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FORWARD.

„Zítra, až nastane odtok moře, odpluje briga Forward, kapitán
K. Z,. poručík Richard Shandon z New Princes Docks, aby
nastoupila cestu do míst neznámých.“

Zprávu tuto bylo možno čisti v Liverpool Heraldu, 5. dubna
1860.

Odjezd brigy jest událost málo důležitá pro veliký přístav
anglický. Uprostřed lodí všeho druhu, velikosti a všech národů,
jež sotva mají místa v zálivu dvou mil, zmizí bez povšimnutí.

Přes to sešlo se 6. dubna záhy ráno veliké množství lidu na
nábřeží New Princes Docks; zdálo se, že přečetné společenstvo
plavců odbývá tu schůzi. Dělníci blízkých loděnic opustili svou
práci, obchodníci svoje tmavé pisárny, kupci pusté svoje sklady.
Pestrobarvé omnibusy, jezdící podél zevní zdi přístavu, přivážely
každou minutu hromady diváků; zdálo se, že celé město nezná nic
důležitějšího nad odplutí brigy.

Briga Forward byla šroubový parník se strojem sto dvaceti
koňských sil a unesla sto sedmdesát tun. Nelišila se příliš od brig
ostatních.

Avšak jestliže nic zvláštního neposkytovala očím
obecenstva, znalci pozorovali na ní některé zvláštnosti, jimž
rozumí každý námořník.
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Na palubě Nautila, jenž nedaleko byl zakotven, byla tlupa
plavců, kteří pronášeli různé mínění o účelu Forwarda.

„Co si má člověk mysliti,“ pravil jeden, „o těch stožárech;
neníť přece v obyčeji, by parník měl tolik plachet.“

„Zdá se,“ pravil lodník se širokým, červeným obličejem, „že
koráb ten spolehá se více na stožáry nežli na stroj, a zavěsil-li tolik
plachet horních, stalo se to nejspíše proto, že dolejší mají býti
maskovány. Proto také není pochybnosti, že Forward jest určen
pro moře severní nebo jižní, kde ledovce zadržují vítr více, nežli se
hodí pro řádnou loď.“

„Pravdu má mistr Cornhill,“ ozval se třetí plavec, „zdali pak
jste pozoroval, jak ten přední stožár padá na stranu moře?“

„Mimo to,“ pravil mistr Cornhill, „opatřen jest řezákem
ocelovým, ostrým jako břitva a tím může na dvé přeříznouti loď,
kdyby Forward veškerou svou rychlostí se strany se na ni vrhnul.“

„Zajisté,“ pravil lodivod z Merseye, „nebot briga ta hravě
urazí svým šroubem čtrnácte uzlů za hodinu. Bylo to ku podivu,
jak prorývala proud o zkoušce. Věřte mi, jest to rychlá loď.“

„Co se týče plachet, ty nejsou na překážku,“ pravil mistr
Cornhill, „může použiti větru a dá se říditi rukou! Uvidíte, že jest
určena pro moře polární, nebo nejsem hoden svého jména! A
ještě něco zvláštního! Všimli jste si podivného vesla?“

„Opravdu,“ řekli oni, „ale co to znamená?“
„Předně, milí hoši,“ pravil vážně mistr, „že neumíte

přemýšleti a za druhé, že tím má býti možno veslo snadno
sejmouti a zase nasaditi. Víte, že se to stává často uprostřed ledů!“

„Správný to úsudek,“ pravili námořníci z Nautila.
„Ostatně,“ pravil jeden z nich, „náklad brigy dosvědčuje

mínění mistra Cornhilla. Vím to od Cliftona, který měl podílu při
tom. Forward naložil potravin na pět až šest roků a v poměru k
tomu uhlí. Uhlí a potraviny, toť veškerý jeho náklad, mimo části
šatstva vlněného a kůží tuleních.“

„Nu, pak není více pochybnosti,“ ozval se mistr Cornhill;
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„ale příteli, když znáš Cliftona, nepověděl on ti ničeho, kam lod
se odebere?“

„Nemohl mi nic pověděti, poněvadž nic neví; mužstvo bylo
dle toho najato. Kam se pojede? Toho nikdo se nedoví, až na místě
samém.“

„A také půjde-li se ke všem čertům, jak se tomu velice
podobá,“ ozval se jeden nevěřící.

„Ale jaký to plat také,“ ozval se živě přítel Cliftona, „pětkrát
vyšší nežli obyčejný. Jinak byl by Richard Shandon nikoho
nenalezl, kdo byl by se dal najmouti za takovýchto podmínek! Lod
způsobu neobyčejného, o které se neví kam jede, a lze souditi, že
se nevrátí! Co se mne týká, já bych k tomu neměl mnoho chuti.“

„Byť bys měl chuť nebo ne, příteli,“ odvece mistr Cornhill,
„ty bys nemohl býti přijat na Forwardu.“

„Proč ne?“
„Poněvadž nemáš potřebných vlastností. Bylo mi řečeno, že

lidé ženatí jsou vyloučeni. A ty náležíš do toho velikého počtu.
Pročež netřeba ti, bys upejpal se příliš, neboť octnul bys se v
kleštích.“

Plavec, jehož se to týkalo, dal se do smíchu se svými druhy
dávaje tím na jevo, že žert mistra Cornhilla byl oprávněn.

„Není ničeho na tom korábu,“ pravil Cornhill spokojen sám
s sebou, „co by nebylo příliš smělé! Forward, forward až kam? Ani
nezmiňuji se o tom, že není znám kapitán té brigy.“

„A přece, jest znám,“ pravil mladý plavec naivního vzezření.
„Jakže! jest znám?“
„Ovšem že.“
„Příteli,“ ozval se Cornhill, „snad nemyslíš, že Shandon jest

kapitánem Forwarda?“
„Ale,“ namítal mladý plavec.
„Věz tedy, že Shandon jest velitelem a ničím více; jest to

řádný a smělý plavec, velrybář osvědčený, druh zdárný a hoden
velitelství, ale konečně přece nevelí; on jest tak kapitánem jako
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ty nebo já, bez ublížení mé cti! A kdo po bohu bude na lodi
poroučeti, neví také sám. Až nadejde čas, objeví se pravý kapitán
a nikdo neví odkud a z kterého konce obou světu; Richard
Shandon pak nic neřekl a nemá práva říci, ku kterému bodu
zeměkoule popluje loď jeho.“

„Nicméně, mistře Cornhille,“ pravil mladý plavec, „ujišťuji
vás, že jeden se představil na palubě, jenž oznámen v listu, kterým
místo velitele nabízeno p. Shandonu.“

„Jakže!“ zvolal Cornhill svraštiv čelo, „ty mi chceš namluviti,
že Forward má kapitána na palubě ?“

„Ano, mistře Cornhille.“
„To mně pravíš, mně?“
„Ovšem, poněvadž to vím od Johnsona, mistra lodního!“
„Od mistra Johnsona?“
„Ovšem, on sám mi to řekl.“
„On ti to řekl? Johnson?“
„Nejen že mi to řekl, on mi také ukázal kapitána.“ „On ti ho

ukázal!“ pravil Cornhill udiven.
„Ukázal mi ho.“
„A tys ho viděl?“
„Viděl jsem ho na své vlastní oči.“
„A kdože jest on?“
„Jest to pes.“
„Pes!“
„Pes se čtyřmi nohami.“
,,Ano.“
Plavci na Nautilu byli překvapeni velice. Za jiných . okolností

byli by se chechtali. Pes kapitánem brigy sto sedmdesáti tun! toť
přece podivno velice! Ale v tomto případě, Forward byl lodí tak
neobyčejnou, že bylo potřebí pohlednouti na ni dvakráte, nežli se
člověk smál nebo něco mohl popříti. Ostatně mistr Cornhill sám>
se nesmál.
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„A Johnson sám ti ukázal tohoto kapitána nového způsobu,
toho psa?“ pravil opět onen mladému plavci. „A tys ho viděl?“

„Jako vidím vás, s dovolením vaším.“
„Nuže, co soudíte o tom?“ tázali se plavci mistra Cornhilla.
„Nesoudím nic,“ odvětil tento zpurně, „nemyslím nic, leč,

že Forward jest koráb dáblův, anebo blázna, který náleží do
Bedlamu!“

Plavci pohlíželi stále mlčky na koráb, kde ukončeny pomalu
přípravy k odjezdu, a nikdo z nich neměl chuti tvrditi, že mistr
Johnson si ztropil žert z mladého plavce.

Zpráva o tom psu roznesla se po městě a mnohý z tlupy hledal
očima kapitána psa, domnívaje se, že to zvíře nadpřirozené.

Po kolik měsíců již poutal všeobecnou pozornost Forward;
bylť zvláštním způsobem zbudován, zahalen v tajemství; zapřená
kapitánova ; způsob, jakým koráb vypravoval Richard Shandon,
jakým najímal plavce, neznámé určení, jež pouze tušili někteří, to
vše propůjčovalo korábu vzhled prazvláštní.

Pro myslitele, snílka, filosofa má ostatně loď, která se chystá
k odchodu, cosi zvláště zajímavého; obraznost ochotně ji
doprovází při zápasu s mořem i větrem, při dobrodružné plavbě,
jež nekončí se vždy v přístavě a přihodí-li se nejmenší
neočekávaná událost, objeví se loď v podobě fantastické i
takovým lidem, kteří nejsou obdařeni příliš bujnou obrazností.

Tak to bylo s Forwardem. A jestliže většina diváků
nedovedla činiti tak učené poznámky, jako mistr Cornhill, přece
po tři měsíce poskytovaly různé pověsti látky dosti k řečem
celému Liverpoolu.

Briga byla zbudována v Birkenheadu, opravdovém to
předměstí liverpoolském, ležícím na levé straně řeky Merseye, a
byla ve stálém spojení s přístavem pomocí parních člunů.

Stavitel lodí Scott et Co., jeden z nejlepších v Anglii, obdržel
od Richarda Shandona nárys a plán podrobný s přísným udáním
rozměrů a kolik tun má držeti, zároveň s úplným vzorkem.
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Z plánu toho již bylo viděti ostrovtip dokonalého plavce.
Poněvadž měl Shandon po ruce značné části peněžité, počaly
práce hned a dle přání neznámého vlastníka pokračováno v nich
velmi rychle.

Briga byla zbudována nad míru pevně; měla dle všeho odolati
neobyčejnému tlaku, neboť její kostra sdělána z teaku, indického
to dřeva pro svou tvrdosť proslaveného, byla mimo to pobita
železem. Zkušení plavci ptali se, proč za těch okolností není loď
sdělána z plechu a železa, jako jiné parníky.

Na to odpovídáno, že tajemný inženýr má svoje příčiny, proč
tak jedná.

Pomalu nabývala briga na loděnici své postavy a její síla i
dokonalost vzbuzovaly všeobecné udivení. Jak pozorovali plavci
Nautila, měl přední stožár zvláštní postavení; nebylo tu hrotu,
nýbrž řezák z litého železa pocházející z dílny R. Hawthorna v
Newcastlu.

Kovový tento předek, jenž leskl se v sluneční záři, dodával
lodi zvláštního vzhledu, ačkoli neměla rázu válečného.

Nicméně na předku umístěno dělo šestnáctiliberní na
podstavci pohyblivém, tak že mohlo se otočiti směrem jakýmkoli;
dodati sluší, že toto dělo nemělo býti výrazem smýšlení
válečného.

Když tedy briga nebyla korábem válečným, ani obchodním,
ani yachtou pro zábavu, poněvadž nikdo nepodniká vyjížďky se
zásobami na šest roků, čím tedy byla?

Snad měla za účel hledati lodi ,,Erebus“ a „Terror“ a sira
Johna Franklina? To ne, poněvadž r. 1859, o rok dříve vrátivší se
z moří severních velitel Max Clintock přinesl patrné důkazy o
záhubě oné výpravy nešťastné.

Chtěl snad Forward pokusiti se znova o pověstný . průchod
severozápadní? A k čemu to? Kapitán Macclur jej nalezl roku 1853
a poručík jeho Creswel měl první čest oplouti americký
kontinent z průlivu Behringova k průlivu Davisovu.
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Pro znalce věci bylo nade vši pochybnost jisto, že Forward
se chystá vzdorovati ledovým krajům. Hodlal snad pustit se k
jižní točně, dále nežli velrybář Wedell aneb kapitán Ross? Ale k
jakému to účelu a prospěchu?

Ačkoliv obor domněnek byl obmezen, dovedla obraznost jej
rozšíříti.

Druhého dne, kdy briga spuštěna na vodu, přibyl její stroj,
zaslaný z dílny R. Hawthorna v Newcastlu.

Stroj tento, maje sílu sto dvaceti koní, nezaujímal mnoho
místa; síla to znamenitá pro koráb sto sedmdesáti tun, jehož
rychlost zvýšena ještě hojnými plachtami. Tyto okolnosti měly
velkou váhu a mistr Johnson pravil v ohledu tom příteli
Cliftonovi:

„Poněvadž Forward zároveň má plachty i šroub, bude s to
plouti velmi rychle.“

Přítel Clifton nevšímal si toho, avšak považoval za možné, by
pes velel lodi.

Když byl stroj na lodi umístěn, počalo zásobování, což nebylo
malou prací, poněvadž loď měla míti potrav na šest roků. Zásoby
ty záležely z masa nasoleného a sušeného, z ryb uzených, ze
sucharů a mouky; kávy a čaje navaleny do spodku lodi ohromné
balvany.

Richard Shandon bděl nad tímto nákladem jakožto muž,
který věci své rozumí; vše bylo řádně zabaleno, nápisem a číslem
opatřeno; naložena také veliká zásoba indického preparatu, jenž
zove se pemmican, jenž v malém ‚ objemu obsahuje mnoho
živných látek.

Způsob toho zásobování nepřipouštěl pochybnosti o dlouhé
cestě, avšak pozorovatel zkušený soudil, že Forward odebere se do
moří polárních, když viděl ty haldy citronů připravených, vápna,
hořčice, zrní a semen šťovíku a lžičníku, slovem to množství léků
proti kurdějím, potřebných velice na cestě po moři jižním nebo
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severním. Shandon měl nepochybně rozkaz věnovati zvláštní péči
tomuto nákladu, což také svědomitě konal.

Zbraní nebylo mnoho naloženo, což upokojiti mohlo
bázlivce, ale zásoba prachu vzbuzovala obavy. Jediné dělo na
přední hradbě nebylo s to spotřebovati takovou zásobu. To bylo
na pováženou.

Naloženy také obrovské pily a mocné nástroje, páky, olovo,
pilky, sekery velké a j., mimo to značné množství petard, jichž
výbuch byl by s to vyhoditi do povětří celnici liverpoolskou.

To bylo zvláštní, ne-li hrozné, ani nemluvě o prskavkách a
různých ohních na signály a fanálech všeho druhu.

Četní diváci s nábřeží New Princes Docks obdivovali se také
dlouhému člunu velrybářskému ze dřeva mahagonového, člunku
plechovému potaženému guta-perčou a jakýmsi plášťům
kaučukovým (hackett-boats), jež nafouknutím lze proměniti v
čluny.

Každý pociťoval nepokoj, tím více, poněvadž Forward měl se
vydati na tajemnou cestu svou za odtékání moře.
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NEOČEKÁVANÉ PSANÍ.

Obsah listu, který obdržel Richard Shandon před osmi měsíci, byl
tento:

,,V Aberdeenn, 2. srpna 1859.
Panu Richardu Shandonovi

v Liverpoolu.

Pane!
Tímto se Vám dává vědomost, že zasláno bylo šest náct tisíc

liber sterlinků k rukoum bankéřů liverpoolských M. M.
Marenart et Comp.

Přiloženy poukázky mnou podepsané, jež Vás zmocňují
peníze tyto u p. Marenarta vyzdvihnouti na dobro.

Neznáte mne. Na tom nezáleží. Já znám Vás. To jest
rozhodné.

Nabízím Vám místo velitele na palubě brigy Forward na
cestu, která může býti dlouhá a nebezpečná.

Nechcete-li, nic nedělá! Svolíte-li, dostanete služného pět set
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liber1) a to se po každém roku, dokud výprava bude trvati, zvýší o
jednu desetinu.

Brigy Forward posud není. Musíte ji dát zřídit a sice aby
nejdéle v prvních dnech měsíce dubna 1860 mohla vyplouti.
Přiložen plán podrobný. Dle toho přísně se máte držeti. Loď má
býti zbudována v dílně pp. Scott et Co., jižto budou se říditi dle
rozkazů Vašich.

Zvláštní péči věnujte mužstvu lodi, které má záležeti z
kapitána, mne, z velitele, Vás, tří důstojníků, jednoho mistra, z
dvou inženýrů (strojníků), jednoho lodivoda (icemaster), z osmi
námořníků a dvou topičů, celkem osmnácti osob, v který počet
náleží i doktor Clawbonny z města tohoto, jenž dostaví se v pravý
čas.

Jest potřebí, aby lidé, kteří na Forwardu podniknou cestu,
byli Angličané, svobodní, bez rodiny, neženatí, střídmí, neboť pití
lihovin, ba ani piva nabude trpěno na lodi; odhodláni vše
podniknouti a vše snésti. Vyberete je hlavně z lidí povahy
sanguinické, kteří tím již mají v sobě vyšší stupeň síly životní a
teploty zvířecí.

Nabídnete jim pětkrát tak velký plat, jaký mají jinde s
přídavkem desetiny po každém roku, jejž ztráví ve službě na lodi.

Po skončené výpravě obdrží každý z nich pět set liber a Vy
dva tisíce2). Peníze ty vyplatí pp. Marenart et Co., shora
jmenovaní.

Výprava bude dloubá, nesnadná, ale čestná. Netřeba tedy
Vám dlouho se rozmýšleti, pane Shandone.

Odpověď poste restante do Goteborgu ve Švédsku pod pís.
K. Z.“

P. S. Obdržíte příštího 15. února velkého psa dánského, se
svislými pysky, barvy plavočernavé s příčnými pruhami černými.
Toho usadíte na lodi a živiti jej budete ječným, chlebem jejž
smícháte s odvarem z mláta lojového. Přijetí toho psa oznámíte
do Livorna (v Italii) pod těmiže začátečnými písmeny jako shora.
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Kapitán lodi představí se a dá se poznati Vám v pravý čas.
V době, kdy loď bude hotova k odplutí, obdržíte nové

instrukce.
Kapitán Forwarda.

K. Z.
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DOKTOR CLAWBONNY.

Richard Shandon byl výborný plavec; velel dlouhý čas na lodích
velrybářských v mořích polárních a získal si v celém Lancastru
nejlepší pověst. Psaní takovéto mohlo právem vzbuditi udivení;
podivil se také, ale zůstal klidným jako člověk, jenž jest takovým
věcem zvyklý.

Nalezal se ostatně v poměrech žádaných; neměl ženy, dětí ni
rodičů; člověk volný co jen možno. Poněvadž nebylo nikoho, s
kým byl by se radil, odebral se hned k bankéřům pp. Marenart et
Co.

„Jsou-li tu peníze,“ pravil sám sobě, „podá se ostatní samo.“
V domě bankovním byl přijat s úctou, jež náleží člověku,

na kterého čeká v pokladně šestnáct tisíc liber; po odbytí toho
požádal Shandon o kus bílého papíru a velkým písmem
plaveckým potvrdil přijetí dle udané adresy.

Toho dne ještě vyjednal věc se staviteli v Birkenheadě a za
čtyřiadvacet hodin bylo podlodí Forwarda již rozloženo na
podstavcích loděnice.

Richard Shandon byl muž asi čtyřicetiletý, silný, rázný a
statný, tři vlastnosti to plavce, neboť dodávají důvěry, síly a
klidnosti. Horlivost jeho a přísnosť byly vůbec známy, pročež
nemilovali ho plavci, nýbrž báli se ho. Pověst ta však mu
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nepřekážela v najetí a sestavení mužstva, neboť on si věděl rady a
pomoci v takovém případě.

Shandon se obával, že tajnostná stránka podniku bude mu
překážeti v jeho počínání.

„Proto bude lépe,“ pravil sám sobě, „ničeho nerozhlásiti;
jsouť psové mořští, kteří chtějí věděti, proč a nač a poněvadž já
ničeho nevím, nemohl bych jim nic pověděti. Ten pan K. Z. jest
asi podivný člověk, ale konečně zná mne a důvěřuje mi; to
postačí. Co se týče lodi, má býti vypravena slušně, a nechť nesluji
Richard Shandon, není-li ustanovena plouti do moře ledového.
Ale to necháme pro sebe a pro důstojníky.“

Shandon potom jal se sháněti mužstvo drže se podmínek
kapitánem vytknutých ohledně rodiny a zdraví.

Znal velmi řádného muže, dobrého plavce, jenž se nazýval
James Wall.

Tento Wall byl stár asi třicet roků a již několikráte . navštívil
severní moře. Shandon nabídnul mu místo třetího poručíka a
Wall to přijal s radostí; přál si jen plouti po moři miluje velice toto
zaměstnání.

Shandon mu pověděl vše do podrobná, jakož i Johnsonovi
jakémus, jejž učinil plaveckým mistrem.

„Malé to štěstí,“ pravil James Wall, „tolik jako co jiného. Jde-
li o hledání průchodu severo-západního, lze se opět navrátiti.“

„Ne vždy,“ řekl mistr Johnson, „ale to přece není důvod, že
by se nemělo jíti.“

„Ostatně, nemýlíme-li se v domnění svém,“ řekl Shandon,
„musíme uznati, že cesta počíná za příznivých poměrů. Forward
bude krásný koráb, opatřen pak dobrým strojem, bude s to jeti
daleko. Potřebujeme celkem osmnáct lidí.“

„Osmnáct lidí,“ opětoval mistr Johnson, „právě tolik jich měl
s sebou Američan Kane, když podnikl svou pověstnou cestu k
polu.“

„Jest to zvláštní,“ řekl Wall, „že soukromník znova podniká
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plavbu po moři z průlivu Davisova do průlivu Behringova.
Výpravy, které podniknuty na vyhledání admirála Franklina,
stály Anglii přes sedm set šedesát tisíc liber, aniž dosaženo
značného výsledku! Ký ďábel ještě chce vstrčiti svoje jmění do
takového podniku?“

„Především,“ pravil Shandon, „hádáme se o pouhou
domněnku. Pojedeme-li opravdu do moří půlnočních anebo
jižních, já nevím; snad běží tu o nové objevy. Kromě toho dnes
nebo zejtra přibude jakýsi doktor Clawbonny, který nepochybně
bude věděti více a míti rozkaz, aby nám to oznámil. Nu, uvidíme.“

„Tedy čekejme,“ řekl mistr Johnson; „co se mne týká, veliteli,
budu hledati lidi schopné, a co se týká zásady o teple zvířecím,
jak praví kapitán, ručím vám napřed za to. Můžete se na mne
spolehnouti.“

Tento Johnson byl člověk vzácný; znal plavbu ve vysoké
šířce. Byl jakožto ubytovatel na korábu Phoenixu, jenž podnikl
r. 1853 cestu, by vyhledal Franklina; řádný plavec ten byl také
svědkem smrti francouzského poručíka Bellota, jejž doprovázel
na cestě skrze ledové pohoří. Johnson znal všecky plavce
liverpoolské a jal se také hned hledati lidi své.

Shandon, Wall a, on dovedli tolik, že v prvních dnech
měsíce prosince měli své lidi pohromadě; ovšem nešlo to bez
překážek; mnohý, jenž přilákán značným platem ale postrašen
nejistou budoucností, dal se sice najmouti srdnatě, avšak přišel
později, by vrátil slib i závdavek, přemluven přátely svými, by tak
nečinil.

Každý ostatně chtěl proniknouti tajemství a dolehal
otázkami na Richarda. Ten však je posýlal na mistra Johnsona.

„Cože chceš, příteli, abych ti pověděl,“ odpovídal pravidelně
tento, „nevím ničeho více nežli ty. Každým způsobem budou v
dobré společnosti, mezi lidmi, kteří ničeho se nebojí, a to jest
něco! tedy k čemu takové rozmýšlení; buď ano nebo ne.“

Většina lidí se tím spokojila.
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„Uznáš přece,“ dodal někdy mistr lodní, „že volba mi
způsobuje nesnáze. Vysoký plat, jehož dosud neměl žádný plavec,
a mimo to jistota při návratu míti pěknou jistinu: to táhne.“

„Ovšem to vábí velice,“ říkali plavci; „zaopatření až na konec
života.“

„Netajím,“ dodal Johnson, „že výprava bude dlouhá,
nesnadná, nebezpečná; to vytknuto v naší instrukcí; potřebí tedy
rozvážiti, jaké povinnosti bereme na se; podniknouti snad vše,
co možno lidem, ba i více! Nemáš-li srdce zmužilého, povahy
osvědčené, nemáš-li ďábla v těle, nemáš-li dvacet nadějí proti
jedné, že vydržíš, záleží-li ti na tom, abys nechal kůži svou raději
na tom místě nežli na onom, učiň tak, opusť mne a postup místo
druhovi smělejšímu.“

„Ale, mistře Johnsone,“ odvětil plavec na to, „aspoň víte, kdo
jest kapitánem.“

„Kapitánem jest Richard Shandon, příteli, pokud se
nedostaví jiný.“

Musíme říci, že to bylo také mínění velitelovo; oddával se
naději, že v posledním okamžení obdrží přesné instrukce ohledně
cíle cesty a že zůstane představeným na palubě Forwarda.

Toto mínění také rozšiřoval budí v rozmluvách se svými
důstojníky, buď při práci na loděnici v Birkenheadě, kde zdvihala
se žebra lodi jako strany velryby obrácené.

Shandon a Johnson přidržovali se přísně nařízení daných
ohledně zdraví lodního mužstva; vzhled jejich vzbuzoval důvěru
a tepla měli tolik, že byli by s to zahřátí stroj Forwardův; ohybné
a pružné údy, pleť Čistá, kvetoucí dokazovaly, že jsou schopni
snésti největší zimu. Byli to mužové rázní a odhodlaní, silní a
zdraví; Shandon rozmýšlel se přijmouti některé, jako byl .plavec
Grippes a Garry a harpuník Simpsou, kteří se mu zdáli hubenými,
a rozhodl se přijmouti je teprv, když osvědčili se jinak statnými.

Všickni plavci byli náboženství protestantského, na daleké
cestě modlitby společné, čítání v bibli udržují ve svornosti duchy
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různé a povznášejí je v čas nesnází; ne připouštějí, by vznikly
rozbroje.

Shandon znal z vlastní zkušenosti prospěch zásad těch a vliv
jejich na mravnosť mužstva, také vyhledávají se vždy na lodích,
jež chtějí přezimovati v mořích polárních.

Když bylo mužstvo pohromadě, počali Shandon a jeho dva
důstojníci zabývati se zásobováním lodi; jednali při tom přísně
dle instrukce kapitánovy, jež byla určitá, obšírná, sáhající do
podrobností ohledně jakosti a množství věcí jednotlivých.

Následkem poukázek mohl velitel vše platit hotovými, při
čemž získal 8 procent, jež Richard pečlivě poznamenal na účtu K.
Z.

Mužstvo, zásoby, náklad, vše bylo připraveno v lednu 1860;
pracovalo se již jen na ozdobení lodi. Shandon neopominul ani
jednoho dne dostaviti se do Birkenheadu.

Ráno 23. ledna dle zvyku svého nalezal se na parním Člunu,
jenž má veslo na každé straně, by se snadno otáčel a koná službu
mezi oběma břehy Merseye; byla obyčejná mlha hustá, jež nutí
pobřežní plavce říditi se kompasem, ačkoli plavba jejich trvá něco
málo přes deset minut.

Přes to, že byla mlha hustá, pozoroval Shandon člověka malé
postavy, zavalité, poněkud otylého, s obličejem veselým a
pohledem vlídným, jenž kráčel mu vstříc a chopil obě ruce jeho i
tiskl je tak vroucně a důvěrně, jak to dle přísloví francouzského
ve zvyku u lidí na jihu bydlících.

Avšak nepocházel-li muž ten z krajin jižních, tož přicházel
právě odtud; řeč jeho i posuňky prozrazovaly čilost; myšlenky
jeho rychle draly se na venek.

Oči jeho malé, jakožto oči člověka myslícího, ústa veliká,
pohyblivá byla k tomu způsobilá pronésti co si myslil; mluvil a
sice mnoho i rychle, tak že mu Shandon ani nerozuměl.

Nicméně velitel Forwarda poznal záhy malého muže, ačkoli
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ho nikdy neviděl; rozednilo se mu v mozků a v okamžení, kdy
druhý si oddychoval, pronesl Shandon rychle slova:

„Doktor Clawbonny?“
„Tentýž, sám, veliteli! Čtvrt hodiny již hledám vás všude,

ptám se po vás. Pochopujete mou netrpělivost; za pět minut byl
bych již ztratil hlavu! Vy tedy jste velitel Richard? Vy jste to
opravdu? Vy nejste pohádkou? Vaši ruku, vaši ruku, bych opětně
ji stiskl. Ano, toť ruka Richarda Shandona! Nuže, jest-li velitel
Richard, jest také briga Forward, které velí; a jestliže jí velí,
odpluje ona; a jestli odpluje, vezme s sebou doktora
Clawbonnyho.“

„Ano, doktore, já jsem Richard Shandon; briga Forward jest
také a vypluje.“

„Toť logické,“ odvětil doktor, když si byl náležitě oddechl,
„toť logické. Vidíte mne proto také veselého, neboť nalezám se na
vrcholu svých přání. Dlouhý čas již čekám na takovou příležitosť,
abych mohl podniknouti cestu. Nuže, s vámi, veliteli —“

„Dovolte —“, ozval se Shandon.
„S vámi“, mluvil dále Clawbonny, aniž ho poslouchal,

„pojedeme daleko a necouvneme ani o krok.“
„Ale —“, ozval se Shandon.
„Vy jste vykonal již zkoušky, veliteli, a vím, co jste dokázal.

Vy jste statný plavec!“
„Libo-li vám —“
„Ne, nechci, by smělosť vaše, udatnosť a schopnost byla

brána v pochybnost jen na okamžik, třeba vámi samým. Kapitán,
jenž zvolil si vás za náměstka, jest člověk, jenž se v tom vyzná, to
vám mohu říci.“

„Ale o to tu nejde!“ ozval se Shandon netrpělivě. „Oč tedy
jde? Netrapte mne déle!“

„Nedáte mi přijíti k slovu, u ďábla! Povězte mi, libo-li vám,
doktore, jak jste se odhodlal k tomu podniknouti cestu na
Forwardu?“
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„Následkem psaní, které vám tuto ukazuji; psaní to řádného
kapitána, velmi krátké, ale postačitelné!“

To řka podal doktor Shandonovi list znějící takto: «

„V Invernessu, 22. ledna 1860.
Doktoru Clawbonnymu

v Liverpoolu.
Chcé-li doktor Clawbonny vstoupiti na lod Forward, aby

podnikl delší cestu, může se představiti veliteli Richardu
Shandonovi, jenž v ohledu tom má potřebné instrukce.

Kapitán Forwarda.
K. Z.“

„List ten došel mne dnes ráno a již mne vidíte tu
připraveného vstoupiti na lod.“

„Ale víte-li, doktore,“ pravil Shandon, „jaký jest cíl té cesty?“
„Ani dost málo, ale na tom nezáleží! jen když někam jdu!

Říkají, že jsem učenec; mýlí se, komandante, nevím nic a vydal-
li jsem knihy nějaké, jež neprodávají špatně, chybil jsem;
obecenstvo jest příliš laskavo kupujíc je! Nevím nic, pravím vám,
leč to, že jsem ignorant.

„Nuže, náleží mi doplniti, čili lépe řečeno obnoviti svoje
vědomosti v lékařství, v ranhojičství, v dějepisu, v zeměpisu,
rostlinopisu, v nerostopisu, v lučbě, ve fysice, v strojnictví, v
geodesii, hydrografii; nu, dobrá, přijímám to ujišťuje vás, že se
nedám prositi.“

„Tedy nevíte,“ pravil Shandon mrzut, „kam Forward
pojede?“

„Vím, komandante; pojede tam, kde lze čemu se naučiti,
nalezti a odkryti, dověděti se, porovnávati, kde nalezti možno jiný
mrav, jiné krajiny, jiné národy a pozorovati je při jich výkonnosti;
zkrátka řečeno, pojede tam, kde jsem nikdy nebyl.“

„Ale určitěji řečeno?“ zvolal Shandon.
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„Určitěji,“ odvece doktor, „slyšel jsem, že pojede do moří
severních. Dobrá, půjdu na sever.“

„Aspoň snad znáte kapitána,“ řekl Shandon.
„Ba ne! Ale jest to řádný muž, věřte mi.“
Komandant s doktorem vystoupili na břeh v Birkenheadě;

onen sdělil s tímto stav věcí a tajnost ta rozohnila obraznost
doktorovu.

Uzřev brigu pocítil náramnou radost. Od toho dne nespustil
se Sbandona a přišel každý den ráno navštívit trupu Forwarda.

Ostatně mu svěřena dohlídka nad zřizováním lékárny lodní.
Nebot Clawbonny byl lékařem a sice dosti dobrým lékařem,

avšak s malou praxí. V pětadvacátém roce stal se lékařem, jako
každý jiný a v čtyřicátém byl skutečným učencem; jsa velmi
známý v městě vnitřním stal se vážným členem literarní a
filosofické společnosti liverpoolské. . Maje skrovné jmění mohl
udíleti radu, která nebyla méně vzácnou, třeba byla zdarma ; byl
milován, jak toho zasluhuje člověk vlídný, a nikomu neublížil ani
sám sobě; byl čilý a mluvný, at tak díme, srdce maje v ruce, ježto
podával každému.

Když se roznesla pověst o tom, že jest přijat na Forwardu,
pokoušeli se jeho přátelé všemožně, by jej zradili, což jej tím více
utužilo v jeho úmyslu; nebot když doktor někde se usadil, bylo
mnoho potřebí vypuditi jej odtud.

Od toho dne množily se pověsti a domněnky; avšak přes to
vše spuštěn na vodu Forward 5. února 1860. Za dva měsíce později
byl úplně připraven vydati se na cestu.

Jak oznámil list kapitánův, byl 15. října po železnici
Jules Verne: Pohody kapitána Hatterasa. I. z Edinburka do

Liverpoola dopraven dánský pes pod adressou Richarda
Shandona. Zvíře zdálo se nevrlým, plachým, trochu zlým a jeho
pohled byl prazvláštní. Na jeho obojku nalezalo se jméno
Forward.
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Velitel mu vykázal místo na palubě a oznámil příchod jeho
do Livorna pod udanými začátečnými písmeny.

Tak bylo mužstvo lodi až na kapitána pohromadě, sestaveno
jsouc následovně:

K. Z., kapitán.
Richard Shandon, velitel.
James Wall, třetí poručík.
Doktor Clawbonny.
Johnson, mistr lodní.
Simpson, harpuník.
Bell, tesař.
Brunton, první inženýr (strojník).
Plover, druhý inženýr.
Strong (mouřenín) kuchař.
Foker, lodní mistr (ice-master).
Wolsten, zbrojník.
Bolton, plavec.
Garry, plavec.
Clifton, plavec.
Grippen, plavec.
Pen, plavec.
Waren, topič.
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HAFAN KAPITÁN.

Nastal den odplutí, 5. duben. Přijetí doktora na loď upokojilo
poněkud lidi. Kam šel tento řádný učenec, mohl jiti každý.
Nicméně byli někteří plavci nespokojení a Shandon, obávaje se,
by útěkem toho či onoho nenastaly mezery na lodi, přál si
vroucně býti již na moři. Až by zmizel jim břeh s očí, mohlo se
očekávati, že se upokojí.

Byt doktorův nalezal se na zadní části lodi, jižto zaujímal
úplně. Kabina kapitána a jeho náměstka, položeny více na zad,
poskytovaly vyhlídky na palubu. Jizba kapitánova, ve které se
nalezaly různé stroje, nábytek, šat, knihy a jiné nářadí dle
podrobného udání, byla uzavřena přísné. Dle rozkazu neznámého
odeslán mu její klíč do Lubeka; on jediný mohl vejíti do ní.

Tyto věci nelíbily se Shandonovi, odnímajíce mu naději na
kapitánství. Co se týká jeho kabiny, opatřil ji všemi známými
potřebami na cestu do moří polárních.

Kabina třetího důstojníka nalezala se pod palubou, kde byla
prostranná ložnice pro plavce; lidé měli tu veliké pohodlí, jaké by
stěží byli nalezli na jiné lodi. Postaráno bylo o ně, jako o vzácný
náklad; uprostřed obecné jizby stála veliká kamna.

Doktor Clawbonny byl se vším spokojen; usadil se v jizbě své
6. února, druhého to dne po spuštění Forwarda na vodu.
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„Velmi šťastný živočich,“ pravil, „byl by hlemýžď, jenž by si
mohl udělati skořepinu dle své libosti; já se chci pokusiti o to,
abych byl hlemýžděm rozumným.“

A věru jizba jeho byla zařízena velmi dobře na skořepinu, jíž
neměl opustit tak brzo; doktor nalezal v tom

radost jako dítě, pořádati svoje potřeby rozmanité. Knihy,
herbáře, skřínky, nástroje rozmanité, fysické i lékařské,
teploměry, tlakoměry, vlahoměry, kompasy, sextanty, mapy,
plány, láhvičky, prášky, lékárnu domácí, to vše spořádal tak, že
ani v britickém museu nebylo lepšího pořádku. V prostoře té,
jež zaujímala šest stop čtvercových, nalezalo se množství pokladů;
doktor potřeboval jen vztáhnouti ruku a nalezl bez namáhaní lék
nebo nástroj hvězdářský, zeměpisecký, nebo potřebu jakoukoli.

Byl hrdým na to uspořádaní a blaženým ve své plovoucí
svatyni, jež nemohla přijmouti ani přečetné jeho přátele jej
navštěvující.

Aby popis Forwarda byl úplný, třeba ještě dodati, že sídlo
velikého psa dánského nalezalo se pod samým oknem tajnostné
kabiny; avšak její divoký obyvatel potloukal se raději po celé lodi;
zdálo se, že nelze ho skrotiti a nikdo nerozuměl jeho podivné
povaze; slyšeli jej v noci výti hrozně, až se to strašlivě rozléhalo v
prostorách korábu.

Byl to výraz touhy po nepřítomném pánovi? Či byla to
předtucha hrozících nebezpečí? Plavci soudili, že to poslední je
pravda a mnohý z nich považoval psa za ďábelské zvíře.

Pen, člověk ostatně surový, chtěl jej uhoditi jednou a padl při
tom přes lano tak nešťastně, že si rozbil hlavu. Přičítal nehodu tu
fantastickému zvířeti.

Clifton, pověrčivý, pozoroval, že pes prochází se vždy v tu
stranu, kde je vítr, a vyhlídne si na palubě místo nejlepší jako by
byl kapitánem Forwarda.

Doktor Clawbonny, jehož vlídnost a lichotivosť byla by
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skrotila tigra, pokoušel se získati si přízeň psa; ale škoda bylo času
i práce.

Zvíře to neposlechlo na žádné jméno, jež poznamenáno v
kalendáři psů. Lidé proto zvykli si zváti jej kapitánem, poněvadž,
jak se zdálo, znal způsoby na lodi. Bylo patrno, že se již plavil po
moři.

Plavci žertem nazývali jej kapitánem, avšak mnohý domníval
se opravdu, že jednoho dne pes vezme na se podobu lidskou a
bude veleti na lodi hlasem mocným.

Ačkoli Richard Shandon nesdílel s nimi toto mínění, přece
trápily jej rozličné starosti jiné a v předvečer odjezdu, 5. dubna
večer, hovořil o té věci v kajutě s doktorem, Wallem a mistrem
Johnsonem.

Pili grog, poslední to nepochybně, poněvadž dle rozkazu,
obsaženého v listu z Aberdeenu všickni lidé na lodi, od kapitána
až po topiče, musili se zdržeti pití vína, piva i lihovin, vyjma
případ nemoci a když by to lékař nařídil.

Asi hodinu již mluvili o odjezdu. Dle instrukcí kapitánových
měl Shandon zítra obdržeti list, jenž by obsahoval poslední
rozkazy.

„Jestliže tím listem nebude mi oznámeno jméno kapitána,“
pravil velitel, „aspoň dovíme se místa, kam loď má plouti. Bez
toho, kam bychom se obrátili?“

„Opravdu,“ řekl netrpělivý doktor, „na vašem místě odjel
bych i bez toho listu, který by nás zajisté dohonil.“

„Nemáte ani tušení o tom, doktore, avšak kterým směrem
byste se pustil?“

„Patrně na sever! O tom nemůže býti ani pochybnosti.“
„Není pochybnosti!“ opětoval Wall, „a proč ne k jihu?“
„K jihu, na jižní pol,“ zvolal doktor, „nikdy! Měl by kapitán v

úmyslu s tak malou lodí pustit se přes celý ocean atlantský! račte
jen trochu o tom přemýšleti, milý Walle.“

„Doktor ví na vše odpověděti,“ řekl tento.
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„Na sever tedy,“ pravil Shandon, „ale rcete, doktore, zdali na
Gramanty, či do Gronska, na Labrador či do zálivu Hudsonova?
Končí-li všecky tyto cesty u téhož cíle, totiž u ledoviště
nepřekonatelného, nejsou příliš četné, a já byl bych v nesnázích,
pro kterou se mám rozhoduouti. Můžete mi dáti na to určitou
odpověď, doktore ?“

„Ne,“ odvece tento, jsa v nesnázích co má říci, „ale konečně,
co učiníte, nedostanete-li psaní?“

„Nic; počkám.“
„Neodplujete!“ vzkřikl doktor chopiv zoufale svou sklenku.
„Na jisto, ne.“
„Tof nej moudřejší,“ pravil klidné mistr Johnson, kdežto

doktor chodil kolem stolu, nemoha vydržeti na svém místě. „Ano,
to jest nejmoudřejší a přece může míti dlouhé čekání následky
špatné; předně, počasí jest příznivo, a máme-li jíti na sever, dlužno
použiti tání, bychom projeli průliv Davisův; mimo to mužstvo
stává se netrpělivým; přátelé, druhové jich je přemlouvají, by
opustili Forwarda, a vliv ten může nám způsobiti nepříležitosti.“

„Dlužno dodati,“ řekl James Wall, „že kdyby postrach se
zmocnil našich lidí, utekou do posledního, a nevím, komandante,
zdali by se vám zdařilo sehnati jiné lidi.“

„Ale co dělati?“ zvolal Shandon.
„Co jste pravil,“ odpověděl doktor, „čekati, ale jen do zejtřka,

než lid pozbude mysli. Sliby kapitánovy dosud splnily se vždy
řádně tak, že to vzbuzuje dobré naděje. Netřeba tedy domnívati
se, že neobdržíme zprávu v čas; nepochybuji ani okamžik, že zejtra
poplujeme po irském moři; proto, přátelé, navrhuji poslední
sklenku grogu, na šťastnou cestu; počíná sice způsobem trochu
podivným, ale s plavci, jako jste vy, jest tisícerá naděje v dobrý
konec.“

Všichni čtyři připili si naposledy.
„Nyní, veliteli,“ pravil mistr Johnson, „mohu-li vám dáti

radu, záleží ona v tom, abyste konal přípravy na cestu; mužstvo
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musí mysliti, že víte, co máte činiti. Zejtra, nechť dojde list nebo
ne, konejte přípravy; topiti zatím netřeba; zdá se, že vítr vydrží;
bude snadno dostati se na otevřené moře; lodivod ať přibude na
palubu; v čas přítoku opusťte loděnici; můžete se zakotviti na
konci Birkenheadu; lidé pak nemají spojení s pevninou, a dojde-li
onen prožluklý list, nalezne nás tam jako jinde.“

„Výborně řečeno, milý Johnsone!“ zvolal doktor podávaje
ruku starému plavci.

„Učiním tak!“ řekl Shandon.
Všickni odebrali se do svých kabin očekávajíce v ne-

pokojném spánku východu slunce.
Druhého dne, při prvním roznášení listů nenalezl se ani

jediný s adressou Richarda Shandona.
Nicméně konal on přípravy k odplutí; pověsť o tom roznesla

se hned po Liverpoolu a jak jsme viděli, hrnulo se veliké množství
diváků na nábřeží New Princes Docks.

Mnohý z nich přišel na palubu brigy, ten, aby obejmul
naposled druha, onen, aby přemluvil přítele, onen zase, by si
prohledl koráb ten zvláštní, neb aby poznal účel cesty jeho, i
mručeli vidouce velitele mlčelivějšího a zdrželivějšího nežli kdy
jindy.

Měl k tomu své příčiny.
Bila desátá. Konečně jedenáctá. Přítok nastal okolo jedné

hodiny s poledne.
Shandon, stoje na nejvyšší palubě, pohledl nepokojně na

množství, hledě zatajiti svoje starosti.
Plavci na Forwardu konali mlčky jeho rozkazy, nespouštějíce

očí s něho, očekávajíce zprávy, ale marně.
Mistr Johnson ukončil přípravy k odjezdu. Obloha, byla

zatažena a moře za přístavem vlnilo se mocně; vanul dosti prudký
vítr jího-východní, avšak bylo snadno vyplouti z Merseye.

O dvanácté hodině ještě nic. Doktor Clawbonny procházel
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se netrpělivě, s čilými posuňky, prohlížel okolí skrze dalekohled a
byl velmi rozčilen. Shandon hryzl si rty až do krve.

V tom přistoupil k němu Johnson a pravil:
„Veliteli, chceme-li použiti přítoku, nesmíme mařiti času;

uplyne dobrá hodina, nežli se dostaneme z přístavu.“
Shandon ohledl se kolem a pak pohledl na hodiny své.

Hodina, kdy se polední listy roznášely, uplynula.
„Jedme!“ pravil mistrovi svému.
„Odejděte, všickni cizí!“ zvolal tento, rozkazuje divákům,

aby opustili koráb.
Nastal ruch v lidu, jenž hrnul se s lodi na břeh, kdežto plavci

rozvazovali lana.
Zmatek mezi diváky, jež plavci odháněli bezohledně, zvýšen

ještě hrozným vytím psa. On vrhl se jediným velikým skokem s
přední paluby v střed obecenstva. Štěkal hlasem temným.

Všecko se mu vyhýbalo; skočil na palubu zadní, a věc k víře
nepodobná, kdyby tisíce svědků jí nedosvědčilo, hafan-kapitán
držel v zubech psaní.

„Psaní!“ zvolal Shandon, „on tedy jest na lodi!“
„On tu byl nepochybně, ale není ho více tuto,“ odvětil

Johnson ukazuje na palubu, jež byla prázdna všech nemilých
diváků.

„Kapitán, kapitán tuto!“ zvolal doktor pokoušeje se vzíti
psaní psovi, jenž se mu vyhýbal. Zdálo se, že poselství to chce
odevzdati Shandovi samému.

„Sem, kapitán!“ ozval se ten.
Pes se přiblížil; Shandon přijal list bez obtíže a kapitán

zaštěkal třikrát mocně uprostřed hlubokého ticha, jež panovalo
na lodi a nábřeží.

Shandon držel list, aniž jej otevřel.
„Čtěte přece, čtěte!“ volal naň doktor.
Shandon pohledl naň. Adressa bez datum a místa zněla

pouze takto:
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„Veliteli Richardu Shandonovi na palubě brigy Forward.“
Shandon otevřel list a četl:

„Odeberte se k mysu Farewelu. Budete tam 20. dubna.
Neobjeví-li se kapitán na palubě, plujte průlivem Dawisovým do
moře Baffinského až k zátoce Melvillově.

Kapitán Forwarda
K. Z.“

Shandon složil kratičký ten list, strčil ho do kapsy a dal
rozkaz k odchodu. Hlas jeho zněl jaksi velebně uprostřed hučení
větru.

Forward opustil záhy přístav a řízen lodivodem, jehož kutr
následoval v malé vzdálenosti, plul proudem Merseye.

Lidstvo hrnulo se po nábřeží až na kraj loděnice Viktorie,
by ještě jednou uzřelo podivnou loď. Stožáry a plachty uvedeny
rychle v pořádek a za jich pomoci ubíral se Forward, hoden svého
jména, když byl zahnul okolo kraje Birkenheadu, rychlostí
velikou do širého moře.
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55

OTEVŘENÉ MOŘE.

Vítr nestejný, ale příznivý vanul způsobem dubnovým. Forward
brázdil moře rychle a jeho šroub překonával veškeré nesnáze.
Okolo třetí hodiny setkal se s parníkem, jenž koná službu mezi
Liverpoolem a ostrovem Manem, jejž kapitán oslovil, a jeho
pozdrav byl poslední, jejž zaslechlo mužstvo Forwarda.

O páté hodině odevzdal lodivod řízení lodi veliteli Richardu
Shandonovi a vrátiv se na svůj kutr, jenž pluje velmi rychle,
zmizel záhy na jiho-západě.

Večerem oplul Forward jižní konec ostrova Mana. V noci
bylo moře bouřlivé; Forward držel se statně a nechav cíp Ayru na
severozápadu zaměřil do průlivu severního.

Johnson měl pravdu; pud plavecký na moři osvědčil vládu
svou nad lidem; vidouce zdárnosf lodi zapomněli na své postavení
neobyčejné. Na palubě zavládnul život obyčejný.

Doktor vssál do sebe dychtivě vzduch mořský, procházeje se
po palubě, když vítr nejvíce hučel, a na učence byl krok jeho dost
plaveckým.

„Moře jest přece jenom velmi krásné,“ pravil mistru
Johnsonovi vraceje se po snídaní na palubu. „Poznávám je trochu
pozdě, ale já si to nahradím.“

„Máte pravdu, pane Clawbonny; já bych dal celou pevninu
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za kousek oceanu. Říká se, že plavci nabaží se záhy svého
zaměstnání; nuže, já jsem plavcem již čtyřicet roků, a mně se to
líbí, jako v den první.“

„Jaká to opravdová rozkoš cítiti pod nohama svýma dobrou
loď a nemýlím-li se, drží se Forward dobře!“

„Nemýlíte se, doktore,“ odpověděl Shandon přistoupiv k
oběma mluvícím, „jest to dobrá loď, a tvrdím, že nikdy nebyla loď,
určena pro ledové moře, lépe zařízena a opatřena. To připomíná
mi, že tomu třicet roků, kdy James Ross šel hledat průchodu
severo západního —“

„Plul na lodi Victoria,“ pravil živě doktor, „která byla as tak
velká a silná jako naše briga, majíc také parní stroj — “

„Jakže! vy to víte?“
„Suďte sám,“ odvětil doktor, „stroje ony tehdáž nalezaly se

v dětském věku svém, onen pak stroj Victorie způsobil jí mnohé
nesnáze ; kapitán James Ross, když marně jej opravil kus po kuse,
dal jej konečně rozebrati a za doby prvního svého přezimování
odstraniti.“

„Ďáble!“ ozval se Shandon, „jak vidím, víte to velmi dobře.“
„Co chcete?“ pravil doktor, „toť následek čtení, četl jsem díla

Parryho, Rossa, Franklina, zprávy Mac-Clurea, Kennedye, Kanea,
Mac-Clintocka a z každého něco jsem si pamatoval. Musím
dodati, že Mac-Clintock na lodi Fox zvané, jež byla briga naší
podobná, snáž a rychleji dospěl k cíli, nežli všichni jeho
předchůdci.“

„To jest pravda,“ odvětil Shandon, „ten Mac-Clintock jest
smělý plavec, známť jej, můžete dodati, že jako on budeme v
měsíci dubnu v průlivu Davisovu, a když projedeme skrze
ledovce, že to prospěje nemálo naší cestě.“

„Jestliže nepřihodí se nám totéž co Foxovi r. 1857,“ řekl
doktor, „abychom uvázli hned prvním rokem v moři Baffinském a
musili přezimovati na ledovišti.“

„Doufejme, že budeme šťastnější, pane Shandone,“ odvětil
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mistr Johnson; „a jestliže s lodí, jako jest Forward, není možno
proniknouti dle libosti kamkoli, lépe jest nechati toho naprosto.“

„Ostatně,“ řekl doktor, „bude-li kapitán na palubě, uzná lépe
nežli my, co se má činiti, neboť my toho zhola nevíme; list jeho
velmi stručný nepřipouští ani žádné domněnky o cíli cesty té.“

„Již to jest výhodné,“ odvětil Shandon živě, „že víme, kterou
cestou se máme dáti, a nyní tuším aspoň na měsíc můžeme
postrádati vlivu nadpřirozeného onoho neznámého a jeho
instrukcí. Ostatně znáte mínění moje o něm.“

„He, he!“ ozval se doktor, „jako vy jsem myslil, že ponechá
vám ten člověk velitelství na lodi a nepřijde sem, ale —“

,,Ale?“ ozval se Shandon mrzutě.
„Ale po příchodu druhého dopisu musil jsem změniti svoje

mínění o té věci.“
„A proč to, doktore?“
„Poněvadž list tento, ač oznamuje směr cesty, neurčuje cíl

její; avšak potřebí přece věděti, kam člověk se ubírá. Tážu se vás,
jak může vás dojíti třetí list na otevřeném moři. Na Groenlandu
jsou pošty asi málo čilé. Vidíte, Shandone, myslím, že neznámý
čeká na nás v kraji dánském, v Hosteinborgu neb Uppernawiku,
kde doplňuje svůj náklad a kupuje tulení kůže, sáně a psy, zkrátka
vše, čeho potřebí na cestu v moři arktickém. Pročež málo pře-
kvapí mne, uzřím-li jej jednou ráno vyjíti ze své kabiny a vzíti na
se komando způsobem zcela přirozeným.“

„Možná,“ odsekl Shandon, „avšak hle, jest vítr prudký a není
radno dávati v šanc plachty své za takovéhoto povětří.“

Shandon opustil doktora a dal rozkaz, aby staženy byly
plachty vysoké.

„Drží to,“ řekl doktor mistrovi lodnímu.
„Ano,“ odvece tento, „a to jest chyba, neboť byste mohl míti

pravdu, pane Clawbonny.“
V sobotu večer oplul Forward předhoří Galloway, jehož

maják viděn severovýchodně; v noci nechali mys Cantyre na
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severu a mys Fair na východu pobřeží irského. O třetí hodině
k ránu plula briga okolo ostrova Rathlina a vjela z průlivu
severního do otevřeného oceanu.

Byla to neděle, 8. dubna; Angličané a zvláště plavci světí
přísně tento den; pročež věnována čásť dopoledne čtení bible, jež
ochotné vykonal doktor.

Vítr proměnil se ve vichřici, která hrozila zahnati brigu
nazpět ku pobřeží irskému; vlny dělaly se veliké a loď houpala se
mocně. Že doktor nebyl napaden nemocí mořskou, stalo se proto,
poněvadž jí nechtěl míti, neboť nic není snadnějšího.

O poledni zmizel mys Malinhead na jihu; byla to poslední
čásť pevniny evropské, jižto uzřeli smělí plavci, a nejeden pohlížel
na ni velmi dlouho, jako by jí vícekráte neměl uzříti.

Dle pozorování byli na šířce 55° 57′ a na délce 7° 40′ (od
Greenwichu).

Bouře utišila se okolo deváté hodiny večer; Forward, jakožto
dobrý plavec držel se směru svého severozápadního. Bylo možno
poznati jeho vlastnosti námořské; dle úsudku znalců
liverpoolských byl hlavně korábem plachtovým.

Ve dnech následujících Forward plul rychle k severozápadu
; vítr foukal od jihu a moře vlnilo se velice. Briga plula všemi
plachtami.

Několik buřňáků a puffinů letělo přes palubu; doktor
obratně střelil jednoho a ten na štěstí padl na palubu.

Harpuník Simpson jej zdvihl a donesl vlastníkovi. „Špatná
to zvěřina, pane Clawbonny,“ pravil.

„Právě naopak, příteli, bude to výborné jídlo.“
„Cože, vy to chcete jisti?“
„A vy to okusíte, příteli,“ řekl doktor směje se.
„Pah!“ řekl Simpson, „ale jako všickni ptáci mořští jest i

tento nechutný.“
„Dobrá!“ odpověděl doktor, „umím připraviti takovouto

zvěřinu a není to první mořský pták, jejž jsem upravil. “
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„Tedy jste také kuchařem, pane Clawbonny?“ tázal se
Johnson.

„Učenec musí všemu trochu rozuměti.“
„Věř mi, Símpsone,“ pravil mistr lodní, „doktor jest, schopný

člověk, on upraví nám toho ptáka na způsob koroptve. “
Vskutku měl doktor pravdu stran toho ptáka; odstranil

obratně sádlo, ležící pod kůží, od kterého pochází nepříjemná
chuf mořských ptáků. Upravený buřňák uznán potom za pokrm
výborný i samým Simpsonem.

Za poslední bouře měl Richard Shandon příležitost poznati
svoje mužstvo; pozoroval každého jednotlivce, což má činiti každý
velitel, jenž chce odolati budoucím nebezpečím; věděl, na koho se
může spolehati.

James Wall, důstojník Richardovi úplně oddaný, chápal vše
a konal řádně, ale chyběla mu poněkud ráznosť; jakožto třetí
důstojník byl na svém místě.

Johnson, zkušený plavec, sešedivělý na oceanu severním,
neměl sobě rovna, co se týče chladnokrevnosti a smělosti.

Dingson, harpuník, a Bell, tesař, byli lidé spolehliví, zvyklí
přísnému pořádku. Ice-master Foken, zkušený plavec, vychován
ve škole Johnsonově, zdál se schopným k službám nejlepším.

Z ostatních námořníků zdáli se Garry a Botton býti
nejlepšími; Botton byl veselý a mluvný; Garry byl muž
pětatřicetiletý, postavy rázné, ale trochu bledý a smutný.

Tři námořníci Clifton, Grippes a Pen zdáli se méně
horlivými a ráznými; reptali rádi. Grippes chtěl před samým
odplutím zrušiti smlouvu a opustiti Forwarda, jenom stud jakýsi
jej zadržel.

Když by se vše dařilo dle přání, nebylo nebezpečí ani mnoho
práce, bylo lze spolehnouti se na tři ty muže; avšak bylo potřebí
krmiti je řádně, nebot o nich se mohlo říci, že mají srdce v břiše.

Začasté bylo jim obtížné pravidlo střídmosti a v čas obědu
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pohřešovali neradi pálenky; hledali za to náhrady v kávě a čaji, jež
podávány na lodi v hojnosti.

Co se týká dvou inženýrů Bruntona a Plovera i topiče
Warena, byli spokojeni, že mohli míti ruce složeny křížem.

Shandon věděl tedy, čeho od každého může očekávati.
Forward dostal se 14. dubna do proudu golfového, jenž teče

podél východního břehu Ameriky severně až k Nové zemi a pak
se obrací severo-východně ku břehům norským.

Nalezali se na 51° 37′ šířky a 22° 58′ délky na dvě stě mil od
břehu groenlandského. Vzduch se schladil; teploměr klesl na
třicet dva stupně (O stostupňového), to jest na stupeň ledu.

Doktor posud nebyl oděn v zimní šat polární, nýbrž měl na
sobě oděv plavecký jako námořníci a důstojníci.

Byla to podívaná naň, jak vězel téměř celý v těch vysokých
botách, maje klobouk veliký z voskovaného plátna, spodky a
kamizolu z téže látky; následkem silných dešťů a velikých vln, jež
zaplavovaly palubu, stal se doktor podobným druhu mořských
zvířat, na Čemž si nemálo zakládal.

Po dva dny bylo moře nepokojné ; vítr se obrátil k severo-
západu a překážel tím jízdě Forwarda.

Ze 14. na 16. duben bylo moře velmi bouřlivé; ale v pondělí
nastal prudký déšť, jenž měl za následek okamžité utišení moře.

Shandon upozornil doktora na tuto zvláštnost.
„Nuže,“ odpověděl tento, „tím se potvrzuje pozorování

velrybáře Scoresby, který jest členem královské společnosti
edinburské, jejímž dopisujícím členem mám česť býti také já.
Vidíte, že za deště vlny jsou menší i při větším větru. Naopak,
za počasí suchého pobouřeno bývá moře mnohem více, za větru
slabšího.“

„Jak se vysvětluje tento úkaz, doktore?“
„Velmi snadno; nevysvětluje se vůbec.“
V tom okamžení oznamoval lodní mistr plovoucí balvan v

pravo asi na patnácte mil po větru.

JULES VERNE

36



„Ledovec v těchto krajinách!“ zvolal doktor.
Shandon obrátil svůj dalekohled směrem naznačeným a

potvrdil oznámení lodivoda.
„Hleďme, toť podivné!“ řekl doktor.
„Překvapuje vás to?“ smál se velitel. „Jakže, byli bychom tak

šťastnými nalezti věc, která vás překvapuje?“
„Překvapuje mne to bez překvapení,“ usmíval se doktor,

„neboť briga „Aun de Poole“ z Greenspondu byla r. 1813 na
čtyřicátém čtvrtém stupni severní šířky obklopena samými
ledovci, že mezi nimi uvázla a kapitán její Dayement napočítal jich
na sta.“

„Dobrá!“ řekl Shandon, „můžete nás ještě poučiti.“
„Oh, toť maličkosť,“ odpověděl skromný Clawbonny, „vždyť

nalezeny byly ledovce také v šířce nižší.“
„Tím nepravíte mi nic nového, milý doktore, neboť, když

jsem byl plavčíkem na válečné korvetě Fily —“
„Roku 1818,“ pokračoval doktor, „koncem března neboli v

dubnu vrazili jste na dvaačtyřicátém stupni šířky na dva plovoucí
ledové ostrovy.“

„Ah, toť přespříliš!“ zvolal Shandon.
„Ale jest to pravda; nemám tedy příčiny diviti se, když jsme

o dva stupně výše k severu, že setkáváme se s ledovcem, jenž pluje
proti Forwardu.“

„Vy jste studní, doktore,“ odvětil velitel, „a netřeba více, leč
nabírati z ní vody.“

„Dobrá! budu dříve vyprázdněn nežli si myslíte, a nyní,
budeme-li s to pozorovati podivný tento zjev, Shandone, budu se
považovati za nejšťastnějšího všech doktorů.“

„Hnedle, Johnsone,“ pravil Shandon obrátiv se k mistrovi
lodnímu, „mně se zdá, že vítr stává se silnějším.“

„Ano, veliteli,“ odvětil Johnson, „my tím získáme velmi málo
a proudy z průlivu Davisova hnedle osvědčí svůj vliv.“

„Máte pravdu, Johnsone, a chceme-li 20. dubna dostihnouti
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mysu Farewela, musíme použiti páry, jinak bychom byli zahnáni
ku pobřeží labradorskému. Pane Walle, račte dáti rozkaz, aby se
zatopilo v peci.“

Rozkazy velitelovy byly vykonány; za hodinu byla pára již
dosti silná; plachty byly svinuty a šroub rozrývaje prudce vlny
hnal Forwarda rychle k severo-západu.
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66

VELIKÝ PROUD POLÁRNÍ.

Záhy oznamovaly četné tlupy ptactva, buřňáků, puffinů, pěnic
amerických, obyvatelů pustých oněch krajin, že Groenland jest
na blízku. Forward hnal se rychle k severu zanechávaje po větru
mocný kotouč kouře černého.

V úterý 17. dubna okolo jedenácté hodiny z rána oznamoval
lodní mistr (ice-master) první třpyt neboli lesk ledovcový. Objevil
se asi dvacet mil k severo-severo-západu. Byl to veliký lesklý pruh,
který přes to, že obloha byla zahalena v husté mraky, jasně
ozařoval celý obzor okolní.

Lidé zkušení na palubě neklamali se ohledně toho zjevu
poznávajíce dle barvy jeho, že blink ten pochází od ohromné
spousty ledu, jež nalezá se asi třicet mil za obzorem a způsoben jest
odrážením se paprsků světla.

K večeru přeskočil vítr k jihu a stal se příznivým. Shandon
dal rozvinouti plachty a by ušetřil paliva, nechal vyhasnouti v
peci. Pomocí plachet svých uháněl Forward rychle směrem k
mysu Farewelu.

Osmnáctého o třetí hodině objevil se ledový proud, znalý
dle čáry bílé ne příliš husté, avšak barvy velmi jasné, jež nápadně
se lišila od obrysu moře i nebe. Pocházel patrně od východního
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břehu groenlandského spíše nežli z průlivu Davisova, poněvadž
ledovce přidržují se nejvíce západního břehu moře baffinského.

Za hodinu potom plul Forward uprostřed jednotlivých
balvanů ledového proudu a kde byly skupiny ledovců největší,
třeba spojeny vespolek, poddaly se proudu vln.

Druhého dne, záhy z rána oznamovala stráž loď; byl to
Valkyrien, korveta dánská, plující proti Forwardu směrem k Nové
zemi. Bylo znáti proudění z průlivu a Shandon, aby mu odolal, byl
nucen sesíliti plachty.

V tu dobu nalezali se na palubě velitel, doktor, James Wall a
Johnson skoumajíce směr a sílu proudu. Doktor se tázal, zdali to
pravda, že proud ten stále a stejně se jeví v moři baffinském?

„O tom nelze pochybovati,“ odvětil Shandon, „a lodi
plachtové mají co dělati, by jej překonaly.“

„Tím více,“ dodal James Wall, „poněvadž se objevuje tak
dobře podél východní strany americké, jako podél západního
břehu groenlandského.“

„Nuže!“ pravil doktor, „to poskytuje zvláštní důvod
plavcům, hledajícím průchod severo-západní. Tento proud teče
rychlostí asi pěti mil za hodinu, a jest nesnadno předpokládati, že
by vznikal v zálivu.“

„To jest tím správnější úsudek, doktore,“ odpověděl
Shandon, „poněvadž, kdežto proud ten běží od severu k jihu,
nalézá se v průlivu Behringovu protiproud směrem od jihu k
severu, jenž má tam svůj původ.“

„Následkem toho, pánové,“ řekl doktor, „dlužno připustili,
že Amerika jest úplně odloučena od zemí točnových a že vody
Tichého oceanu tekou . okolo břehů jejích až do moře
Atlantského. Ostatně výška vody prvějšího nasvědčuje také toku
jejímu do moří evropských.“

„Ale,“ řekl Shandon, „nepochybně jsou důvody pro tuto
theorii a jestliže jsou,“ dodal poněkud ironicky, „bude je
nepochybně znáti náš veliký učenec.“
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„Opravdu,“ odpověděl tento s milým zadostučiněním,
„může-li vás to zajímati, povím vám, že velryby raněné v průlivu
Davisovu byly za krátký Čas potom chyceny poblíže Tatarska
majíce v těle posud harpuny evropské.“

„Jestliže tedy neplovaly kolem mysu Hornova nebo Dobré
naděje,“ odvece Shandon, „následuje z toho nutně, že plovaly
podél severních břehů amerických. O tom nelze pochybovati,
doktore “

„Kdybyste nebyl dosud přesvědčen, milý Shandone,“ řekl
doktor usmívaje se, „mohu uvésti ještě jiné události, že v průlivu
Davisově plove mnoho dříví, modřínů, osyk a jiných plodin
tropických. Víme také, že proud golfový brání tomu dříví vchod
do průlivu; přichází-li přec odtud, nemohlo tam jinak vniknouti,
leč průlivem Behringovým.“

„Jsem přesvědčen, doktore, a doznávám, že jest nesnadno
nevěřícím býti naproti vašim důkazům.“

„Na mou věru,“ řekl Johnson, „právě přichází něco k
vysvětlení té věci. Vidím na moři hezký kousek dřeva; jestli velitel
dovolí, vylovíme tento kmen, vytáhneme jej na palubu a zeptáme
se ho na jméno jeho vlasti.“

„Tak jest,“ ozval se doktor, „příklad k pravidlu.“
Shandon dal potřebné rozkazy; briga se obrátila k

naznačenému dřevu a za malou chvíli vytáhlo je mužstvo, ne bez
namáhaní na palubu.

Byl to kmen akacie provrtaný červy skrz na skrz, jinak by
nebyl ploval na povrchu vody.

„Vizte, to přesvědčuje,“ zvolal doktor s nadšením, „neboť
jestli proud Atlantský nemohl dřevo to přinésti do průlivu
Davisova a jestli řeky severní Ameriky nepřihnaly je do zálivu
polárního, poněvadž strom ten roste v krajinách rovníkových,
jest patrno, že pochází přímo z průlivu Behringova. A vizte
pánové ty mořské červy, jižto jej provrtali; náležejí vesměs ke
druhu, který nachází se pouze v teplém pásmu.“
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„Jisto jest,“ vyjádřil se Wall, „že jsou na omylu ti, kdož
popírají tento pověstný průchod.“

„Ale toto je poráží naprosto,“ odpověděl doktor. „Poslyšte,
povím vám cestu, kterou vykonal tento kus dřeva; přinesen byl
do Tichého oceanu některou řekou šije panamské nebo
guatemalské; odtud proud jej zahnal podél břehů amerických do
průlivu Behringova a chtěj nechtěj musil do moří polárních; není
tomu také příliš dávno co odjel z vlasti své; překonal šťastně
všecky překážky té dlouhé cesty skrze průlivy až do moře
baffinského a urván proudy severními dostal se do průlivu Davi-
sova, by chycen byl na palubě Forwarda k veliké radosti doktora
Clawbonnyho, jenž žádá velitele o svolení, by směl kus jeho vzíti
si jako vzorek.“

„Učiňte tak,“ řekl Shandon, „ale dovolte, bych vám
připomenul, že nejste vy samojediným majetníkem věci takové.
Dánský guvernér ostrova Disko —“

„Na pobřeží groenlandském,“ dodal doktor, „má stůl ze dříví
akacie, sdělaný z kmene, jenž byl nalezen za podobných okolností;
vím to, milý Shandone, nuže, nezávidím mu toho stolu, neboť
kdyby to nebylo příliš nesnadné, mohl bych z tohoto utvořiti si
celou komůrku.“

V noci ze středy na čtvrtek foukal vítr velmi prudce; drift
vood objevoval se velmi často; přiblížení se ku břehu bylo
nebezpečné v době, kdy ledovce jsou velmi četné; velitel proto
dal některé plachty svinouti a jenom několik jich ponechal, aby
hnaly lod zvolna dále.

Teploměr klesl pod bod ledový. Shandon dal rozděliti mezi
mužstvo příhodný oděv, spodky a kazajky z vlny, košile z flanelu,
punčochy z vatmolu, jaké nosí sedláci norští Každý muž obdržel
také pár bot naprosto nepromokavých.

Co se týká kapitána, 3) ten spokojil se kožichem svým
přirozeným; zdálo se, že si valně nevšímá změny temperatury ;
nepochybně zkusil cos podobného již několikrát a dánský pes
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také něco vydrží. Také se ukazoval zřídka drže se nejvíce ve skrytu
v temných prostorách lodních.

K večeru, když se trochu rozprchla mlha, uzřeli břeh
groenlandský na 37° 2′ 7″ délky; doktor, ozbrojen dalekohledem,
byl s to rozeznati pohorský hřeben, jehož vrcholky byly pokryty
ledem; avšak mlha náhle zahalila úkaz ten, jako v divadle opona,
jež spadne v okamžení, kdy jest děj nejzajímavější.

Forward octnul se 20. dubna ráno vůči ledovci sto padesáte
stop vysokému, jenž nalezá se v tom místě od pradávných dob;
tání se ho nedotkne a nezmění jeho prapodivný útvar. Snow jej
viděl; James Ross vykreslil jej r. 1829 a r. 1851 pozoroval jej výborně
francouzský poručík Bellot na palubě lodi Prince Alberta.

Toť se rozumí, že doktor chtěl míti obraz toho památného
vrchu a vykreslil si jej dosti zdařile.

Nesmí to překvapiti, že nalezají se takové balvany, které
časem drží se půdy; na jednu stopu nad vodou mají dvě pod
vodou, což by činilo u zmíněného do hloubky asi osmdesát sáhů
(čtyry sta stop).

Konečně za temperatury, jež o poledni ukazovala 12° (— 11°
Cels.) za oblohy zachmuřené a za husté mlhy, objevil se mys
Farewel. Forward přibyl v čas ustanovený, neznámý kapitán,
bude-li mu libo nastoupiti úřad svůj, nebude míti příčiny ke
stížnosti.

„Hle, toť mys slavný a tak vhodně nazvaný,“ řekl doktor sám
sobě. „Mnozí jej objeli jako my a neuzřeli ho vícekráte! Jest to jako
by dal s bohem na věky svým přátelům v Evropě? Vy jste tudy
pluli, Frobisher, Knight, Barlow, Vangham, Scroggs, Barenty,
Hudson, Blosseville, Franklin, Crozier, Bellot, byste nevrátili se
více k domácímu krbu a mys ten byl pro vás opravdovým mysem
Adieux (s bohem)!“

Bylo to roku 920, když islandští plavci nalezli Groenland.
Šebestian Cabot roku 1498 dorazil až k 56. stupni šířky; Gaspard
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a Michel Cotreal od r. 1500 do r. 1502 dospěli až k 60° a Martin
Frobisher r. 1576 dostal se až k zátoce, jež má jméno po něm.

Janu Davisovi náleží česť, že nalezl průliv r. 1585 a dva roky
později, na třetí své cestě dospěl tento smělý plavec a veliký lovec
velryb až k sedmdesátému třetímu stupni severní šířky, sedmnáct
stupňů od polu.

Barenty 1596, Weymonth 1602, James Hall 1605 a 1607
Hudson, po němž obdržel jméno záliv obšírný, jenž sáhá tak
daleko do pevniny americké, James Poole r. 1611 dostali se více
méně do průlivu, hledajíce průchod severozápadní, kterým bylo
by usnadněno spojení mezi dvěma světy.

Baffin roku 1616 nalezl v moři svého jména průliv Lancastrův;
následoval ho 1619 James Munk a r. 1719

Knight, Barlows, Wangham a Scrows, o kterých nedošly
nikdy více zprávy.

Poručík Pickersgill r. 1776 vyslaný vstříc Cookovi, jenž chtěl
projeti průlivem Behringovým, dospěl až k 68. stupni; roku
následujícího dostal se Young až k ostrovu Žen (des Femmes).

Přišel potom James Ross, jenž r. 1818 vykreslil pobřeží moře
baffinského a opravil vodopisně omysly svých předchůdců.

Konečně r. 1819 a 1820 pronikl slavný Parry skrze průliv
Lancastrův po překonaných nesčíslných překážkách až k ostrovu
Melville a dostal cenu pěti tisíc liber, jižto slíbil parlament
plavcům anglickým, kteří by dospěli podél sto sedmdesátého
poledníku k šířce sedmdesátého sedmého rovnoběžníku.

Roku 1826 Beechey přijel až k ostrovu , Chamisso, James
Ross přezimoval od r. 1829 do r. 1833 ve průlivu Prince Regenta a
mimo jiné důležité výskumy odkryl pol magnetický.

Toho času proskoumal Franklin po zemi půlnoční pobřeží
americké od řeky Mackenzie k cípu Turnagainu; kapitán Back
bral se touže cestou 1823 a 1835 a nálezy jeho doplnili r. 1839 Dease,
Simpson a doktor Rac.

Konečně John Franklin touže po tom, aby nalezl průchod
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severozápadní, opustil 1845 Anglii, maje dvě lodi Erebus a Terror;
vnikl do moře baffinského, avšak od té doby, kdy byl u ostrova
Diska, nedošlo od něho pražádných zpráv.

Tímto zmizením ukončeny četné cesty výskumné, jež měly
za následek poznání průchodu a pevniny severní tak hluboce
vykrajované; nejsmělejší a nejodvážlivější plavci francouzští,
angličtí a američtí pustili se do těch strašlivých krajin a díky jejich
obětavosti bylo možno sdělati mapu těchto krajin tak nesnadnou,
jež nyní skví se v archivu královské zeměpisné společnosti v
Londýně.

Dějiny tyto vesměs tanuly na mysli doktoru, když opřen o
zábradlí pohlížel na pruh, jejž ve vodě zanechávala briga. Jména
oněch odvážlivých plavců tanula mu na mysli, tak že se domníval,
že pod ledovými oblouky setká se s bledými stíny těch, jižto
nevrátí se nikdy více.
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77

VJEZD DO PRŮLIVU DAVISOVA.

Toho dne razil si Forward snadno cestu uprostřed ledových
balvanů na polo rozbitých; vítr vál příznivý, ale teplota klesla
značně; proud vzduchu, jenž vznášel se nad ledovci, tím se
ochladil velice a stal se pronikavým.

V noci bylo potřebí největší pozornosti; ledovce hromadily
se v úzkém průlivu; bylo možno častěji na sta jich napočítati na
obzoru; odlučovaly se vlivem šplouchajících vln a teplejšího
vzduchu dubnového od povýšených břehů, by se rozpustily nebo
ponořily v hlubiny mořské. Také haldy plovoucího dříví se tu
naskytly, s nimiž sraziti se nebylo radno; také „stračí hnízdo“ tak
zvané umístěno na nejvyšším stožáru; záležíť z bečky s dnem
pohyblivým, v níž ice-master chráněn před větrem pozoruje moře
a naznačuje ledovce, které uzří a je-li potřeba sám udá a poručí
nutné pohyby lodi.

Noci byly krátké, slunce od 31. ledna objevilo se opět nad
obzorem a zdržovalo se vždy víc a více na obloze. Ale sníh
zamezoval rozhled a jestliže nezpůsobil tmu, činil přece plavbu
obtížnou.

Mys Desolation objevil se 21. dubna uprostřed mlhy;
manevrováním bylo mužstvo unaveno; po ten čas, co briga
nalezala se uprostřed ledovců, neměli plavci ani chvilky
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odpočinku; bylo potřebí ku pomoci přibrati páru a zjednati si
cestu uprostřed balvanů nahromaděných.

Doktor a mistr Johnson hovořili spolu na zadku zatím co
Shandon v kabině své oddal se na několik hodin spánku.
Clawbonny rád mluvil se starým plavcem, jenž na svých
rozmanitých cestách nabyl mnohých zkušeností. Doktor měl v
něm svoje zalíbení a mistr splácel mu stejnou měrou.

„Vizte, pane Clawbonny,“ řekl Johnson, „krajina tato není
jako jiné; nazývá se Zemí Zelenou (Green Land), ale toto jméno
bývá ospravedlněno jenom během několika týdnů v roce.“

„Kdož ví, milý Johnsone,“ odvětil doktor, „zdali v desátém
věku země ta neměla práva nazývati se tak? Na zeměkouli naší stal
se již nejeden podobný převrat, a podivíte se nemálo asi, povím-li
vám, že dle kronikářů islandských před osmi nebo devíti sty lety
kvetlo dvě stě vesnic na této pevnině.“

„Překvapil jste mne tak náramně, pane Clawbonny, že tomu
ani nemohu věřiti, neboť jestit země ta na dobro pusta.“

„Dobrá! ačkoli jest pusta, poskytuje postačitelné útočiště
obyvatelům svým, ba i vzdělaným Evropanům.“

„Nepochybně! V Disku, v Uppernawiku nalezneme lidi,
kteří spokojí se žíti v takovém podnebí; avšak já myslil vždy, že to
činí z donucení a ne z lásky.“

„Věřím milerád; člověk zvykne všude a také zdá se mi, že
nejsou tito Groenlanďané tak k politování, jako dělníci v našich
velkých městech; možná že jsou nešťastni, ale nejsou bídní;
pravím nešťastní, ale slovo to nevyjadřuje náležitě moje
myšlenky; v skutku nežijou-li tak dobře jako v zemích mírného
pásma, tož přece lidé tito zvyklí tomuto podnebí nalezají tu
rozkoše, o kterých nemáme ani ponětí.“

„Slušno tak souditi, pane Clawbonny; neboť nebe jest
spravedlivé; ale já jsem přišel na svých cestách velmi často na tyto
břehy, a srdce svírá se mi vždy při pohledu na ty smutné pustiny;
měliť ku příkladu dáti vlídnější jména mysům a předhořím i
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zátokám, neboť cap Adieux a cap Desolation jsou pramálo s to
přivábiti plavce.“

„To jest také můj úsudek,“ odpověděl doktor, „ale ta jména
mají důležitý význam zeměpisný, jehož nelze opominouti;
naznačují dobrodružství těch, jižto jim ta jména dali. Jestliže vedle
jmen Davis, Baffin, Hudson, Ross, Parry, Franklin, Bellos,
nalezám jméno cap Desolation, setkám se tu také s jménem zálivu
Mercy; cap Providence (prozřetelnost) má v zápětí přístav
Ankvety; záliv Repulse připomíná mi cap Eden (ráj) a když
opustím cap Turnagain, mohu si odpočinouti v zálivu Refuge;
mám tu před očima řadu nebezpečí, nehod, překážek, výsledků,
zoufání, zdarů ve spojení s jmeny vznešenými vlasti své, a jako
řada starých mincí, připomínají mi tato jména celý dějepis moří
těchto.“

„Toť pravda, pane Clawbonny, a kýž bychom na své cestě
nalezli více zálivu Successů (úspěch) nežli mysů Desespoir.“

„Toho si také přeji, Johnsone; ale povězte mi, zdali zotavilo se
mužstvo po tolikerém namáhaní?“

„Poněkud, pane; a bych pověděl vše, od našeho vjezdu do
průlivu zase počínají hovořiti o báječném kapitánovi; nejeden
domníval se, že jej uzří na konci Groenlandu; a posud nic. Vidíte,
pane Clawbonny, mezi námi řečeno, není to podivné ?“

„Toť pravda, Johnsone.“
„Věříte v podivného kapitána ?“
„Bezpochyby.“
„Ale jaké má příčiny k takovémuto jednání?“
„Mám-li říci co si myslím, Johnsone, tož domnívám se, že měl

v úmyslu dostati mužstvo tak daleko, by více nemohlo se vrátiti.
Kdyby byl se objevil na palubě v okamžení odjezdu, byl by každý
chtěl znáti určení korábu a tím byl by uveden v nesnáze.“

„A proč to ?“
„Na mou věru, kdyby byl chtěl podniknouti věc nad lidské

síly, kdyby byl chtěl proniknouti, kam dojíti nemohli mnozí jiní
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před ním, myslíte, že byl by nalezl povolné soudruhy? Ale, když
člověk jednou jest na cestě, možno zajíti tak daleko, že jíti ku
předu stane se nutnou potřebou.“

„Toť možno, pane Clawbonny; znal jsem více než jednoho
smělého dobrodruha, jehož pouhé jméno již způsobilo hrůzu a
který přes to nebyl by nalezl nikoho, kdo by jej byl provázel při
jeho nebezpečných podnicích. —“

„Mne vyjímaje,“ řekl doktor.
„A mne po vás,“ řekl Johnson, „a bych sledoval vás.

Domnívám se tedy, že nepochybně náš kapitán náleží do počtu
těchto dobrodruhů. Avšak to uvidíme záhy; tuším, že na břehu
Uppernavickém neb v zátoce Melvillově přijde onen hodný
neznámý a usadí se tiše na palubě a nechá nás poznati, kam až jeho
obraznost dovede loď vtáhnouti.“

„Soudím jako vy, Johnsone; ale bude to nesnáze dostati se do
zátoky Melvillovy! vizte, jak ledovce nás obkličují se všech stran!
s tíží jen že může Forward projeti. Pozorujte, skoumejte tuto pláň
ohromnou.“

„V naší řeči velrybářské, pane Clawbonny, nazýváme to ice-
fieldem, to jest plocha ledová, jejíž mezí nelze ani viděti.“

„A na této straně, to přerývané pole, ty dlouhé kusy, jež více
méně se stýkají?“

„To jest pack a má-li tvar kulatý palch, a stream, když má
útvar podlouhlý.“

„A tyto plovoucí balvany?“
„Toť tříšť; jsou-li kusy vysoké, zovou se ledovce (ice-berg);

srážka s nimi jest nebezpečná pro koráby a dlužno vyhnouti se
jim. Vizte na ledové pláni zvýšeninu způsobenou nátlakem ledu,
tu zoveme hummock; kdyby její základ byl ponořen do vody, byl
by to calf, jména ta věcem těm dána pro snadnější jich rozeznání.“

„Ah, toť zvláštní podívání,“ zvolal doktor pozoruje tyto divy
moře půlnočního, „obraznost jest mocně dojata rozmanitými
zjevy těmi.“
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„Ovšem,“ odvece Johnson, „ledové balvany mívají podoby
prapodivné a lidé naši dovedou si to vykládati dle svého
způsobu.“

„Vizte, Johnsone, to množství ledovců, jež podobá se cizímu
městu, městu východnímu s minarety a meritami za svitu měsíce.
— Vizte dále dlouhou řadu gothických oblouků, jež připomínají
nám kapli Jindřicha VII. nebo palác parlamentu.“

„Opravdu, pane Clawbonny, jsou tu dle chuti různé věci;
ale v městech nebo kostelích těch bylo by nebezpečno dlíti a jest
nebezpečno přiblížili se k nim. Mnohé ty minarety viklají se v
základu svém a kdyby se sřítily, jsou s to rozdrtit koráb jako jest
Forward.“

„A přece pustili se lidé do moří těch,“ řekl doktor, „aniž byli
měli páru k službám svým. Jak mohla loď plachetní sledovati svůj
směr uprostřed těchto skalisek pohyblivých!“

„A přece se to provedlo, pane Clawbonny, když nastal vítr
protivný, a to se nám stalo nejednou, mně totiž také, připoutali
jsme se pomocí kotve k některému z těch balvanů, ubírali jsme
se za ním, jak to právě šlo, a tak čekali jsme příhodnou chvíli k
plavbě další; jest pravda, že bylo potřebí na takovou cestu měsíců,
kdežto my, jen když trochu nám slouží štěstí, vykonáme ji za
několik dní.“

„Mně se zdá, že teplota klesá pořád.“
„To byla by chyba,“ odpověděl Johnson, „neboť potřebí tání,

by ony balvany se roztrhaly a plovaly do moře Atlantského, v
němž by zanikly; v průlivu Davisovu jsou velmi četné, poněvadž
země blíží se k sobě velice mezi mysem Walsinghamem a
Holsteinborgem; avšak nad šedesátým sedmým stupněm
shledáme v květnu a červnu moře velmi přístupné.“

„Ano, ale musíme tam dříve přijíti.“
„Ano, pane Clawbonny, v červnu a v červenci byli bychom

shledali cestu volnou, jako velrybáři; ale rozkaz byl určitý; měli
jsme tu býti v dubnu. Mylím se tedy velice, nebo jest náš kapitán
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veliký čtverák, jenž má zvláštní úmysly; vyplul proto tak brzo, by
dále dojel. Konečně, kdo se toho dočká, uzří to.“

Doktor měl pravdu řka, že teplota klesá; teploměr ukazoval
o poledni jen šest stupňů (— 14° Cels), při tom pak vál silný vítr
severozápadní, jenž sice vyjasnil oblohu, ale hnal prudce plovoucí
ledovce vstříc Forwardu. Avšak nepluly všecky stejným směrem;
nebylo nic zvláštního potkati některé, jmenovitě ty vyšší, jichž
základ uchvácen byl proudem podmořským, tak že se pohybovaly
směrem opačným.

Každý pochopí, že tato plavba byla spojena s četnými
překážkami; inženýři neměli ani chvilky pokoje; řízení síly parní
dělo se na palubě pomocí pák, ježto ji zvýšovaly, zadržovaly,
obracely v okamžení dle nařízení důstojníka, který měl stráž. Tu
bylo potřebí proklouznouti otvorem mezi ledovci, tam zase rychle
předejíti ledovec, který hrozil uzavřením jediné možné cesty;
nebo některý balvan obrátiv se náhle nutil brigu rychle se
uhnouti, by nebyla rozdrcena. To nahromadění ledu sehnaných
velkým proudem severním do cesty mohlo způsobiti Forwardu
překážku nepřekonatelnou, hráz, jestliže by je mráz spojil ve
spolek.

Ptáků objevilo se veliké množství v těchto krajinách; buřňáci
a jiní podobní ptáci přeletovali sem tam s křikem pronikavým;
pozorován také veliký počet racků s velkou hlavou, krátkým
krkem, smačknutým zobákem, již rozvírali křídla svoje a
vzdorovali hravě sněhu, jejž vichr hnal prudce před sebou.
Veselost tato opeřených obyvatelů vzduchu oživovala krajinu.

Četné kusy dřev pluly sem tam vrážejíce hřmotně do sebe.
Několik vorvaňů s ohromnými opuchlými hlavami objevilo

se na blízku lodi; ale nebylo ani řeči o lovu na ně, poněvadž
harpuník Simpson neměl tolik času. K večeru bylo viděti také
několik tuleňů, jež držíce nos vzhůru nad vodou plovali uprostřed
velikých balvanů ledových.

Teplota klesla 22. ještě více; Forward sesílil páru svou, by
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dospěl k průchodům a cestám příznivým; vítr obrátil se rozhodně
a vál severozápadně; plachty byly svinuty.

Během toho dne, bylo to v neděli, měli plavci málo práce.
Po odbytých službách božích, jež vykonal Shandon, zabývalo se
mužstvo honbou na morčáky, jichž byl chycen veliký počet. Ptáci,
přiměřeně upravení dle způsobu clawbonnského, poskytli
vítanou náhradu a změnu ve stravě důstojníků a plavců.

O třetí hodině odpoledne měl Forward Kin de Sael východo-
severo-východně a pohoří Sukkertop jiho-východo-východně;
moře bylo bouřlivé ; ob čas snesla se náhle hustá mlha s nebe
šedého. Přes to bylo možno o polednách vykonati řádné
pozorování. Loď nalezala se na 65° 20′ šířky a 54° 22′ délky. Bylo
potřebí ještě přeplaviti se přes dva stupně, by loď nalezla
snadnější cestu po moři více volném.

Po tři následující dny 24., 25. a 26. dubna měli stále co zápasiti
s ledovci; stroj měl velmi nesnadnou práci; každou minutu byla
pára přerušena, vrácena, tak že ucházela klapkami hvízdajíc
hrozně.

Pro hustou mlhu nebylo znáti blížící se ledovce, leda dle
dunění řítících se lavín; loď obrátila se v tom okamžení ; hrozilo
nebezpečí naraziti na balvany ledové z vody sladké, znalé po
křišťálové průhlednosti a pevnosti i tvrdosti skalám podobné.
Shandon neopominul doplňovati zásoby vodní tím, že každý den
několik tun ledu toho dal naložiti.

Doktor nemohl zvyknouti klamu, způsobenému v těchto
krajinách lámaním paprsků; mnohý ledovec zdál se mu jako malý
kopeček blízký, ačkoli byl deset až dvanáct mil vzdálen; bylo
potřebí zvykati zrak na tento zvláštní úkaz, totiž opraviti rychle
klam zraku.

Konečně, buď taháním lodi podél dlouhých plání ledových,
buď odrážením hrozících balvanů pomocí dlouhých tyčí bylo
mužstvo velice unaveno a přes to v pátek 27. dubna byl Forward
posud na čáře nepřekročitelné kruhu polárního.
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88

HOVORY MUŽSTVA.

Zatím Forward, jenž plížil se obratně průchody, kde koli se
vyskytly, dostal se o kousek více k severu; ale místo vyhybání se
nepříteli bylo potřebí naň se obořiti; ledovce rozsáhlé na kolik mil
se blížily, a poněvadž tyto hmoty pohybující se jsou s to činiti tlak
větší než deset millionů tun, bylo potřebí vyhnouti se možnému
umačkání mezi nimi. Proto zařízeny na lodi pilky ledové tak, aby v
okamžení mohly býti upotřebeny.

Jedna čásť mužstva s klidem stoickým podnikala tvrdé tyto
práce, avšak druhá si stěžovala a byla by málem odepřela
poslušnost Když přikročilo se ku zřízení nástrojů těch, jali se
Garry, Bolton, Pen a Gripper o tom vyměňovati svoje úsudky.

„Ďáble,“ pravil veselý Bolton, „nevím, proč mi přichází na
mysl, že ve Waten-Streetu jest pěkná krčma, kde by se to hezky
sedělo při sklenici ginu a láhvi porteru. Nezdá se ti, Grippere, že ji
vidíš odtud?“

„Abych ti řekl pravdu,“ odvětil oslovený plavec, jenž býval
obyčejně nevrlý, „ujišťuji tě, že odtud nevidím nic takového.“

„Toť pouhý obrat řeči, Grippere; jest patrno, že v tom
sněhovém městě, které vzbuzuje udivení pana Clawbonnyho,
není ani jediné krčmy, kde by řádný plavec mohl se občerstviti
jednou nebo dvěma sklenicemi pálenky.“
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„O tom můžeš býti ujištěn, Boltone, a můžeš také směle
dodati, že ani tuto není, čím by se člověk mohl občerstviti. Jaký to
podivný nápad odníti veškeré líhové nápoje lidem, kteří cestují v
mořích půlnočních.“

„Dobrá!“ odvětil Garry, „zapomněl jsi, Grippere, co ti řekl
doktor? Potřebí střízlivým býti a zdržeti se nápojů dráždících, jestli
chceme ujiti kurdějím a býti zdravými a daleko jíti.“

„Ale já si nepřeji jíti daleko, Garry; a mně se zdá, že to jest
dosti hezké, dojiti až sem a pak že slušno nejiti dále tam, kam ani
ďábel jíti nedovoluje.“

„Nuž dobrá, nepojede se tam!“ ozval se Pen. „Když si
pomyslím, že jsem již zapomněl chuť ginu!“

„Ale,“ ozval se Bolton, „vzpomeň si, co ti řekl doktor.“
„Oh!“ zvolal Pen silným, hrubým hlasem, „ono se ledacos

řekne. Kdož ví ostatně, zdali pod záminkou zdraví nehledí se
spořiti a nápoje šetřiti.“

„Ďábel Pen by mohl míti pravdu,“ odvece Gripper.
„Ale jděte!“ ozval se Bolton, „má nos na to příliš rudý; a

pozbude-li trochu té barvy pod touto vládou, nebude míti Pen
příčiny stěžovati si.“

„Což pak ti učinil můj nos?“ ozval se hrubě plavec patrně
uražený. „Můj nos nemá potřebí tvé rady a též nežádá o ni, hleď si
raději toho, co máš dělati!“

„Nu, jen se nezlob, Pene, nevěděl jsem, že tvůj nos jest tak
citlivý. Také já bych nezamítnul sklenky pálenky, zvláště za
takovéto zimy; ale když to na konec více škodí nežli prospěje,
nechám toho rád.“

„Ty toho necháš,“ ozval se topič Waren vmísiv se v hovor;
„dobrá, ale zdali smýšlejí tak všickni na lodi?“

„Co tím chceš říci, Warene?“ řekl Garry pohlížeje naň
přísně.

„Chci říci, že z té neb oné příčiny jest na lodi dosti likéru a
myslím, že se ho neodříká každý na palubě.“
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„A co víš o tom ?“ tázal se Garry.
Waren nevěděl co má odpověděti; mluvil aby mluvil, jak se

říká.
„Víš dobře, Garry,“ ozval se Bolton, „že Waren o tom neví

ničeho.“
„Nuže,“ pravil Pen, „požádáme velitele o porci ginu; zasloužili

jsme si ho řádně a uvidíme, co nám odpoví.“
„Radím vám, abyste toho nečinili,“ řekl Garry.
„A proč?“ zvolali Pen a Gripper.
„Poněvadž vám to velitel odřekne. Věděli jste, jaký pořádek

vládne na lodi, když jste na ni vstoupili; tenkrát jste si to měli
rozvážiti !“

„Ostatně,“ odpověděl Bolton, jenž ochotně se přidržel strany
Garryho, jehož povaha se mu líbila, „Richard Shandon není
pánem na lodi; poslouchá jako my!“

„A koho pak?“ tázal se Pen.
„Kapitána.“
„Ah! vždy ten nešťastný kapitán!“ vzkřikl Pen. „Což

nevidíte, že není kapitána, jako není krčmy na tomto ledovišti ?
Jest to způsob odříci nám zdvořile, oč máme právo žádati.“

„Ale jest kapitán,“ odvece Bolton, „a vsadil bych
dvouměsíční žold svůj, že jej záhy uzříme.“

„Dobrá,“ řekl Pen, „věřte, že bych mu pověděl v obličej dvě
slova.“

„Kdo mluví o kapitánovi?“ zvolal v tom okamžení nový
mluvčí.

Byl to plavec Clifton, trochu pověrčivý a závistivý.
„Víte něco nového o kapitánovi?“ tázal se.
„Ne,“ odpověděno mu jednohlasně.
„Nuže, očekávám, že jednoho rána jej uzřím usedlého v

kabině své, aniž by kdo věděl, jak neb odkud přišel.“
„Ale jdi,“ odvětil Bolton, „ty si myslíš, Cliftone, že ten
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čtverák jest nějaký šotek, diblík, jako v horách skotských se
nalezají!“

„Směj se jak chceš, Boltone; to nezmění moje náhledy. Každý
den, když jdu kolem kabiny, nahlednu tam klíčovou dírkou a
jednoho rána budu s to říci vám, komu se kapitán podobá a jak
vyhlíží.“

„Eh, ďáble,“ zvolal Pen, „tvůj kapitán bude vyhlížeti jako
každý jiný! A je-li to chytrák nějaký, jenž by chtěl vléci nás, kam
se nám nebude líbiti, povíme mu co se sluší.“

„Dobrá,“ řekl Bolton, „hle Pen, jenž ho posud ani nezná, chce
se s ním již hádati!“

„Kdož pak ho nezná,“ odpověděl Clifton tváře se jako člověk,
jenž ví něco; „toť vědomost, když ho ani někdo nezná.“

„Kýho ďábla tím míníš?“ tázal se Gripper.
„Já vím.“
„Ale my to nevíme.“
„Ah dobrá, což pak neměl Pen již s ním mrzutosti?“
„S kapitánem?“
„Ano, s kapitánem-psem; neboť to zajisté jedno.“
Plavci pohlíželi na se vzájemně a nikdo netroufal si něco říci.
„Člověk nebo pes,“ zamručel Pen, „ujišťuji vás, že jednoho

dne zvíře to dostane, co mu patří!“
„Slyš, Cliftone,“ tázal se ho vážně Bolton, „myslíš opravdu,

že pes ten jest kapitánem, jak byl žertem prohodil Johnson?“
„Zajisté,“ odvětil Clifton s přesvědčením, „a kdybyste uměli

pozorovati jako já, byli byste poznali zvláštní chování se zvířete.“
„A co to? mluv!“
„Což jste neviděli, jak vážně si vykračuje na palubě a prohlíží

plachty, jako by náležel ku stráži?“
„Toť pravda,“ ozval se Gripper, „a já viděl ho jednou večer,

jak měl pazoury na vesle.“
„Toť nemožno!“ zvolal Bolton.
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„A teď,“ pravil Clifton, „v noci opouští loď a prochází se
samoten po ledových pláních nedbaje o medvědy ani zimu.“

„Toť pravda,“ řekl Bolton.
„Zdali viděli jste zvíře to, jež jako řádný pes vyhledává

společnosti lidí, plíží se kolem kuchyně a pohlíží vlídně na mistra
Stronga, když podává nějakou pochoutku veliteli? Neslyšíte ho
v noci na dvě až tři míle od lodi daleko výti hrozně, tak že vám
běží mráz po zádech a to při tak velikém mrazu? Konečně, zdali
pak jste viděli to zvíře žráti ? Nebere si sám ničeho ; žrádlo jeho
jest vždy netknuto, a jestliže ho neživi tajná ruka na lodi, mohu
říci, že to zvíře žije aniž by žralo. Nuže, není-li to podivné, ať jsem
hovadem!“

„Na mou věru,“ pravil tesař Bell, jenž vyslechl celé to
odůvodnění Cliftonovo, „to by mohlo býti.“

Ostatní plavci mlčeli.
„Dobrá,“ řekl Clifton, „nevěříte-li, povím vám, že jsou na

lodi jiní lidé moudřejší.“
„Míníš velitele?“ tázal se Bolton.
„Ano, velitele a doktora.“
„A soudíš, že souhlasí s tebou.“
„Slyšel jsem je mluviti o věci té a tvrdím, že nevědí ničeho;

chovají domněnky, ale ty jim málo pomohou.“
„A mluvili o psu, jako ty, Cliftone?“ tázal se tesař. „Jestliže

nemluvili o psu,“ odvece Clifton, „mluvili o kapitánovi, což je
vlastně jedno, i doznali, že to není přirozené.“

„Dobrá, moji přátelé,“ pravil Bell, „chcete věděti mínění
moje?“

„Mluvte, mluvte,“ volali všickni.
„Nuže, pravím, že není a nebude jiného kapitána, leč Richard

Shandon.“
„A psaní?“ zvolal Clifton.
„Psaní tu jest,“ odpověděl Bell; „jisto jest, že neznámý
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vypravil Forwarda na cesta do ledového moře; ale po vyplutí lodi
z přístavu neukázal se nikdo na palubě.“

„Konečně,“ tázal se Bolton, „kam pluje ta loď?“
„To nevím; v příhodnou chvíli obdrží Richard Shandon

určitější rozkazy.“
„Ale jak a od koho?“
„Od koho?“
„Ano a jak?“ tázal se s důrazem Bolton.
„Nuže, Belle, odpověď,“ řekli ostatní plavci.
„Od koho a jak? Eh, to já nevím,“ namítal tesař jsa v

nesnázích.
„Eh, skrze kapitána-hafana!“ zvolal Clifton. „Psal již jednou

tak a muže psáti též podruhé. Oh, kdybych věděl jen polovic, co ví
to zvíře, mohl bych býti prvním lordem v admiralitě.“

„Nuže,“ pravil Bolton konče hovor, „ty se držíš toho,, že pes
ten jest kapitánem ?“

„Ano, jak jsem řekl.“
„Dobrá,“ řekl Pen hlasem temným, „není-li to zvíře s to svléci

svou psí kůži a nepospíší-li si, by stalo se člověkem, bude míti se
mnou opletání, jako že sluji Pen.“

„A proč to?“ tázal se Garry.
„Poněvadž se mi to líbí,“ odvětil hrubě plavec, „a není mi

potřebí nikomu proto klásti účet.“
„Nuže dosti, dítky,“ zvolal mistr Johnson zakročiv v tn chvíli,

kdy hovor hrozil koncem špatným; „k dílu, ať jsou pilky rychle
připraveny! Musíme projeti tím ledovištěm!“

„Dobrá! v pátek!“ řekl Clifton krče ramenoma. „Uvidíte, že
to není věcí snadnou přejeti kruh polární.“

Buď jak buď namáhaní plavců mělo toho dne malý účinek.
Forward, hnán plnou parou proti ledovcům, nebyl s to je rozraziti:
byli nuceni na noc zakotviti se.

V sobotu klesla teplota znova vlivem větru východního;
povětří bylo jasné, oko mohlo přehlednouti daleko širé pláně bílé,
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jež oslňovaly pableskem odrážených paprsků slunečních. O
sedmé hodině ráno ukazoval teploměr osm stupňů zimy (— 22
Cels.).

Doktor měl chuť zůstati v kabině své a čísti cestopisy do moří
polárních ; avšak dle svého obyčeje tázal se, co bylo by mu nyní
nejméně milým činiti. Odpověděl si, že jíti na palubu při té zimě a
pomáhati lidem při práci nebylo by příliš příjemným.

Věren tedy svým zásadám opustil teplou jizbu svou a šel
pomáhat při další dopravě lodi.

Vypadal velmi pěkně s okuláry zelenými, jimiž chránil oči své
proti pablesku slunečních paprsků a při pozorování askoumání
svém pozdějším měl vždy brejle sněhové (snowspectacles), by
předešel neduh oční, v těchto vysokých šířkách velmi obyčejný.

K večera byl Forward urazil několik mil k severu, což děkoval
pouze Čilosti mužstva a schopnosti Shandona, který dovedl
výhodně použiti každé okolnosti; o půl noci přejel šestašedesátý
rovnoběžník.

Sondou vyšetřilo se, že moře jest v těch místech třiadvacet
sáhů hluboké, a Shandon poznal, že nalezá se na mělčině, kde
uvázla Victorie, loď J. Veličenství. Země byla k východu pouze
třicet mil daleko.

Avšak nyní roztrhaly se spousty ledové posud nehybné a
počaly se hýbati; ledovce vyvstávaly na všech stranách obzoru;
briga nalezala se uprostřed pohybných úskalí, jichž síla k
rozdrcení byla neobmezena; manévrování bylo nesnadné, ačkoli
Garry, nejlepší kormidelník, chopil se vesla; ledovce hrozily
sevříti se opět za brigou; bylo nutno projeti uprostřed ker
ledových plovoucích; opatrnost i povinnost velela tak uČiniti.
Obtíže zvyšovaly se tím, že Shandon nebyl s to uprostřed těch
bodů, postavení svoje měnících a zamezujících rozhled, určití
směr lodi.

Mužstvo bylo rozděleno ve dvě řady, jedna postavena na
pravé, druhá na levé straně lodi; každý muž měl dlouhou tyč
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okovanou hrotem železným, aby odstrkoval jí balvany nejvíce
hrozivé. Záhy dostal se Forward mezi vysoké balvany a byl stísněn
tak, že konce ráhen třely se o stěny tvrdé jako skály; pomalu
octnul se v údolí hadovitém plném sněhu se chumelícího, kdežto
plovoucí balvany ledové vrážely do sebe a pukaly s rachotem
příšerným.

Avšak brzo se objevilo, že z ulice té není východu ; ohromný
balvan přihnaný do té úžiny hnal se vstříc Forwardu; zdálo se
nemožným vyhnouti se mu a rovněž zdálo se nemožným vrátit se
po cestě nyní uzavřené.

Shandon, Johnson stojíce na předku lodi uvažovali svoje
postavení.

Shandon ukazoval pravicí svou kormidelníkovi směr a levicí
naznačoval Wallovi, stojícímu vedle inženýra, co má při stroji býti
vykonáno.

„Kterak se to skončí?“ tázal se doktor Johnsona. „Jak se bude
líbiti bohu,“ odpověděl mistr lodní. Ledový balvan, vysoký sto
stop, byl již pouze na uzel vzdálen od Forwarda, jemuž hrozil
rozdrcením.

„Prokletá nehoda!“ zvolal Pen.
„Ticho!“ zvolal hlas, jehož nebylo lze uprostřed vichřice

rozeznati.
Zdálo se, že balvan padne na loď, kde nastalo v tu chvíli

nesmírné zděšení; lidé zahodili svoje tyče a přes rozkazy
Shandonovy utíkali na záď lodi.

Hluk nesmírný rozlehl se v tom; veliká smršť vodní spadla
na loď, již vlna ohromná pozdvihla. Mužstvo vzkřiklo hrůzou,
avšak Garry drže kormidlo pevnou rukou udržel loď přes všecky
překážky v pravém směru.

Když pak polekaní plavci ohledli se po ledovci, byl ten tam;
průchod byl volný, a v pozadí byl dlouhý kanál, ozářen šikmými
paprsky slunečními, jenž připouštěl, aby briga se brala dále svou
cestou.
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„Nuže, pane Clawbonny,“ řekl Johnson, „vysvětlete mi tento
úkaz.“

„Celá ta věc jest velmi jednoduchá, milý příteli,“ odvětil
doktor, „cos podobného stává se často ; když v čas tání tyto
plovoucí balvany odloučí se jeden od druhého, prohánějí se
osamělé v rovnováze pravé; ale zvolna dostanou se k jihu, kde jest
voda poměrně teplejší; základ jejich otřesen nárazy jiných ledovců
taje a slabne; nastane doba, kdy těžiště balvanů těch se posune,
tak že ony se sřítí. Kdyby byl ledovec ten sřítil se o dvě minuty
později, byl by padl na lod, jižto byl by rozdrtil.“
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99

NOVÝ DOPIS.

Polární kruh byl konečně přejet; Forward plul 30. dubna s poledne
naproti Holsteinborgu; na východním obzoru jevily se půvabné
obrysy hor. Moře bylo téměř prosto ledovců, či vlastně bylo
snadnou věcí vyhnouti se jim. Vítr přeskočil na jiho-východ a
briga hnána všemi plachtami vplula do moře baffinského. .

Den tento byl pokojný a mužstvo mohlo si trochu
odpočinouti; mnoho ptáků plovalo a poletovalo kolem lodi;
doktor pozoroval mezi jinými tučňáka (alka) podobného čírce, s
krkem a hřbetem i křídly černými a s bílým břichem; potápěli se
čile a vydrželi pod vodou až čtyřicet sekund.

Den tento nebyl by se žádnou příhodou vyznačil, kdyby
nebyla se udála věc poněkud podivná na palubě lodi.

Když ráno o šesté hodině Shandon, vraceje se ze stráže, vešel
do své kabiny, nalezl na stole psaní s tímto nadpisem:

Veliteli Richardu Shandonovi,
na lodi Forwardě.

„Moře baffinské.“
Shandon nemohl uvěřiti očím svým; avšak nežli se jal čísti

tento list, zavolal Johnsona, Walla a mistra lodniho, jimž list ten
ukázal.
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„Toť něco zvláštního,“ řekl Johnson.
„Toť rozkošné!“ myslil si doktor.
„Konečně,“ zvolal Shandon, „dovíme se to tajemství.“
Rukou rychlou roztrhl obálku a četl:

Veliteli!
Kapitán Forwarda jest spokojen s chladnou krví, s obratností

a srdnatostí, kterou lid Váš, důstojníci Vaši a Vy osvědčili za
posledních událostí; žádá Vás, abyste uznání jeho projevil
mužstvu.

„Hleďte nyní plouti směrem k severu do zátoky Melvillovy,
odtud pak vniknouti do průlivu Smithova.

Kapitán Forwarda,
K. Z.

V pondělí, 30. dubna naproti mysu Walsinghamu.“ „A to jest
vše?“ zvolal doktor.

„Toť vše,“ odvětil Shandon.
Psaní vypadlo mu z ruky.
„Nu,“ řekl Wall, „báječný ten kapitán nezmiňuje se více o

tom, že přijde na palubu; soudím z toho, že vůbec nepřijde nikdy.“
„Ale tento list, kterak se sem dostal?“ pravil Johnson.
Shandon mlčel.
„Pan Wall má pravdu,“ řekl doktor, jenž byl list zdvihl a jej

obracel na všecky strany, „kapitán nepřijde na palubu a to z
důležité příčiny —“

„Z jaké?“ tázal se rychle Shandon.
„Poněvadž tu již jest,“ odpověděl prostě doktor.
„Již tu!“ vzkřikl Shandon, „co tím chcete říci?“ „Kterak jinak

si vysvětlíte příchod listu toho?“ Johnson kýval hlavou
přisvědčuje.

„Toť nemožno!“ zvolal Shandon rázně.
„Znám všecky lidi na palubě; musíme souditi totiž, že mezi

nimi jest od té doby, kdy loď vyplula z přístavu. Toť nemožno,
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dím já. Po více než dva roky viděl jsem každého z mužstva aspoň
stokrát v Liverpoolu; domnění vaše, doktore, nelze uznati za
platné.“

„Co tedy soudíte vy, Shandone?“
„Vše, jen to ne. Myslím, že kapitán, nebo jeho důvěrník, což

vím já? použil tmy, mlhy a čeho chcete, by se vplížil na palubu.
Nejsme příliš daleko od pevniny; Eskimáci mají kaiaky, jež
snadno proplíží se mezi kusy ledu; mohl tudíž někdo přijíti až k
lodi a dáti sem list — mlha byla velmi hustá, tedy podniku tomu
příznivá.“ —

„Ale také zabraňovala spatření lodi,“ odvětil doktor; „jestliže
my jsme neviděli plížiti se cizince na loď, kterak on v té husté mlze
měl uzříti naši loď?“

„Toť patrno,“ řekl Johnson.
„Vracím se tudíž k domněnce své,“ řekl doktor. „Co vy

soudíte, Shandone?“
„Vše co chcete,“ zvolal živě Shandon, „jenom ne, že muž ten

byl by na mé lodi.“
„Snad jest mezi mužstvem někdo,“ ozval se Wall, „jenž

obdržel instrukce od něho.“
„Možná,“ řekl doktor.
„Ale kdo?“ tázal se Shandon. „Znám všecky své lidi, pravím

vám a to ode dávna.“
„Na každý způsob,“ řekl Johnson, „objeví-li se ten kapitán,

buď člověk nebo ďábel, bude přijat; avšak nějaké poučení či
poukázání obsaženo přec v listě tom.“

„A jaké?“ tázal se Shandon.
„Nejen že máme vjeti do zálivu Melvillova, nýbrž i dále do

průlivu Smithova.“
„Máte pravdu,“ ozval se doktor.
„Průliv Smithův.“ opětoval bezděčně Richard Shandon..
„Jest tedy patrno,“ pravil Johnson, „že není účelem Forwarda

hledati průchod severo-západní, poněvadž necháme po levé
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straně jediný vchod tam, to jest průliv Lancastrův. Z toho lze
souditi, že očekává nás cesta obtížná v mořích neznámých.“

„Ano, průliv Smithův,“ odvětil Shandon, „to jest táž cesta,
kterou se bral Američan Kane a kde zažil tolik nehod. Dlouho se
myslilo, že zahynul v těch pustinách.

Ostatně, máme-li jíti, půjdeme! ale jak daleko? Až na pol ?“
„A proč ne?“ zvolal doktor.
Zmínka o tomto nesmyslném podniku přiměla mistra

lodního k pokrčení ramen.
„Konečně,“ pravil James Wall, „abychom se vrátili opět ku

kapitánovi; existuje-li, neznám na břehu groenlandském než dvě
místa, Disko neb Uppernawik, kde by mohl na nás čekati; za
několik dní uvidíme, na čem jsme.“

„Ale,“ tázal se doktor Shandona, „neoznámíte mužstvu tento
list?“

„S dovolením komandanta,“ řekl Johnson, „já bych toho
neučinil.“ .

„A proč?“ tázal se Shandon.
„Poněvadž vše to neobyčejné, blouznivé jest s to lid

postrašiti; jsou již bez toho nepokojni ohledně osudu výpravy tak
zvláštní. Vnutíme-li jim nadpřirozené, může to míti zlé následky,
že v době rozhodné nebudeme s to spolehnouti se na ně. Co
myslíte, veliteli?“

„A vy, doktore, co soudíte vy?“ tázal se Shandon.
„Mně se zdá,“ odvece doktor, „že mistr Johnson má pravdu.“
„A vy, Walle?“
„S vyhražením čeho lepšího přidávám se k mínění pánů

těch.“
Shandon rozmýšlel se chvíli; potom četl opět list pozorně.
„Pánové,“ pravil, „vaše mínění jest zajisté velmi dobré; avšak

já je nesdílím s Vámi.“
„Proč to, Shandone?“ tázal se doktor.
„Poněvadž rozkaz v listě tom zní určitě; poroučí se oznámiti
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mužstvu spokojenost kapitánovu; posud vždy poslechl jsem
všecky jeho rozkazy, at byly jakékoli — a proto nemohu —“

„Avšak —“ namítal Johnson, který se obával nepříznivého
dojmu, jejž by oznámení to mohlo míti na plavce.

„Milý Johnsone,“ odpověděl Shandon, „rozumím vašemu
dolehání, vaše důvody jsou výborné, ale čtěte:

Žádá vás, oznámiti mužstvu jeho uznání.“
„Jednejte tedy dle toho,“ řekl Johnson, jenž byl zvyklý na

přísnou poslušnost. „Má se svolati mužstvo na palubu?“
„Učiňte to,“ odvětil Shandon.
Zpráva o listu kapitánovu rozšířila se okamžitě po palubě.

Plavci sešli se okamžitě a velitel četl nahlas tajnostný list.
Zádumčivě vyslechli všickni obsah listu; oddávali se pak

tisícerým domněnkám; Clifton mohl pustit uzdu své
obraznosti a pověrčivosti; podíl kapitána-psa v této příhodě

byl patrný i neváhal jej pozdraviti, když jej náhodou potkal.
„Řekl jsem to,“ pravil druhům, „že to zvíře umí psáti!“
Nikdo mu na to neodpověděl; všickni byli přesvědčeni, že

stín nebo duch kapitánův bdí na lodi; ti nejmoudřejší chránili se
pronášeti svoje úsudky.

Prvního května o poledni ukázalo se při skoumání, že loď
se nalezá na 68° šířky a 56° 32′ délky. Temperatura se zlepšila,
teploměr ukazoval pětadvacet stupňů pod nulou (— 4° Cels.)

Doktor bavil se pozorováním bílé medvědice, jež hrála si na
ledě se dvěma mláďaty svými.

Vypravil se s Wallem a Simpsonem v člunu, by ji stíhal;
avšak zvíře to jsouc málo bojovné chopilo svoje mláďata a prchlo
rychle je unášejíc a doktor musil ustati od stihání.

V noci za větru příznivého opluli mys Chidby a vysoké hory
u Diska označovaly se na obzoru; záliv Godavhu,. sídlo generál-
guvernéra dánského, zůstal v právo. Shandon neuznával za
vhodné zdržeti se tu a minul rychle člunky Eskimáků, kteří snažili
se dostati se k němu.
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Ostrov Disko nazývá se též ostrovem velryb; odtud psal 12.
července 1845 John Franklin naposledy admiralitě a 27. srpna 1859
přirazil sem kapitán Mac Clintock vraceje se z cesty a přinášeje
nezvratné důkazy o záhubě výpravy oné.

Dvojí tuto příhodu zaznamenal si doktor; byla to smutná
vzpomínka; avšak Disko se svými horami zmizelo záhy očím jeho.

Podél břehů bylo veliké množství ledovců, jež i prudčí tání
nebylo s to odtrhnouti; dloubá řada vrcholků poskytovala pohled
zvláštní a zajímavý.

Druhého dne, okolo třetí hodiny uzřeli na severovýchodu
Sanderson Hope; země zůstala asi na patnáct mil v levo; vrchy
zdály se míti barvu červenavě hnědou. Večer bylo viděti několik
velryb zvláštního druhu, jež mají ploutve na hřbetě, jak si hrály
uprostřed ledových ker vzduch a vodu z nozder vypouštějíce.

Bylo to v noci ze 3. na 4. května, kde mohl doktor ponejprv
uzříti slunce, jež doteklo se pokraje obzoru, aniž bylo zapadlo; od
31. ledna zvětšovaly se denně kruhy jeho oběhu a nyní panovalo
stále světlo denní.

Pro diváky nezvyklé jest neustálý den věcí překvapující, ba
unavující; nikdo by neuvěřil ani jak noční temno jest užitečným
pro oči; stálé to světlo způsobilo doktorovi opravdovou bolest,
neboť pablesk, odrážející se o plochy ledové, činil světlo to ještě
obtížnějším.

Forward přejel 5. května sedmdesátý druhý rovnoběžník. O
dva měsíce později byl by tu zastihl velrybáře, jižto loví ryby v
krajích těchto, avšak průliv nebyl dosud volný, by mohly se lodi
ty sem odvážiti.

Druhého dne opluvši ostrov Žen octla se briga vůči
Uppernawiku, nejsevernější to osadě dánské v této krajině.
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NEBEZPEČNÁ PLAVBA.

Shandon, doktor Clawbonny, Johnson, Foker a Strong, kuchař,
vsedli do člunu velrybářského a pluli ku břehu.

Guvernér, žena jeho a pět dítek, vesměs původu
eskimáckébo, přišli zdvořile vstříc té návštěvě. Doktor, jakožto
filolog znal tolik dánský, což postačilo k zjednání přátelských
styků; ostatně Foker, tlumočník výpravy a zároveň ice-master
znal asi dvacet slov jazyka grónského a to postačí, není-li člověk
ctižádostivým.

Guvernér narodil se na ostrově Disku a nikdy neopustil své
otčiny; vítal hosty ve jménu města, jež záleželo ze tří dřevěných
domů, z domu guvernérova, z domu luterského kněze a ze školy,
pak ze skladů, v nichž uloženo zboží z rozbitých lodí.

Zbytek záleží z chýší sněhových, do nichž lezou Eskimáci
jediným otvorem.

Veliký počet obyvatelů jel v ůstrety Forwardu a nejeden z
tuzemců odvážil se až do prostřed zálivu ve svém kaiaku, jenž tyl
dlouhý patnáct stop a široký nejvýš dvě.

Doktor věděl, že slovo esquiman znamená člověka, jenž
požívá ryby surové; avšak věděl také, že tuzemci jméno toto
považují za urážku a proto pojmenoval obyvatele Groenlanďany.

A přece dle jejich olejnatých šatů z kůží tuleních, dle bot z
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téže látky, dle celku roucha špinavého a smrdutého, v němž nelze
rozeznati muže a ženy, bylo velmi snadno poznati, čím se lidé ti
živí; ostatně, jako vůbec národové živící se rybami byli postiženi
větším dílem vyraženinou, která však jim pramálo škodila.

Luterský kněz a jeho žena, s nimiž hodlal se doktor nejvíce
baviti, byli návštěvou v Provenu jižně od Uppernawika; musil
tedy spokojiti se hovorem s guvernérem. První tento úředník
nezdál se příliš učeným, uměl trocha více nežli osel; ale dokonale
čísti neuměl.

Přes to vyptával se doktor na obchod, mravy a způsoby
Eskimáků a dověděl se z řečí posuňkových, že v Kodani stojí
tuleni asi čtyřicet liber; za jednu kůži medvědí že se platí čtyřicet
dánských tolarů, za liščí kůži modrou čtyři, za bílou dva i tři tolary.

Doktor měl také v úmyslu, aby sám osobně se poučil,
navštíviti chýši eskimáckou; nikdo by neuvěřil, čeho jest schopen
učenec, který, se chce poučiti; na štěstí byl otvor do chýší těch tak
malý, že přes všecku horlivost nemohl jím prolézti!

Pochodil věru lépe, neboť není nic odpornějšího nad směsici
věcí mrtvých nebo živých, masa tuleního i eskimáckého, ryb
hnijících a šatů smrdutých, jež nahromaděny jsou v gronské
chýši; žádných oken tu není, by obnoven býti mohl zkažený
vzduch; jediná díra ve vrcholku boudy, jež propouští sice kouř ale
ne zápach zároveň.

Foker pověděl tyto podrobnosti doktorovi, ale řádný učenec
ten přece žehral na svoji otylost. Chtěl sám vidět a dle toho si
utvořiti svůj úsudek.

„Vím jistě, že tomu člověk časem zvykne.“
Slovo časem vyznačuje učence toho.
Toho času Shandon dle své instrukce staral se, by si opatřil

prostředky dopravní přes led.
Za sáně a šest psů musil dáti čtyry libry a to ještě s tíží dostal

věci ty.
Shandon byl by rád najal Hanse Christiana, obratného
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vůdce psů, který byl podnikl výpravu s kapitánem Mac-
Clintockem; ale tento Hans nalezal se právě v jižním Groenlandu.

Na denním pořádku byla denní otázka: zdali jest v
Uppernawiku Evropan, jenž by čekal na příchod Forwarda? Zdali
věděl o tom guvernér, že by cizinec nejspíše Angličan nalezal se
v krajině té? Jak dlouho již nenalezal se ve styku s koráby
velrybářskými nebo jinými?

Na tyto otázky odpověděl guvernér, že déle deseti měsíců
nepřibyl žádný cizinec na tento břeh.

Shandon žádal o jména velrybářů, jižto byli tu naposledy;
nevěděl jich.

Bylo to k zoufání.
„Přisvědčíte mi, doktore, že to nelze pochopiti,“ pravil

druhovi svému. „Nic na mysu Farewelu ! Nic na ostrově Disku!
Nic v Uppernawiku!“

„Opětujte mi za několik dní: Nic v zálivu melvillském, milý
Shandone, a já pozdravím vás jakožto jediného kapitána
Forwarda.“

Člun velrybářský vrátil se večerem přinášeje výletníky ;
Strong touže po novém pokrmu opatřil několik tuctů vajec kajek,
jež jsou dvakrát tak velká jako slepičí, barvy zelené. Bylo to sice
málo, nicméně byla to pochoutka občerstvující pro lid, jenž byl
odkázán na samé slané maso.

Druhého dne nastal vítr příznivý a přec nedal Shandon
rozkaz k odplutí; chtěl čekati ještě jeden den a by zadost učinil
svému svědomí poskytnouti času každé lidské . bytosti, která by
chtěla navštíviti Forwarda; dal též ob čas vypáliti dělo
šestnáctiliberní, což způsobilo hromový ohlas uprostřed ledovců,
avšak nemělo to jiného výsledku, leč že tím vyplašena byla hejna
ptáků mořských. V noci vypáleno několik prskavek. Ale marně.
Musili se odhodlati k další cestě.

Ráno o šesté hodině 8. května Forward vyjel všemi plachtami
hnán z přístavu, a hnedle zmizel z očí plavcům Uppernawik s
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tyčemi šerednými podél břehů, na nichž visely vnitřnosti tulení a
střeva daňků.

Vítr vál od jihovýchodu a teploměr ukazoval třicet dva
stupně (°Cels.). Slunce prorazilo mlhu, ledovce pak vlivem jeho se
trochu rozpouštěly.

Pablesk bílých paprsků měl zhoubný vliv na zrak některých
plavců.

Wolsten, zbrojíř, Gripper, Clifton a Bell postiženi jsou
sněhovou slepotou (snow-blindness), obyčejnou to nemocí oční
z jara, která u Eskimáků mívá často za následek úplnou slepotu.
Doktor radil nemocným zvlášť a všem druhům vůbec, aby si
zabalili obličej zelenou rouškou, a sám první učinil tak dávaje
dobrý příklad.

Psi koupení Shandonem v Uppernawiku byli povahy
divoké; nicméně uvykli na lodi a kapitán srovnával se s nimi dosti
dobře ; zdálo se, že zná jejich způsoby. Clifton první učinil
poznámku, že kapitán měl již dříve styky na Groenlandu se svými
kmenovci. Tito stále hladoví, poněvadž na zemi nedostávali dosti
žrádla, snažili se to nahraditi pořádkem lodním.

Forward plul 9. května kolem nejvýchodnějšího z ostrovů
baffinských na několik uzlů daleko.

Doktor pozoroval několik skalisek v zálivu mezi ostrovy a
zemí, jež nazývají plavci erimson cliffs; byly pokryty sněhem
Červeným barvy karmínové, jižto doktor Kane považoval za látku
rostlinnou; Clawbonny byl by rád proskoumal podivný úkaz ten,
ale pro led nebylo možno přiblížiti se ku břehu; ačkoli teplota
poněkud se zvýšila, bylo přece snadno viděti, že ledovce a proudy
ledové hromadily se v severní části moře baffinského.

Počínaje od Uppernawika, poskytovala země pohled jiný;
nesmírné ledovce bylo viděti, jichž obrysy odrážely se na obzoru
šedého nebe. Desátého nechal Forward záliv Hingstonův v pravo
na sedmdesátém čtvrtém rovnoběžníku; kanál Lancastrův ústil se
v moře několik set mil západně.
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Avšak tato spousta vod zmizela pod ledovými krami a
balvany, nad nimiž vznášely se ohromné ledovce. Shandon
poručil zatopiti v peci a do 11. května až plížil se Forward
křivolakými průlivy naznačuje na obzoru cestu svou kotoučem
dýmu černého.

Záhy také objevily se nové překážky ; průchody uzavíraly
se balvany plovoucími, tak že hrozilo nebezpečí Forwardu, že
nenalezne cesty volné, a kdyby měl býti sevřen jako v kleště,
nebylo by proň pak věcí snadnou vyváznouti. Každý to věděl,
každý na to pamatoval.

Na lodi, která bez cíle a určení na zdařbůh plula k severu,
jevily se také známky nespokojenosti; mezi lidmi zvyklými na
všeliká nebezpečí litovali někteří přes všecky výhody sobě
nabízené, že se byli pustili tak daleko. Skleslost myslí jevila se již
a byla podporována bázlivým Cliftonem, jakož i jinými strůjci, z
nichž vynikali Pen, Gripper, Waren a Wolsten.

K nespokojenosti mužstva přidružily se nesnáze unavující;
neboť 12. května byla briga uzavřena se všech stran ; pára vůči
tomu byla malomocna. Bylo potřebí proklestit si cestu uprostřed
ledových plání.

Upotřebení pil bylo velmi obtížno vůči balvanům tlustým
šest až sedm stop; když v délce asi sto stop učiněny dva řezy
souběžné, musil led uprostřed toho býti roztlučen sekerami a
hevery; potom kotve vpraveny do děr udělaných pomocí velikých
nebozezů; pak nastala práce jeřábů a loď rukama posunována;
velikou potíž způsobovalo, že kousky ledu musily býti pod
balvany vpraveny, by loď měla místo, což dělo se pomocí
dlouhých tyček železem okovaných.

Konečně tyto práce, řezání pilami, trhání rukama i jeřáby,
strkání tyčemi, vůbec práce nutné, namahavé a nebezpečné
uprostřed mlhy a chumelice, při teplotě nízké, nemocích očních
a nespokojené mysli v celku přičinily se, by pobouřena byla
obraznost plavců Forwarda.
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Mají-li plavci před sebou člověka rázného, smělého, jenž ví
co chce a kam jede i zná svůj cíl, vznikne důvěra k němu v jejich
mysli; oni jsou jedno srdce s vůdcem, silni jeho silou a klidni pro
jeho klidnost. Avšak na palubě brigy věděl lid, že velitel není jist
a neznaje účelu ni určení potácí se a kolísá.

Ačkoliv on byl mužem rázným, prozrazovala se jeho slabost
změnou rozkazů, manévry neúplnými, poznámkami nevčasnými,
což všecko neušlo jeho podřízeným.

A pak Shandon nebyl kapitánem lodi, po bohu pánem ;
příčina to podstatná k posuzování jeho rozkazů; od posuzování k
neposlechnutí jest snadný krok.

Nespokojenci získali na svou stranu prvního inženýra, který
dosud správně plnil všecky svoje povinnosti.

Šestnáctého května, šest dní po tom, kdy Forward byl připlul
k ledovišti, dostal se Shandon sotva dvě míle dále k severu.
Hrozilo nebezpečí, že uváznou v ledu až k příští sesoně. To bylo na
uváženou.

Okolo osmé hodiny večer šli Shandon a doktor, provázeni
plavcem Garrym, na prohlídku uprostřed pláni nesmírné :
pamatovali na to, by se nevzdálili příliš od lodi, poněvadž nebylo
snadno pamatovati si cestu uprostřed bílé pustiny, jejíž podoba
se měnila-stále. Lámaní paprsků vyvodilo prapodivné účinky;
doktor se tomu velice divil; neboť myslil-li, že potřebí skočiti na
stopu, musil přeskočiti pět až šest stop; nebo stal se pravý opak
toho, avšak v obou případech byl výsledkem pád, třeba ne
nebezpečný, přec aspoň velice nemilý na ledě tvrdém a hladkém
jako sklo.

Shandon a jeho druzi oba vyšli hledat cesty schůdné; tři míle
asi od lodi vylezli pracně na ledovec, jenž mohl býti vysoký asi tři
sta stop. Odtud prohledli pustou směsici, podobnou rozvalinám
obrovského města, s obelisky zvrácenými, spadlými věžemi a
paláci obrácenými vše na jeden způsob. Pravý to chaos. Slunce
namahavě opisovalo svůj kruh na obzoru, jenž zdál se poset
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bodlinami, a vysílalo paprsky světla bez tepla, jako by mezi ním a
pustou zemí nalezala se hmota teplo pohlcující,

Moře, pokud bylo lze dohlednouti, zdálo se zamrzlým.
„Jak se dostaneme dále?“ pravil doktor.
„Nevím,“ odpověděl Shandon, „avšak půjdeme dále; byť

bychom byli nuceni prachem trhati tyto vrchy, nenechám se tu
zavříti ledem tím až do příštího jara.“

„Jako se stalo Foxovi téměř v těchto krajinách také. Bah!“
ozval se doktor, „prorazíme — jen trochu filosofie. Uvidíte, toť má
cenu jako všecky stroje na světě.“

„Musíme uznati,“ pravil Shandon, „že tento rok nezdá se býti
příznivým.“

„Bezpochyby, Shandone, a podotýkám, že moře baffinské
jeví snahu vrátit se v stav, v němž bylo před r. 1817.“

„Domníváte se, doktore, že tak jako nyní, nebývalo vždy?“
„Ne, milý Shandone, ob čas stalo se, že led. se hnul a

odplaval, což učenci nedovedou vysvětliti; až do r. 1817 bylo toto
moře uzavřeno, když tu nastala veliká povodeň, jež odnesla
ledovce do oceanu, kde jich veliké množství se rozbilo na mělčině
Nové země. Od toho času byl záliv baffinský volným a
shromaždištěm četných velrybářů.“

„Od onoho tedy času,“ pravil Shandon, „byla plavba na sever
velmi snadna?“

„Arciže, avšak pozoruje se po několik let, že záliv hrozí opět
zamrznouti a snad na dlouhý čas uzavříti se všeliké plavbě. Toť
právě příčinou, bychom hleděli proniknouti co nejdále — pokud
bude možno. Nicméně podobáme se poněkud lidem, kteří
odvažují se do neznámých galerií, jichž vrata zavírají se stále za
nimi.“

„Radil byste mi couvnouti?“ tázal se Shandon hledě upřeně
doktoru do očí, jako by v nich čísti chtěl.

„Já! já nikdy neznal couvnouti o krok a kdyby i nebylo lze
vrátit se, řekl bych, že třeba jiti ku předu. Toliko myslím, abychom
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věděli, podnikneme-li něco nerozumného, jaké nebezpečí
podnikáme.“

„A vy Garry, co soudíte vy?“ tázal se Shandon plavce.
„Já, veliteli, šel bych rovnou ku předu; smýšlím jako pan

Clawbonny; ostatně čiňte co vám libo; poručte, my poslecbnem.“
„Nemluvit všickni jako vy, Garry,“ odvětil Shandon,

„nemajíť všickni chuti poslechnouti! A jestliže nebudou chtít
uposlechnouti mých rozkazů?“

„Pověděl jsem vám pouze svoje mínění,“ odpověděl Garry
chladné, „poněvadž jste se tázal, avšak nejste povinen říditi se dle
něho.“

Shandon neodpověděl ; pozoroval pilně obzor a šel s oběma
druhy na ledoviště.
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PALEC ĎÁBLŮV.

Za nepřítomnosti velitelovy vykonali lidé rozličné práce v ten
způsob, že bylo možno lodi ujíti tlaku ledovců. Pen, Clifton,
Bolton, Gripper, Simpson vykonávali tyto práce nesnadné; topič
a též oba strojníci musili jim pomáhati, něhot od té chvíle, kdy
nebylo jich sil potřebí u stroje, stali se oni plavci a jakožto plavci
mohli býti přidrženi ku všeliké práci na lodi.

Avšak to nestalo se bez velkého rozčilení.
„Pravím, že toho mám dosti,“ řekl Pen, „a jestli za tři dny

nepůjde led, přísahám bohu, že složím ruce křížem.“
„Ruce složití křížem!“ ozval se Plover, „toť bylo by lépe užiti

jich k tomu, bychom se dostali nazpět. Myslíš, že máme chuť
přezimovati tuto až do příštího roku?“

„Věru, bylo by to smutné přezimování,“ řekl Plover, „neboť
loď jest na všecky strany bez ochrany.“

„A kdož pak ví,“ pravil Brunton, „zdali příštího jara bude
moře volnější, nežli jest dnes?“

„Netýká se to příštího jara,“ odvece Pen, „dnes máme
čtvrtek, nebude-li do neděle cesta volna, vrátíme se na jih.“

„Výborně řečeno!“ ozval se Clifton.
„Souhlasíte?“ tázal se Pen.
„Souhlasíme !“ odpověděli druzi.
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„Toť správné zcela,“ řekl Waren ; „neboť musíme-li takto
pracovati a loď rukama tahati, myslím, že lépe táhnouti ji nazpět.“

„Uvidíme to v neděli,“ pravil Wolsten.
„Dostanu-li rozkaz,“ ozval se Brunton, „bude pec záhy

vytopena.“
„Eh,“ ozval se Clifton, „my ji vytopíme sami. Jestliže některý

z důstojníků má chuť přezimovati tu, má na vůli; necháme ho tu;
nikdo mu nebude brániti sdělati si tu boudu sněhovou a žiti jako
pravý Eskimák.“

„Ne tak, Pene!“ ozval se živě Brunton, „nesmíme tu nikoho
opustiti; rozumíte vy všickni? Myslím, že velitel snadno se poddá;
zdá se mi, že jest nepokojný, a když se mu věc předloží slušně —“

„Uvažte dobře,“ pravil Plover, „Richard Shandon jest člověk
drsný a časem neustupný; bude potřebí jíti naň z chytra.“

„Za měsíc,“ vzdychl si toužebně Bolton, „můžeme býti nazpět
v Liverpoolu! Přerazíme rychle čáru ledovou na jih. Počátkem
června bnde volný průliv Davisův a pak třeba jen nechat se hnáti
do moře Atlantského.“

„Mimo to,“ řekl moudrý Clifton, „že, vrátí-li se velitel s námi,
on bude odpovědným a my dostaneme odměnu bez ujmy, kdežto
kdybychom přišli sami, nevím, jak by to vypadlo.“

„Výborně řečeno,“ ozval se Plover, „ten dábelský Clifton
mluví jako účetní! Hleďme, bychom neměli co dělati s pány z
admirality; toť bezpečnější a nikoho neopouštějme.“

„Ale kdyby důstojníci nechtěli s námi jiti?“ odvětil Pen
chtěje druhy své dohnati ku krajnosti.

Všickni byli v nesnázích odpověděti na otázku tu přímo.
„Uvidíme, až nadejde okamžik,“ namítal Bolton, „postačí,

získáme-li Richarda Shandona, a já myslím, že to bude věcí
snadnou “

„Ale jednoho bych tu rád nechal,“ řekl Pen a zaklel hrozně,
„a kdyby mi ukousl ruku.“

,,Ah, pes,“ řekl Plover.
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,,Ano, pes! a já budu s ním záhy hotov!“
„Tím lépe,“ ozval se Clifton vraceje se k oblíbenému

předmětu, „poněvadž pes ten jest vinen vším neštěstím naším.“
„Očaroval nás,“ řekl Plover.
„Zatáhl nás do ledoviště,“ dodal Gripper.
„On nastražil nám do cesty,“ řekl Walsten, „více ledu nežli v

tenhle čas ho kdo viděl.“
„Mně způsobil neduh oční,“ pravil Brunton.
„Nám odňal gin a pálenku,“ dodal Pen.
„Jest vinen vším!“ volali všickni vespolek.
„Mimo to jest kapitánem,“ podotkl Clifton.
„Ano, kapitánem neštěstí,“ zvolal Pen uváděje se ve větší

vztek vlastní řečí, „tys chtěl sem a zůstaneš tu.“
„Ale jak jej chytit?“ ozval se Plover..
„Eh, příležitost jest příznivá,“ odpověděl Clifton, „velitel

není na palubě; poručík spí ve své jizbě; mlha jest hustá, tak že
Johnson nás neuvidí.“

„Ale pes?“ zvolal Pen.
„Pes spí v tu chvíli vedle komory na uhlí,“ odvětil Clifton, „a

má-li kdo chuť —“
,,Podniknu to,“ zvolal Pen zuřivě.
„Dej si pozor, Pene; má zuby, že by překousl tyč železnou.“
„Hne-li se, rozpárám mu břicho,“ odvece Pen chopiv rukou

nůž.
Pádil dolů a Waren za ním, aby mu přispěl ku pomoci.
Záhy vrátili se nesouce na rukou zvíře, jež mělo hubu i nohy

svázány; přepadli je spící a nešťastný pes nemohl jim ujiti.
„Sláva Penovi!“ zvolal Plover.
„A co nyní učiníš?“ tázal se Clifton.
„Utopím jej, a vrátí-li se —“ pravil Pen směje se divoce.
Asi dvě stě kroků od lodi byla díra tulení, kulatá, utvořená

zuby zvířat těch, jižto ona z dola udržují stále otevřenu; avšak
musí pečovati, by nezamrzla, neboť povaha jejich čelistí
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nepřipouští obnoviti díru z venku a v čas nebezpečí nemohli by
ujíti nepřátelům svým.

Pen a Waren obrátili se k té díře se psem a přes to, že sebou
škubal, hodili jej do ní ; potom přivalili veliký balvan ha otvor,
aby zvíře nemohlo ven, jsouc zazděno.

„Šťastnou cestu, kapitáne!“ křičel surový plavec.
Za malou chvíli vrátili se Pen a Waren na loď. Johnson o tom

všem nevěděl ničeho; mlha kolem lodi stávala se hustší a sníh
padal opět silněji.

Za hodina později vrátili se na Forwarda Richard Shandon,
doktor a Garry.

Shandon vypátral směrem severovýchodním volnou cestu,
které hodlal použiti. Dal hned potřebné rozkazy ; mužstvo
uposlechlo rychle, chtělo dokázati Shandonovi nemožnost
dalšího pokroku a mimo to domnívalo se zavázaným k
poslušnosti ještě tři dny.

V noci částečně a následujícího dne pokračováno čile v
řezání ledu a tahání lodi; Forward dostal se asi na dvě míle dále
k severu. Osmnáctého byl naproti zemi asi pět nebo šest uzlu od
vrchu ojedinělého, jemuž pro jeho podivnou podobu dáno jméno
Palec ďáblův.

Na tomže místě vězely Prince-Albert roku 1851 a Advenance
s Kanem roku 1835 uprostřed ledu po kolik neděl.

Podivná podoba Ďáblova palce, okolí pusté a smutné, okolní
veliké ledovce, z nichž některé byly vysoké na tři sta stop, praskání
ledu, jež ozvěnou se hrozně rozlehalo, tot vše činilo postavení
Forwarda strašným. Shandon chápal, že musí pryč odtud, dále;
za čtyřiadvacet hodin později dle jeho mínění mohl býti asi na
dvě míle odtud vzdálen. Ale to nebylo ještě všecko Shandon
pociťoval, že naň přichází bázeň, a postavení klamné, v němž se
nalezal, ničilo jeho ráznost; aby uposlechl rozkazů a dostal loď ku
předu, vydal se v šanc nebezpečí velikému ; tahání lodi unavilo
mužstvo; bylo potřebí více než tří hodin k vysekáuí průplavu,
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dlouhého dvacet stop v ledě silném na čtyry až pět stop; zdraví
mužstva rovněž bylo ohroženo. Shandon divil se, že lidé mlčí a
jsou tak ochotni; avšak obával se, by to nepředcházelo blízkou
bouři.

Každý si tedy snadno představí jeho trapné překvapení,
zoufalost a beznadějnost, když poznal, že nepozorovaným
posunutím ledovce Forward v noci z 18. na 19. pozbyl všeho, co
byl získal s takovým namáhaním; ráno v sobotu nalezal se naproti
Ďáblova palci, hrozícíma stále v postavení více nebezpečném než
před tím; ledovce množily se a kmitaly v mlze jako příšery.

Shandon byl nad míra zaražen a na mysli kleslý; musíme říci,
že malomyslnost opanovala srdce tohoto neohroženého muže a
též srdce mužstva. Shandon slyšel řeči o zmizení psa, ale netroufal
si potrestati vinníky; bál se, by nezpůsobil vzpouru.

Povětří bylo toho dne hrozné ; sníh padaje v hustých
chomáčích zahalil brigu v roucho neproniknutelné; chvílemi se
mlha rozprchla následkem bouře, při čemž oko užasle uzřelo na
pobřeží Palec ďáblův hrozivý jako strašidlo.

Forward zakotvil se pevně v ohromném balvanu ledovém ;
jiného nic učiniti ani zkusiti nemohl; tma se vzmáhala v té míře,
že muž u kormidla neviděl Jamesa Walla, jenž měl stráž na předku
lodi.

Shandon odešel do své kabiny, trápen stálými starostmi;
doktor pořádal svoje cestovní zápisky; poloviče mužstva zůstala
na palubě, polovice jich odebrala se do společné síně.

V okamžení, kdy bouře zdvojnásobila svou sílu, zdál se Palec
ďáblův v rozprášené mlze zvláště vysoko vyčnívati.

„Svatý bože!“ vzkřikl Simpson couvaje polekán.
„Co se stalo?“ tázal se Foker.
Tu voláno se všech stran :
„Rozmačká nás !“
„Jsme ztraceni!“
„Pane Walle! pane Walle!“

PŘÍHODY KAPITÁNA HATTERASA

83



„Veta po nás!“
„Veliteli! veliteli!“
Tak křičely pojednou veškeré stráže.
Wall pádil na záď lodi; Shandon provázen doktorem

vystoupil na palubu a ohlížel se.
Skrze rozprchlou mlhu bylo viděti, že Palec ďáblův se velice

přiblížil k lodi; mimo to zdál se báječně zvětšen, na vrcholku jeho
vznášel se jiný kužel obrácený a točící se na špici své; hrozil
rozmačkati loď svou hmotou; kolísal se hroze pádem. Bylo to
hrozné divadlo. Každý couval bezděčně a někteří plavci opustili
loď prchajíce na led.

„Nikdo se nehýbej s místa!“ zvolal velitel přísně, „každý na
svoje místo.“

„Eh, přátelé, nebojte se,“ pravil doktor, „neníť nebezpečí
pražádného! Vizte, veliteli, vizte, pane Walle, jest to vzdušní
oblud a nic jiného !“

„Máte pravdu, pane Clawbonny,“ dodal mistr Johnson, „ti
lidé polekali se následkem své nevědomosti pro pouhý přelud. “

Na slova doktorova přiblížila se většina plavců a strach jejich
proměnil se v obdivování se zázračnému zjevu, jenž záhy zmizel.

„Nazýváte to přeludem vzdušným,“ pravil Clifton, „dobrá,
ďábel v tom přece trochu vězí, to mi můžete věřiti.“

„Toť jisto,“ přisvědčil Gripper.
Když se mlha rozprchla, uzřel komandant volnou cestu, jíž

dříve nepozoroval; ukazovala se stranou daleko; umínil si použiti
této vhodné příležitosti; lidé rozestaveni po obou stranách cesty;
podána jim dlouhá lana, načež jali se táhnouti loď směrem k
severu.

Po kolik hodin konána práce ta horlivě a mlčky; Shandon
poručil zatopiti, by použil cesty tak zázračně odkryté.

„Toť náhoda velmi příznivá,“ pravil Johnsonovi, „a budeme-
li s to dopraviti loď jenom ještě o několik mil dále, možná, že
budeme u konce svízelí všech! Pane Bruntone, udělejte větší
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oheň; až bude tlak postačitelný, dejte mi o tom zprávu. Jestliže
naši lidé vzmuží se opět, bude to také značný prospěch. Činí se,
by vzdálili se od Palce ďáblova; nuže, dobrá! použijeme té dobré
nálady!“

Pojednou zastaven pochod brigy.
„Co se stalo,“ tázal se Shandon. „Walle, přetrhaly se snad

provazy?“
„Ne, komandante,“ odvětil Wall nahlížeje přes zábradlí, „tu

přicházejí naši lidé rychle, lezou na loď; zdá se, že jsou velice
polekáni.“

„Což pak to zase jest?“ zvolal Shandon a pádil na předek
brigy.

„Na loď! na loď!“ křičeli plavci s výrazem největší hrůzy.
Shandon pohledl směrem k severu a zachvěl se bezděčně.
Zvíře podivné, jehož pohyby vzbuzovaly hrůzu, kdežto

ohnivý jazyk mu visel z obrovské tlamy, skákalo na uzel daleko
od lodi; zdálo se vysoké na dvacet stop; chlupy mělo zježené jako
štětiny; stíhalo plavce vrhajíc se na ně, při čemž veliký ohon,
dlouhý na deset stop, mlátil do sněhu, tak že kotouče jeho vířily
ve vzduchu. Při pohledu na takovou nestvůru zděsili se i ti
nejsmělejší.

„Toť ohromný medvěd,“ pravil jeden.
„Toť zvíře gabalské.“
„To jest lev z apokalypse.“
Shandon běžel do své kabiny pro střelnou zbraň vždy

nabitou, doktor chopil se také zbraně a chystal se střeliti na zvíře,
jehož rozměry připomínaly zvířata předpotopní.

Blížilo se skoky ohromnými; Shandon a doktor střežili
zároveň a v tom okamžení následkem bouchnutí a otřesení
vzduchu dostavil se nenadálý výsledek.

Doktor pohlížel na to pozorně a nemohl se zdržeti smíchu.
„Přelud optický!“ zvolal.
„Klam vzdušní!“ volal Shandon.
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Zatím ozval se úzkostlivý výkřik na lodi.
„Pes!“ vzkřikl Clifton.
„Pes-kapitán!“ volali druzi jeho.
„On,“ zvolal Pen, „a vždy on.“
V skutku byl to on, jenž roztrhna pouta svá vyhrabal se na

povrch jiným otvorem. V tu chvíli nabyl lámáním paprsků, zjevu
to v krajích těchto obyčejného, rozměru hrozných, kterýžto klam
přerušen otřesením vzduchu.

Výjev ten zanechal mocný dojem v myslích plavců, kteří
nebyli schopni pochopiti vysvětlení úkazu toho z příčin čistě
fysických. Příhoda s Palcem ďáblovým, opětné zjevení se psa za
okolností tak podivných podvrátily na dobro mravné zásady
plavců, tak že reptání hlasitě se ozývalo se všech stran.
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1212

KAPITÁN HATTERAS.

Forwárd hnán parou plul rychle uprostřed ledových ker a
balvanů. Johnson sám držel veslo. Shandon skonmal obzor za
pomoci brejlí sněhových; ale radosť jeho byla krátka, neboť
poznal záhy, že východ další zamezen všude horami.

Přes to považoval pokračování v plavbě za snadnější nežli
návrat.

Pes běžel za brigou po pláni, ale ve vzdálenosti značné.
Zůstal-li pozadu, bylo slyšeti zvláštní hvízdnutí, načež pes opět se
přiblížil.

Ponejprv, když se ozvalo hvízdnutí to, hleděli na se plavci
udiveni; byli sami na palubě radíce se; nikdo cizí a neznámý tu
nebyl; přes to hvízdnutí se několikráte opětovalo.

Clifton byl první poplašen.
„Slyšte!“ pravil, „a vizte, jak zvíře skáče, když slyší

hvízdnutí.“
„Toť k neuvěření,“ řekl Gripper.
„Toť konec!“ zvolal Pen, „nejdu dále.“
„Pen má pravdu,“ řekl Brunton, „jest to pokoušeli boha.“
„Pokoušeli ďábla,“ odvece Clifton.
„Radějí ztratím podíl svůj na odměně nežli bych učinil dále

krok.“
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„Nevrátíme se více,“ řekl Bolton zaražen. Malomyslnost
plavců dosáhla nejvyššího stupně.

„Ani krok dále!“ zvolal Wolsten, „souhlasíte?“
„Ano, ano,“ odpověděli plavci.
„Dobrá,“ ozval se Bolton, „pojďme to oznámit veliteli; já to

přednesu.“
Plavci ubírali se vesměs na zadní palubu.
Forward proniknul právě k velikému kruhu, jenž měl asi osm

set stop v průměru; byl uzavřen úplně, vyjma jediný otvor, kterým
loď přibyla.

Shandon poznával, že vlezl do pasti. Ale co dělati? Jak se
vrátit? Cítil veškeru odpovědnost; ruka jeho se zaťala v pěsť.

Doktor zíral maje ruce křížem složeny ani nemukaje;
pozoroval stěny ledové, jichž výška mohla býti asi třista stop.

Hustá mlha vznášela se nad tou propastí.
V tom okamžení oslovil Bolton velitele takto
„Veliteli,“ pravil k němu hlasem pohnutým, „nemůžeme jiti

dále.“
„To pravíte vy?“ odvětil Shandon, jemuž porušení vážnosti

jeho vehnalo krev do tváří.
„My pravíme, veliteli,“ mluvil opět Bolton, „že jsme učinili

dosti pro kapitána neviditelného a že nechceme jíti dále.“
„Vy nechcete?“ vzkřikl Shandon. „Tak mluvíte vy, Boltone?

dejte si pozor!“
„Hrozby vaše minou se účinku,“ ozval se hrubě Pen, „my

nejdeme dále.“
Shandon postoupil vůči zbujníkům, ale mistr lodní

přistoupil k němu a šeptal mu:
„Veliteli, chceme-li odtud vyváznouti, nesmíme zmařiti ni

jediného okamžiku. Vizte ledovec, jenž pluje v cestu; může nám ji
uzavříti a my jsme uvězněni.“

Shandon skoumal postavení.
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„Později odpovíte mi za svoje činy,“ pravil obrátiv se k
buřičům. „Zatím obraťte loď.“

Plavci spěchali na svoje stanoviska. Forward obrátil se
rychle, do pecí naloženo uhlí; byloť potřebí předčiti rychlostí
ledovec plovoucí.

Byl to běh o závod mezi brigou a ledovcem; ona spěchala
k jihu, by projela, on směřoval k severu, by zamezil veškeren
průchod.

„Topte, topte!“ křičel Shandon, „plnou parou! Bruntone,
rozumíte?“

Forward jel rychle letem ptáka uprostřed ledů, jež rozrýval
snadno předek jeho; šroub účinkoval tak, že pod lodí se otřásalo,
a manometr ukazoval nej vyšší napnutí páry, jež hvízdala až uši
zalehaly.

„Klapky obtížit!“ zvolal Shandon.
Inženýr poslechl, třeba při tom i loď vyletěla do povětří.
Zoufalé toto namáhaní bylo marno; ledovec hnán proudem

podmořským letěl k průchodu; briga byla ještě na tři uzly daleko,
když ledovec jako klín vrazil do průchodu a přilehna těsně k
sousedům uzavřel cestu úplně.

„Jsme ztraceni !“ zvolal Shandon nemoha zamlčeti ne-
opatrných slov těch.

„Ztraceni!“ zvolalo mužstvo.
„Zachraň se kdo můžeš!“ křičeli jedni.
„Do moře čluny!“ volali jiní.
„Do špižírny!“ křičel Pen a někteří jeho stoupenci, „máme-li

utonouti, staniž se to v ginu.“
Nepořádek nastal největší, jako mezi lidmi, jižto přerušili

všecka pouta poslušnosti.
Shandon cítil, že jest přemožen; chtěl veleti; koktal, otálel

nejsa s to myšlenky svoje slovem pronésti.
Doktor procházel se nepokojně. Johnson složil ruce klidně

křížem a mlčel.
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V tom ozval se silný, rázný, velitelský hlas volaje: „Každý na
své místo! rychle obrátit!“

Johnson se zachvěl a bez rozmýšlení otočil kolo vesla.
Byl čas; briga uhánějící největší rychlostí byla by se rozbila o

zdi svého vězení.
Mezitím co Johnson bezděčně uposlechl, spěchali Shandon,

Clawbonny, mužstvo až na topiče Warena a černého Stronga,
jenž opustil ohniště, na palubu a viděli vycházeti z kabiny, od níž
měl jediný sám klíč, člověka —

Člověk ten byl plavec Garry.
„Pane!“ zvolal Shandon zbledna, „Garry — vy — jakým

právem velíte tuto? —“
„Duk,“ zvolal Garry opětuje hvízdnutí, jež bylo mužstvu tak

nápadným.
Pes uslyšev svoje pravé jméno skočil na palubu a klidně uložil

se k nohoum svého pána.
Mužstvo ani nehleslo. Onen klíč, jejž mohl míti jediný

kapitán Forwarda, pes jím poslaný, jenž osvědčil jeho totožnost,
velitelský přízvuk, jenž dal se snadno rozeznati, to vše účinkovalo
mocně na plavce a postačilo zjednati vážnost Garrymu.

Ostatně nebyl Garry téměř k poznání; odložil hustý vous,
který dříve zastíňoval jeho obličej, jenž vyznačoval se velikým
klidem, rázností a vážností velitelskou; oděn byl v roucho stavu
svého uložené v kabině a objevil se s oznakem velitele.

Mužstvo Forwarda při těkavosti myslí mimovolné strženo
zvolalo jednohlasně:

„Sláva, sláva, sláva kapitánovi!“
„Shandone,“ pravil tento svému zástupci, „poručte mužstvu,

by se postavilo do pořádku; chci odbyti přehlídku.“
Shandon poslechl a dal rozkazy potřebné hlasem pohnutým.
Kapitán předstoupil před důstojníky a plavce a promluvil ke

každému dle okolností, co se proň hodilo.
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Když vykonal inspekcí, vystoupil na povýšené místo a
pronesl klidným hlasem tato slova:

„Důstojníci a plavci, jsem Angličan, jako vy, a heslo mé jest
ono admirála Nelsona:

„Anglie očekává, že každý vykoná svou povinnost“
„Jakožto Angličan nechci, nechceme my, by smělejší pro-

nikli, kam my jsme nemohli přijití. Jakožto Angličan nedopustím,
nedopustíme, by jiní se proslavili tím, že pronikli dále k severu.
Má-li na severní pol vkročiti noha lidská, budiž to noha
Angličana. Vizte barvy naší vlasti. Vypravil jsem tuto loď, naložil
jsem jmění své na tento podnik, chci nasaditi život svůj i váš,
ale prapor tento má vláti na polu severním. Jenom důvěřujte.
Čásť tisíc liber sterlinků pojištěna vám za každý stupeň, který
ode dneška urazíme na sever. Nalezáme se na dvaasedmdesátém
stupni a jest devadesát stupňů. Počítejte. Moje jméno odpoví vám
za mne. Znamenáť ráznost a vlastenectví. Já jsem kapitán
Hatteras.“

„Kapitán Hatteras!“ zvolal Shandon.
Jméno to, dobře známé plavcům anglickým, temným zvukem

pronášeno veškerým mužstvem.
„Nyní zakotvena budiž briga v ledovce,“ pravil dále Hatteras,

„v pecích ať vyhasne, a každý oddej se obyčejné práci své.
Shandone, chci s vámi jednati o záležitostech lodních. Pojdte do
mé kabiny s doktorem, Wallem a lodním mistrem. Johnsone,
rozpusťte mužstvo.“

Hatteras klidný a chladný odcházel s paluby, kdežto
Shandon velel kotvemi brigu připevniti.

Kdož pak byl ten Hatteras a proč mělo jeho jméno takový
účinek na mužstvo ?

John Hatteras, jediný syn londýnského sládka, jenž zemřel
1852 zanechav šest milionů, nastoupil záhy z mládí svého dráhu
plaveckou přes to, že očekával ho osud skvělý. Nečinil to však pro
zájmy obchodní, nýbrž pud po odkrytí zeměpisném ovládal jeho
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srdce; přemýšlel stále na to, jak by vkročil tam, kde posud nebyl
nikdo.

V dvacátém roce svého věku již měl tělo silné, jaké mívají
lidé hubení povahy sanguinické ; obličej rázný, omezený rysy
geometrickými, čelo vysoké, kolmé nad planí očí, krásných ale
chladných, rty úzké malomluvných úst, postava prostřední, údy
pevné, silné, svaly železné tvořily zevnějšek člověka obdařeného
povahou, ke všemu odhodlanou.

Pohled jeho věstil smělosť, hlas vášně chladné; byl to
charakter, jenž před ničím neustoupil jsa vždy hotov za svoje
přesvědčení obětovati život svůj i životy jiných. Bylo tudíž potřebí
řádně uvážiti vše, nežli kdo se propůjčil k účastenství v jeho
podnicích.

John Hatteras měl v nejvyšší míře co se nazývá pýchou
anglickou a stalo se jednou, že měl s Francouzem tuto řeč:

Francouz domníval se, že pronáší něco zvláště zdvořilého a
vlídného řka:

„Kdybych nebyl Francouzem, chtěl bych býti Angličanem. “
„Kdybych nebyl Angličanem,“ odpověděl Hatteras, „chtěl

bych býti Angličanem.“
Z odpovědi té lze posouditi Člověka toho.
Největším jeho přáním bylo zachrániti svým krajanům

monopol nových nálezů zeměpisných; mrzelot jej velice, že tak
málo vykonali v tom ohledu během věků minulých.

Amerika byla objevena Janovanem Krištofem Kolumbem;
Indii nalezl Vasco de Gama, Portugalec, Cínu Portugalec Fernand
ďAndrada, Ohnivou zemi Portugalec Magellan, Kanadu Francouz
Jakub Cartier, ostrovy zondské, Labrador, Brasilie, mys Dobré
naděje, Azory, Madeira, Nová země. Guinea, Congo, Mexico, mys
Bianc, Groenland, Island, moře jižní, Kalifornie, Japan,
Kambodja, Peru, Kamčatka, Filipíny, Gramanty, mys Hornův,
průliv Behringův, Tasmanie, Nový Zeland, Nová Britanie, Nový
Holland, Luisiada, ostrov Jean-Mayen, od Islanďanů,
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Skandinávců, Francouzů, Rusů, Portugalců. Dánů, Španělů,
Janovanů, Hollanďanů objeveno a nalezeno vše — ale mezi nimi
nelze nalezti ni jednoho jména anglického, což budilo cit
zoufalosti v srdci Hatterasově, když viděl, že jeho krajané jsou vy-
loučeni ze řady slavných plavců, kteří učinili veliké nálezy v XV. a
XVI. věku.

Novější věk poskytoval mu trochu útěchy, neboť vynikali tu
Angličané Sturt, Donall Stuart, Burcke, Wills,

King, Gray v Australii; Pallisey v Americe, Haouran v Sýrii,
Cyril Graham, Wadington, Cummingham v Indii, Barth, Burton,
Speke, Grant, Livingston v Africe.

Ale to mu nepostačovalo ; Hatterasovi, tomu smělému
cestovateli byly to spíše doplňky nežli nové nálezy; přál si nalezti
něco lepšího, nalezti zemi nějakou, by z toho měl slávu.

Pozoroval, že sice Angličané nemají většiny mezi nálezci
starými a že musilo se jíti až ke Cookovi, by se vyskytla Nová
Kaledonie 1774 a pak ostrovy Sendvičový, kde zahynul r. 1778, a
že jest přece jedna krajina na kouli zemské, kde došli znamenitých
výsledku.

Byly to hlavně půlnoční země a moře severní Ameriky.
Přehled objevení na severu jest vskutku tento:

Nová země objevil Willonghby r. 1553.

Ostrov Vajgai objevil Barrough r. 1556.

Západní břeh grónský objevil Davis r. 1585.

Průliv Davisův objevil Davis r. 1587.

Gramanty (Špicberky) objevil Willonghby r. 1596.

Záliv Hudsonův objevil Hudson r. 1610.

Záliv Baffinův objevil Baffin r. 1616.
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Během posledních let byli zaměstnáni bez ustání skoumáním
krajin těchto neznámých Hearne, Mackenzie, John Ross, Parry,
Franklin, Richardson, Beechey, James Ross, Back, Dease,
Sompson, Rae, Inglefield, Belcher, Austin, Kelles, Moore, Mac
Clure, Kennedy, Mac Clintock.

Bylyť řádně vytknuty hranice břehů severních Ameriky,
průchod severozápadní byl téměř objeven, ale to nestačovalo;
zbývalo ještě mnoho důležitějšího k vykonání a to podnikl
dvakráte John Hatteras vypraviv dvě lodi na svůj náklad; chtěl
proniknouti až na pol samý a tak korunu zjednati řadě nálezů
anglických podnikem nad jiné skvělým.Doraziti na točnu bylo
mu úkolem životním.

Když byl vykonal krásné cesty do moře jižního, pokusil se
Hatteras ponejprv r. 1846 vniknouti k severu mořem baffiuským;
avšak nebyl s to přejeti Čtyřiasedmdesátý stupeň šířky; vstoupil
na šalupu Halifax; mužstvo musilo snášeti svízele hrozné a John
Hatteras tropil věci takové, že konečně všickni plavci se zradili
podniknouti cestu podobnou pod velením takého vůdce.

Přes to r. 1850 dovedl Hatteras získati pro člun Farewel dvacet
odvážlivých mužů, jimž odvážlivosti dodal slíbený veliký plat.

Při této příležitosti počal doktor Clawbonny dopisovati
Johnu Hatterasovi, jehož neznal, žádaje, by směl s sebou
podniknouti cestu; ale místo lékaře bylo již zadáno a to bylo
štěstím pro doktora.

Farewel dal se touže cestou, jižto nastoupil Neptun z
Aberdeena r. 1817, a dospěl severně nad Gramanty až k
šestasedmdesátému stupni severní šířky.

Tam musil přezimovati; ale nehody byly tak velké, zima tak
prudká, že nijeden z plavců nevrátil se do Anglie vyjma Hatterasa,
jejž přivezl dánský velrybář, když byl ušel přes led více než dvě stě
mil.

Povyk způsobený návratem jediného .toho člověka byl
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nesmírný ; kdož pak měl se odvážiti ještě následovali Hatterasa v
jeho nad míru odvážlivých podnicích? Ale proto přece nevzdal se
naděje v nové cesty.

Otec jeho, sládek zemřel, zanechav mu jmění ohromné.
Zatím přihodila se zeměpisná událost, která dotkla se trapně

Johna Hatterasa.
Briga Advance, obsazena sedmnácti muži, vypravena

obchodníkem Grinnelem, jíž velel doktor Kane, vyslána byla
hledat Johna Franklina r. 1853 a dospěla skrze moře baffinské do
průlivu Smithova až k 82. stupni severní šířky, blíže tedy k polu,
než kterákoli z její předchůdců,

Ale loď ta byla americká, Grinnel byl Američan, Kane také
Američan,

Pochopitelno, že opovržení, které Angličané chovají vůči
Američanům , proměnilo se v srdci Hatterasově v nenávist;
umínil si stůj co stůj překonati smělého soupeře toho a doraziti až
na pol.

Po dva roky žil v Liverpoolu na zapřenou vydávaje se za
plavce.

V Richardu Sbandonovi poznal muže, kterého potřeboval
; učinil mu návrh listem bez podpisu, jakož i doktoru
Clawbonnymu.

Forward byl zbudován, vypraven, obsazen. Hatteras chránil
se prozraditi svoje jméno; nebyl by nalezl ni jediného Člověka,
jenž byl by s ním chtěl se plaviti. Proto umínil si uvázati se v
komando na lodi pouze když by to velely okolnosti; až by mužstvo
odvážilo se tak daleko, že by nemohlo více couvnouti.

Viděli jsme, že použil toho prostředku nabízeti lidem svým
takový plat, že žádný z nich nebyl by odřekl jíti s ním až na konec
světa.

Však on chtěl také jíti na konec světa.
Když pak nastaly okolnosti kritické, neotálel Hatteras

vystoupiti.
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Pes jeho, věrný jeho Duk, druh na cestách dřívějšich, byl
první, jenž ho poznal, a na štěstí pro hodné a neštěstí pro bojácné
zjištěno náležitě, že kapitánem Forwarda byl John Hatteras.
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1313

HATTERASOVY ZÁMĚRY.

Objevení se hrdé osobnosti té mělo různý účinek na lodní
mužstvo; jedni přidali se k němu úplně, bud pro peníze nebo
pro smělost jeho; jiní přilnuli k němu pro dobrodružnosť jeho,
ponechávajíce si právo protestovati později; ostatně zdálo se
velmi nesnadným odporovati Člověku takovému. Každý tedy
vrátil se na svoje místo.

Dvacátý květen byl nedělí, tudíž dnem odpočinku pro
plavce.

U kapitána odbývala se porada důstojníků; byli přítomni
Hatteras, Shandon, Wall, Johnson a doktor.

„Pánové,“ pravil kapitán hlasem vlídným zároveň i ve-
litelským, jenž mu byl vlastním, „znáte moje záměry do- stati se na
severní točnu; přeji si poznati mínění vaše o té věci. Co soudíte
vy, Shandone?“

„Nemám práva posuzovati, kapitáne,“ odvětil chladně
Shandon, „nýbrž poslouchati.“

Hatteras nedivil se této odpovědi.
„Richarde Shandone,“ odvětil neméně chladně, „žádám,

abyste se vyjádřil ohledně naděje naší v úspěch.“
„Nuže, kapitáne,“ odpověděl Shandon, „události mluví za
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mne ; dosud všecky pokusy toho způsobu byly zmařeny; já přeju,
by náš setkal se s úspěchem lepším.“

„Doděláme se ho. A vy, pánové, co soudíte vy?“
„Co se týká mne,“ odpověděl doktor, „soudím, že záměr váš

lze provésti; a poněvadž jest patrno, že plavci jednoho dne dorazí
na severní točnu, nevím, proč bychom to nemohli býti my!“

„Máme příčinu k domnění, že to budeme my,“ odvece
Hatteras, ,,neboť učinili jsme dle toho opatření používajíce
zkušeností svých předchůdců. V ohledu tom přijměte moje díky,
Shandone, za péči, jižto věnoval jste výpravě lodi; mezi mužstvem
sice jest několik šeredných povah, ale já je přivedu k rozumu; a v
celku musím po- chvalu vzdáti vám za vaši snahu.“

Shandon uklonil se chladně. Postavení jeho na lodi, kde
domníval se býti velitelem, bylo choulostivé. Hatteras mu
rozuměl a nedolehal naň více.

„Co se týká vás, pánové,“ ozval se znovu obrácen k Wallovi
a Johnsonovi, „nemohu si přáti důstojníků, kteří by vynikali nad
vás odvahou a zkušeností.“

„Na mou věru, kapitáne, já jsem zcela váš,“ odvětil Johnson,
„a jakkoli zdá se mi podnik váš trochu smělým, můžete ve všem se
spolehnouti na mne.“

„Na mne též,“ řekl James Wall.
„Co se vás týče, doktore, znám vaši cenu —“ „Dobrá, toť víte

více nežli já,“ zvolal živě doktor. „Nyní, pánové,“ ozval se Hatteras,
„bude potřebí zvě- děti, na kterých nepopiratelných událostech
zakládá se moje přání dostati se k točně. Roku 1817 dospěl Neptun
z Aberdeena přes Gramanty až ke stupni osmdesátému druhému.
Roku 1826 slavný Parry na třetí cestě své do moří polárních,
vycházeje též od konce Gramantů, na saních dostal se sto padesát
mil k severu. Roku 1852 pronikl kapitán Inglefield v průlivu
Smithovu až k stupni sedmdesátému osmému a třiceti pěti
minutám šířky. Byli to vesměs lodi anglické s veliteli Angličany,
krajany našimi,“
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Hatteras učinil přestávku.
„Musím dodati,“ dodal jaksi nucené, jakoby slova nechtěla

přes jeho rty, „musím dodati, že roku 1854 Američan Kane, velitel
brigy Advance, dospěl ještě dále na sever a že jeho poručík
Morton přes ledoviště proniknul až za stupeň dvaosmdesátý, kde
zarazil prapor Spojených Států. O tom se více nezmíním. Ale
to sluší věděti, že kapitáni lodí Neptun, Entreprise, Isabella a
Advance souhlasí v tom, že v šířce vyšší jest moře úplné prosto
ledu.“

„Presto ledu!“ zvolal Shandon přerušiv řeč kapitánovu. „Toť
nemožno!“

„Uvažte, Shandone,“ odvětil pokojně Hatteras, jehož oko
zalesklo se mocně, „že uvádím události opírající se o jména.
Dodám ještě, že r. 1851, kdežto velitel Parry meškal na břehu
průplavu Wellingtonova, poručík jeho Stewart nalezl také moře
otevřené a že tato zvláštnost potvrzena byla za přezimování
Edwarda Bebhera v zálivu Northumberlandové na sedmdesátém
šestém stupni 52′ šířky a devadesátém devátém a 20‘ délky; zprávy
ty jsou nepochybné a bylo by neslušností je popírati.“

„Avšak, kapitáne,“ odvětil Shandon, „zprávy ty sobě
odporují —“

„Toť omyl, Shandone, omyl!“ zvolal doktor Clawbonny ;
„tyto události neodporují žádné vědecké větě; kapitán mi dovolí,
bych vám to vysvětlil.“

„Učiňte tak, doktore,“ řekl Hatteras.
„Nuže, tedy slyšte, Shandone; ze skoumání zeměpisného a

tak zvaných rovnoteplic vychází na jevo, že nejstudenější bod na
zeměkouli nenalezá se na točně samé; jako magnetický pol země
nalezá se několik stupňů dále od polu. Skoumáním Brewstera,
Berghama a jiných přírodozpytců jest zjištěno, že jsou na
polokouli naši dva poly zimní; jeden v Asii na stupni
sedmdesátém devátém třiceti minutách šířky severní a sto
dvacátém stupni délky východní; druhý by se nalezal v Americe
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na sedmdesátém osmém stupni šířky severní a devadesátém
sedmém stupni délky západní. Tento druhý nás zajímá a vidíte,
Shandone, že se nalezá více než dvanácte stupňů níže polu. Nuže,
tážu se vás, proč by v bodu tom moře nebylo prázdno ledu jako
jest v letě na šest a šedesátém rovnoběžníku, to jest jižně od zálivu
baffinského.“

„Toť výborně řečeno,“ odpověděl Johnson, „pan Clawbonny
mluví o těchto věcech jako znalec!“

„To se zdá možným !“ řekl James Wall.
„Toť přízraky a domněnky, pouhé hypothesy!“ odpověděl

Shandon s tvrdošíjností.
„Nuže, Shandone,“ odpověděl Hatteras, „uvažme obě věci:

buďto jest moře ledu prosto nebo ne a v obojím případě nemůže
nám nic brániti doraziti k polu. Jest-li moře volné, donese nás tam
Forward bez obtíží; jest-li zamrzlé, podnikneme cestu na saních.
Přisvědčíte mi, že to není nemožné; dostaneme li se s lodí až k
osmdesátému třetímu stupni, máme již jen šest set mil (278 fr.) k
polu.“

„A co jest šest set mil,“ pravil doktor živě, „když známo, že
kozák Alexej Markov na ledovém moři podél severního břehu říše
ruské na saních, jež táhli psi, urazil osm set mil za čtyryadvacet
dní.“

„Slyšíte, Shandone,“ pravil Hatteras, „povězte mi, zdali
Angličané nejsou s to dokázati, co dokázal jeden kozák?“

„Zajisté,“ zvolal živě doktor.
„Zajisté,“ opětoval mistr lodní.
„Nuže, Shandone?“ tázal se kapitán.
„Kapitáne,“ odvětil chladně Shandon, „nemohu leč

opětovati dřívější výrok svůj, že uposlechnu.“
„Dobrá. Nyní pozorujme svoje postavení,“ řekl Hatteras;

„jsme obklíčeni ledem a zdá se mi nemožným letos dostati se do
průlivu Smithova. Nuže, co máme počíti?“
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Hatteras rozložil na stole jednu z výborných map
shotovených r. 1859 na rozkaz admirality.

„Prosím, uvažte toto. Jest li nám uzavřen průliv Smithův,
není zároveň uzavřen průliv Lancastrův na západní straně moře
baffinského; dle mého náhledu musíme tedy se bráti až k úžině
Barrowa, odtud pak až k ostrovu Beechey; tudy stokráte pluly
koráby plachtové; pro šroubovou loď nebude žádných překážek.
Až budeme u ostrova Beechey, dáme se průlivem
Wellingtonovým k severu, pokud bude možno až k ústí průlivu
královny, kde již viděno moře otevřené. Dnes jest 20. květen; za
měsíc dorazíme k onomu bodu, za příznivých okolností, odtud
pak pojedeme dále k polu. Co soudíte o tom, pánové?“

„Jest to patrně jediná možná cesta,“ ozval se Johnson.
„Nuže, nastoupíme ji, a to hned zítra. V neděli odpočineme

si, ať čte se dle zvyku v bibli, o to postaráte se vy, Shandone;
náboženství působí příznivě na lidského ducha a plavci zvláště
mají důvěřovati v boha.“

„Dobře, kapitáne,“ odpověděl Shandon, načež odešel s
poručíkem a lodním mistrem.

„Doktore,“ pravil John Hatteras ukazuje za Shandonem, „toť
člověk zničený, jejž pýcha zkazila; nelze mi více spolehati se naň.“

Druhého dne poručil kapitán spustiti člun na vodu; jel
prohlížet ledovců v zálivu, jichž tlouštka nečinila přes dvě sté
yardů.

Pozoroval při tom, že následkem tlaku ledovců záliv se
súžuje; bylo potřebí zjednati lodi průchod, aby nebyla
rozmačkána balvany těmi; z prostředků, jichž použil John
Hatteras, pozná se snadno ráznost muže toho.

Nejprve dal vysekati stupně do ledové stěny a tak dospěl na
vrchol ledovce; odtud poznal, že bude snadno proklestiti si cestu
k jihozápadu ; z rozkazu jeho udělána dlouhá díra do ledovce.

Práce tato rychle vykonána během pondělí.
Hatteras nemohl použiti svých trhacích válců s osmi až desíti
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librami prachu, jichžto účinek byl by pranepatrný proti takovým
ohromným balvanům; ty hodily se pouze k trhání ledovců;
poručil tedy vložiti do díry tisíc liber prachu a vyskoumati směr
výbuchu.

Mina tato byla spojena dlouhým v gutaperči zahaleným
doutnákem s venkovem. Chodba vedoucí k prohlubni vyplněna
sněhem a kusy ledu, jež v noci následující zmrzly tak, že byly
pevný jako žula. Následkem větru východního klesla teplota na
dvanáct stupňů (— 11° Cels ).

Druhého dne o sedmé hodině byl Forward připraven, maje
dosti páry, by použil nej menšího východu, jenž se naskytne.

Johnson vyslán, aby zapálil minu; doutnák vyměřen, že půl
hodiny bude hořeti, než by zapálil prach. Johnson měl dosti času,
by se vrátil na loď; byl také v skutku za deset minut po vykonání
rozkazu toho na svém místě.

Mužstvo nalezalo se na palubě; počasí bylo suché a jasné;
sníh přestal padati; Hatteras se Sbandonem nalezali se na palubě;
doktor počítal minuty na svém chronometru.

V osm hodin a třicet pět minut nastal ohromný výbuch,
avšak přece ne tak hrozný, jak se očekávalo. Podoba hor změnila
se velice, jako po zemětřesení, hustý bílý kouř vznášel se vysoko k
nebi, ve stranách ledovce objevily se rozsáhlé trhliny, hořejší část
jeho odhozena daleko a trosky lítaly kolem Forwarda.

Avšak posud nebyla cesta úplně volna; veliké množství kusů
ledových, ležících na okolních vrších, vznášelo se ve vzduchu
hrozíce spadnutím a opětným uzavřením otvoru.

Hatteras posoudil postavení na jediný pohled uznav, čeho
potřebí.

„Wolstene!“ zvolal.
Zbrojíř přikvapil.
„Nabijte dělo na předku trojnásobně,“ řekl Hatteras, „a

náboj přiražte dle možnosti.“
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„Podnikneme dělovými kulemi útok na horu tu ?“ tázal se
doktor.

„Ne,“ odvětil Hatteras, „toť by neprospělo. Kule žádné,
Wolstene, ale trojnásobnou čásť prachu. Pospěšte si.“

Za malou chvilku na to bylo dělo nabito.
„Co pořídí bez kulí,“ zamručel Shandon.
„To se objeví záhy,“ ozval se doktor.
„Vše jest připraveno, kapitáne,“ zvolal Wolsten.
„Dobrá,“ odpověděl Hatteras. „Bruntone,“ volal na inženýra,

„pozor! Několik rázů ku předu.“
Brunton otevřel záklopky a šroub se počal pohybovati:

Forward přiblížil se vrchu podminovanému.
„Zaměřte dobře na průchod,“ volal kapitán na zbrojíře.
Ten uposlechl; když pak byla briga blízko asi na půl uzlu,

zvolal Hatteras:
„Pal!“
Následovalo bouchnutí nesmírné a následkem otřesení

vzduchu spadly všecky ledové kusy do vody. Pohyb vzduchový k
tomu postačil.

„Vší parou, Bruntone!“ zvolal Hatteras, „přímo do průchodu,
Johnsone.“

Johnson držel veslo; briga hnána šroubem, jenž rozrýval vlny
rychle, pronikla uprostřed průlivu. Byl čas. Forward sotva projel
otvorem, když ten se za ním opět zavřel.

Byl to velice vážný okamžik a jediné toliko srdce na lodi bilo
pokojně — kapitánovo. Mužstvo v úžasu a nadšení nad zdařeným
manévrem propuklo u volání:

„Sláva Johnu Hatterasovi!“
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1414

VÝPRAVY K VYHLEDÁNÍ
FRANKLINA.

Ve středu 23. května pokračoval Forward na své dobrodružné
cestě vyhýbaje se obratně krám i balvanům ledovým, díky páře,
té síle poslušné, jež nedostávala se dřívějším plavcům do moří
polárních; jakoby hravě uháněl středem těch skalisek pohybných,
a zdálo se, jakoby znal zkušenou ruku svého mistra a jako kůň pod
zkušeným jezdcem uposlechl i myšlénku kapitánovu.

Teplota stoupala poznovu. Teploměr ukazoval o šesté hodině
z rána šest stupňů (— 3° Cels.) a v šest hodin večer dvacet devět
stupňů (— 2° Cels.), o půlnoci pak dvacet pět stupňů (— 4° Cels.),
vítr vál slabě od jihovýchodu.

Ve čtvrtek, okolo třetí hodiny ráno dospěl Forward blíže
zálivu Possession, na břehu americkém při ústí průlivu
Lancastrova; záhy objevil se cap Burney. Několik Eskymáků
plavilo se k lodi, ale Hatteras neuznal za vhodné čekati na ně.

Vrcholky Byam-Martin ovládající cap Liverpool zůstaly v
levo a ztratily se v mlze večerní, která zabránila též vyznačiti mys
Hay, bod to velmi nízký ledem pokrytý, pro kteroužto okolnost
také velmi nesnadným jest hydrografické určení moří polárních.

Buřňáci, kachny a rackové bílí ukazovali se v hojném počtu.

105



Při skoumání šířky objevilo se 74° 01′ a délka dle chronometru 77°
15′.

Hora Kateřiny a Elišky vyčnívaly svými osněženými
vrcholky nad mračna.

V pátek o desáté hodině opluli mys Warender na pravém
břehu, průlivu a na levém Admiratly-Inlet, zálivu to málo
proskoumaného plavci, kteří vesměs k západu spěchali. Moře
vlnilo se velice, tak že paluba brigy často byla zaplavena vodou i
kusy ledovými. Země na straně severní poskytovaly očím pohled
podivný s vysokými svými pláněmi vodorovnými, které odrážely
paprsky sluneční.

Hatteras chtěl jeti podél zemí severních, aby dříve dospěl
k ostrovu Beechey a ku vchodu do kanálu Welling- tonova; ale
dlouhé ledoviště nutilo jej dáti se směrem k jihu, což jej velice
mrzelo.

Za tou příčinou byl Forward 26. května uprostřed mlhy a
chumelenice sněhové naproti mysu Yorku; vysoké to pohoří,
znalé dle vysoké špice; počasí stalo se poněkud mírnější, slunce
objevilo se o poledni, tak že bylo možno konati pozorování: 74°
4′ šířky, 84° 23′ délky. Forward nalezal se tudíž na konci průlivu
Lancastrova.

Hatteras ukazoval na mapě doktorovi cestu, kterou se hodlal
bráti. Postavení brigy v tu dobu bylo zajímavé.

„Byl bych raději více na severu,“ pravil, „ale nemožného
nelze chtíti. Vizte naše postavení.“

Kapitán ukazoval na kartě bod nedaleko mysu Yorku.
„Nalezáme se ve středu bludiště, či vlastně na rozcestí

otevřeném větrům všem, jež tvoří ústí průlivu Lancastrova,
průlivu Wellingtonova, úžina Regentova a průliv Bárrowa; toť
bod, o který nutně musili zavaditi všickni plavci moří těchto.“

„Dobrá,“ odvětil doktor, „ale byla to nemalá nesnáze pro ně;
jest to pravé bludiště, jak pravíte, kde se křižují čtyry veliké cesty,
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a nevidím nikde ukazovatele. Jak si počínali Parry, Ross,
Franklin?“

„Nečinili nic, doktore, nechali to býti; neměli volby volné,
to vás ujišťuji; tu zavřel se průliv Barrowa jednomu, jenž roku
příštího otevřel se jinému; tu zase koráb vehnán do úžiny
Regentovy. Z toho vyšlo následkem nutnosti důkladnější poznání
moří těchto tak zamotaných.“

„Jaká to podivná země!“ zvolal doktor pozoruje mapu. ,,Jak
tu vše jest vysekané, klikaté, roztrhané, bez pořádku logického.
Zdá se, že země kolem polu severního jsou tak rozkouskované,
by přístup k nim byl tím nesnadnější, kdežto na druhé polokouli
vybíhají v cípy klidné, hladké, jako mys Horu, cap Dobré naděje,
poloostrov indický! Jest to snad větší prudkost podél rovníku,
jež věcem těm dala tuto podobu, kdežto země nejkrajnější, tekuté
posud v první době světa nemohly zhustnouti tak a přilnouti
jedna ke druhé, poněvadž otáčení nebylo tu tak rychlé.“

„Toť možno, neboť jest logika ve všem na tomto světě a nic
není stvořeno bez příčiny, jež vyskoumati dovoluje časem bůh
učencům; tedy, doktore, použijte této volnosti.“

„Na neštěstí budu v tom velice skromným, kapitáne. Ale
jaký to hrozný vítr panuje v tomto průlivu?“ dodal doktor
zahaluje se lépe v plášť svůj.

„Tu fouká nejvíce vítr půlnoční, který zahání nás s cesty.“
„Měl by tedy zabnati ledy k jihu a ponechati cestu volnou.“
„Mělo by to býti, doktore, avšak vítr nečiní vždy co by měl.

Vizte, toto ledoviště zdá se neproniknutelným. Pokusíme se
dospěti k ostrovu Griffithu, pak oplouti ostrov Cornwallis,
abychom se dostali do kanálu de la Reine (královny), aniž bychom
pluli průlivem Wellingtonovým. Ostatně chci se dotknouti na
každý způsob ostrova Beecheye, bych tam doplnil svoje zásoby
uhelné.“

„Kterak to?“ pravil doktor udiven.
„Inu, následkem rozkazů admirality jsou uloženy na ostrově
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tom veliké zásoby pro výpravy budoucí, a jakkoli Mac Clintock z
nich ubral něco r. 1859, ujišťuji vás, že zbylo ještě dosti pro nás.“

„Vskutku,“ ozval se doktor, „tyto krajiny byly proskoumány
během patnácti roků a do toho dne, kdy zjištěno zahynutí
Franklinovo, udržovala admiralita stále pět nebo šest lodí v těchto
mořích. Nemýlím-li se, ostrov Griffith sám, jejž vidím tuto na
mapě téměř uprostřed křížových cest, stal se shromaždištěm
náčelníků plaveckých.“

„Toť pravda, doktore, a nešťastná výprava Franklinova měla
za výsledek, že jsme poznali lépe tyto odlehlé krajiny.“

„Tak jest tomu, kapitáne, neboť od r. 1845 podniknuto
několik výprav. Od r. 1848 panovala nejistota a starosť, způsobené
zmizením lodí Franklinových Erebus a Terror. Bylo tehdáž viděti
starého přítele admirálova, doktora Richardsona, jenž jsa stár
sedmdesáte roků spěchal do Kanady a podél řeky Copperminy
až k moři polárnímu; James Ross, velitel lodí Entreprise a
Investigator, odplul r. 1848 z Uppernawiku a dospěl až k mysu
Yorku, kde se nyní nalezáme. Každého dne hodil do moře soudek
s papíry, určenými k tomu, by oznámily světu místo, na kterém se
nalezá; za času mlhy vypaloval rány z děl; v noci pouštěl prskavky
a pálil ohně bengalské, pečuje o to vždy, by plul s malým počtem
plachet; konečně přezimoval z r. 1848 na 1849 v přístavu
Leopoldově; tam dal schytati značný počet lišek bílých, jimž dal
na krky upevniti obojky měděné, na nichž byla vyryta zpráva o
postavení lodí a skladech potravin, i pustil je do všech končin;
potom z jara jal se skoumati břehy North-Sommersetu v saních,
uprostřed nebezpečí a strádaní, jimiž onemocněli nebo zmrzačeli
všickni lidé jeho, při čemž budoval malé jehlance z kamení, v
nichž ukládal válce měděné s potřebnými zprávami, by shledal
se lid výpravy roztroušený; zatím v jeho nepřítomnosti skoumal
jeho poručík Mac Clure, ač bez výsledku, půlnoční břehy průlivu
Barrowa. Podotknouti sluší, kapitáne, že měl James Ross pod
sebou dva důstojníky, jižto stali se později muži slavnými; byli
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to Mac Clure, jenž projel severozápadním průchodem, a Mac
Clintock, jenž nalezl zbytky Franklinovy.“

„Dva dobří a řádní kapitáni, mimo to dva řádní Angličané;
pokračujte, doktore, v dějepise moří těchto, jejž znáte tak dobře;
vždy lze něco získati při vypravování o smělých těch podnicích.“

„Dobrá, bych ukončil to s Jamesem Rossem, dodám, že snažil
se dospěti dále k západu na ostrov Melvillův, ale byl by málem
ztratil své lodi, a uvězněn ledem proti vůli své byl Zahnán do moře
baffinského.“

„Byl zahnán,“ řekl Hatteras zamračiv se, „proti vůli své!“ .
„Nenalezl ničeho,“ pravil dále doktor; „od roku pak 1850

nepřestaly lodi anglické brázdití tato moře a byla ustanovena cena
dvaceti tisíc liber1) tomu, kdo by vypátral mužstvo lodí Erebus a
Terror. Již r. 1848 pokoušeli se kapitáni Kellet a Moore, velitelé
Heralda a Plovera, proniknouti průlivem Behringovým. Dodám
ještě, že v letech 1850 a 1851 kapitán Austin přezimoval na ostrově
Cornwallisu, kapitán Penny s loděmi Assistance a Resolute
proskoumal průliv Wellingtonův, starší John Ross, hrdina to polu
magnetického, vyplul na své yachtě Felix hledat svého přítele,
briga Prince Albert že podnikla první cestu na útraty lady
Franklinové a konečně že byly dvě lodi americké Grinnelem
vypraveny pod kapitánem Havenem, jež byly zahnány čili vrženy z
kanálu Wellingtonova do průlivu Lancastrova. Toho roku dospěl
Mac Clintock, poručík Austina, až k ostrovu Melvillovu a capu
Dundamu, dvěma to nejkrajnějším bodům, jichž dosáhl Parry r.
1819, a že nalezl na ostrově Beechey stopy, že tu přezimoval
Franklin r. 1845.“

„Ano,“ řekl Hatteras, „tři jeho plavci byli tam pohřbeni a tito
tři lidé byli šťastnější ostatních.“

„V letech 1851 a 1852,“ pokračoval doktor potvrdiv pokynutím
poznámku Hatterasovu, „spatřujeme Prince Alberta s
francouzským poručíkem Bellotem na druhé cestě; přezimoval
v zálivu Battyovu v průlivu Prince Regenta, a proskoumal jiho
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západ Sommersetu až k mysu Walkerovu. Zatím lodi Entreprise
a Investigator po návratu svém do Anglie podřízeny velitelům
Collinsonu a Mac Clureovi a shledaly se s Kelletem a Moorem v
průlivu Behringovu; Collinson pak se odebral na zimu do Hong-
kongu, Mac Clure plul dále a po čase, když přezimoval třikráte
v kraji tom z r. 1850 na 1851, z r. 1851 na 1852 a z r. 1852 na 1853,
nalezl průchod severo západní, aniž byl nějaké známosti nabyl
o Franklinovi. V letech 1852 a 1853 vyslána výprava nová, a sice
tři plachtové lodi Assistance, Resolute, North-Star a dva parníky
Pionnier a Intrepide s velitelem Edvardem Belcherem, jemuž za
pobočníka přidán kapitán Kellet; sir Edward navštívil průplav
Wellingtonův, přezimoval v zálivu Northumberlandském a jel
pak podél břehu, kdežto Kellet pronikl až k Bridportu na ostrovu
Melville a bez výsledku proskoumal tuto část severních krajin
těch. V Anglii roznesla se pověst, že dvě lodi, opuštěné uprostřed
ledovišť, byly viděny nedaleko pobřeží Nového Skotska. Bez
prodlení vypravila lady Franklinová malý parník šroubový
Isabellu a kapitán Inglefield plul v moři baffinském až ku špici
Viktorii na osmdesátém stupni šířky a vrátil se na ostrov Beechey
beze všeho úspěchu. Z počátku roku 1855 podnikl Američan
Grinnel novou výpravu a doktor Kane pokoušel se proniknouti
až k polu —“

„Ale nedokázal toho,“ zvolal prudce Hatteras, ,,díky bohu!
Čeho nedokázal on, dokážeme my.“

„Vím to, kapitáne,“ odvětil doktor, „a mluvím-li o tom, děje
se to z té příčiny, že expedice ta druží se k pátraní po Franklinovi.
Ostatně neměla také výsledku. Byl bych zapomněl říci vám, že
admiralita, považujíc ostrov Beechey za hlavní střediště výprav,
vyslala 1853 parník Phenix, kapitán Inglefield, s nákladem, jenž
záležel z rozličných zásob, aby je tam uložil; plavec ten odebral
se tam s poručíkem Bellotem i ztratil tohoto řádného důstojníka,
jenž po druhé věnoval horlivě služby svoje Anglicku; o této
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katastrofě můžeme se dověděti podrobností tím snáze, poněvadž
lodní mistr náš Johnson byl svědkem neštěstí toho.“

„Poručík Bellot byl řádný Francouz,“ řekl Hatteras, „a
památka jeho ctí se velice v Anglii.“

„Lodi výpravy Belcherovy,“ pravil dále doktor, „vracely se
pomalu; arci ne všecky, neboť sir Edward musil zanechati loď
Assistance r. 1854 a Mac Glure loď Investigator r. 1853. V tom
čase oznámil doktor Rae listem psaným 29. července 1854 ze zálivu
Repulse, kam se dostal přes Ameriku, že Eskymáci země krále
Viléma mají rozličné věci, které pocházejí z lodí Erebus a Terror;
nyní více nebyla možná pochybnost o výsledku expedice; lodi
Phenix, North-Star a koráb Collinsonův vrátily se do Arglie a v
mořích polárních nebylo více plavidla anglického.

„Avšak zdálo-li se, že vláda se vzdala vší naděje, doufala
přece dosud lady Franklinová a vypravila zbytkem svého jmění
loď Fox, na které velel Mac Clintock; vyjel r. 1857, přezimoval v
krajích, v kterých jste se vy nám zjevil, kapitáne, přibyl na ostrovu
Beechey 11. srpna 1858, přezimoval po druhé v průlivu Bellotovu,
pokračoval v únoru v pátraní svém 1859 a 6. května nalezl listiny
obsahující zprávu o skončení lodí Erebus a Terror i vrátil se do
Anglie koncem roku téhož.

„Toť vše, co se stalo během patnácti roků v těchto příšerných
krajinách; od návratu Foxova nepokusila se žádná loď uprostřed
nebezpečných moří hledati svého štěstí.“

„Nuže, my to zkusíme !“ zvolal Hatteras.
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1515

FORWARD ZAHNÁN ZPĚT K JIHU.

K večeru se vyjasnilo povětří a bylo možno patrně poznati zemi
mezi mysem Seppingem a mysem Clarencem, jež táhne se k
východu a pak k jihu, a jest ve spojení s břehem západním šijí
velmi nízkou.

Moře bylo prosto ledu u vchodu do průlivu Regentova; ale
jako by chtělo Forwardu zabrániti další cestu k severu, bylo od
přístavu Leopoldova dále pokryto ledovištěm
neproniknutelným.

Hatteras, velice rozmrzelý nad tím, aniž to dal na sobě znáti,
snažil se pomocí petard vynutiti si přístup do přístavu
Leopoldova; dospěl tam o poledni v neděli, 27. května; briga
zakotvila se v ledovec veliký, jenž byl tvrdý a pevný jako skála.

Kapitán, provázen doktorem, Johnsonem a psem svým
Dukem, odebral se na led a dále odtud na zemi. Duk skákal
radostí; od té doby, co poznal kapitána, stal se velmi přítulným
a mírným vystřihuje se pouze některých lidí, jež pán jeho také
nemiloval.

Přístav byl prost ledu, který shání sem obyčejně východní
vítr; krajina vystupujíc náhle ve špičaté hory měla pokryvku
sněhovou rozkošně vlnitou. Dum se světlíkem, jež zřídil James
Ross, nalezaly se tu posud dosti Zachovalé; ale zásoby zdály se
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spleněny od lišek a medvědů, jichž čerstvé stopy byly tu nalezeny;
také lidské ruce přičinily se k tomu zhoubnému účelu ; neboť na
břehu zálivu byly posud zbytky chýší eskimáckých.

Šest hrobů, v nichž odpočívalo šest plavců z lodí Entreprise
a Investigator, bylo lze snadno poznati dle mírného zvýšení půdy;
byly ušetřeny tvory škodlivými, lidmi i zvířaty.

Doktor byl mocně dojat, když vkročil ponejprv na tuto
památnou půdu; nelze zachovati chladné tváře, když srdce jest
rozechvěno, jako tuto při pohledu na zbytky domu, stanů, chýší,
skladů, jež příroda zachová tak správně v těchto chladných
zemích.

„Vizte tento příbytek,“ pravil druhům svým, „jejž nazýval
James Ross svým útočištěm. Kdyby Franklin s lidem svým byl se
dostal až sem, byl by zachráněn býval. Hle tam stroj, zanechaný
tuto, a kamna zřízená na rovině, o která se hřálo mužstvo Prince
Alberta r. 1851; věci zůstaly v témž stavu, tak že by se mysliti
mohlo, že kapitán Kennedy teprve včera opustil tento
pohostinský přístav.

Tu jest chalupa, která jemu a lidem jeho poskytla ochrany
několik dní.

Neboť Kennedy, byv odloučen od své lodi, byl opravdu
zachráněn svým poručíkem Bellotem, jenž vzdoroval zimě
říjnové, by ho vyhledal.“

„Hodný to a řádný důstojník, jejž jsem znal,“ pravil Johnson.
Kdežto doktor hledal s největší horlivostí stopy dřívějšího

přezimování, jal se Hatteras sbírati zásoby a palivo, jichž tu
nalezala se již jen pramalá čásť.

Druhého dne byly dopraveny na loď. Doktor skoumal
krajinu, aniž se vzdaloval příliš od lodi a vykreslil si pohledy
památnější.

Teplota pomalu stoupala; nahromaděný sníh počínal táti.
Doktor učinil úplnou sbírku severního ptactva, jako jsou rackové
rozliční a kajky, kteréž podobají se kachnám obyčejným, majíce

JULES VERNE

114



hrdlo bílé, břicho modré, povrch hlavy modrý, ostatní peří bílé s
nějakými odstíny; mnohé z nich již byly si oškubaly jemné peří na
břiše, jímž vystlaly hnízdo, na němž seděla samice. Doktor viděl
také veliké tuleně, jižto přišli oddechnout si na led, avšak dostati
nemohl žádného.

Na těchto vycházkách svých nalezl kámen označující výšku
vody, na němž vyryto bylo toto znamení:

[E I]
1849

na památku, že tu tehdáž pobyly koráby Entreprise a
Investigator; dorazil dále až k mysu Clarence, k místu onomu, kde
John a James Ross r. 1833 očekávali tak netrpělivě tání ledu.

Země byla poseta kostmi a lebkami zvířat a bylo znáti stopy
obydlí eskymáckých.

Doktor měl v úmyslu v přístavu Leopoldově zříditi pomník
kamenný a do něho vložiti popis o cestě Forwarda a jeho účelu.

Avšak Hatteras se proti tomu opřel rozhodně; nechtěl totiž
zanechati stop, jichž mohl by použiti některý soupeř.

Ačkoli měl důvody rozumné, musil doktor ustoupiti vůli
kapitánově. Shandon káral přísně tuto tvrdošíjnost, poněvadž,
kdyby se Forwardu přihodilo neštěstí nějaké, nebyl by nikdo
mohl mu přispěti ku pomoci.

Hatteras nechtěl připustit těchto důvodů. Večer v pondělí
bylo ukončeno nakládaní věcí na loď, a tu hned pokusil se znovu
prodrati se dále na sever a proraziti ledoviště, ale po nebezpečných
pokusech byl nucen vzdáti se úmyslu toho a vrátit se do kanálu
Regentova; nechtěl na žádný způsob zůstati v přístavu
Leopoldově, který dnes otevřen mohl zítra býti uzavřen
následkem nenadálého posunutí ledovců, jež přihodí se přečasto
v těchto mořích, čehož plavci nemálo se obávají.

Hatteras sice neprozradil svého nepokoje, ale za to jej

PŘÍHODY KAPITÁNA HATTERASA

115



pociťoval tím mocněji v útrobách svých; chtěl jíti k severu a byl
nucen bráti se k jihu; kam by takto byl přišel? měl hledati útulek
až ve Victoria-Harbouru v zálivu Boothii, kde přezimoval 1833
John Ross? zdali by zastihl v tento čas volný průliv Bellotův a
plavě se kolem North-Sommersetu zdali byl by s to vrátit se
průlivem Peelovým?

Anebo měl, jako jeho předchůdcové pobyti zde jako u vězení
několik zim a ztráviti tu svoje zásoby a zmařiti svoje síly?

Tyto starosti probíhaly mu hlavou; avšak musil se k něčemu
odhodlati; obrátil loď a plavil se k jihu.

Kanál prince Regenta má téměř stejnou šířku od přístavu
Leopoldova počínaje až k zálivu Adelaidinu. Forward jel velmi
rychle uprostřed ledu, jsa šťastnější, nežli jeho předchůdci, jižto
potřebovali více nežli měsíce k tomu, by dospěli k tomuto kanálu
i za příznivější doby; pravda jest arci, že ony lodi, vyjma loď Fox,
neměly k potřebě a pomoci své páry, jsouce v šanc vydány
vrtochům větrů nestálých a protivných.

Mužstvo bylo velice spokojeno, že opouští krajiny půlnoční;
zdálo se, že mu není po chuti plán jeti k polu; úmysly Hatterasovy
je polekaly, poněvadž jej znali jakožto muže odvážlivého. Hatteras
hleděl využitkovati každé příležitosti, by se dostal ku předu,
nestaraje se o následky. A zvláště v mořích severních jest dobře
pokročiti, avšak záhodno zachovati postavení svoje a neuváděti se
v nebezpečí pozbyti ho.

Forward uháněl plnou parou, černý jeho kouř označil se v
kotoučích nad lesklými vrcholky ledovců; povětří měnilo se
neustále; suchá zima střídala se rychle s mlhou a sněhem.

Briga, jež nechodila příliš hluboko ve vodě, plížila se podél
břehu západního; Hatteras nechtěl propásti vchodu do průlivu
Bellotova, neboť záliv Boothia nemá k jihu jiného východu, než
málo známou cestu La Fury a ľ Hecla; záliv ten byl tudíž slepou
ulicí v tom případě, kdyby minuli průliv Bellotův nebo kdyby on
byl neschůdným.
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Večerem nalezal se Forward naproti zálivu Elwinovu, jenž
byl znalý dle vysokých a kolmých skal; v úterý ráno uzřeli záliv
Batty, kde 10. září 1851 zakotvil se Prince Albert, aby tu ztrávil
dlouhou zimu. Doktor, opatřen dalekohledem, pozoroval bedlivě
pobřeží. Z tohoto místa vycházely výpravy, jež zjistily útvar
zeměpisný North-Sommersetu. Povětří bylo jasné a proto bylo
možno rozeznali hluboké výmoly, nalezající se kolem zálivu.

Doktor a mistr Johnson byli snad samojediní, jež zajímaly
tyto krajiny.

Hatteras, zabrán stále do svých map, hovořil velmi málo;
mlčelivosť jeho zmáhala se, čím více briga se vracela k jihu;
vycházel často na palubu, na nejvyšší místo, a tam stál, maje ruce
založeny a hledě upřeně v dálku a celé hodiny pozoruje obzor.
Rozkazy jeho, když je dával, byly krátké a drsné. Shandon
zachovával mlčení chladné, zabývaje se sám sebou a nemluvil s
Hatterasem, leč když to služební ohledy požadovaly; James Wall
zůstal oddaným Shandonovi a řídil se v chování svém dle toho.
Ostatní mužstvo vyčkávalo událostí, jsouc odhodláno
využitkovati jich ve prospěch svůj.

Nebylo na lodi stejného smýšlení, výměny myšlének, tak
velice potřebných k provedení záměrů velikých. Hatteras to věděl
dobře.

Toho dne byly viděny dvě velryby, jež uháněly k jihu.
Také spatřen bílý medvěd, jenž pozdraven výstřely několika,

ale bez patrného výsledku. Kapitánovi byla za takovýchto
okolností každá hodina drahá, pročež nedovolil zvíře stíhati.

Ve středu ráno vypluli z kanálu Regentova; za cípem pobřeží
k západu následovalo mocné zakřivení země. Skoumaje mapu
poznal doktor špici Sommerset-House neboli špici Fury.

„Hle, tuto,“ pravil druhovi svému, „zahynul první anglický
koráb, jenž přibyl do těchto moří 1815 při třetí cestě, již podnikl
Parry na pol; loď Fury byla tak poškozena ledem za doby druhého

PŘÍHODY KAPITÁNA HATTERASA

117



přezimování, že mužstvo bylo nuceno ji opustiti a vrátiti se do
Anglie na lépe Zachovalé lodi Hecle.

„Jestiť patrně velikou výhodou míti druhou loď,“ pravil
Johnson; „opatrnosti takové neměli by nikdy opominouti, kdož
plují k severu; ale kapitán Hatteras není člověk ten, jenž by se
zlobil se společníkem!“

„Považujete jej za neopatrného, Johnsone?“ tázal se doktor.
„Já, pane Clawbonny, nesoudím pranic. Vizte na břehu ty

veřeje, na kterých visí posud cáry stanu napolo shnilého.“
„Ano, Johnsone; tuto složil Parry všecky zásoby, jež měl na

lodi své, a neklame-li mne paměť moje, byla střecha domku toho,
zhotovena z plachty lodi La Fury.“

„Od roku 1825 se to asi změnilo.“
„Ne příliš, Johnsone. Roku 1829 nalezl John Ross s lidem

svým útulek, spásu a zdraví v tomto chatrném bydlišti. Roku 1851,
když z Prince Alberta vykonána tam vycházka, stál domek ten
dosud; kapitán Kennedy dal jej opraviti asi přede devíti lety. Bylo
by zajímavo velice podívali se tam, ale Hatteras nemá chuti zdržeti
se.“

„Má pravdu, pane Clawbonny ; jestliže v Anglii čas značí
peníze, znamená tuto spásu, a jeden zanedbaný den, ba jediná
hodina může míti za následek, že přijde na zmar účel cesty. Nechť
jedná tedy dle svého způsobu.“

Během dne 1. června, ve čtvrtek, projel Forward směrem
průsečním záliv, jenž má jméno zálivu Creswellova; od špice Fury
zvyšoval se břeh k severu až vybíhal v hory kolmé na tři sta stop
vysoké; na některých osněžených vrších bylo viděti plochy krásně
hladké, kdežto jiné měly útvary podivně jehlancovité, které
vyčnívaly uprostřed mlhy.

Povětří zmírnilo se toho dne, ale zároveň se také zachmuřilo;
nebylo viděti země; teploměr ukazoval třicet dva stupně (0 Cels.),
ptactvo nějaké poletovalo sem tam; hejna divokých husí letěly k
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severu; mužstvo muselo se z části svléci; doba letní osvědčovala
vliv svůj i v těchto severních krajích.

Večerem plul Forward okolo mysu Garry asi na čtvrť míle
ode břehu v hloubi deseti nebo dvanácti sáhů, odtud pak obrátil
se podél břehu k zálivu Brentfordovu. V této šířce nalezal se
průliv Bellotův, jehož nepozoroval asi John Ross při své výpravě r.
1828; mapy jeho vykazovaly břeh nepřetržitý, jichž zvláštnosti do
podrobna poznamenal a vyjmenoval s velikou pečlivostí.

Z toho lze souditi, že v době skoumání jeho byl přístup k
průlivu úplně uzavřen ledem, tak že nebyln lze rozeznati jej od
země.

Průliv ten nalezl kapitán Kennedy při vycházce v dubnu 1852;
dal mu jméno poručíka Bellota, „náležitý dík,“ pravil, „za výtečné
služby naší výpravě prokázané důstojníkem francouzským.“
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MAGNETICKÝ POL.

Hatteras, přibližuje se k průlivu tomu, pociťoval veliký nepokoj,
mělť se rozhodnouti osud jeho cesty; až dosud vykonal více nežli
předchůdcové, z nichž nej šťastnější, Mac Clintock, potřeboval
patnácte měsíců, nežli se dostal do této krajiny moří polárních;
nezdaří-li se mu projeti průlivem Bellotovým, bude málo nebo nic
vykonáno ; kdyby pak nemohl nezpět touto cestou, byl uzavřen až
do roku příštího.

Proto také nechtěl ponechati jinému práci proskoumati
břeh; vylezl nahoru do koše a ztrávil tam kolik hodin v sobotu
dopoledne.

Mužstvo vědělo předobře, jak se mají věci na lodi, kde
panovalo hluboké mlčení; stroj zmírnil pohyby svoje; Forward
přidržoval se země co nejvíce mohl; břeh byl poset balvany
ledovými, které neroztály ani za leta nejteplejšího; bylo potřebí
oka schopného nalezti průchod uprostřed nich.

Hatteras porovnával mapy svoje a zemi. O polednách
ukázalo se slunce na chvíli; kapitán dal vykonati Shandonem a
Wallem přísné pozorování, jehož výsledek mu byl hlasitě
oznámen.

Byl to hrozný den pro všecky duchy. Ale náhle, okolo druhé
hodiny ozvala se s výše stožáru slova:
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„Mys západně; páru sesíliti.“
Briga poslechla v tu chvíli; obrátila předek svůj k

naznačenému bodu; moře vlnilo se pod ranami šroubu a Forward
uháněl vší parou mezi dvěma proudy ledovými.

Cesta byla nalezena; Hatteras sestoupil na palubu a místo
jeho zaujal ice-master.

„Dobrá, kapitáne,“ pravil doktor, „konečně dostali jsme se
do toho prožluklého průlivu.“

„Ano,“ odvětil Hatteras hlasem sníženým, „ale nestačí jen
vjeti tam, musíme také ven.“

To řka odešel do své kabiny.
„Má pravdu,“ řekl doktor, „jsme tu jako v pasti nemajíce

příliš mnoho místa k pohybování se, a kdybychom musili
přezimovati v této užině mořské! — Nuže! nebudeme prvními,
kterým se přihodilo takovéto dobrodružství, a jestliže jiní si
pomohli z té nesnáze, dovedeme snad také vyprostiti se z té
psoty.“

Doktor se nemýlil. Na témž místě, v zálivu chráněném, jejž
Mac Clintock sám nazval přístavem Kennedyho, přezimoval Fox
roku 1858. V tu chvíli bylo možno poznali vysoký řetěz hor
žulových a příkrý svah obou břehů.

Průliv Bellotův na míli široký a sedmnáct mil dlouhý, s
prouděním šesti až sedmi uzlů, jest vtěsnán mezi pohoří, jehož
výše páčí se na šestnáct set stop; dělí North-Sommerset od
Boothie; lodi v něm nemají mnoho volnosti. Forward plul dále
opatrně, ale pokračoval; v tomto úzkém místě bývají bouřky časté
a briga neušla jich síle a prudkosti.

Na rozkaz kapitána Hatterasa sejmuty plachty i stožáry; přes
to vše nalezala lod veliký odpor; nárazy vln i větru a deště byly
prudké; kouř prchal k východu rychlostí nesmírnou; loď plula
na zdařbůh uprostřed ledů; tlakoměr klesl na dvacet devět palců;
nebylo téměř možno udržeti se na palubě a většina plavců zůstala
v obydlí svém, aby zbytečně nesnášela svízelů.
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Hatteras, Johnson, Shandon zůstali na palubě přes chumelici
sněhu a déšť; dlužno přidati doktora, jenž nevěda co by lepšího
mohl činiti v tu dobu odebral se na palubu; nebylo možno, by
jeden druhého slyšel, sotva že se viděli; každý oddal se dumání.

Hatteras snažil se, by proniknul hustou mlhu zrakem svým,
neboť dle jeho mínění měli o šesté hodině vyjeti z průlivu; východ
veškeren byl uzavřen; Hatteras byl nucen zastaviti se a zakotvil
se pevně v ledovec; celou noc ztrávil v napnutosti a nepokoji
duševním.

Povětří bylo hrozné. Zdálo se každou chvíli, že řetězy
Forwarda se přetrhají; bylo se co báti, že vrch, prudkým větrem
urván od základu, odpluje i s brigou.

Důstojníci byli stále na stráži v nejvyšším rozčilení; k
chumáčům sněhu přidalo se pravé krupobití, jež vichřice sehnala
s plochy ledové; šípy jako jehly hemžily se v povětří.

Teplota zvýšila se značně za této hrozné noci; teploměr
ukazoval padesát sedm stupňů (14° Cels.) a doktor domníval se k
velikému udivení svému, že viděl na jih blesky některé provázené
vzdáleným burácením hromu. Tím zdálo se dotvrzeno svědectví
velrybáře Soresbyho, jenž pozoroval úkaz podobný na
rovnoběžníku pětašedesátém. Kapitán Parry pozoroval r. 1821
podobný zjev meteorologický.

Okolo páté hodiny nastala náhlá změna povětří; teplota
klesla na bod ledu; vítr přeskočil na sever a pak se utišil.

Bylo viděti západní ústí průlivu, avšak úplně zavřené.
Hatteras procházel se pohlížeje dychtivě na břeh jsa v po-
chybnosti, zdaž to opravdový průchod.

Briga zatím hnula se s místa svého a plížila se zvolna
uprostřed ledových proudů, kdežto ledy hřmotně se rozbíjely o
její boky; kry byly tlusté šest až sedm stop; bylo potřebí opatrně se
vyhýbati jich tlaku, neboť kdyby loď jim byla odporovala, mohla
snadno býti vyzdvižena a na stranu vržena.

O polednách mohli pozorovati ponejprv úkaz na slunci, kolo
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totiž a dvě slunce vedlejší; doktor pozoroval zjev ten a změřil
jej důkladně; kruh zevnější byl viditelným pouze v délce třiceti
stupňů s obou stran průměru obzorního; obě podoby sluneční
lišily se značně; barvy, pozorované při kruzích světlových, byly ze
vnitř na venek, červená, lutá, zelená, modrá slabá, konečně bílá
bez patrného omezení na ven.

Doktor vzpomněl si na důmyslnou theorii Tomáše Younga
o těchto meteorech; tento mudřec domnívá se, že ve vzduchu
vznášejí se mraky, jež záležejí z hlatiček ledových; paprsky
sluneční, padající na tyto hlati, lámou se v úhlu šedesáti a
devadesáti stupňů.

Kola mohou se tedy tvořiti pouze, když jest nebe jasné.
Doktorovi zdálo se toto vysvětlení nad míru důmyslným.

Plavci zvyklí v mořích severních považují úkaz ten za
předchůdce hojného sněhu.

Jestliže by se to osvědčilo, nastaly by Forwardu nemalé
obtíže.

Hatteras odhodlal se jeti dále; toho dne a noci následující
nepopřál si pokoje ni okamžik, prohlížeje obzor, vylezaje na
provazové žebříky a hledě všemožně, by se přiblížil k východu z
průlivu.

Avšak ráno musil zastaviti před ledovištěm neproni-
knutelným. Doktor přišel k němu na palubu. Hatteras jej odvedl
s sebou na záď lodi, kde mohli hovořiti volně, aniž by je kdo slyšel.

„Sedíme,“ pravil Hatteras. „Nelze dále.“
„Toť nemožno!“ ozval se doktor.
„Nemožno? Všechen prach na Forwardu nezjedná nám čtvrť

míli cesty.“
„Co tedy počneme?“ řekl doktor.
„Nevím. Prokletý rok tento smutný, jenž počíná za tak

špatných známek.“
„Nuže, kapitáne, musíme-li přezimovali, tedy tak učiníme!

Toto místo jest k tomu vhodné tak jako jiné.“
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„Nepochybně,“ řekl Hatteras hlasem slabým; „avšak nesluší
se přezimovati tím méně v červnu. Přezimování jest nebezpečné
fysicky i mravně. Duch mužstva pokazí se dlouhým odpočinkem
uprostřed opravdových utrpení. Proto jsem chtěl přezimovati
blíže polu.“

„Ano, ale náhoda tomu chtěla, že záliv baffinský jest uzavřen.
“

„Avšak byl otevřen pro jiného,“ zvolal Hatteras živě, „pro
Američana —“

„Vizte, kapitáne,“ pravil doktor přerušiv schvalně řeč svou,
„nemáme dosud 5. června; nezoufejme si tedy; průchod může se
nám náhle otevříti; víte, že led snadno se rozpadá v menší kusy
i za klidného počasí, jakoby odstředivá moc spočívala v hmotě, z
nížto se skládá; možno nám tedy každou hodinu očekávati moře
otevřené.“

„Nuže, vyskytne-li se nějaká cesta, použijeme jí. Jest možno,
že snad průlivem Bellotovým dostaneme se k severu, bud
průlivem Peelovým nebo Mac-Clintockovým a pak —“

„Kapitáne,“ pravil James Wall, jenž právě přiběhl, „led hrozí
nám rozbiti kormidlo.“

„Buďsi,“ odvětil Hatteras, „zkusme to; nejsem pro to, by
odstraněno bylo; chci býti připraven každou hodinu ve dne i v
noci. Pečujte o to, pane Walle, by chráněno bylo dle možnosti
vyhybáním se ledu; avšak na místě svém má zůstati, rozumíte mi.“

„Ale —“ dodal Wall.
„Netrpím žádné poznámky, pane,“ pravil Hatteras přísně.

„Jděte.“
Wall vrátil se na svoje místo.
„Ach!“ zvolal Hatteras v návalu zlosti, „dal bych za to pět

roků života svého, kdybych se nalezal na severu.
Neznám cesty více nebezpečné; aby pak míra nesnází byla

dovršena, nelze spolehati se tuto blízko magnetického polu na
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kompas; jehla se opožďuje nebo šílí a mění každou chvíli směr
svůj.“

„Uznávám,“ řekl doktor, „že to plavba nebezpečná; avšak,
kdož ji podnikli, byli připraveni na to, že nemohou nyní býti
překvapeni.“

„Ab, doktore! mužstvo moje jest velice změněno i viděl jste,
že již i důstojníci dovolují si námitky. Nabídnuté plavcům peněžní
podmínky přiměly je k tomu, že vstoupili do služby; avšak věc ta
má i šereduou stránku, poněvadž po odplutí svém touží nyní tím
více po návratu. Doktore, nenalezám při svém podniku náležité
podpory, a jestliže setkám se; s nezdarem, nestane se to vinou
toho neb onoho plavce, nýbrž nedostatkem dobré vůle některých
důstojníků. — Ah, toho budou zle pykati.“

„Přepínáte, Hatterase.“
„Nepřepínám pranic! Myslíte, že mužstvo jest unaveno

překážkami, jež vyskytují se mi na té cestě? Naopak! Oni doufají,
že přinutí mne vzdáti se úmyslu toho. Proto nereptají také, a
pokud Forward směřuje k jihu, zůstane to tak. Blázni, domnívají
se, že přiblíží se Anglii. Avšak buduli s to dostati se k severu,
uvidíte, jak se věci změní. Avšak přísahám, že žádný tvor živý
neodvrátí mne od mého úmyslu ! Průchod, otvor, kudy by
proklouzla moje briga, kdyby i tu musila nechati měděné kování
svoje, a já si budu vědět radu!“

Přání kapitánovo naplnilo se v jisté míře. Dle prorokování
doktorova nastala k večeru náhlá změna, buď vlivem větru, nebo
proudu, nebo teploty, ledovce rozestupovaly se, Forward směle
vnikl do otvoru rozrážeje svým ocelovým hrotem plovoucí kry;
plavili se celou noc a ve středu okolo šesté hodiny vyjeli z průlivu
Bellotova.

Ale jak zklamán byl a rozčilen Hatteras, když uzřel, že cesta
k severu jest úplně uzavřena! Avšak dovedl se tak ovládati, že
utlumil a zatajil svou nevrlost a jako by byla cesta otevřená i jemu
vhod, nechal Forwarda plouti dotud průlivem Franklinovým;
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nemoha vzhůru průlivem Peelovým odhodlal se objeviti zemi
prince Walesského, by se dostal do kanálu Mac-Clintocka. Avšak
cítil to dobře, že Shandon a Wall měli pravdu a že vědí, jak jeho
naděje byly zklamány.

Šestého června nepřihodilo se nic zvláštního; padal sníh a
tak se naplnila věštba slunečního kola.

Během šestatřiceti hodin plavil se Forward podél klikatého
břehu Boothie, aniž mohl se přiblížiti k zemi prince Walesského ;
Hatteras sesílil páru nešetře uhlí a doufaje posud, že doplní svoje
zásoby na ostrově Beechey; ve čtvrtek dospěl na konec průlivu
Franklinova a zastihl posud cestu k severu nepřístupnou.

Bylo to k zoufání; nemohl již ani nazpět touže cestou; ledové
balvany tlačily se ku předu, i viděl, jak cesta za ním se bez prodlení
zavírá, jako by nikdy nebylo moře volného tam, kudy před
hodinou byl se plavil.

Ale, nejen že Forward nebyl s to bráti se k půlnoci, nemohl
ani na chvíli se zastaviti bez obavy, že bude uzavřen a musil
prchati před ledy, jako loď prchá před bouří.

V pátek, 8. června, přibyl ku břehu Boothie, ku vchodu do
průlivu Jamesa Rossa, jemuž musil se vyhnouti stůj co stůj,
poněvadž měl východ jen k západu a končil přímo u pevniny
americké.

Při skoumání vykonaném v poledne na tomto místě
objeveno, že se nalezají na 70° 5′ 17″ šířky a 96° 46′ 45″ délky; když
doktor poznal tato čísla a zaznamenával je na mapě, nabyl
přesvědčení, že konečně dospěl na pol magnetický, na ono místo,
kde James Ross, synovec Johnův, byl zjistil tento památný bod.

Země byla nízká podél břehu, zdvihajíc se asi na šedesáte,
stop pouze ve vzdálenosti jedné míle od moře.

Bylo potřebí čistiti kotel na Forwardu, pročež kapitán
zakotvil loď při ledovišti a dovolil doktorovi, by s mistrem lodním
zároveň odebrali se na zemi. On pak sám, necitelný vůči všemu,

PŘÍHODY KAPITÁNA HATTERASA

127



co netýkalo se jeho záměrů, uzavřel se ve své kabině a zahloubal
se ve skoumání mapy točnové.

Doktor a jeho druh dostali se snadno na břeh; prvější měl s
sebou kompas, aby pomocí jeho konal zkoušky; chtěl porovnávati
a skoumati práce Jamesa Rossa; vypátral snadno kopec z kamenů
vápenných, jejž byl onen dal udělati; běžel tam a viděl uvnitř skříň
cínovou, v níž uložil James Ross písemní zprávu o svém odkrytí.

Zdálo se, že za třicet roků ni jediná živá bytost nenavštívila
této pusté krajiny.

Magnetická jehla, pohyblivá snadno, zaujala v tomto místě
směr skoro kolmý vlivem magnetismu; střed sily přitažlivé nalezal
se tu na blízku ne-li právě pod samou jehlou.

Doktor konal zkoušku tu s velikou pečlivostí. Poněvadž
James Ross, za příčinou nedostatečných přístrojů, při jehlici své
zpozoroval pouze sklon 89° 59′, bylo patrno, že pravý pol
magnetický nalezá se o jednu minutu dále od toho místa. Doktor
Clawbonny byl šťastnější a nedaleko odtud shledal k největší své
spokojenosti sklon 90 stupňů.

„Tuto jesti vlastně magnetický pol země!“ zvolal dupna.
„Právě tu ?“ tázal se mistr Johnson.
„Zrovna tuto, příteli!“
„Dobrá tedy,“ odvětil mistr lodní, „třeba vzdáti se všeliké

domněnky o hoře nebo hmotě magnetické.“
„Ano, milý Johnsone,“ odpověděl doktor směje se, „toť jsou

domněnky vzniklé z lehkověrnosti! Jak vidíte, není tu ani stopy
hory schopné zadržeti lodi, vyrvati jim železa, kotve a hřeby! Vaše
obuv jest tak volná tuto, jako na kterémkoli jiném bodu
zeměkoule.“

„Ale jak to lze vysvětliti?“
„Nevysvětluje se nic, Johnsone; posud vědění naše nesáhá

tak daleko. Ale co jest jisto, dokázáno matematicky, že pol
magnetický jest tuto, na tomhle místě!“
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„Ah, pane Clawbonny, jak šťastným byl by kapitán, kdyby
totéž mohl říci o polu severním.“

„Řekne to, Johnsone, řekne.“
„Dejž to bůh !“ odvece tento.
Doktor s druhem svým udělali malý pomník na místě onom,

kde provedena byla zkouška, a poněvadž jim bylo dáno znamení,
by se vrátili, odebrali se na loď o páté hodině večer.
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1717

NEŠTĚSTÍ FRANKLINOVO.

Forward sice projel rovným směrem průliv Jamesa Rossa, avšak
ne bez velkého namáhaní; musil použiti pil a petard; mužstvo
unavilo se velmi. Teplota byla na štěstí obstojná, o třicet stupňů
vyšší, nežli když tu byl James Ross v téže době roční. Teploměr
ukazoval třicet čtyry stupně (— 2 Cels.)

V sobotu opluli mys Felixův na severním konci země
Vilémovy, ostrova to prostřední velikosti v moři severním.

Mužstvo doznalo dojmu mocného a bolného pohlížejíc
smutně na ostrov, kolem jehož břehu se ubíralo.

A v skutku, nalézali se poblíž země krále Viléma, jeviště
nejhroznějšího dramata doby novější! několik mil odtud na západ
zahynuly lodi Erebus a Terror.

Plavci Forwarda znali dobře pokusy konané k vypátraní
admirála Franklina i jich výsledky, avšak neznali podrobností
nešťastné příhody té.

Když pak doktor na mapě stopoval běh lodi, přišli někteří z
nich, Bell, Bolton, Simpson k němu a jali se hovořiti s ním. Záhy
přidružili se k nim jiní puzeni zvědavostí ; zatím uháněla briga
plnou parou a silou a zálivy, mysy, špičky břehu mihaly se jim
před očima jako obrovské panorama.

Hatteras procházel se rychlým krokem na zadní části paluby;
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doktor nalezaje se na předu byl obklopen většinou plavců; chápal
zvědavosť jejich v tomto postavení a jak mocný vliv na ně učiní
vypravování to v nynějších okolnostech ; pokračoval tedy v
hovoru s Johnsonem započatém dále takto:

„Znáte, milí přátelé, životopis Franklinův; jako Nelson a
Cook vstoupil na loď za plavčíka; za mládí svého účastnil se
velikých výprav námořských a r. 1845 odhodlal se plouti k severu,
by vyhledal průchod severozápadní ; měl lodi Erebus a Terror, dvě
plavidla osvědčená, jež za velitelství Jamesa Rossa r. 1840 vykonala
cestu na sever. Erebus, na němž byl Franklin, měl sedmdesát
mužů, důstojníků i plavců; kapitánem byl Fitz James, poručíky
Gore, Le Vesconte, mistry lodními Des Voeux, Sargent, Couch,
lékařem Stanley. Terror měl šedesát osm osob, kapitánem byl
Crozier, poručíkové Little Hogdson a Irving, mistři lodní
Horesby a Thomas, lékař Peddie. Můžete čisti v zálivech, na
předhořích, v průlivech, na výběžcích pevniny, v úžinách a na
ostrovech krajin těchto jména většiny těch nešťastníků, z nichž
ani jeden více nevrátil se domů. Celkem sto třicet osm mužů!
Víme, že poslední list svůj psal Franklin na ostrově Disku 12.
července roku 1845. „Doufám,“ píše, „že noci této vypravím se do
průlivu Lancastrova .“ Co se stalo od té doby, kdy opustil záliv u
Diska? Kapitáni lodí velrybářských Princ Walesský a Eutreprise
viděli naposled obě lodi v zálivu mellvilském, od toho pak dne
nebylo o nich ničeho slyšeti. Nicméně můžeme stopovati
Franklina na jeho cestě k západu; plavil se průlivem
Lancastrovým a Barrowovým až dospěl k ostrovu Beechey, kde
ztrávil zimu z r. 1845 na 1846.“

„Ale odkud jsou známy tyto podrobnosti?“ tázal se tesař Bell.
„Tři hroby, které r. 1850 výprava Austinova na ostrově tom

nalezla, to dosvědčují. V nich pohřbeni jsou tři plavci
Franklinovi; dále nalezl poručík Hobson z. lodi Fox listinu,
psanou 25. dubna 1848. Z té dovídáme se, že Erebus a Terror po
onom přezimování plavily se průlivem Wellingtonovým až k
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sedmdesátému sedmému rovnoběžníku ; avšak místo
pokračování na cestě k severu, která bezpochyby nebyla
přístupnou, obrátily se k jihu —“

„A to bylo příčinou jich záhuby!“ ozval se hlas vážný. „Spása
byla na severu.“

Všickni se obrátili. Hatteras, opřen o zábradlí paluby, přišel,
aby pozorování to hrozné mužstvu svému oznámil.

„Nepochybně,“ jal se mluviti doktor dále, „měl Franklin v
úmyslu vrátit se ku břehu americkému; ale na této cestě napadeni
byli hroznými bouřemi a 12. září 1846 uvázly obě lodi uprostřed
ledu několik mil odtud, severozápadně od mysu Felixova; byly
strženy dále ještě až na severo-severo-západní špici Viktorie: sem
hle,“ pravil doktor ukazuje na bod v moři. „Avšak,“ dodal, „lodi
byly opuštěny teprv 22. dubna 1848. Co stalo se během devate-
nácti měsíců? co dělali oni nešťastníci? Nepochybně skoumali
země okolní a zkoušeli vše, by se zachránili, neboť admirál byl muž
rázný! a jestli se to nezdařilo —“

„Toho příčinou jest, že jej zradilo mužstvo,“ pravil Hatteras
hlasem temným.

Plavci netroufali si ni očí pozdvihnouti; slova tato je tížila
velice.

„Zkrátka, osudná listina ta oznamuje nám dále, že sir John
Franklin podlehl útrapám těm 11. června 1847. Sláva jeho
památce!“ pravil doktor smekaje.

Posluchači mlčky následovali jeho příkladu.
„Co stalo se s nešťastníky, když byli ztratili vůdce svého?

Zůstali na lodích a teprve v dubnu 1848 je opustili; ze sto
osmatřiceti zbylo jich sto pět. Třiatřicet jich zahynulo. Kapitán
Crozier a Fitz-James udělali pomník na špici Viktorie a tam uložili
poslední spis. Vizte, přátelé, ubíráme se kolem oné špice. Můžete
posud uzříti zbytky toho pomníku, jenž nalezá se, ať tak dím, na
nejkrajnějším bodu, jehož dostihl John Ross r. 1831! Vizte mys
Jane Franklin! vizte špici Franklin! vizte špici Le Vesconte! vizte
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záliv Erebus, kde nalezena šalupa, sdělaná ze zbytků jedné z lodí a
připevněná na saně. Tam nalezeny lžíce stříbrné, střeliva hojnosť,
šokoláda, čaj, knihy náboženské! Oněch sto pět mužů zbylých,
vedených kapitánem Crozierem, vydalo se na cestu ku Great-
Fish-Riveru! Jak daleko dospěli? Zdaž podařilo se jim dostati se do
zálivu Hudsonova? zdali žijou z nich posud někteří? co stalo se s
nimi po tomto posledním odchodu?“

„Co s nimi se stalo, mohu vám pověděti!“ ozval se Hatteras
hlasem silným. „Ano, pokoušeli se o to, by se dostali k zálivu
Hudsonovu a rozdělili se v několik tlup! Ano, obrátili se k jihu.
Ano, roku 1854 oznamoval doktor Rae listem, že r. 1850 Eskymáci
potkali v zemi krále Viléma tlupu čtyřiceti mužů, kteří lovili
tuleně po ledě, při čemž vlekli s sebou člun, jsouce hubeni,
vysíleni namáhaním a ztrápeni žalem. Později nalezli třicet mrtvol
na pevnině a pět na blízkém ostrově, někteří byli na polo
zahrabáni, jiní leželi tak nepohřbeni, někteří byli pod člunem
obráceným, jiní pod rozbitým stanem, tam ležel důstojník, maje
dalekohled na rameni a pušku nabitou vedle sebe, dále kotlíky
se zbytky hrozného jídla ! Následkem těchto zpráv požádala
admiralita společnost hudsonskou, by vyslala nej schopnější své
jednatele na hrozné to jeviště. Ti sestoupili podél řeky Backu až k
jejímu ústí! Navštívili ostrovy Montreal, Maconochie, špici Ogle.
Ale nikde nic! Všickni oni nešťastníci zahynuli bídnou smrtí,
podlehli utrpení, hladu, snažíce se život svůj zachovati
kanibálským způsobem! Toť osud jich na cestě k jihu pokryté
jejich mrtvolami zohavenými! Nuže, máte chuť bráti se touže
cestou?“

Chvějící se hlas, posuňky vášnivé, zardělý obličej Hatterasův
učinily na lid dojem, jejž nelze vylíčiti. Všickni byli rozčileni
pohledem na osudnou zem záhubnou a volali jedním hlasem:

„K severu, k severu!“
„Dobrá, k severu! spása a sláva jsou tam! na severu! Nebe
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se vyjasňuje, vítr se obrací v náš prospěch! cesta jest volná! tedy
obraťme!“

Plavci spěchali na svoje místa; proudy ledu řídly pomalu;
Forward plul velmi rychle a plnou parou směrem k úžině Mac-
Clintocka.

Hatteras měl pravdu, očekávaje moře otevřené; plul vzhůru
stopuje domnělou cestu Franklinovu podél východního břehu
země prince Walesského, tehdáž dostatečné vyznačené, kdežto
břeh protější posud jest neznám.

Proudy ledu k jihu děly se patrně východními úžinami ;
neboť průliv ten byl úplně volný; Forward proto byl s to nabraditi
čas ztracený; sesílil páru svou tak, že 14. června jel kolem zálivu
Osbornova a bodů nejkrajnějších, kterých se dotekly výpravy r.
1851. Ledu bylo v průlivu sice dosti, ale proto přece nebyl Forward
ohrožen, že by uprostřed jich nenalezl cesty.
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1818

CESTA K SEVERU.

Kázeň a pořádek zavládly opět mezi mužstvem. Práce nepatrné,
jež neunavovaly, konány správně od lidí, jimž k zotavení zbylo
času dosti. Teplota udržovala se nad nulou, jihnutí pak přispívalo
nejvíce k odstranění překážek, jež hrozily plavbě.

Duk stal se přítulným a přilnul přátelsky k doktorovi; byli
spolu dobří velice. Ale jak to bývá v přátelství, že jeden přítel
obětuje se druhému, dlužno vyznati, že tímto druhým nebyl
doktor. Duk s ním mohl činiti, co chtěl. Doktor ho poslouchal,
jako pes pána svého. Duk ostatně osvědčoval se vlídným naproti
většině plavců a důstojníku na palubě; jenom Shandonovi se
vyhýbal, nepochybně z pudu přirozeného; také choval nenávist
velikou proti Penovi a Fokerovi; vztek svůj prozrazoval vrčením,
kdykoli se oni k němu přiblížili. Ti ostatně neopovážili se ublížiti.
psu kapitánovu, „rádci věrnému“, jak říkal Clifton.

Mužstvo zkrátka nabývalo znova důvěry a chovalo se dobře.
„Zdá se mi,“ pravil jednou James Wall Richardu Shandonovi,

„jako by naši lidé byli sobě vzali k srdci řeč kapitánovu; tváří se,
jako by nepochybovali o výsledku.“

„Klamou se,“ odvětil Shandon, „kdyby přemýšleli o svém
postavení, poznali by, že kolísáme z jedné zpozdilosti do druhé.“
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„Avšak,“ odpověděl Wall, „nalezáme se v moři otevřeném;
přicházíme na cesty známé ; nepřepínáte, Shandone ?“

„Zajisté ne, Walle; zlost nebo žárlivost chcete-li, jižto mi
vnuká Hatteras, neučinily mne slepým dosud. Odpovězte mi,
prohlížel jste zásobu uhlí?“

„Ne,“ odpověděl Wall.
„Nuže, jděte dolů a spatříte, jak úžasně mizí naše zásoba. V

zásadě měla býti loď hnána plachtami a šroub měl sloužiti jen
proti proudům anebo větrům protivným. Paliva našeho mělo se
užívati s největší opatrností, neboť kdož může říci, v kterém místě
moře a kolik roků budeme tu zadržáni? Avšak Hatteras, puzen
šílenou touhou jíti ku předu, proniknouti až k polu
nepřístupnému, nepomýšlí více na podrobnosti a nestará se o ně.
At jest vítr jakýkoli, pára žene stále naši loď, a potrvá-li to tak dále,
octneme se záhy v nesnázích ne-li v záhubě.“

„Jest pravda, co říkáte, Shandone? toť věc velmi důležitá.“
„Ano, Walle, důležitá; nejen z ohledu na stroj, který

neprospěje nám bez paliva v době kritické, nýbrž i z ohledu na
přezimování, jež dříve nebo později nám může nastati. Potřebí,
trochu zřetel obrátiti na zimu v zemi, kde často zmrzne rtuť v
teploměru.“

„Ale nemýlím-li se, Shandone, kapitán doufá, že obnoví
svoje zásoby na ostrově Beechey; tam jest asi uhlí veliká hojnost“

„Avšak zdali v těchto mořích může člověk, kam by chtěl,
Walle ? zdaž očekávati může, že nalezne průliv

prostý ledu ? Nedostaneme-li se na ostrov Beechey, co stane
se s námi?“

„Máte pravdu, Shandone; Hatteras zdá se mi neopatrným;
ale proč mu toho nepřipomenete ?“

„Ne, Walle,“ odpověděl Shandon s trpkostí netajenou;
„umínil jsem si mlčeti; nejsem více odpovědným za loď; vyčkám
události; poroučí se mi, já poslouchám a nemám co připomínati.“

„Dovolte, bych vám řekl, že nejednáte správně, Shandone,
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poněvadž se to týká zájmů obecných a poněvadž neopatrnost
kapitánova muže nám všem býti drahou.“

„Kdybych s ním mluvil, Walle, zdali by mne poslechl?“
Wall netroufal si přisvědčiti.
„Snad by vyslechl mužstvo, kdyby se o tom zmínilo.“
„Mužstvo!“ řekl Shandon pokrčiv rameny, „ale, milý Walle,

což jste ho nepozoroval posud ? ono pomýšlí na zcela jiné věci,
nežli na svou spásu; ono ví, že pluje k dvaasedmdesátému stupni
a že má slíbenou čáť tisíc liber, za každý další stupeň výš k severu.“

„Máte pravdu, Shandone,“ odvětil Wall, „kapitán zvolil
nejlepší prostředek, aby si udržel lidi.“

„Ovšem,“ řekl Shandon, „prozatím aspoň.“
„Co tím chcete říci?“
„Chci říci, že když není nebezpečí ani namáhaní, v moři

otevřeném, to ujde; Hatteras je získal penězi; ale co se činí pro
peníze, činí se špatně. Avšak nastanou-li okolnosti nepříznivé,
nebezpečí, bída, nemoci, malomyslnosť, zima, jížto spějeme vstříc
nesmyslně, uvidíte potom, budou-li tito lidé toužiti po premii!“

„Tedy dle vašeho mínění, Shandone, Hatteras nedosáhne
cíle svého?“

,,Ne, Walle, nedosáhne; při podobném podniku potřebí
svornosti a jednomyslnosti mezi náčelníky a sympathie, jížto není
zde. Dodám ještě, že Hatteras jest blázen, jak dosvědčuje minulost
jeho! Nuže, uvidíme! mohou nastati okolnosti takové, že bude
nutno svěřiti velitelství lodi kapitánu méně odvážlivému —“

„Avšak,“ pravil Wall vrtě hlavou, „Hatteras bude míti vždy
na své straně —“

„Bude míti doktora Clawbonnyho,“ vkročil mu do řeči
Shandon, „a ten jest učenec, jenž nemyslí na nic jiného leč na
vody, Johnsona, otroka to discipliny a námořnictví, jenž ani se
nepokusí o to, by přemýšlel. Potom snad jednoho nebo dva muže,
jako je Bell tesař, nejvýš čtyry muže, a na lodi jest nás osmnácte!
Ne, Walle, Hatteras nepožívá důvěry mužstva, což on ví velmi
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dobře, on je láká penězi; použil chytře nehody Franklinovy, by
způsobil obrat v těkavých myslech; ale to nepotrvá dlouho,
uvidíte; a nezdaří-li se mu, by přistal u ostrova Beechey, jest
ztracen!“

„Kdyby mužstvo tušilo —“
„Žádám vás,“ pravil Shandon živě, „byste nikomu neříkal

moje pozorování; však oni sami to poznají. V tuto chvíli ostatně
jest dobře plouti k severu. Ale kdož ví, není-li to, co Hatteras
považuje za postup na sever, vrácením se k jihu? Na konci kanálu
Mac Clintocka jest záliv melvillský a východ odtud v průlivu, jenž
vede do zálivu baffinského. Hatteras nechť si dá pozor ! cesta k
západu jest snadnější nežli k severu.“

Z těchto slov posouditi lze smýšlení Shandonovo a zároveň
že měl kapitán pravdu tušiti v něm zrádce.

Shandon soudil ostatně správně, pokud se týče domněnky,
že příčinou spokojenosti mužstva jest naděje dostati se záhy na
dvaasedmdesátý rovnoběžník.

Lakotnost ovládala i méně zmužilé na lodi. Clifton vypočítal
to přísně pro každého. Vyjímaje kapitána a doktora, jižto nemohli
míti podílu v premii, zbylo na Forwardu šestnácte osob.

Premie činila tisíc liber a to dělá dvaašedesát a půl libry pro
muže za každý stupeň. Kdyby dospěli na pol, činilo by osmnáct
stupňů přejetých pro každého čásť jedenácte set dvacet pět liber,
to jest celé jmění. Blouznění to stálo by tedy kapitána osmnáct
tisíc liber; avšak on byl dosti bohatým, aby zaplatit mohl takovou
procházka na pol.

Lze si snadno vysvětliti, že účty takové ponoukaly lakotnost
mužstva velice, a mnohý přál si uraziti tuto šířku zlatou, jenž
patnáct dní před tím byl by rád se vrátil k jihu.

Forward plul 16. června kolem mysu Aworthu. Hora
Rawlison vyčnívala svými bílými vrcholky vzhůru k nebi; pro
sníh a mlhu zdál se ohromným, poněvadž vzdálenost jeho se
přeceňovala; teplota udržovala se na několika stupních zimy;
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vodotrysky a vodopády z nenadání objevily se po stranách vrchu;
laviny řítily se dolů s lomozem, což podobalo se stálému střílení z
velikých děl.

Ledovce, zahalené v dlouhé bílé pruhy, rozšiřovaly daleko
široko záři nesmírnou.

Severní příroda v zápase s jihnutím poskytovala zraku skvělé
divadlo. Briga plula těsně podél břehu; bylo viděti na některých
chráněných skalách tu a tam vřes, jehož červené kvítky opatrně
vyčnívaly ze sněhu, lišejníky řídké barvy červené a ratolístky
zakrsalé vrby, jež plížily se po zemi.

Konečně 19. června, na pověstném dvaasedmdesátém stnpni
šířky, opluli bod Minto, jenž tvoří jeden z nejkrajnějších cípů
zálivu Ommaneye; briga vplula do zálivu melvillského, jejž Bolton
nazval mořem stříbrným, což poskytlo veselým plavcům látky k
mnohým žertům, kterým se doktor Clawbonny srdečně zasmál.

Přes to že vál dosti silný vítr severovýchodní, jel Forward
dosti snadně, tak že 23. června přerazil 74. stupeň šířky.

Nalezal se uprostřed zálivu melvillského, jenž tvoří jedno z
nejrozsáhlejších moří v těchto krajinách. Po moři tomto plavil se
první kapitán Parry, konaje velikou výpravu r. 1819 a mužstvo jeho
získalo odměnu pěti tisíc liber, jižto byla vláda slíbila.

Clifton spokojil se učiniti poznámku, že získali dva stupně
od sedmdesátého druhého do sedmdesátého čtvrtého ; to činilo
již sto dvacet pět liber na jeho účtu. Avšak připomenuli mu, že
bohatství v těchto zemích nemá ceny, že se za ně ani nemůže
napiti, pročež potřebí vyčkati doby, až by se nalezali v některé
krčmě liverpoolské, by se pobavili a radostí ruce si mnuli.
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