
vědomosti, jichž měl potřebí.

V prvních dobách byly trapné ty pochybnosti zahlušeny
ženitbou a novými radostmi i povinnostmi, s nimiž se seznámil;
ale v poslední době, když po porodu ženině trávil v Moskvě beze
všeho zaměstnání, předstupovala před Levina vždy častěji a
neodbytněji otázka, jež vyžadovala rozhodnutí.
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Otázka ta záležela pro něho v následujícím: „Neuznávám-
li za správné ony odpovědi, jež mi na otázky, týkající se mého
života, podává křesťanství, jaké odpovědi tedy uznávám?“ A v
celém arsenále svých přesvědčení nemohl vyhledati nejen nijaké
odpovědi, nýbrž ani nic podobného k odpovědi.

Nacházel se v postavení člověka, jenž hledá pokrm v
hračkářském nebo zbrojířském krámě.

Bezděky, bez úmyslu pátral nyní v každé knize, v každé
rozmluvě a v každém Člověku, v jakém poměru se nachází k
otázkám, jež ho nejvíce zajímaly, a hledal jich rozřešení.

Nejvíce ho při tom překvapovalo a mrzelo, že většina lidí
téhož stáří a téže společnosti, k níž sám náležel, ač podobně jako
on také svou bývalou víru zaměnili podobným novým
přesvědčením jako on, neshledávali v tom přece neštěstí a byli
úplně spokojeni a klidni. Následkem toho kromě hlavní otázky
soužily Levina i jiné otázky: jsou-li oni lidé upřímní? nepřetvařují-
li se? anebo nechápou-li nějak jinak, a sice jasněji, než on, ony
odpovědi, jichž podává věda na otázky, jež ho zajímaly? Zkoumal
tedy bedlivě mínění oněch lidí a studoval knihy, jež obsahovaly v
sobě ony odpovědi.

Jedna věc, které se dopátral od té doby, co ho po čaly
podobné otázky zajímati, byla ta, že bylo mýlkou, když se
domníval, že se náboženství přežilo, že ho více není, jak se
tvrdíválo v jinošském kruhu jeho přátel na universitě. Všichni
hodní lidé, s nimiž se setkal a kteří mu byli blízcí, byli věřící. I
starý kníže, i Lvov, jehož si opravdově zamiloval, i Sergěj Ivánovič,
i všechny dámy byly věřící; žena jeho věřila tak, jak on věříval za
prvních dob svého dětství; devadesát devět setin ruského národa,
všechen ten lid, k jehož životu pohlížíval vždy se svrchovanou
úctou, byl věřící.

Druhou věcí bylo to, že když přečetl množství knih, se
přesvědčil, že lidé, kteří byli týchž názorů na svět jako on,
nevyrozumíváli v nich nic jiného než on a že, nepouštějíce se do

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

372
www.eknizky.sk



vysvětlování, popírali prostě ty otázky, které byly pro něho tak
důležity, že se necítil schopným dalšího života, nenajde-li na ně
odpovědi; lidé ti zabývali se rozřešením jiných otázek, kteréž ho
nemohly zajímati jako na příklad otázky o rozvoji organismu, o
mechanickém vysvětlení duše a t. p.

Mimo to, když byla žena v koutě, přihodilo se mu něco
neobyčejného. Ač nevěřil v pranic, přece se modlil, a v ten
okamžik, když se modlil, opravdově věřil. Ale okamžik zmizel a
Levin nebyl s to vřaditi onu tehdejší náladu v řadu uvědomělých
stavů svého života.

Nemohl uznati, že tehdá, v onom okamžiku byla mu pravda
zřejma, a nyní že se mýlí, neboť, jakmile začal o tom klidně
přemýšleti, rozpadávalo se všechno v prach. Ale také nemohl
uznati, že se tenkrát mýlil, poněvadž mu ona tehdejší duševní
nálada byla drahá, a kdyby ji uznal za daň ze slabosti, poskvrnil
by tím ony drahocenné okamžiky. Proto se nacházel v trapném
rozdvojení a napínal všechny své duševní síly, aby unikl onoho
stavu.
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IX.

Myšlenky takové soužily ho tu více, tu méně, ale nikdy ho
neopouštěly. Četl, přemýšlel, ale čím více četl a přemýšlel, tím
více se mu zdálo, že se vzdaluje od hledaného cíle.

Za poslední doby v Moskvě i na venkově se přesvědčil, že
materialisté mu odpovědi nedají, a proto četl a znova přečítal
Platona, Spinozzu, Kanta, Schellinga, Hegela i Schopenhauera,
to jest takové filosofy, kteří život nevysvětlují způsobem
materialistickým.

Myšlenky se mu zdály plodnými, dokud četl nebo sám si
vymýšlel námitky proti jinému učení, zvláště proti materialistům;
ale jakmile četl aneb sám si vymýšlel rozřešení otázek, vždy se
mu přiházelo jedno a totéž. Dokud se držel běžných definicí
nejasných slov, jako duch vůle, svoboda, bytost, a schválně zalézal
do té slovní pasti, kterou na něho nalíčili filosofové, aneb kte-
rou si nalíčil sám, zdávalo se mu, jakoby počínal cosi chápati. Ale
bylo jen třeba zapomenouti na strojený chod myšlenek a přímo
ze života přistoupiti k tomu, co mu vyhovovalo, když přemýšlel
podle udaného směru, a hned se řítila ona nastrojená budova jako
domek z karet, a bylo zřejmo, že budova byla vystavěna z týchž
slov, jen že v jiném pořádku kladených, a že se při stavbě nedbalo
jisté okolnosti, pro život důležitější, než je rozum.

Kdysi, když četl Schopenhauera, postavil na místě jeho vůle
— lásku, a tato nová filosofie těšila ho po dva dny, dokud od ní
nepoodstoupil; ale jakmile na ni pohlédl přímo ze života, také se
svalila a ukázalo se, že je to opět tylový oblek, jenž nechrání od
mrazu.

Bratr Sergěj Ivánovič mu poradil, aby si přečetl bohoslovecké
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spisy Chomjakova. Levin přečetl druhý díl spisů Chomjakova
a ačkoli ho s počátku odpuzoval polemický, elegantní a vtipný
tón, byl přece překvapen jeho učením o církvi. Především ho
překvapila myšlenka, že postihnouti pravd božských nedáno
jednotlivému člověku, nýbrž souboru lidí, sjednocených láskou,
t. j. církvi. Velice se mu zalíbila myšlenka, že mnohem snáze je
uvěřili * v trvající, dosud živoucí církev, shromažďující v sobě
všechno, več lidé věří, mající v čele boha, a následkem toho
svátou, neomylnou, a už od ní přijati víru v boha, ve stvoření, v
pád a vykoupení, než začíti od boha, dalekého, tajemného boha,
stvoření atd. Ale když potom přečetl církevní dějiny spisovatele
katolického, a jiné církevní dějiny, sepsané spisovatelem
pravoslavným, a shledal, že obě církve, ve své bytosti neomylné,
upírají platnost jedna druhé, přestal věřiti v učení Chomjakova
o církvi, a tato budova opět se rozpadla v prach jako předešlé
budovy filosofické.

Celé to jaro byl celý změněný a prožil hrozné okamžiky.
„Nevím-li, co jsem a proč jsem zde, nemohu žít. A poněvadž

toho nemohu zvěděli, tedy nemohu žíti,“ soudil Levin.
„V nekonečnosti času v nekonečném prostranství od

nekonečné látky oddělí se organická buňka, buňka potrvá nějaký
čas a praskne, a tou buňkou jsem já.“

Byla to trapná nepravda, ale byl to jediný, poslední výsledek
stoletých námah lidské mysli v onom směru.

To byla ta poslední víra, na níž se zakládaly všechny výzkumy
lidské mysli skoro ve všech oborech. Bylo to panující přesvědčení
a ze všelikých jiných výkladů přisvojil si Levin bezděky, aniž
věděl, kdy a jak, právě tento, poněvadž mu byl přec jen nejvíce
jasným.

Ale nejen že to byla nepravda, to byl krutý úšklebek jakési zlé
síly, zlé, protivné, takové síly, jíž se nesměl člověk podrobiti.

Bylo povinností zbaviti se od té síly. Prostředek k tomu byl v
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rukou každého. Bylo jen zapotřebí učiniti konec své závislosti od
zla. Prostředek byl jen jeden — smrt.

A šťastný manžel, zdravý muž Levin byl několikrát tak blízek
samovraždy, že uschoval provázek, aby se na něm nepověsil, že se
bál choditi s puškou, aby se nezastřelil.

Ale Levin se nezastřelil, nepověsil se, nýbrž žil dále.
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X.

Když Levin přemýšlel, co je sám a proč je živ, nenacházel odpovědi
a div si nezoufal; ale když přestal se na to tázati, zdávalo se mu,
jako by věděl, co je, i proč je živ, protože jednal a žil vždy pevně a
určitě; ba i v tu poslední dobu žil mnohem pevněji a určitěji než
dříve.

Když se počátkem června vrátil na venkov, ujal se opětně
svého obvyklého zaměstnání. Všechen jeho svobodný čas byl
zaujat polním hospodářstvím, jednáním s mužíky a sousedy,
domácím hospodářstvím, záležitostmi sestřinými a bratrovými,
jež stále vedl, poměrem k ženě, poměry k příbuzným, starostmi o
dítě, novým včelím sportem, jemuž se oddával od letošního jara.

Záležitosti ony nezajímaly ho proto, že by jejich oprávněnost
vysvětloval nějakými náhledy o prospěchu obecném, jako dělával
druhdy; naopak jeho nedávné snahy o povznesení obecného
blahobytu setkaly se s neúspěchem, a jeho vlastní myšlenky a i
množství se všech stran se na něho hrnoucích prací byly příčinou,
že úplně přestal pomýšleti na prostředky k povznesení obecného
blaha; pracoval-li přece v tom směru, pracoval jen proto, že se mu
zdálo, že musí vykonati to, co vykonává, že jinak nemůže.

Dříve (a sice počalo to od dětinství a vzrůstalo do jeho plné
zletilosti), když se snažil vykonati něco, co by přineslo užitek
všem, všemu člověčenstvu, celému Rusku, neb aspoň celé vsi,
pozoroval, že myšlenky o tom byly mu příjemný, ale sama
působnost byla vždy roztržitá, nedostávalo se mu při ní plného
přesvědčení, že skutek ten je nevyhnutelně potřebný, a sama
působnost, jež se mu s počátku zdála tak dalekosáhlou,
zmenšovala se ponenáhlu a na konec z ní nezbylo nic; nyní však,
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když po svatbě činnost svoji počal stále více ohraničovati svým
vlastním prospěchem,, ač při pomyšlení na svou činnost
nezakoušel více nijakých příjemných pocitů, nicméně pociťoval
přesvědčení, že činnost jeho je nutná, pozoroval, že se jeho práce
daří mnohem lépe, než dříve, a že čím dál, tím se stává rozsáhlejší.

Nyní, zrovna jako proti své vůli, vnikal čím dál, tím hlouběji
do země jako radlice, tak že se už nemohl jinak dostati ven, leč
když byl vyoral brázdu.

Nebylo pochybnosti, že rodina musila íti tak, jak přivykli
otcové a dědové, to jest za týchž podmínek vzdělanosti ; podobně
byl přesvědčen, že taktéž se musí vychovávati děti. Bylo to právě
tak nutno, jako obědvat, když se chce jíst. A z té příčiny, právě
tak jako bylo nutno vařit oběd, bylo zapotřebí vésti hospodářství
v Pokrovském tak, aby přinášelo důchod. Jako jest povinností
platiti dluhy, taktéž bylo Levinu povinností udržovati zděděnou
půdu v takovém stavu, aby jeho syn, až ji zdědí po něm, poděkoval
otci za ni tak, jako poděkoval Levin dědovi za všechno, co na ní
nastavěl a nasázel. Proto nesměl dávati půdu v nájem, musil vésti
hospodářství sám, držeti dobytek, hnojiti pole a sázeti lesy.

Také nemohl nechali záležitostí Sergěje Ivánoviče,
sestřiných, mužíků, kteří k němu přicházeli na radu a byli tomu už
zvyklí, jako není možná odhoditi dítě, když je člověk vzal jednou
na ruku. Musil se postarati o pohodlí švakrové a její dětí, jež
pozval k sobě, musil se starali o ženu a syna, a musil aspoň malou
Část dne stráviti s nimi.

Vše to spolu s honbou a pobytem na včelníku vyplňovalo
úplně celý ten život Levinův, jenž neměl pro něho nijakého
smyslu, když počal o něm přemýšleti.

Ale kromě toho, že Levin věděl určitě, c o má dělat, věděl
taktéž dobře, jak má vše to dělat, a která věc je důležitější než jiná.

Věděl, že je potřebí najímati dělníky co možná lacino; ale
číhati, až budou míti nouzi, a pak jim dáti peníze napřed a zavázati
si je za menší cenu, než zač stojí jejich práce, se nesluší, ač by to
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bylo velmi výhodno. Prodávati mužíkům slámu, když nemají čím
krmiti, bylo dovoleno, ač mu bylo líto, brát od nich peníze; ale
zájezdní hospodu a krčmu, ač mu přinášela značný důchod, kázala
povinnost zavríti. Za lesní pych slušelo se ukládati co nejpřísnější
trest; ale bráti peníze za dobytek, jenž byl zastižen ve škodě,
slušnost nedovolovala; a ačkoli hlídači se proto mrzeli a mužíci
pozbývali strachu před nimi, musil se zajatý dobytek pouštěli na
svobodu.

Petrovi, jenž platil lichváři deset procent měsíčně, bylo
povinností půjčit, aby se vyprostil z rukou lichvářových ; ale
posečkati obrok aneb jej odpustiti mužíkům, kteří byli známí jako
nedbalí platebníci, nebylo dovoleno. Nesmělo se prominouti
šafáři, že se nepostaral v čas o posečení palouku, na němž se tráva
nadarmo zkazila; ale síci osmdesát desjatin, na nichž byl nasázen
mladý les, bylo by hříchem. Nesmělo se odpustiti dělníku, jenž v
nejpilnější době odešel domů, protože mu zemřel otec, ačkoli byl
politování hoden, a bylo nutno zaplatiti mu méně za vysloužené
měsíce v náhradu za to, že nechal hospodáře na holičkách v
nejpilnější době; za to však bylo povinností vypláceli deputát
staré, k ničemu už nehodné čeledi.

Také věděl Levin, že, když přijde domů, musí především zajiti
k ženě, jež byla churava, a mužíci, ač na něho čekali už tři hodiny,
že mohou ještě počkat; ale věděl, že, ačkoli mu usazování roje do
úlu působilo velikou radost, musil si odříci to potěšení, nechal
včelaře, aby usadil sám roj za jeho nepřítomnosti, a jíti promluvit
s mužíky, kteří ho vyhledali na včelnici.

Jedná-li dobře či špatně, nevěděl, a nejen že by ne chtěl
nikoho o tom přesvědčovat, nýbrž vyhýbal se všem řečem a
myšlenkám o tom.

Přemýšlení ho přivádělo na pochybnosti a překáželo mu, že
neviděl, co se má, a co nemá. Ale když nepřemýšlel, nýbrž žil,
cítil ve své duši stále přítomnost neomylného soudce, jenž
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rozhodoval, který ze dvou možných skutků je lepší a který horší, a
jakmile jednal jinak, než jak se slušelo, ihned to poznával.

Tak byl živ, nevěda a nevida možnosti, aby zvěděl, co je, proč
je na světě a souže se onou nevědomostí tak, že se bál samovraždy,
ale zároveň klestil si vlastní, určitou dráhu životem.
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XI.

Toho dne, když Sergěj Ivánovič přijel do Pokrovského, měl Levin
jeden ze svých nejtrapnějších dnů.

Byla nejpilnější doba, kdy lid na venkově jeví takovou
obětivost při práci, jaké se nenajde v nijakém jiném stavu, a která
by se vysoce cenila, kdyby ji cenili sami ti lidé, od nichž vychází,
kdyby se neopakovala každoročně, a kdyby výsledky té obětivosti
nebyly tak prosté.

Požiti a poséci žito a oves, svézti jej, dokončiti senoseč,
přeorat úhory, vymlátit zrno na semena a zasíti ozim — vše to se
zdá prostým a obyčejným; ale aby se to vykonalo, musí všichni
obyvatelé celé vsi od starců až do dětí pracovati bez přestání
během oněch tří nebo čtyř neděl třikrát tolik jako obyčejně, při
čemž se živí kvasem, cibulí a černým chlebem, musí mlátit a
svážeti obilí v noci, a na spánek nemohou věnovati více než dvě
nebo tři hodiny z celého dne. A to se děje každoročně po celém
Rusku.

Levin, jenž strávil větší část svého života na venkově a ve
stálém styku s lidem, pociťoval pokaždé za té pracovné doby, jak
se všeobecné napjetí energie pracovného lidu sděluje i jemu.

Ráno jel na pole, kde rozsévali letos první žito, odtud k ovsu,
jejž sváželi do stohů; domů se vrátil v tu dobu, když žena a
švakrová právě vstaly, pil s nimi kávu a odešel pak pěšky do dvora,
kde se měla spustit nově postavená mlátička, protože bylo třeba
namlátili obilí na semeno.

Levin po celý ten den, i když rozmlouval s pojezdným a s
mužíky, i doma za řeči se ženou, s Dolli, s jejími dětmi a s tchánem,
přemýšlel stále o jedné věci, jež ho vedle starostí hospodářských
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zajímala tu dobu, a ve všem vyhledával poměr ke své otázce: „co
vlastně jsem? kde jsem? proč jsem zde?“

Stál ve stínu v kůlně nedávno znova pokryté, jejíž stěny
spletené z ořechových větví, s nichž nespadl ještě zaschlý list,
příjemně páchly, a opíraly se o osikové, oloupané trámce, držící
slaměnou střechu. Chvílemi pohlížel do otevřených vrat, v nichž
se vířil a proudil suchý, horký prach, hrnoucí se z mlátičky, patřil
na trávu na humně, osvětlenou palčivým sluncem, i na čerstvou
slámu, kterou byli právě vynesli z kůlny, pozoroval pestrohlavé
vlaštovky s bílými prsíčky, jak se šveholem vlétaly pod střechu
a třepetajíce křidélky pozastavovaly se v otvoru vrat; pak se zas
obracel k dělníkům, hemžícím se ve tmavé kůlně, plné prachu, a
snoval dále své podivné myšlenky.

„Jaký smysl má všechna ta práce?“ myslil si. „Proč tu stojím,
proč je nutím k práci? Proč se všichni tak namáhají a snaží se
býti v mé přítomnosti tak bedlivými? Proč se tak činí ona stařena
Matrěna, moje dobrá známá? Léčil jsem ji, když na ni při požáru
spadla krokev,“ pomyslil si Levin, pohlížeje na hubenou bábu, jež
odhrabovala hráběmi zrní, stoupajíc při tom bosýma, do černá
opálenýma nohama po hrbolaté, tvrdé půdě. „Tehdáž se uzdravila:
ale když ne dnes, tedy zejtra, a ne-li
zítra, tedy za deset let ji zahrabou, a nezbude nic ani z ní, ani z
té parádnice v červené sukni, která takovými obratnými lehkými
pohyby shrabuje s plev klasy. I ji zahrabou a onoho strakatého
valacha velmi brzy,“ pomyslil si při pohledu na koně s rozdutým
břichem a těžce dýchajícího široko rozevřenýma nozdrama,
stoupajícího po nakloněném ohromném kotouči, jenž se pod
jeho tíží otáčel a uváděl tím v pohyb mlátičku.

„I jeho zahrabou, i Fedora, jenž klade obilí do mlátičky, s jeho
kadeřavou bradou, plnou plev, i s jeho roztrhanou košilí, z níž
vykukuje bílé rameno, i jeho zahrabou. Ale on tu roztrhuje snopy,
cosi poroučí a volá na ženské a bystrým pohybem opravuje řemen
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na setrvačníku. A hlavně, nejen je, i mne zahrabou a nic po mně
nezbude. Nač?“

Přemýšlel a zároveň se díval na hodinky, aby mohl určit,
mnoho-li se vymlátí za hodinu. Chtěl to vědět, aby dle toho mohl
určiti, mnoho-li musí dělníci za den vymlátit.

„Hned bude hodina a teprv začali třetí kopu,“ pomyslil si
Levin, přistoupil k Fedorovi a snaže se překřičeti lomoz stroje,
poroučel mu, aby kladl méně do mlátičky.

„Kladeš příliš mnoho najednou, Fedore! Vidíš, že se biják
vzpírá. Proto se mlátí málo. Roztřásej lépe.“

Fedor, celý černý od prachu, jenž se usazoval na jeho zpocené
tváři, křičel cosi za odpověď, ale podával do stroje tak, že Levin
ani nyní nebyl spokojen.

Přistoupil tedy sám ke stroji, odstrčil Fedora a počal sám
podávat.

Tak propracoval do oběda, do něhož už mnoho nescházelo,
a spolu s Fedorem vyšel z kůlny a zastaviv se na humně vedle
pravidelně složeného, žlutého stohu žita, určeného na semeno,
dal se s Fedorem do řeči.

Fedor pocházel ze vzdálené vesnice, a sice z té, kde Levin
dával mužíkům v nájem půdu dle svých společenských zásad.
Nyní najímal ony pozemky jednodvorec.

Levin se dal s Fedorem do řeči právě o oněch pozemcích a
ptal se ho, nevezme-li je budoucího roku do nájmu Platon, bohatý
a řádný mužík z téže vesnice.

„Plat je veliký; Platonovi to nevynese, Konstantine
Dmitriči!“ odpověděl mužík, vyhazuje klasy, jež mu napadaly za
zpocená ňadra.

„A proč Kirillovu vynáší?“
„Jak pak by Miťuchovi (tak Fedor nazýval s opovržením

jednodvorce) nevyneslo, Konstantine Dmitriči! On utlačí jiné a
tím se domůže svého. Nepolituje sedláka. Ale strejček Fokanyč
(tak nazýval starého Platona), co pak ten bude dřít kůži s člověka?
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Jednomu dá na pluh, druhému vůbec odpustí. A konec konců,
neshledá se se svým. Jedná po lidsku.“

„Proč pak by však odpouštěl?“
„Inu tak, víme, jsou všelijací lidé. Jeden člověk je živ jen pro

sebe; vezměme na příklad Miťuchu: jen břicho nacpává. Ale
Fokanyč je spravedlivý stařík. Žije pro duši. Na Boha
nezapomíná.“

„Jak to na Boha nezapomíná? Jak žije pro duši?“ skoro až
vykřikl Levin.

„Inu, toť se ví, jak? Žije podle pravdy, žije, jak Bůh velí.
Vímeť, že jsou lidé všelijací. Vezměme na příklad vás, vždyť taky
člověku neublížíte…“

„Ano, ano, nu s Bohem!“ zvolal Levin, sotva dechu popadaje
rozčilením, obrátil se, vzal svoji hůl a rychle kráčel domů. Při
slovech mužíkových, že Fokanyč žije pro duši, podle pravdy, jak
Bůh velí, vyřítilo se celé hejno nejasných, ale významných
myšlenek, jež jakoby byly bývaly dosud kdesi zavřeny a míříce k
společnému cíli, zavířily se v jeho hlavě, oslňujíce ho svojí září.
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XII.

Levin kráčel dlouhými kroky po hlavní cestě, všímaje si ne tak
svých myšlenek (nemohlť se v nich ještě vyznati), jako svého
duševního stavu, jakéhož doposud nikdy nezakoušel.

Slova, jež prohodil mužík, působily na jeho mysl jako
elektrická jiskra, jež přetvořila a sjednotila náhle celý roj
rozptýlených, bezmocných, různých myšlenek, jež ho nikdy
nepřestávaly zajímati. Myšlenky ty ho zajímaly, ač toho
nepozoroval, i tehdy, když si umínil, vzdáti se půdy ve prospěch
mužíků.

Cítil ve své duši cosi nového, a s radostí se dotýkal toho
nového, ač nevěděl dosud, co to je.

„Nesluší se žíti jen pro sebe, nýbrž pro Boha. Pro jakého
Boha? Možná-li říci něco, co by mělo méně smyslu, než co řekl
Fedor? Řekl, že se nesluší žíti jen k vůli sobě, to jest, že nemáme
žíti k vůli tomu, co chápeme, co nás vábí, co se nám líbí, nýbrž že
máme žíti k vůli něčemu nepochopitelnému, k vůli Bohu, jehož
nemůže nikdo pochopit, ani definovat. Co tedy? Nepochopil jsem
oněch nesmyslných slov Fedorových? Či jsem je pochopil, ale
pochybuju o jich správnosti? Pokládám je za hloupá, za nejasná,
za nesprávná?“

„Nikoli, pochopil jsem ho, a sice právě tak, jak on rozumí
svým slovům; pochopil jsem ho, úplně a jasněji, než chápu cokoli
jiného v životě; nikdy, co jsem živ, jsem o tom nepochyboval a
nemohu také pochybovati. A nejen já, nýbrž všichni, celý svět
to zřejmě chápe, o tom jediném nikdy nepochybuje, v tom jsou
všichni svorni.“

„Ale já jsem očekával zázraků, soužil jsem se, že jsem
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nespatřil zázraku, aby mne přesvědčil. Hmotný zázrak by mne byl
přesvědčil. A hle, zázrak, ten jediný, který je vůbec možným, jenž
trvá bez přestání, jenž mne obkličuje se všech stran, a já si ho
nevšímal !“

„Fedor praví, že jednodvorec Kirillov žije pro svůj hřích. To
je srozumitelno a rozumno. Všichni my, jako rozumné bytosti,
nemůžeme žíti jinak než pro břich. A tu mně najednou praví týž
Fedor, že žíti jen pro břich je ohavno, že se má žíti pro pravdu, pro
Boha, a já mu dle pouhé narážky rozumím! Já i milliony lidí, kteří
žili před sta lety a kteří žijí i nyní, mužíci, chudí duchem i mudrci,
kteří přemýšleli a psali o tom, a svým nesrozumitelným jazykem
tvrdili totéž; my všichni jsme svorní v jedné věci: proč máme žíti
a co je dobré. Já a všichni ostatní lidé známe jedinou pevnou,
nepochybnou, jasnou pravdu, ale poznání to nedá se vysvětliti
rozumem; nacházíť se mimo obor rozumu, nemá příčin a nemůže
míti nijakých důsledků.“

„Má-li dobro příčinu, není už dobrem; má-li následek —
odměnu, také už není dobrem. Následkem toho nachází se dobro
pomimo řetěz příčin a následků.“

„A právě to dobro znám, a všichni je známe.“
„Který pak zázrak může býti větší tohoto?“
„Je-li možná, že jsem našel vysvětlení všeho, že je konec mým

mukám?“ pomyslil si Levin, kráčeje po cestě, pokryté hlubokým
prachem, nevšímaje si horka ani únavy, a zakoušeje radostný
pocit úlevy od dlouhého trápení. Pocit ten působil mu takovou
radost, že nechtěl ani věřiti, že by to byla pravda. Jedva dechu po-
padal od rozčilenosti a poněvadž nebyl s to kráčeti dále, odbočil
s cesty do lesa a usedl do stínu osik na nepožatou trávu. Sundal
klobouk se zpocené hlavy a lehl si, opřev hlavu o ruku, na
šťavnatou, listnatou lesní trávu.“

„Nu ano, musím si všechno vysvětlit a řádně po chopit,“
uvažoval dále Levin, pohlížeje upřeně na čer stvou trávu před
sebou a sleduje očima pohyby zeleného broučka, jenž lezl na
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stéblo pýru, ale list anjeličky stál mu v cestě. „Co jsem tedy
nalezl?“ otázal se sám sebe, shýbaje list anjeličky, aby nepřekážel
broučku, a přihýbaje k pýru jiné stéblo, aby brouk mohl přelézti
na ně. „Čemu se raduju? Co jsem nalezl?“

„Nic jsem nenalezl. Zvěděl jsem jen to, co vím. Pochopil jsem
onu sílu, jež mně dala život, nejen v minulosti, nýbrž i nyní mně
dává život. Zbavil jsem se klamu, poznal jsem hospodáře.“

„Dříve jsem říkal, že se v mém těle, v těle této trávy a tohoto
broučka (vida, nechtělo se mu prelézti na druhé stéblo; rozepjal
křídla a uletěl), děje proměna látek dle fysických, chemických
a fysiologických zákonů. A v nás ve všech spolu s osikami, a
s oblaky a s mlhovinami děje se evoluce. Evoluce z čeho a do
čeho? Nekonečný rozvoj a zápas… Jakoby mohl býti nějaký směr
a nějaký boj v nekonečnosti ! A já jsem se divil, že přese všechno
napínání duševních sil v onom směru nemohl jsem vypátrati, jaký
je smysl života, smysl mých úmyslů a snah. Nyní však tvrdím,
že vím, jaký je smysl mého života: mám žíti pro Boha, pro duši.
Ale smysl ten, přese vši svou jasnost, je tajemný a zázračný. A
takový je též smysl všeho, co je na světě. Ano, hrdopyšnost!“ řekl
si, převaliv se na život a počínaje svazovati dvě stébla uzlem, ale
tak, aby je nepřetrhl.

„A nejen hrdopyšnost, nýbrž hloupost. A hlavně chytráctví,
ano, chytráctví rozumu. Ano, darebáctví rozumu,“ tvrdil si.

I zopakoval si krátce celý chod svých myšlenek za ta poslední
dvě léta, jejichž počátkem byla zřejmá, jasná myšlenka o smrti,
když byl u něho návštěvou milovaný, beznadějně nemocný bratr.

Když byl tehdá poprvé jasně pochopil, že člověka a tedy i jeho
nečeká v budoucnosti nic jiného, krom utrpení, smrti a věčného
zapomnění, rozhodl, že tak žíti nelze, že si buď musí vysvětliti
smysl života tak, aby se mu nezdál jen zlým úšklebkem jakéhosi
ďábla, anebo že se musí zastřelit.

Ale neučinil jedno ani druhé, a žil dále, myslil a cítil, a právě
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v tu dobu se oženil, zakusil mnoho ra
dosti a byl šťasten, když nepřemýšlel o významu svého života.

Co to tedy znamenalo? To znamenalo, že žil řádně, ale
rozvažoval chybně.

Žil, aniž si byl vědom, dle těch duchovních pravd, jež vssál do
sebe s mlékem mateřským; avšak když se dal do přemýšlení, nejen
že neuznával oněch pravd, nýbrž snažil se je obcházeti.

Nyní viděl zcela jasně, že mu žití umožňovala jen ona víra, v
níž byl vychován.

,,Co bych byl, a jak bych strávil svůj věk, kdybych byl neměl
oné víry, kdybych nebyl věděl, že se musí žili pro Boha a nejen
pro sebe? Loupil bych, lhal, vraždil. A neměl bych ničeho ze všeho
toho, v čem záleží hlavní radost mého života.“ Ač napínal svou
fantasii v největší míře, nemohl si přece představiti onu zdivo-
čelou bytost, kterou by se byl sám stal, kdyby nebyl věděl, proč má
žíti.

„Pátral jsem po odpovědi na svou otázku. Ale mysl nemohla
mně odpověděti na tu otázku — jsouť to dvě různorodé veličiny,
jež se nedají měřit jedna druhou. Odpověď tu podal mně sám
život, a sice mým poznáním, co je dobré a co zlé. Poznání toho
jsem si nevydobyl ničím; bylo mně dáno podobně jako všem, bylo
mně dáno proto, poněvadž jsem ho nikde nemohl nalézti.“

„Odkud pak to vím? Ci mne rozum naučil, že mám bližního
milovat a ne ho škrtit? Řekli mně to, když jsem byl dítětem, a s
radostí jsem uvěřil, protože mně tvrdili to, co už bylo v mé duši.
A kdo to vypátral? Rozum ne. Rozum vypátral boj za existenci
a zákon, jenž káže zaškrtiti všechny, kdo překážejí ukojení mých
přání. To je plod rozumu. Pravdy, že máme milovali bližního,
nevypátral rozum, neboť se příčí rozumu.“
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XIII.

Levin si vzpomněl na nedávný výjev mezi Dolli a dětmi. Děti
byly samy ve světnici, smažily maliny nad plamenem svíčky a lily
si mléko do úst fontanem. Matka je zastihla při tom čtveráctví
a počala jim před Levinem domlouvat, jak mnoho práce stojí
vzrostlé lidi to, co oni zkazí; a že vzrostlí se namáhají pro ně, že,
budou-li rozbíjeti číšky, nebudou míti z čeho čaj pít, a budou-li
rozlévati mléko, nebudou míti co jíst a umrou hlady.

Levina překvapilo, s jakou klidnou a zasmušilou nedůvěrou
poslouchaly děti výklady matčiny. Byly zarmouceny patrně jen
proto, že byla přerušena jejich zajímavá hra, a nevěřily ani slova
z toho, co jim vykládala matka. Nemohly ani věřit, proto že si
nedovedly představiti obšírnosti toho, čeho užívají, a proto si
nemohly učiniti ponětí, že to, co ničí, jest právě to, od čeho jsou
živy.

„To je jen tak,“ myslily si; „není v tom pranic zajímavého a
důležitého, bylo to vždycky tak a bude. A pořád jedno a totéž.
Nestojí o tom přemýšlet, to je věc hotová. My však si chceme
vymysliti něco svého, nového. Vymyslily jsme si tedy smažit
maliny nad svíčkou a nalévat jeden druhému do úst mléka. Je to
veselé a nové a o nic horší, než píti mléko z číšky.“

„Což pak nečiníme my totéž? Nečinil jsem to já, když jsem
rozumem chtěl vypátrati význam sil přírodních a smysl života
lidského?“ uvažoval dále Levin.

„A což nečiní totéž všechny theorie filosofické, přivádějíce
člověka po divných, nepřirozených cestách myšlenkových k
poznání toho, co on dávno už ví, a sice ví tak pevně, že by bez toho
ani žíti nemohl ? Což nevysvítá z rozvoje theorií každého filosofa,
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že znal už napřed zrovna tak dobře jako mužík Fedor, ale také ne
lépe než on, hlavní smysl života a že se jen chce po pochybných
rozumových cestách vrátiti k tomu, co je každému známo.“

„Nu, na příklad, kdyby nechali děti, aby si všechno samy
opatřily, aby si zhotovily nádobí, nadojily mléka atd. Čtveračily
by pak? Pomřely by hlady. A kdybychom my byli ponecháni sami
sobě se svými vášněmi a myšlenkami, bez ponětí o jediném Bohu
a stvořiteli! Anebo bez ponětí o tom, co jest dobro, bez vysvětlení
mravního zla?“

„Pokuste se bez oněch ponětí ustrojiti něco!“
„My jen boříme, protože jsme duchovně syti. Zrovna jako

děti!“
„Odkud mám radostné vědomí, takové právě, jako mužík,

kteréž působí klid mé duše? Odkud jsem je vzal ?“
„Já, vychovaný s ponětím o Bohu, vychovaný jako křesťan,

naplniv veškeren život svůj těmi duševními statky, jichž mně
poskytlo křesťanství, já, jenž oplývám těmi statky a žiju jimi,
jednám jako děti, nechápu jich, ničím je, to jest chci zničiti to, čím
jsem živ. A jakmile se dostaví vážný okamžik života, jednám opět
jako děti, když mají hlad a je jim zima: jdu k Němu, a ještě méně
než děti, když jim matka domlouvá pro dětská čtveráctví, jsem si
vědom své chyby a domnívám se, že mé dětinské kousky se mi
nevykládají ve zlé.“

„Ano, co vím, k tomu jsem nedospěl rozumem, nýbrž bylo
mně to dáno, bylo mně to zjevno, a sice praví mně to srdce, praví
mně to víra v to nejhlavnější, co vyznává církev.“

„Církev? Církev!“ opakoval si Levin, lehl si na druhý bok,
opřel loktem hlavu a upřel oči do dáli na stádo, jež s oné strany
sestupovalo k řece.

„Mohu-li však věřit ve všechno to, co vyznává církev?“ myslil
si Levin, zkoumaje sebe a vymýšleje si všechno možné, co by
mohlo porušiti jeho nynější klid. Počal si naschvál připomínati
ona dogmata církevní, jež se mu vždy zdávala nejpodivnějšími
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a pohoršovala ho. „Stvoření? A čím jsem já vysvětloval bytí?
Trváním? Ničím? — Ďábel a hřích. — A čím si vysv;ětluju zlo? …
Vykupitel?

„Ale já nevím nic, pranic, a nemohu vědět nic jiného, než to,
co mně bylo řečeno spolu s ostatními.“

I zdálo se mu nyní, že ani jedno církevní dogma nerušilo
toho nejhlavnějšího, totiž víru v Boha a v dobro jako jediný účel
člověka.

Pod každé učení církevní bylo možno podstaviti víru ve
sloužení pravdě na místě svých vlastních potřeb. A každé ono
dogma nejen že nic nerušilo, nýbrž bylo nezbytné, aby se splnil
nejdůležitější, stále se na zemi tvořící zázzrak, jenž záleží v tom,
aby mohl každý společně s milliony nejrozmanitějších lidí,
mudrců i bláznů, dětí i kmetů, společně se všemi, s mužíkem, se
Lvovem, s Kiti, s žebráky a králi chápati zcela určitě jedno a totéž
a budovati onen život duše, jenž sám jediný stojí za to, aby člověk
byl živ, a jehož jediného si vážíme.

Ležel na zádech, pohlížel nyní na vysoké, čisté nebe. „Což
pak nevím, že tam to je nekonečný prostor a že to není okrouhlá
klenba? Ale ať si mhouřím oči jakkoli, ať namáhám svůj zrak, jak
chci, nemohu to viděti jinak, než v podobě okrouhlé, ohraničené
klenby a přese všechny své vědomosti o nekonečnosti prostoru
jsem přece úplně práv, když vidím pevnou, blankytnou klenbu,
ba jsem mnohem více práv, než kdybych se namáhal, abych viděl
dále za ní.“

Levin už přestal přemýšleti a jen jakoby naslouchal
tajůplným hlasům, jež radostně a starostlivě rozmlouvaly o čemsi
mezi sebou.

„Byla by to víra?“ pomyslil si, boje se uvěřiti ve své štěstí.
„Bože můj, děkuju ti!“ promluvil Levin, potlačuje zdvíhající se
štkání a stíraje oběma rukama slzy, jichž byly plny jeho oči.
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XIV.

Levin pohlížel před sebe a viděl stádo, pak spatřil svou bryčku, do
níž byl zapřažen vraník, a kočího, jenž přijel ke stádu, a o čemsi
rozmlouval s pastuchou; pak zaslechl nedaleko sebe hrčení kol a
frkání sytého koně; ale tak byl zaujat svými myšlenkami, že ani
nemyslil o tom, proč k němu přijíždí kočí.

Napadlo mu to až pak, když kočí přijel až k němu samému a
zavolal na něho.

„Baryňa mne posílá. Pan bratr přijel a ještě nějaký pán.“
Levin vsedl do bryčky a vzal oprati.
Dlouho se nemohl vzpamatovat, jakoby se byl probudil ze

sna. Díval se na vykrmeného koně s pěnou na stehnech a na krku,
kde se oprati třely o kůži; díval se na kočího Ivana, jenž seděl
podle něho, a vzpomínal si, že čekal na bratrův příjezd, pomyslil
si, že žena má asi starost, že se tak dlouho nevrací, a snažil se
uhádnouti, kdo by byl host, jenž přijel s bratrem. I bratr, i žena, i
neznámý host představovali se mu nyní jinak než dříve. Zdálo se
mu nyní, že jeho poměr ke všem lidem bude jiný.

„K bratrovi nebudu se chovat tak cize, jak bývalo doposud,
hádati se nebudeme; nedorozumění s Kiti nebude nijakých; k
hostu, ať je kdokoli, budu laskav a přívětiv; také k lidem, k
Ivanovi — všechno bude jiné.“

Levin zdržoval napjatými opratěmi frkajícího netrpělivostí
koně, jenž by se byl rád proskočil, a ohlížel se chvílemi na Ivana,
jenž seděl vedle něho a nevěděl, co dělat s rukama, jež zůstávaly
nyní bez práce, a proto stále stlačoval košili, kterou nadouval vítr.
Levin by se byl rád s ním dal do řeči; chtěl mu říci, že neměl tak
silně stahovat náhřbetník, ale to by bylo vypadalo jako výtka, a

395
www.eknizky.sk



Levin si přál přívětivé rozmluvy. Jiného mu však nic nepřicházelo
do hlavy.

„Račte držet v pravo, tady je pařez,“ připomenul mu kočí a
sám zatáhl za pravou oprať.

„Buď tak dobrý, nech opratí a neuč mne!“ zvolal Levin,
rozmrzelý připomenutím kočího. Nikdy nesnesl jakéhokoli
připomenutí a právě tak i nyní se rozmrzel a hned zpozoroval k
svému zármutku, jak se zmýlil, když
předpokládal, že jeho duševní nálada může ihned změnili jeho
chování vzhledem k obkličující ho skutečnosti.

Asi čtvrt versty od domu spatřil Grišu a Taňu, již mu běželi
vstříc.

„Strejčku Kosťo! Mama taky jde, i dědoušek, a Sergej
Ivánovič a ještě kdosi,“ sdělovaly mu děti, vylézajíce do bryčky.

„Kdo ještě?“
„Takový strašný! A dělá takhle rukama,“ vypravovala Tana,

jež vstala v bryčce a napodobila rukama něčí gesta.
„Je starý nebo mladý?“ ptal se se smíchem Levin, jehož

Taniny posuňky upomínaly na někoho.
„Jen aby to nebyl nějaký nepříjemný člověk!“ pomyslil si

Levin.
Když přijeli k místu, kde se cesta zahýbala, spatřil Levin

příchozí a poznal Katavasova se slaměným kloboukem, an klátí
rukama právě tak, jak ukazovala Tana.

Katavasov rozmlouval rád o filosofii, s níž se obeznamoval z
rozmluv s přírodozpytci, kteří se filosofií vlastně nikdy nezabývali;
v Moskvě v poslední době Levin se s ním často přel.

Jakmile ho Levin poznal, vzpomněl si ihned na jeden takový
rozhovor, v němž se Katavasov pokládal za vítěze.

„Ne, příti se a lehkomyslně vykládati své myšlenky nebudu
za nic na světě,“ pomyslil si Levin.

Levin sestoupil s vozu, pozdravil bratra a Katavasova, i
poptal se po ženě.
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„Vezli Mífu do Okrouhlíka (to byl les hned vedle domu). Kiti
mu tam chce upravit místečko. V domě je příliš horko,“ sdělovala
mu Dolli. Levin vždy zrazovával ženu, aby neposílala dítě do lesa,
že tam není dosti bezpečno pro dítě, a proto se ho zpráva švakrové
dotkla nemile.

„Nosí ho s místa na místo,“ prohodil s úsměvem kníže „Radil
jsem jí, aby zkusila položiti ho jednou také do lednice.“

„Pravila, že přijde na včelník. Myslila, že jsi tam My tam také
jdeme,“ oznamovala mu Dolli.

„Nu, co děláš pořád?“ oslovil ho Sergej Ivánovič, zůstávaje
pozadu za druhými a kráčeje podle bratra.

„Nic zvláštního. Zaměstnávám se jako vždycky ho-
spodářstvím,“ odvětil Levin. „Nu což, na dlouho jste přijeli? Tak
dávno tě už čekáme.“

„Asi na dvě neděle. Mám plno práce v Moskvě.“
Při těch slovech se oči bratří setkaly a Levin přes to, že vždy

a nyní obzvláště si přál, aby se choval k bratrovi laskavě a hlavně
prostě, pocítil přece, že mu nemůže klidně hleděti do očí. Spustil
tedy oči a nevěděl, co mluvit.

Probíraje různé předměty, o nichž by se dalo mluvit se
Sergějem Ivánovičem, jež má tento rád a které by je nepřevedly
k rozmluvě o srbské vojně a slovanské otázce, na něž Sergěj
Ivánovič narážel připomenutím o svém moskevském zaměstnání,
vzpomněl si Levin na bratrovu knihu.

„Což, byla někde recense o tvé knize?“ optal se bratra.
Sergěj Ivánovič se usmál, maje za to, že se Levin ptá úmyslně.
„Nikdo se o to nestará a já sám nejméně,“ prohodil Sergěj

Ivánovič. „Podívejte se, Darje Alexandrovno! bude pršet,“ dodal
pak, ukazuje deštníkem na bílé mráčky, jež se zdvíhaly nad
vrcholy osik.

Těchto několik slov, pronesených Sergějem Ivánovičem
dostačilo, aby chladný poměr mezi bratry, jehož se chtěl Levin
vystříci, nabyl opět platnosti.
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Levin přistoupil ke Katavasovu.
„To jste hodný, že jste vzpomněl konečně na nás,“ řekl mu

Levin.
„Dávno jsem se už chystal. Nu, nyní si porozprávíme.

Spencera jste přečetl?“
„Ne, nedočetl jsem,“ odpověděl Levin. „Ostatně, teď už ho

nepotřebuju.“
„Jak to? To je zajímavé. Proč?“
„Přesvědčil jsem se, že rozřešení otázek, které mne zajímají,

nenajdu u něho, ani u jiných, jemu podobných spisovatelů. Nyní
. .

Ale klidná, veselá tvář Katavasova ho náhle překvapila, že se
mu zželelo své dosavadní nálady, jež by počínající se rozmluvou
patrně musila utrpěti, a proto, vzpomněv si na své předsevzetí, se
zarazil.

„Ostatně, později si o tom promluvíme,“ dodal. „Chcete-li
jíti na včelník, tedy půjdeme tady, po této pěšince,“ obrátil se
Levin ke všem.

Když přišli po úzké pěšince na neposečený palouk, pokrytý
po jedné straně samými pestrými květy „Dne a noci“, mezi nimiž
trčely vysoké, tmavozelené stonky čemeřice, usadil Levin své
hosty v hustém, osvěžujícím stínu mladých osik na lávky a klády,
schválně zde připravené pro navštěvovatele včelníků, bojící se
včel, a sám se odebral do ohrady pro chléb, okurky a čerstvý med
pro děti i pro vzrostlé.

Kráčeje co možná klidně a zvolna a pozoruje bzukot včel, jež
čím dál, tím hojněji poletovaly kolem něho, přišel po pěšině k
chaloupce. U samých dveří zapletla se mu jedna včela do vousů a
tenounce zahvízdala, ale Levin jí opatrně pomohl na svobodu. V
tmavé síňce sňal s kolíku, zaraženého do stěny, svou sítku, dal si ji
na hlavu, vstrčil ruce do kapes a vstoupil opatrně do ohrady, v níž
na posečeném trávníku stály v pravidelných řadách úly, přivázené
lýkem ke kolům. Uprostřed stály samé dopodrobna mu známé
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úly, z nichž každý měl svou historii. Dále u plotů stály nové úly
s mladými roji, zasazenými teprv letos. Před výletem hemžili se
trouti a hrající si včely, kroužíce a tlačíce se na jednom místě,
mezi nimi pak vyletovaly a přilétaly stále v jednom směru dělnice,
létající do lesa na kvetoucí právě lípy pro vzatku a vracející se do
úlů se vzatkou.

V jeho uších stále se ozývaly různé zvuky: tu zazvonila vedle
něho bystře letící dělnice, zaujatá svou prací, tu bzučel zahálčivý
trout, tu se ozýval bzukot poplašených včel hlídaček, střehoucích
svůj majetek a chystajících se k útoku na nepřítele. Na druhé
straně ohrady strouhal starý včelař obruč a nepozoroval Levina.
Levin na něho nezavolal, nýbrž stanul uprostřed včelníku.

Byl rád, že je na chvíli sám a že si může oddechnouti od
skutečnosti, jež značně už utlumila jeho náladu.

Vzpomněl si, že se už rozmrzel na Sergěje Ivánoviče, že byl
k němu chladným, a s Katavasovem že už započal lehkomyslný
rozhovor.

„Což by to byla bývala jen okamžitá nálada, jež zmizí a
nezůstaví po sobě ani stopy?“ pomyslil si Levin.

Ale v týž okamžik se vrátila jeho nálada a on zpozoroval s
duševní radostí, že se v něm přihodilo cosi nového a důležitého.
Skutečnost přitlumila jen na chvíli duševní klid, jejž byl právě
nalezl, a nyní shledával se s ním zas úplně ve svém nitru.

Právě jako včely, jež létaly kolem něho, hrozily mu a nedávaly
mu pokoje, zbavujíce ho fysického klidu, nutily ho, aby se krčil
a uhýbal se jim, právě tak i starosti, jež ho obstoupily od toho
okamžiku, když usedl do bryčky, zbavovaly ho klidu duševního;
ale to trvalo jen potud, dokud se nacházel uprostřed nich. Jako ho
včely nezbavily síly tělesné, tak zůstala v něm neporušenou i nově
pocítěná jeho síla duševní.
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XV.

„Víš-li pak, Kosťo, s kým jel Sergěj Ivánovič?“ prohodila Dolli,
když byla podělila děti okurkami a medem. „S Vronským! On
jede do Srbska.“

„A sice ne sám, nýbrž vede celou škadronu na svůj náklad!“
dodal Katavasov.

„On je na to,“ mínil Levin. „A což pořád ještě jedou
dobrovolníci?“ dodal, pohlédnuv na Sergěje Ivánoviče.

Sergej Ivánovič neodpovídal, nýbrž opatrně vytahoval
nožíkem z číšky, v níž ležel kus medové plásti, živou ještě včelu, jež
uvázla ve vysáklém medu.

„A jak! Měli byste vidět, co se dálo včera na nádraží,“ pravil
Katavasov, zvučně překousnuv okurku.

„Jak tomu vlastně mám rozumět? Pro Boha, vysvětlete mně,
Sergěji Ivánoviči, kam jedou všichni ti dobrovolníci, s kým budou
bojovat?“ optal se starý kníže, pokračuje patrně v rozmluvě, která
začala už za nepřítomnosti Levina.

„S Turky,“ odpověděl Sergěj Ivánovič, klidně se usmívaje,
když se mu podařilo vytáhnout zčernalou od medu včelu, jež
malomocně protahovala nožky, a sešoupl ji s nože na tuhý
osikový lupen.

„A kdo vypověděl Turkům vojnu? Ivan Ivanovič Ragozov a
hraběnka Lidie Ivánovna s paní Stahlovou?“

„Nikdo vojny nevypověděl, ale lidé jsou jati soustrastí k
utrpení bližních a chtějí jim pomoci,“ namítl Sergěj Ivánovič.

„Ale, kníže nemluví o pomoci,“ prohodil Levin, stavě se na
stranu knížete, „nýbrž o vojně. Kníže chce říci, že se soukromé
osoby nemohou súčastniti vojny bez dovolení své vlády.“
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„Kosťo, podívej se, to je včela! Uvidíš, že nás poštípají!“
zvolala Dolli, ohánějíc se před vosami.

„Vždyť to ani není včela, je to vosa,“ uspokojil ji Levin.
„Nu tedy, jakou že máte theorii?“ ptal se s úsměvem

Katavasov, vybízeje Levina patrně k hádce. „Proč myslíte, že
soukromé osoby nemají práva?“

„Moje theorie je taková: vojna jednak je taková zvířecí,
ukrutná a hrozná věc, že ani jediný člověk, nemluvě už o
křesťanovi, nemůže osobně na sebe vzíti odpovědnost za početí
vojny; to může jen vláda, které je to povinností, když byla
donucena. Jednak pak dle vědeckých ponětí a dle zdravého
smyslu občané se v stát ních záležitostech, zejména týkají-li se
vojny, vzdávají své osobní vůle.“

Sergěj Ivánovič i Katavasov ozvali se současně s hotovými už
námitkami.

„V tom to právě vězí, brachu, že mohou býti případy, kdy
vlády nevyhovují vůli občanů, a pak společnost projevuje svou
vůli,“ pravil Katavasov.

Ale Sergěj Ivánovič neschvaloval patrně takového mínění.
Zamračil se při slovech Katavasova a pronesl své mínění:

„Nadarmo hledíš tak na onu otázku. Nejedná ,se zde o
prohlášení vojny, nýbrž prostě o projev lidského, křesťanského
citu. Tam zabíjejí bratry jedné krve a jedné víry jako my. Nu,
dejme tomu, že ani ne bratry, ne lidi jedné s námi víry, a vůbec
lidi, ženy, starce. Cit se bouří v nás Rusech a lidé spěchají, aby
pomohli zastaviti ony hrůzy. Představ si, že bys šel po ulici a uviděl
bys, že opilí lidé bijou ženu nebo dítě; myslím, že bys se neptal,
byla-li tomu člověku vyhlášena vojna nebo ne, a že bys se na něho
vrhl a zastal bys se toho, komu ubližují.“

„Ale nezabil bych ho,“ namítl Levin.
„Nikoli, zabil bys ho.“
„Nevím. Kdybych to uviděl, jednal bych, jak by mně kázal

bezprostřední cit; ale napřed nemohu říci, co bych učinil. Ale
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podobného bezprostředního citu pro utiskování Slovana není a
býti nemůže.“

„Snad pro tebe ne. Ale pro jiné jest,“ pravil nevrle Sergěj
Ivánovič. „Mezi lidem se zachovalo podání o pravoslavných
bratřích, již sténají pode jhem bezbožných Turků. Lid uslyšel o
utrpení svých bratří a promluvil.“

„Dost možná,“ pravil vyhýbavě Levin, „ale já toho
nepozoroval. Jsem také kus národa, a cit takový se ve mně
neozval.“

„Já také ne,“ ozval se kníže. „Byl jsem v západní Evropě, čítal
jsem noviny a přiznávám se vám, že — bylo to ještě za bulharských
úžasů — nikterak jsem nemohl pochopit, kterak se to stalo, že
Rusové tak z nenadání si zamilovali bratry Slovany, kdežto já k
nim necítím nijaké lásky? Rmoutil jsem se proto, myslil jsem, že
jsem nějaký nezdara, nebo že Karlovy Vary tak na mne působí.
Ale když jsem se sem vrátil, uspokojil jsem se: vidím, že jsou i
kromě mne lidé, kteří mají smysl pouze pro Rusko a ne pro bratry
Slovany. Na příklad Konstantin.“

„Osobní mínění nemá při tom nijakého významu,“ namítl
Sergěj Ivánovič. „Na osobní mínění se nemůže hledět, když
promluvilo celé Rusko, celý národ.“

„Ale odpusťte. Já toho nepozoruji. Lid nemá o tom ani
ponětí,“ zvolal kníže.

„Ne, papa… Jak pak nemá? Což v neděli ve chrámě?“ ozvala se
Dolli, jež naslouchala rozhovoru. „Bud tak hodný, přines ručník,“
obrátila se k stařečkovi včelaři, jenž s úsměvem pohlížel na děti.
„Není možná, aby všichni…“

„Nu, a co bylo v neděli ve chrámě? Duchovní obdržel rozkaz,
aby přečetl vyzvání. On přečetl. Oni ničemu nerozuměli a
vzdychali jako při každém kázání,“ pokračoval kníže. „Pak jim
oznámili, že bude ve chrámě sbírka na bohumilý podnik; nu,
vytáhli po kopejce a dali, ale nač dali, sami nevědí.“

„Není možná, aby lid nevěděl. V lidu trvá povždy vědomí
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svých osudů, a v takových minutách, jako jsou nynější, se mu
to stává jasným,“ tvrdil sebevědomě Sergěj Ivánovič, pohlížeje na
starého včelaře.

Hezký stařeček s černou, prošedivělou bradou a hustými,
stříbrnými vlasy, stál nehybně s miskou medu a laskavě a klidně
pohlížel shora na sedící pány, jimž patrně nerozuměl, a
nenamáhal se, aby porozuměl.

„Inu ovšem,“ prohodil stařec na slova Sergěje Ivánoviče,
významně kývaje hlavou.

„Nu, vidíte; optejte se ho. On neví o ničem, a ani nemyslí
na to,“ pravil Levin. „Slyšel jsi, Michajlyči, o vojně?“ obrátil se k
němu. „Nu, o tom, co četli ve chrámě? Co o tom soudíš? Máme jít
bojovat pro křesťany?“

„Nač bychom my soudili? Alexander Nikolajevič Imperator
rozsoudil za nás, a rozsoudí i ve všech druhých záležitostech. On
ví lépe než my. Mám ještě přinést chlebíčka? Chasníčkovi mohu
dát ještě?“ obrátil se stařík k Darji Alexandrovně, ukazuje na
Grišu, jenž hryzl poslední kousek kůrky.

„Což bych se ptal,“ namítal Sergěj Ivánovič; „viděli jsme a
vidíme sta a sta lidí, kteří všechno opouštějí, aby mohli posloužiti
spravedlivé věci, přicházejí ze všech konců Ruska a přímo i jasně
pronášejí své myšlenky i své tužby. Přinášejí své groše, anebo sami
jdou a zřejmě povídají, proč? Co to tedy znamená?“

„Znamená to dle mého,“ odpovídal Levin, jenž se počínal
rozhorlovat, „že v osmdesátimillionovém národě vždy se najdou
ne sta, jako nyní, nýbrž desítitisíce lidí, kteří jsou každé chvíle
hotovi vstoupiti do bandy Pugačova, nebo jíti do Chivy, do
Srbska…“

„Pravím ti, že ne sta, a ne lidé ztracení, nýbrž nejlepší
představitelé lidu!“ namítl Sergěj Ivánovič tak rozhorleně, jakoby
hájil poslední svůj majetek. „A což sbírky? Jimi rozhodně celý
národ vyjadřuje svou vůli.“

„Ach slovo ,národ‘ je příliš neurčité,“ pravil Levin. „Písaři
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volostní, učitelé a z mužíků jeden z tisíce snad ví, oč jde.
Ostatních osmdesát millionů, jako tadyhle Mi- chajlyč, nejen že
nevyjadřují své vůle, nýbrž nemají ani nejmenšího ponětí, o čem
by měli vyjadřovati svou vůli. Jaké tedy máme právo tvrditi, že je
to vůlí národa?“
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XVI.

Zkušený dialektik Sergěj Ivánovič víc nenamítal a převedl hovor
na jiný předmět

„Nu, chceš-li cestou arithmetiky poznávati ducha národa,
pak je ovšem těžko toho dosíci. Hlasování není u nás zavedeno,
a nemůže býti zavedeno, protože jím se vůle národa nevyjadřuje.
Ale jsou k tomu jiné prostředky. Je to cítit ve vzduchu, cítí se to
srdcem. Nemluvím o těch spodních proudech, jež se valí v nehyb-
ném jinak moři lidu, a o nichž ví každý nepředpojatý člověk; ale
pohled na společnost v užším smysle. Všechny nejrozmanitější
strany intelligentního světa, jindy tak nepřátelské mezi sebou,
spojily se všechny v jedno. Přestal všechen rozdíl, všechny
veřejné orgány tvrdí jedno a totéž, všechny pocítily elementární
sílu, která je uchvátila a nese všechny v jednom směru.“

„Nu, časopisy píšou všechny stejně,“ souhlasil kníže. „To je
pravda. Tak už stejně křičí jako žáby před deštěm. Pro jejich křik
není pranic slyšet.“

„Žáby, nežáby — já noviny nevydávám a hájiti jich
nehodlám; ale já mluvím o spuhlase v kruzích intelligence,“ hájil
se Sergěj Ivánovič, obraceje se k bratrovi. Levin chtěl namítnouti
něco, ale starý kníže mu nedal promluviti.

„Nu, o tom souhlase bylo by možno ledaco povědět,“ ozval se
kníže. „Mám zetě, Štěpána Arkáďjeviče, znáte ho. Má nyní dostati
místo člena zastupujícího komitét komisse a ještě nějak tak dále,
už si to nepamatuju. Dělat tam ovšem nebude nic — nu, což Dolli,
vždyť to není žádné tajemství! — ale bude mít osm tisíc služného.
Zkuste se ho optat, je-li potřebna jeho služba, a on vám dokáže, že
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je ze všech nejpotřebnější. On je člověk pravdivý, ale není možná
nevěřiti v užitečnost osmi tisíc.“

„Ach ano, on mne žádal, abych vyřídil Darji Alexandrovně,
že obdržel ono místo,“ vyřizoval nevrle Sergěj Ivánovič, jemuž se
zdálo, že poznámka knížete sem nepatřila.

„A tak se to má také se souhlasnými projevy Časopisů. Mně
to kdosi vysvětloval: jak začne vojna, mají dvakrát tolik příjmů.
Kterak by tedy neměly tvrditi, že osudy národa a Slovanstva…
atd.“

„Je mnoho časopisů, jež nemám rád, ale to je nespravedlivé,“
pravil Sergej Ivánovič.

„Postavil bych jedinou podmínku,“ pokračoval kníže.
„Alphonse Karr to rozkošně napsal před válkou s Pruskem. ,Máte
za to, že vojna je nezbytna? Dobře. Kdo hlásá vojnu, do zvláštní,
přední legie s ním; a nechť žene útokem v čele všech ostatních 1‘ “

„Pěkně se tam budou vyjímat redaktoři!“ hlasitě se zasmál
Katavasov, představiv si známé mu redaktory v oné přední
vybrané legii.

„Dejte pokoj; vždyť by utekli,“ ozvala se Dolli, „jen by
ostatním překáželi.“

„A když budou utíkat, ze zadu do nich z kartáčů, anebo
postavit za nimi kozáky s důtkami,“ vedl svou kníže.

„To je žert, a nehezký žert, odpusťte kníže,“ pravil Sergěj
Ivánovič.

„Nenahlížím, že by to byl žert, když …“ pravil Levin; ale
Sergěj Ivánovič mu vskočil do řeči.

„Každý člen lidské společnosti má vykonávati svoji
povinnost,“ vysvětloval Sergěj Ivánovič. „Myslitelé konají svou
povinnost tím, že vyjadřují obecné mínění. Jednomyslný,
rozhodný projev obecného mínění je zásluhou veřejného tisku
a spolu veleradostným zjevem. Před dvaceti lety bychom byli
mlčeli, ale nyní se ozývá hlas ruského národa, jenž je hotov vstáti

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

408
www.eknizky.sk



jako jeden muž a přinésti sebe v obět za utlačované bratry. To je
veliký krok a záruka síly.“

„Ale vždyť nebudou se jen obětovati, nýbrž budou také
zabíjeti Turky,“ pravil ostýchavě Levin. „Národ obětuje a je hotov
obětovat pro svou duši, ale ne na vraždění Turků,“ dodal, spojuje
bezděky rozhovor s myšlenkami, jež ho tak zajímaly.

„Kterak pro duši? To je, víte, pro přírodozpytce choulostivý
výraz. Co to je duše?“ ptal se s úsměvem Katavasov.

„Ó, vy víte!“
„Nu, na mou čest, ani nejmenšího ponětí nemám!“ zvolal

Katavasov a hlasitě se zasmál.
„,Nepřinesl jsem mír, ale meč,‘ praví Kristus,“ namítl se své

strany Sergěj Ivánovič, uváděje prostě, jako nejsrozumitelnější
věc právě to místo z evangelia, nad nímž se Levin vždy nejvíce
pozastavoval.

„Ano, ano,“ ozval se opět stařík, jenž stál vedle nich,
odpovídaje těmi slovy na pohled Sergěje Ivánoviče, jenž náhodou
se obrátil k němu.

„Nu, báťuško, jste přemožen, přemožen, úplně přemožen !“
vesele zvolal Katavasov.

Levin se zarděl nespokojeností, nikoli proto, že byl
přemožen, nýbrž proto, že se nezdržel a dal se do sporu.

„Ne, nemohu se s nimi příti,“ pomyslil si. „Oni mají
neproniknutelné brnění a já jsem nahý.“

Viděl, že bratra a Katavasova nepřesvědčí, a ještě méně,
věděl, že je možno, aby mohl sám s nimi souhlasili. To, co hlásali
oni, byla táž hrdopyšnost rozumu, která i jeho div nezahubila.
Nemohl souhlasiti, aby několik tuctů lidí, k nimž náleží i jeho
bratr, měli právo na základě toho, co jim povídá několik set
přicházejících do hlavních měst mluvků dobrovolníků, tvrditi, že
právě oni spolu s časopisy vyjadřují vůli a úmysl národa, a sice
takový úmysl, jehož cílem má býti pomsta a vražda. Nemohl s tím
proto souhlasiti, že sám neviděl projevů podobných myšlenek v
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lidu, uprostřed kterého žil, a že nenacházel podobných myšlenek
v sobě, ač sebe nemohl pokládati za nic jiného než za jednoho z
těch lidí, z nichž se skládá ruský národ; zejména však proto, že
spolu s lidem nevěděl a nemohl vědět, v čem záleží obecné blaho,
ale naproti tomu dobře věděl, že onoho obecného blaha možná
dosáhnouti jen přísným plněním onoho zákona dobra, jenž je dán
každému Člověku, a proto si nemohl přáti vojny a hlásati ji, af už
z jakýchkoli důvodů. Tvrdil spolu s Michajlyčem a s lidem, jenž
myšlenku svou vyjádřil podáním o povolání Varjagů: „Panujte a
vládněte nad námi. S radostí vám slibujeme úplnou pokornost.

Veškeru práci, všechno zlehčování, všechny oběti přejímáme
na sebe; ale nesoudíme a nerozhodujeme.“ A nyní prý národ dle
slov Sergějů Ivánovičů se zříká toho práva, koupeného za tak
drahou cenu.

Byl by ještě rád řekl, že, je-li obecné mínění neomylným
soudcem, nejsou revoluce a komuna zrovna tak oprávněny jako
ruch ve prospěch Slovanu? Ale to byly samé myšlenky, jež
nemohly ničeho rozhodnou ti. Jediné, co bylo nade vši
pochybnost zřejmé, bylo to, že spor nyní dráždí Sergěje Ivánoviče,
a proto by bylo špatné, kdyby pokračoval ve sporu; umlkl tedy a
obrátil pozornost hostí na to, že se sebraly mraky a že bude líp
uchýliti se před deštěm domů.
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XVII.

Kníže se Sergějem Ivánovičem sedli do bryčky a odejeli; ostatní
společnost šla rychlejším krokem domů pěšky.

Ale mračno, chvílemi bělavé, chvílemi zas zčernalé, blížilo
se tak rychle, že musili ještě více zrychliti krok, aby přišli domů
dříve, než spustí déšť. Přední oblaka, nízká a černá jako dým se
sazemi, běžela neobyčejně rychle po obloze. Byli ještě dvě stě
kroků od domu, a už se zdvihl vítr, i každý okamžik mohl spustit
liják.

Děti běžely napřed s poděšeným a spolu s radostným křikem.
Darja Alexandrovna, jež měla co dělat se sukněmi, jež se jí ovíjely
kolem nohou, už nekráčela, nýbrž běžela, nespouštějíc očí s dětí.
Mužští, přidržujíce klobouky rukama, šli dlouhými kroky. Byli už
u samého domu, když veliká krůpěj spadla a roztříštila se o kraj
žlábku. Děti a za nimi vzrostlí veběhli za veselého hovoru pod
ochrannou střechu.

„Kde je Kateřina Alexandrovna?“ otázal se Levin Agafje
Michajlovny, jež se s ním setkala v předsíni, nesouc na ruce šátky
a plédy.

„My jsme myslili, že je s vámi?“
„A Miťa?“
„Bezpochyby v Okrouhlíku; chůva je také s nimi.“ Levin jí

vytrhl plédy a běžel do lesa.
Za tu krátkou chvíli rozšířil se mrak tolik, že zakryl svým

středem slunce a nastalo šero jako při zatmění. Vítr, jakoby stál na
svém, zdržoval urputně Levina, a trhaje listí i květ s lip a odhaluje
podivným způsobem bílé větve bříz, ohýbal všechno k jedné
straně: akácie, květiny, lopuchy, trávu i vrcholky stromů.
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Děvčata, jež pracovala v sadu, přeběhla s kvikotem pod střechu
ratejny. Bílá záclona valícího se lijáku zahalila už celý vzdálený les,
velkou část nejbližšího pole a kvapně se blížila k Okrouhlíku. Ve
vzduchu bylo cítiti vláhu deště, jenž se tříštil ve vodní prach.

Shýbaje hlavu, aby snáze mohl vzdorovali větru, jenž mu
trhal z rukou šátky, blížil se Levin už k lesu a zahlédl cosi
bělajícího se za dubem, když náhle vše kolem něho vzplanulo,
země kolkolem se vzňala plamenem a nad jeho hlavou jakoby
pukla klenba nebeská. Když otevřel oslepené oči, zpozoroval
především s úžasem skrze hustou záclonu deště, jenž ho už dělil
od Okrouhlíku, podivnou změnu na zeleném vrcholku známého
mu dubu prostřed lesa. „Což by do něho bylo uhodilo?“ pomyslil
si Levin; ale sotva v jeho hlavě kmitla ona myšlenka, vrcholek
dubu se sklonil na stranu a rychlým pohybem zmizel za ostatními
stromy. V tom se již ozval třesk, provázející pád ohromného
stromu mezi větve jiného stromoví.

Svit blesku, rána hromu a pocit okamžitého ochlazení po
celém těle slily se pro Levina v jediný dojem úžasu.

„Bože můj, Bože můj! Kéž by ne na ně!“ zašeptal Levin.
Ale ačkoli ho ihned napadlo, že nemá smyslu jeho prosba,

aby se dub neskácel na ně, když už ležel na zemi, opakoval ji
nicméně, neboť seznával, že nemůže učiniti nic, co by bylo
platnějšího než ona modlitba.

Když přiběhl k místu, kde se obyčejně zdržovaly, nenašel
nikoho.

Nacházely se na druhém konci lesa pod starou lipou a volaly
na něho. Dvě postavy v tmavých šatech, až nedávno byly ve
světlých, stály sehnuty nad něčím. To byly Kiti a chůva. Déšť už
přestával a počínalo se vyjasňovati, když k nim Levin přiběhl.
Dolejší část chůviných šatů byla sucha, ale na Kiti šaty promokly
naskrz a přilíply jí k tělu. Ač už přestalo pršet, stály pořád v témž
postavení, jaké zaujaly, když uhodil hrom. Stály sehnuté nad
dětským vozíkem se zelenou stříškou.
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„Živi, celi? Chvála Bohu!“ zvolal Levin, brodě se kalužemi,
jež nevsákly ještě do země, a maje plné botky vody, přiběhl k nim.

Ruměná, mokrá tvář Kitina byla k němu obrácena a bojácně
se usmívala z pod klobouku, jenž změnil svůj tvar.

„Že se hříchu nebojíš! Nechápu, jak můžeš býti tak
neopatrna,“ zvolal hněvivě na ženu.

„Bůh ví, že za to nemohu. Právě jsme chtěly jiti domů, když
Miťa počal dováděti. Musili jsme ho převinout. Sotva že jsme …“
počala se omlouvati Kiti.

Miťa k úrazu nepřišel, byl suchý a neprobudil se ani.
Sebrali mokré plenky; chůva vzala dítě na ruce a šla domů.

Levin kráčel podle ženy a jakoby ji prosil za odpuštění, že se tak
zapomněl, tiskl jí tiše ruku, aby chůva neviděla.

ANNA KARENINA
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XVIII.

Během toho dne při nejrůznějších rozmluvách, jichž se účastnil
více jen jakoby zevní stránkou svého rozumu, pociťoval Levin
přes to, že se zklamal v domněnce, že se rázem změní, jak je srdce
jeho naplněno radostí.

Po dešti bylo příliš mokro, tak že nebylo možno jíti na
procházku; mimo to mraky stále se držely nad hořizontem, a tu
i tam na vzdáleném kraji oblohy se zablesklo a zarachotil hrom.
Celá společnost strávila zbytek dne v dome.

Sporů více nebylo; naopak po obědě nacházela se celá
společnost v nejrůžovějším rozmaru.

Katavasov s počátku bavil dámy svými originálními žerty, jež
se vždy velmi líbily, když se někdo poprvé s ním seznámil. Potom
však na vyzvání Sergěje IvánoviČe sděloval zajímavé výsledky
svých pozorování o různosti povah, ano i fysiognomie samiček a
samečků much, a o jejich životě. Sergěj Ivánovič také byl vesel a
při čaji na vyzvání bratrovo vyložil své náhledy na budoucnost
východní otázky, a sice tak prostě a zajímavě, že ho všichni
poslouchali s napjetím.

Jen Kiti nemohla poslouchat do konce; přišli pro ni, aby šla
koupat Miťu.

Za několik minut na to povolali do dětské komnaty i Levina.
Levin nechal svůj čaj na stole a lituje, že ho vytrhli od

zajímavého výkladu, spolu však pocítiv znepokojení, proč ho
volají do dětské komnaty, neboť se to stávalo jen v důležitých
případech, odešel od společnosti.

Přes to, že nedokončený ještě plán Sergěje Ivánoviče, jak
osvobozený čtyřicetimillionový slovanský svět započne spolu s
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Ruskem novou epochu v dějinách světových, velice ho zajímal
jako něco pro něho zcela nového, a přes to, že ho znepokojovala
zvědavost a bázeň, proč ho volají, přece jakmile vyšel ze salonu a
byl sám, ihned si vzpomněl na své dnešní ranní úvahy. A hned
všechny ty domněnky o významu slovanského živlu v historii
světové zdály se mu tak nepatrnými v poměru k tomu, co se dálo
v jeho duši, že okamžitě zapomněl na všechno a vmyslil se v tu
náladu, ve které se nacházel ráno.

Nepřipomínal si nyní, jako jindy dělával, celý chod
myšlenek. Neměl toho zapotřebí. Vmyslil se přímo v ten cit, jenž
ho řídil a jenž byl ve spojení s oněmi úvahami, a tu se přesvědčil,
že je nyní onen cit v jeho duši mnohem silnějším a určitějším než
prve. Nepřihodilo se mu více to, co se dálo jindy, když, chtěje
nabýti klidné mysli, musil obnoviti ve své hlavě celý chod
myšlenek, aby vzbudil spojený s nimi pocit. Nyní naopak pocit
radosti a spokojenosti byl živějším než dříve a myšlenky táhly
teprve v zápětí citu.

Kráčel po terasse a pohlédl na dvě hvězdy, jež se už kmitaly
na ztemnělém nebi, a náhle ho napadlo: „Vždyť, když jsem
pohlížel na nebe, pomyslil jsem si, že obloha, kterou vidím, není
nepravdou; při tom jsem však myšlenku nezakončil, něco jsem si
zatajil,“ uvažoval nyní Levin. „Ale ať je to cokoli! Námitky jsou
nemožné. Potřebuju se jen zamysliti — a všechno se vysvětlí.“

Vstupuje do dětské světnice, vzpomněl si teprve, co to bylo,
co si ráno zatajil. Byla to myšlenka, že, jestliže hlavním důkazem
jsoucnosti Boha jest jeho zjevení, že jest dobro, proč se ono
zjevení omezuje pouze na církev křesťanskou? V jakém poměru
nachází se k onomu zjevení víra budhistů, mahomedánů, kteří
také vyznávají a konají dobro?

Zdálo se mu, že má odpověď na onu otázku; ale neměl času,
aby si ji vyslovil, neboť už vkročil do dveří.

Kiti stála s vykasanými rukávy u vany nad šplíchajícím se v
ní dítětem; když zaslechla mužovy kroky, obrátila se a s úsměvem
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na tváři zvala ho k sobě. Jednou rukou držela pod hlavou
tlusťoučkého chlapečka plavajícího na znaku a třepetajícího
nožkami, druhou rukou vyždímala nad ním houbu.

„Nu vidíš, jen se podívej, jen se podívej !“ pravila, když muž
přistoupil k ní. „Agafja Michajlovna měla pravdu. On už
poznává.“

Šlo o to, že Miťa od tohoto dne patrně už poznával všechny
osoby, které vídal kolem sebe.

Jakmile Levin přistoupil k vaně, učiněn byl pokus, jenž se
úplně vydařil. Kuchařka, kterou schválně proto zavolali, nahnula
se nad dítětem. Miťa svraštil obočí a zavrtěl nevrle hlavou.
Nahnula se k němu Kiti a úsměv se rozlil po jeho tváři, chopil
se ručkama houby a zabroukal tak spokojeně a radostně, že nejen
Kiti a chůva, nýbrž i Levin neočekávaně zaplesal.

Kiti zdvihla chlapečka na jedné ruce z vany, opláchli ho
čistou vodou, zahalili prostěradlem, utřeli a s pronikavým křikem
ho podali matce.

„Já jsem ráda, že ho začínáš mít rád,“ pravila muži Kiti, když
si s dítětem u prsu sedla na obvyklé své místo. „Jsem tomu velice
ráda. Mne to už začínalo rmoutit. Tys říkal, že ničeho pro něho
necítíš.“

„Ne, což pak jsem tvrdil, že ničeho necítím? Říkal jsem jen,
že jsem se zklamal.“

„Jak? V něm jsi se zklamal?“
„Ani tak ne v něm, jako ve svých citech; očekával jsem více.

Cekal jsem, že se z nenadání rozlije ve mně jakýsi nový radostný
pocit. A tu místo radostného pocitu ošklivost, soustrast…“

Kiti ho pozorně poslouchala, navlékajíc nad dítětem na
tenké své prsty prsteny, jež svlékla před koupáním Miti.

„A hlavně, že má člověk více strachu a soustrasti, než
potěšení. Dnes po té hrůze při bouřce jsem pochopil, jak ho mám
rád.“

Kiti zářila úsměvem.
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„A ty jsi se velice ulekl?“ ptala se Levina. „Já také; ale nyní se
mi to zdá hroznějším než tam. Půjdu se podívat na dub. A jak je
Katavasov příjemný 1 Vůbec celý den bylo dnes tak blaze. Vidíš,
když chceš, jsi k Sergěji Ivánoviči velmi laskav… Nu, jdi k nim. Po
koupání je zde vždycky horko a plno páry ..
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XIX.

Když Levin vyšel ze světnice a ocitl se opět o samotě, vzpomněl si
hned zase na myšlenku, která mu nebyla zcela jasná.

Na místě, aby šel do salonu, odkud k němu zalétaly hlasy,
zastavil se na terasse, opřel se o zábradlí a zahleděl se na nebe.

Setmělo se úplně, a na jihu, kam se díval, byla obloha bez
oblaků. Mračna stála na druhé straně. Tam se chvílemi blýskalo a
ozývalo se dunění vzdálené bouřky. Levin poslouchal, jak padaly
v zahradě s lip v pravidelných lhůtách kapky, a díval se na známé
mu tři hvězdy, tvořící trojúhelník, a na mléčnou dráhu s její
rameny, jež procházela oním trojúhelníkem. Při každém
zablesknutí mizela nejen mléčná dráha, nýbrž i tři jasné hvězdy;
ale jakmile blesk uhasí, objevovaly se opět na svém místě, jakoby
je tam vrhala nějaká trefná ruka.

„O čem tedy mám pochybnost?“ ptal se Levin sám sebe,
předvídaje, že má v duši už hotové vysvětlení oné pochybnosti, ač
nevěděl ještě, o čem pochybuje.

„Ano — patrným, pochybnosti nedopouštějícím projevem
božstva jsou zákony dobra, které byly dány světu zjevením, a které
cítím v sobě. Tím, že jsem si oněch zákonů vědom, pojím se, či
lépe řečeno, jsem volky nevolky pojen s druhými lidmi v jednotu
věřících, zvanou církev. A což židé, mohamedané, konfuciané,
budhisté, co ti jsou?“ položil si znova otázku, jež se mu zdála
nebezpečnou. „Bylo by možná, aby sta millionů lidí byla zbavena
nejvyšší blaženosti, bez níž život nemá smyslu?“ Zamyslil se, ale
ihned se opravil. „Nač se vlastně ptám?“ pravil si. „Ptám se, jaký je
poměr všech těch rozmanitých náboženství celého člověčenstva
k božství. Ptám se, čím se projevuje Bůh celému světu i s těmi
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mlhovinami tam nahoře. Co tedy dělám? Mému srdci, mně
osobně byla zjevena nezvratná pravda, jíž rozum nemůže
postihnouti, a tu jsem si myslil vyjádřiti onu nepostižitelnou
pravdu rozumem a slovy.“

„Což nevím, že se hvězdy nepohybují?“ otázal se sám sebe,
pohlížeje na jasnou planetu, jež změnila svou polohu nad
vrcholem břízy. „Ale, když pozoruju pohyby hvězd, nemohu si
představili otáčení země a mám tedy pravdu, tvrdě, že se hvězdy
pohybují.“

„A což by hvězdáři mohli pochopit a vypočítat něco, kdyby
brali do počtu zároveň všechny složité pohyby země? Všechny
podivuhodné vývody jejich o vzdálenostech, tíži, pohybech a
perturbacích nebeských těles zakládají se pouze na zdánlivém
pohybu hvězd kolem domněle nehybné země, zakládají se na
onom pohybu, jenž se děje nyní přede mnou, a jenž se zdál
takovým millionům lidí po mnoho věku, bude věčně stejný a vždy
bude možno kontrolovat dnešní výpočty. A právě tak, jakoby
byly pochybné a liché závěry astronomů, kdyby se nezakládaly
na pozorování viditelného nebe vzhledem k jednomu meridianu
a jednomu horizontu, právě tak liché a pochybné byly by moje
závěry, kdyby se nezakládaly na tom pojmu dobra, který jest a
bude pro všechny a vždycky týž, jenž mně byl zjeven křesťanstvím
a vždycky může býti v mé duši kontrolován. Co pak se týče otázek
o jiných věrách a jejich poměru k božství, o tom nemám práva ani
možnosti rozhodovati.

„Tys neodešel?“ ozval se náhle hlas Kiti, kráčející touže
cestou do salonu.

„Co je ti? Nepřihodilo se ti něco?“ pravila Kiti, vzhlížejíc
upřeně při svitu hvězd na jeho tvář.

Ale přece by nerozeznala výrazu jeho tváře, kdyby jí neozářil
blesk, jenž na okamžik shasil hvězdy. Při záři blesku prohlídla si
celou jeho tvář a když uviděla, že je klidný a veselý, usmála se.

„Rozumí mně,“ pomyslil si Levin. „Ví, o čem jsem přemýšlel.
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Mám jí to říci, či ne? Ano, řeknu jí.“ Ale v týž okamžik, kdy chtěl
promluvit, oslovila ho Kiti.

„Hleď, Kosťo! bud tak dobrý,“ prosila ho. „Dojdi do úhlové
komnaty a podívej se, jak tam všecko připravili pro Sergěje
Ivánoviče. Pro mne se to nehodí. A nezapomněli-li postaviti nové
umyvadlo?“

„Dobře, hned se podívám,“ odpověděl Levin, vstávaje a
líbaje ji.

„Ne, raději o tom nemluvit,“ pomyslil si, když Kiti popošla
několik kroků. ,,Je to tajemství, jehož mám jen já potřebí, jež je
pro mne důležito a slovy se nedá vyjádřiti.“

„Nový ten cit mne nezměnil, neučinil mne šťastným,
neosvítil mne náhle, jak jsem očekával, podobně jako cit lásky
k synovi. Nebylo to ani žádné překvapení. Víra či co to je, sám
nevím, vůbec cit onen vstoupil v mou duši v průvodu bolestí a
pevně se v ní usadil.“

„Budu se zlobit jako dříve na kočího Ivana, budu se příti,
budu vykládati své mínění v nepravý čas, přehrada mezi svatyní
svatých mé duše a ostatními lidmi, ba i ženou mojí bude i nadále
státi, budu ji jako doposud viniti, když budu míti strach, a pak
toho budu želeti, nebudu i nadále chápati rozumem, proč se
modlím, ale budu se modliti; avšak můj nynější život, celý můj
život, ať se stane se mnou cokoli, ano, každý jeho okamžik nejen
že nebude postrádati smyslu jako doposud, nýbrž má zřejmý smysl
dobra; neboť leží stále v mé moci, abych jej vložil do něho!“

KONEC.
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