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Jakýsi alný poklebek muèil bledou mlèící tváø Jana
Varjana a odduevòoval ji v cosi mrtvého, kdy pøiel domù
z obvyklé veèerní spoleènosti.
Teskná grimasa, cosi zlobného i bezradného, leelo
na nìm a sklièovalo jej podivnou tísní a nudou: jako by
se choulil pod tím do sebe. Hned jsi poznal, e Varjan jest
z lidí, kteøí nesnáejí vnitøního neladu bez zlého utrpení celé
bytosti; e Varjan jest èlovìk, který miluje øád a trpí disharmonií pøímo tìlesnì, èlovìk, jemu je soulad potøebou nervù, ne-li nìèeho hlubího.
Poslední dny jakýsi trapný roztritý nepokoj jako by jej
pudil i zaráel souèasnì. Spoleènost jej rozlaïovala a odpuzovala od sebe, ale být bez ní také nedovedl: samota
jej drádila jakousi prázdnou mukou, nesmyslnou a bezobsanou.
Shodil v pøedsíni kabát s ramen podivným úlevným pohybem a malièko nachýlen veel do jídelny svou typickou
chùzí, nesnadno povìdìt, zda unavenou nebo zamylenou,
chùzí dandyho, který umìl projít nepozorován ulicí nebo
námìstím.
Otevøel dveøe a pøivøel oèi: vìdìl, e uvidí, co uvidìl,
a lehounký mrazík jím prochvìl: vzpomnìl si mikem pamìtí básníka, citlivého ke vem dojmùm a kultivujícího
je, na podivný støízlivý chlad, který jej zasáhl nedávno
po celonoèní jízdì vlakem, kdy se ráno, nevyspalý, probudil do kalného podzimního dne, zatím co na stropì
nad kalným sklem èadil oharek dohasínajícího knotu a v
oknì rostly z mlhy obludné zdi velkomìsta jako mùra zlého snu.
Zastudilo jej nudou z oklivosti ivotní.

Jeho ena sedìla u stolu nachýlena nad vyívání a tváøila
se udivenì, jakoby vyruena ze snù, jako by teprve nyní si
povimla jeho pøíchodu, aè vìdìl, e byla jetì pøed chvílí
celá jediný sluch napjatý ke dveøím a chytající kadý um
z pøedsínì a ze schodu, a jeho sedmiletá dceruka, nervosní a elegantní pøedèasnou elegancí velkosvìtských dìtí,
jakoby pøedjímajících obrazností ivot, ztuhla náhle nad obrázkovou knihou jakýmsi chladným nepøátelstvím, odstrkujícím jej od sebe a soudícím jej ji.
Hle, její spojenkynì, prolo mu hlavou a zkøivilo jeho ret.
Zaèíná to brzy. Snad do roka budu mít proti sobì dvì. Preparuje ji ji proti mnì.
Tys zde? øekla ena zvysoka jakýmsi úmyslnì bezbarvým a bezobsaným hlasem. Mohlo to býti vecko: prosté
konstatování skuteènosti, i výèitka nebo údiv, uvítání jako
pokárání. Bylo to proneseno zdaleka a drze a prohlíelo si
jej to jako tykadla nesmírného oklivého brouka, s jakousi
omrzelou zvídavostí a pøece nestoudnì. Hnus z této pøetváøky hoøkl mu v ústech.
Zabral ji náhle celou chladnì zlobným pohledem kohosi,
kdo mìøí místo, kam vrazit nù. Ale ona unikla mu ihned
za hradbu,do pózy trpitelské, tím manévrem, který znal a pøíli dobøe; zvedla k nìmu jen své herecky prohnané oèi, které
pravily: Chce mne snad bít! Surovèe! A po pause, s ironickým zábleskem: Jak jsi hnusný, hnusný a do smìnosti !
Podlá! mluvila zase jeho sevøená ústa a zlá poplenìná tváø.
Podlá! Tak ty tedy rozumí boji? Zmije!
Vidìl ji náhle pøed sebou zkaenou drobným zbabìlým
bojem a do morku kostí a zachvìl se pøed ní jako pøed
nákazou. Rychle se obrátil do pracovny.
Jaký hnus! Jaký hnus, mùj Boe, myslil, tento ivot dvou
galejníkù pøikovaných na jedné lavici k jednomu veslu!
A jaký alný boj, boj dvojího hmyzu pod pokrývkou!

Rozchodil se po pokoji.
Jeho stùl stál zde nedotèen. Papíry, rozloené na nìm
jetì od odpolední práce, zabìlely se erem; bylo mu, jako
by ucítil vanout z nich teplý magnetický proud. Vùnì vadnoucích lutých rùí zastraila ve tmì; pøipomnìla mu i vázu,
lehounce a rozkonì nepravidelného tvaru, který ctil jako
znaèku umìlcovu a miloval jako malé dobrodruství svého
hmatu.
Rozkrtl sirku a tie násilnì rozèilení zvolna rozíhal voskovou svíci po svíci na dvou trojramenných saských porculánových svícnech. Byl to kousek podivného luxusu, kterého si dopøával po nìjakém podivínském zákonì, øídícím
jeho bytost nìjak mimo jeho vùli a vìdomí.
Pracoval rád pøi voskových svících: miloval je jako cosi
èistého a cudného. Pøipomínaly mu vùni luk, rozkvetlé lípy
a rozvlnìná pole jetelová, nevyèerpatelnou dobrotu slunce, milostnost pokorné práce, med a vecku sladkost ivotní. Jejich svìtlo rozlinulo se tie, hudebnì skoro pokojem. Vyvolalo mu v mysli ver Goethùv a ten podal ruku jinému, pøíbuznému, veri Swinburneovu. Brzy pøidruil
se k nim tøetí. Bylo mu, jako by vyplnily prostor jeho pracovny skoro hmotnou pøítomností, oèistily jej, prosypaly jej
detìm horkých plamenù. Zdálo se mu, e se elfové nesou mimo duchovým tancem a uzavírají jej svým rejem
od trudu a nudy vnìjího svìta.
Oddychl si zhluboka podivnì pokoøeným vzdechem
a pokusil se pak o nìmý úsmìv jakoby díkem dobrým duchùm této chvíle.
Pøistoupil k oknu a zahledìl se do tmy. Vedlo na øeku,
a ve tmì se mu zdálo, e cítí lichotnou a zrádnou krásu bystrého ivlu jasnìji ne ve dne.
Tiil se, vpíjeje do bolavých nervù nìco z pokojného oddechu noci a vody, podrobuje poplaený, roztøítìný tep

svého srdce krásnému jhu mocného rytmického ivota cizích neosobných mocností. Chtìl, ó jak chtìl ít v souladu
s nimi! Soulad je bezpeènost a útoèitì, cítil vemi svými
nervy, jediné spolehlivé útoèitì zde na svìtì.
Usedl za chvíli a jal se prohlíet pozornì Utamarovo album, od nìho se nikdy neodluèoval, které vozíval s sebou, a jel kamkoli; leelo jetì mezi zavazadly z pøedvèerejí cesty. Zdvíhaje je, vyvolal si v mysli krásnou chladnou horskou vesnici, odkud se pøedvèírem vrátil, zachvácen v pustých polích náhle neodolatelnou nostalgií
po teplém, smyslném velkomìstském soumraku, kdy
se nad rozlitými davy rozehují první bledé roztøepené plameny plynových svítilen... On, èlovìk smyslù a sensitiv,
miloval tuto chvíli. Vèera vidìl divadlo, po nìm se mu
zastesklo a pro nì se vrátil do mìsta døíve, ne pùvodnì myslil, a hle, bylo docela bez kouzla a nudné. Zachvìl
se dokonce jednu vteøinu, vida vude na ulicích pøevykavé oèi a sprosté, zesurovìlé tváøe, nìjak zestraidelnìlé jetì chvílí, kdy vycházely na lup za odpadkem pinavé rozkoe, prázdného tlachu nebo jiného kalného poitku. Proel tìmi larvami s obezøetným kvapem, aby nezavadil o ádnou z nich ani svým rukávem. A s lítostí vzpomínal
své oputìné dìdiny, poloené na nìkolikaramenném horském potoku jako na nìkolikastrunném nástroji, modravých
kopcù nad ní, kde se vaøily v èarodìjných kotlích mlhy
a odkud padaly do údolí hromové bystøiny, líbezných èervánkù, které zduchovòovaly svým poárem tíhu dní
a marnost práce, a nesmírného mrtvého ticha
v oputìných, jakoby vytøetìných polích, prolamovaného jen køídlem havraním... a snail se, vyvolat si pøesnì
v pamìti tón, jakým padala do studánky støíbrná nit lesního praménku, u nìho sedával v pokojném ztraceném
snìní... a klnul svému nevìrnému kejklíøskému srdci, je

jej tolikrát pøelstilo a nezdrelo nikdy rozkoe, kterou mu
slibovalo.
Ponoøil se do svého alba. Dokonalé umìní mìlo nad ním
od dávna moc léèivou: mìl doby, kdy mu staèil pohled
na umìlecký pratyp nebo dokonale vyøeený tvar, aby jej
zladil i nervovì; dovedl jím potlaèit vzmáhající se migrénu.
Oèioval se veèer pohledem na japonský døevoryt nebo
nahlas skandovaným verem Keatsovým nebo vìtou Flaubertovou od prachu dne, od nudy úøední, od trudu spoleèenského; smýval tak své saze, jak øíkal. I dnes zjihl jeho
hnìv, rozplynula se jeho bolest jako sníh ve vodì.
Pøevlékl se v jiný kabát, v nejlepí, který mìl, nebo k práci
se strojil slavnostnìji ne na vycházku a do spoleènosti.
Pøisedl ke stolu, a jeho tváø nabývala zvolna zvlátního
výrazu trpného, ale ne bolestného; dostávala cosi z tváøe
námìsíèníkovy, jakousi blaenou lhostejnost zírajícího; jako
by byla vytrena z polohy nií a pøekládána do nìjaké nové
vyí, svìtelnìjí a teplejí.
Jeho oko bylo cele obráceno ve vnitøní svìt; zdálo se, e
proniká hustými mlhami, probírá se duchovým popelem,
pøízraky mrtvých citù, rozpadlými duhami, které se dávno
sesuly za vemi zapadlými slunci ztracených dní. Svítilo jiným árem, hoøelo jiným ohnìm ne ohnìm této zemì.
Vzpomnìl s nesmírnou nìhou keøe rùí, které vidìl kdysi
v Alpách v polodivokém parku, kde pøecházel ji v les, a je
jako by do své vùnì pøijaly nìco ze svého hoøkého
a divokého sousedství. Bylo pozdì na podzim, a vonìly,
polozmrzlé jetì, kdy je rozehøál paprsek poledního slunce. Jaká síla lásky, øekl si, a slzy se mu draly do oèí.
Vzpomnìl jezera v skotských horách, uzavøeného jako
naplnìný osud, odráejícího ve svém mlèení chlad pøíkrých
skal, jakoby zamrzlého na pokraji a jen ve støedu a pod
povrchem chránícího nìjaký tajemný ivot a ruch. Bylo to

jako zamlèené vyzvání, polibek ustydlý na rtech závanem
èehosi dìsivého, co pøikázalo poslední chvíli mlèení. Jaká
cudnost, øekl si, jaká cudnost!
Vzpomnìl jízdy s mrtvým bratrem, s podivnì milovaným
bratrem, den pøed jeho smrtí, kdy byl jetì hoch. Slyel
v duchu, jak skøípìl øetìz s vìdrem ve studni; slyel teplé
rání divokých, vzpínajících se koní; vidìl, jak se jejich dech
valil do jitøní mlhy spadlé do køivolakých ulic spícího mìsteèka; vidìl rùový tón jejich vzdutých nervosních nozder,
vidìl vodopád vzepjatých a hroutících se údù...
Vecky tyto barvy, zvuky, vùnì, postoje, dávno rozptýlené, rozvanuté a mrtvé, stály náhle pøed ním, hnuly, tyèily
se ivìji, ne kdy byly ivé a pøítomné, silnìjí a mnohem
výraznìjí ne vecko, co jej obklopovalo tuto chvíli hmotnì.
Jiní mrtví li pøed jeho zrakem a hoøeli barvami jímavìjími a tesknìjími ne byly kdy ty, je svítily v zemském slunci. Jejich oèi obracely se k nìmu plny smyslu a rozednìlého pochopení; hlavy jejich byly výmluvnì nachýleny pod
sebranou tíhou mylenky a èasu; rty pootvíraly se jako pøezrálé ovoce pukající vnitøní sladkostí a tlakem volající chvíle; jejich tìla byla poseta hlubokými otevøenými ranami,
ale jejich tváøe byly blaenì daleké, a rozedranou ple napínal tep rychlejího a hlubího ivota.
Otevøel okno. Veliké ticho padalo z mrtvého nebe; podsvìtnì hluboce a tie tekla pod okny øeka; daleké svìtlo
na druhém bøehu sbíralo a podávalo mu vechen smutek
oputìných míst.
Slyel kolem sebe jakoby umìní neviditelných zøídel;
nachýlil instinktivnì hlavu, jako by upíral sluch k jejich hudbì. To splav èasu tak huèí, napadlo ho, èasu, který chce
být vykupován - jinak musí téci od vìènosti do vìènosti...
Ale jak jej vykoupit, mùj Boe, jak jej jen vykoupit...

Namoèil pero, a zvolna slévaly se pod ním krùpìj po krùpìji, váeny pomalou prací nehmotných citlivých vah, tyto
vere:
Jsou louky temnem skropeny, a k tanci pøipraven
jak tucha èehosi a jako zmrzlý sen
se na nich tøese perel rosných povlak støíbrný
a mlný závoj vìsí se ji jedlí na trny.
Je èas jí vyjít, due má, nohama bosýma,
kdy kadý kvìt svou krásu a smrt nai rozjímá,
kdy svìtla jiného ji na vem leí odlesky
a sama tma je ji jen zhaslý oheò nebeský;
kdy plaí duchové se snáí hrobù na kraje
a v srdci hned ji peèe tmy a hrùzy roztaje,
neb v tváø, je poznala, chlad dechne velkých vod
a jasno bude nám, kde hledat odvìký v nich brod.
Dopsal, vznesl tváø od papíru a zadíval se do prázdna
pøed sebe, jen ale za chvíli schýlil ji zase nad svùj rukopis.
Pøeèítal, co napsal, a tváø jeho náhle podivnì se odduevnila a ztrpkla v starý rozpaèitý al, v trapný poklebek, jen
jetì trapnìjí ne døíve. Bylo to, jako by náhle nastal èas
odlivu: pokoj a krása mikem uplynuly; co zbylo, byla jen
hmota, tíha, trud, zklamání, nuda. Tváø Varjanova naráz
zestarala, potemnìla a zvrásèila se.
Èetl znova své vere; rozèarován, vidìl vude mrtvé
prázdno; drze civìla na nìho písmena v støízlivém nyní svìtle voskových svic: ano, to zde byl vosk a to zde byl papír
a inkoust a tohle byla slova a písmena - písmena, která nedávala smyslu. Nerozumìl tomu, co napsal; bylo mu to
nudné, tìké, prázdné a jalové a zdálo se mu nemoným,
aby to pocházelo od nìho... To e byl jeho sen? Tohleto, ta
trapná kopka slov e záøila pøed chvílí nachem a hrála vemi odstíny duhového vidma?... A to e z nìho zbylo? Zdál

se sám sobì podvedeným rybáøem snícím nad prázdnou
sítí; dítìtem, které chtìlo vylovit z vody barevný zázrak
a vyneslo si v dlani trochu bláta a slizu. A cítil se náhle chudým jako nìkdo, kdo vydal vecko své teplo; cítil se starím ne nejstarí starci, které kdy vidìl, starým jako pyramidy; roztøásl jím mráz, zajektal zuby.
Odinul v títivém odporu koneèkem prstù rukopis a povstal; rozchodil se, aby se zahøál.
Barvy pohasly, duchové odletìli: celá bída svìta mìla
zase pøístup k jeho bezbrannému srdci a nalehla na nì
celou svou olovìnou tíí.
Stanul náhle u dveøí lonice, odkud bylo slyet oddech
kohosi spícího. Otevøel opatrnì, veel po pièkách. Neodstrojena leela na loi jeho ena, lehce vychýlena, s rukama
sloenýma pod tváøí; dostávala tím do pózy cosi bezradného, ivoèinì omezeného a tìkého. Kus lidské hmoty
tu leí... prolo mu myslí a naplnilo ji odporem.
Hoøící lampa stála na stole a vrhala plným proudem neúprosné svìtlo na tuto tváø, malichernì starostlivou a zaujatou i ve snu; byla teprve nyní jak náleí malá a úzká, mrtvá
a prázdná. Jsou tváøe, myslil Varjan nachýlen nad ní, které
získávají v klidu a v zapomenutí; tu zde vak pokoj znemoòuje a zabíjí; nemá hlubích pramenù krásy a ivota v sobì,
jest poplatná za troku své ivosti jen znepokojení chvíle...
bez ní by se propadla do nicoty.
A v studu vzpomnìl okamiku, kdy ji uvidìl po prvé, pøed
lety, spící. Jaká straná vìc, cítil tehdy po prvé, zadívat
se na spícího èlovìka sobì blízkého! Miluje-li jej, je to polovièní vrada tvé lásky. Cítí tu: já a ty - na vìky nesluèitelní - na vìky cosi jiného, rozdílného, toto záhadné neproniknutelné já, a ono záhadné neproniknutelné ty. Víc ne
divoká hluboká voda teèe mezi nimi, nebo není mostu,
který by bylo mono vrhnout z jednoho území na druhé.

Dlouho hledìl na ni Varjan zblízka, pak zdvihl hlavu jakoby poplaen, jako pøistiený pøi nìèem nedovoleném,
v nìjakém podivném zahanbení. Zde pøed ním leela tedy
jeho ena, stranou jeho dítì - stál nad nimi a nemohl pochopit, jak se dostal k této enì a k tomuto dítìti. Musilo
se to stát jen jakýmsi nedopatøením, cítil, nedohlednu tím,
neopatrností, jako jiný chytí chøipku nebo jiný neduh - tak
asi, ano, tak, opakoval si. A rozpomínal se jasnì na dobu,
pøed osmi lety, kdy se to stalo. Ano, tehdy se soustøedil
právì celý na své dílo, kterým chtìl dokázat sám sobì nìco,
na èem mu záleelo; ano tehdy, kdy nemìl smyslu pro nic
jiného, stalo se to. Právì tehdy dostalo se mu pomìrnì
vysokého postavení úøedního, v nìm bylo jaksi samozøejmé a sluné, e se mladí lidé ení: vichni jeho pøedchùdcové se v nìm oenili, i od nìho se èekalo, e se oení.
Nu, a on se tedy oenil; provedl to jako pøimìøený spoleèenský úkon, roztritì a po váhání dosti dlouhém.
Ale vlastní pøíèina neastné enitby byla hloub a Varjan
cítil ji v tu chvíli jen neurèitì: byla v jeho erotickém talentu.
Lidé s erotickým talentem bývají velmi netalentovaní k enitbì, a buï se neení nebo se ení patnì a ledabyle.
Varjan byl èlovìk zvlátní - jak to øíci? nu ano riskujme to
- èistotnosti pojmové: liil velmi pøesnì a urèitì mezi manelstvím a láskou. Jako by to byla dvojí oblast nepøekroèitelnými horami od sebe oddìlená, která se nesmí mísit,
ponìvad nesmí splynout. První byl svìt právní a spoleèenský, druhý byl svìt nervù, citù, due, samotáøského já. Tuto
pojmovou èistotnost cítil sám i jako svou pøednost a privilej
pøed druhými, i jako svùj osud: v jeho nitru, cítil, byla taena nìjakou stranou rukou démantným rydlem vlasovì
ostrá èára, pøekroèitelná mu jen za cenu smrti. Lidem jinak ustrojeným, kteøí této èáry neznali a chtìli jej pøinutit,
aby ji i on pøehlíel, byl odpùrcem na nù: znásilòovali jej

v jeho nejvlastnìjím, ohroovali jeho bytost v samých koøenech. Byli to nepøátelé, hùø: byli to barbaøi...
Miloval eny, alespoò na chvíli a nìkteré, a mnohem více
en a déle milovalo i Varjana, ale od samého poèátku bylo
vyjednáno, e si nikdy nevezme eny, ji miluje a která miluje jeho. Bylo mu to stejnì nemyslitelné jako pøedstava,
e by mohl psát své vere tým perem, tým jazykem, tým
inkoustem, jakými vyøizoval úøední akta ve svém départementu; e by mohl jít v noèním prádle na ples.
Tento èlovìk byl dvojitý a sám to cítil dost urèitì, nìkdy
jako utrpení, ale jindy a èastìji jako privilegium a pøíèinu
k pýe ve svìtì pøíli prostých: a kdyby byl i mohl, nechtìl
by být ani jiný: miloval svùj duevní typ silnou sebeláskou,
jakou se milují osudnì a nutnì vichni umìlci i ti, kteøí mají
v programu altruismus.
Varjan stál nyní prostøed lonice a nevzpomínal ji: lehla
mu zatím na nervy tíha skuteènosti a pøítomnosti, pøed
ní by tak rád prchl, ale køídel nebylo, cítil, a nohy nestaèily.
Stál zde vlastnì na spoleèném bojiti: zde se vradili urputnou, drobnou, hmyzí válkou, která je kazila a èinila malými a podlými. Zde byla jejich loe: stávalo se v poslední
dobì èastìji a èastìji, e leeli na nich ve tmì a mlèeli zlým
mlèením a vìdìli druh o druhu a jeho zlém vraedném mlèení. V tìch chvílích vymlèívali druh druhu urputnou nenávistí zlý nezniknutelný osud; v tìch chvílích vrhaly se jejich
nejskrytìjí mylenky na sebe a potíraly se, vradily se,
znesvìcovaly se do kadé patnosti. Zde spojila je nìkdy
na minutu smyslnost, aby je pak na míle od sebe odhodila
nenávist vystupòovaná hnusem.
A odtud vstávali ráno s kalným zrakem a potácivì, jako
by se byli zpili z blínové èíe své zloby a své zrady, tupí
a otrávení.

Proè mne jen nedojala, tázal se nyní Varjan sebe samého v zamylení, kdy jsem patøil pøed chvílí v její tváø?
Mohlo by snad být jetì vecko dobøe, ale poznav livost
této nadìje dodal po pause: Nemìla nikdy nade mnou
ani ment moci: ani okouzlit, ani dojmout na vteøinu mne
nedovedla.
Cítil, e jest pozdì, hluboko v noci. Popùlnoc padala
s vysokého nebe; zmuèené nervy slyely bít na støechu tìký
dé èasu, srdce vzdálenou ozvìnu jeho dutého proudu.
Varjan pohnul sebou v rozpacích.
Jednu chvíli chtìl se vrátit jetì k práci ale mylenka
na vystydlý rukopis dotkla se ho znechucením a odporem.
Zachvìl se. Co tam? Bylo mu stydno jako po poráce, trapno jako po uráce.
Pokrèil s podivným rozpakem rameny a zhasl pak lampu.
Zdálo se mu, e se mu ve tmì ulevilo.
Odstrojil se a ulehl rychle, s jakýmsi chvatem, nepøimìøeným situaci, s chvatem nemístnì dùleitým, který jako by
se nemohl doèkat nejrychlejího otupení a sebezapomenutí.
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Varjan sedìl v polotmì bøeznového podveèera, salonnì
obleèen, ve své pracovnì.
Nerozehl úmyslnì svìtla.
Sedìl na pohovce zhroucený, s hlavou pokleslou a zaboøenou do límce, jak sedávají vyèerpaní lidé, jich celodenní napìtí povolilo, trpný jako kus hmoty vrené sem divokým nìjakým proudem, který zatím odtekl.
Rostoucí mìsíc leel zbloudile na nebi jako kalný ledový
krystal odtrený od bùhvíjakého celku, zanesený sem nebo
zapomenutý zde neznámo kým a proè, a chvílemi se zdá-

lo, e alnì taje v roztrhaných teplých mracích, tekoucích
pøes nìj. Spoutìl pokoj do ticha hlubího ne jindy, jako
by jej kladl na dno vod, a prosíval e své ohromné výe
slabounký popraek sivého svìtla na podlahu.
Varjan zapadlý do temného kouta, s nìèím troseènicky
tupým v gestu i v drení tìla, hledìl upjatì prázdnýma oèima na ètverce, je pokládala mìsíèná vodová záøe na koberec. Sedìl nepohnutì, vpíjeje do sebe ticho jako hmotné ovzduí; cosi znepokojeného jako by leelo ve vzduchu;
obèas sprchl plátek nebo dva z vadnoucí rùe a pøipomnìly
jako skanulé kapky vodních hodin èas, který plyne a plyne;
chvílemi zastrailo lehounkým duchovním zapraskáním
v nábytku, a srdce Varjanovo bùhví proè se rozbuilo.
Nemohl psát v poslední dobì. Mnoho vìcí ho trýznilo, ale
ádná urèitá; konec koncù, byla to jen pouhá nálada, co jej
sklièovalo, jen nìjaká hypochondrie, jakoby pochyby
o smyslu a úèelu toho, co posud dìlal. Sedával nyní èasto
ve tmì a probíral se vzpomínkami. Pøemítal je jako mapy
plné starých skizz, vybíral jednotlivé listy z nich a poutìl je
zase s omrzelou nedbalostí do desek, opakuje si: Ano, té
zde úil jsem ji tøikrát - a oné tam ètyøikrát.
Pøebíral se myslí jako starým zapráeným a vybrakovaným skladitìm. Vecko v ní strailo ztrouchnivìlinou: vecky obrazy byly zaloutlé, vecky dojmy mdlé a vybledlé,
vecky city zetlelé. Vecko ji øekl a vyèerpal, zdávalo
se mu chvílemi, vecko vyssál, veho zuil s trapnou úsporností. Snail se rozpomenout se na zhaslá léta, kdy sváel
po prvé svou eò v radostném vzruení - ale nepodaøilo
se mu to. Nemohl rozehnout ani v pøedstavì, ani ve vzpomínce sluncí, která nad ním tehdy stála a hoøela; a marnost
tohoto pokusu roztruchlila jej jako zesílená jistota, e
se propadlo do tmy víc ne jen minulý èas. Jen podivná
slabá straidelná svìtýlka, jakési tøepetavé bludièky vìt-

rem zmítané, tanèila pamìtí a nesla se nad nìèím, èeho
nedovedla ji ani dostateènì osvìtlit, aby to vrátila lítostné
vzpomínce nebo celé vánivé touze.
Stojím na nìjakém tøasavisku a propadám se hloub
a hloub, letìlo mu myslí.
Jsem vystydlý a nemohoucí, øíkal si. Naplòuje se na mnì
pøedèasnì kletba stáøí. Napodobím nejalnìjím napodobením: napodobím sebe. Opakuji se. Vracím se. Chytøe
a s rozmyslem studuji dnes vecka naivní gesta svého mládí, vypoèítávám a sestrojuji vecky chvíle své minulé uprchlé
milosti; a snaím se je padìlat. A tváøím se, jako by to bylo
moné!
Varjanovi se zdálo ji delí èas, e jeho umìní vadne, e
schne celý od koøenù, ranìný nìjakou temnou ranou, otrávený záhadným jedem. A nezdálo se mu to - pouze mìl
toho jistotu, jistotu jako nièeho jiného pod sluncem, jedinou jistotu, první jistotu, kterou mu pøinesl celý jeho posavadní ivot, tak kolísavý, promìnlivý, pochybný a sporný
ve vem.
Vecko posud v ivotì jeho se pohybovalo, kolísalo,
mìnilo tvar i barvu podle chvíle a místa, odkud se díval; to
jediné a první stálo, stálo pevnì a bezespornì, a hledìl
odkudkoli a kdykoli. Jediná jistota, které se doil! První
opravdová koøist jeho ivota! Ale stála opravdu za to, zaklebil se sám nad sebou.
Údiv z toho byl první chvíli tak silný, e pøeznìl na okamik i hrùzu a bolest. Bylo to jako rána rozeklaná právì
vreným kopím; cosi, o èem se nedalo pochybovat, jako
nemùe pochybovat o bolesti a smrti. Tedy, hle, jest pøece cosi jistého a bezpeèného; nevìøil jsem tomu posud.
Jest pøece... ale zdá se to jen zmar a smrt.
Vìdìl nyní o své bídì tak jistì, vude a neustále, jako
vìdìl vude a neustále, e teèe èas; vìdìl to èímsi jiným

ne pamìti nebo rozumem: byl si jist, e by to vìdìl, i kdyby zapomnìl veho ostatního.
Ano, èas teèe a jak teèe, já vysychám. Ano, souvisí to:
on teèe a já vysychám! Jako by vytékal ze mne, jako by
se ivil ze mne! On teèe a já vysychám; a obojí souvisí spolu
nìjak podivnì dùvìrnì, snad zákonnì. Tak jest tomu
a nejinak.
První dobu, kdy to poznal, psal jako jindy. Psal z pýchy,
která se chtìla pøelstít, psal ze vzdoru, kterým chtìl udolat
hrùzu? Psal ze setrvaènosti?
Mìl chvíle, kdy si namlouval, kdy se snail namluvit si, e
není rozdílu mezi vèerejkem a dnekem. Ale nepodaøilo
se mu to ani na minutu: rozdíl tu byl, nedal se zalhat, dovedl se prodrat a vnutit. Jeho rozum, bystøený a vzdìlávaný
dlouhou prací, nedal se oklamat: drobné, ale jasné zimní
slunce polévalo svou studenou, nìmì posmìnou záøí ledovou pou jeho due. Nejmení trhlinka v ní mu neula!
Nejmení skvrnu dovedl nalézt a vyzdvihnout! Byl tu vìru
spolehlivý dìlník ten jeho rozum. Nástroj obdivuhodný, nad
pomylení dùmyslnì konstruovaný a vìrnì pracující; neomylný jako vìdecký mikroskop. Na ten bylo opravdu spolehnutí! Na ten mohl být opravdu hrdý!
alná a bledá svítilnièko mého rozumu, øíkával si pozdìji Varjan, cestu k spáse ukázat a osvìtlit jsi mi nedovedla; za to staèí aspoò, abys mi ukázala zøíceniny mého
srdce a mého talentu, pokraj èerné propasti, nad ní stojím a do ní se zítra zøítím. I za to díky! A nevìdìl, klnout-li
svému rozumu nebo být-li mu vdìèen; byl to konec koncù
poslední jeho talent, který mu zbýval - poslední talent i poslední pýcha: e znal svou bídu. Tedy pøece výsada, zaklíbil se hoøce.
S jeho vìty sprchala záøe a lesk, tak se mu aspoò zdálo,
jako sprchává na podzim listí s korun stromových; její tep-

lo stydlo a se vytrácelo; magnetický oblak, proudící z ní
druhdy a zavìený nad ní, zdvihl se jednoho dne a uplynul.
Jeho slovník chudl; jeho obrazy se sesychaly; rozlohy moností, které se kdysi kypøily za jeho vìtami hustými modrými stíny, se svratily v nìco alnì jednomyslného
a chudého, v úzkou vozovou kolejnici v pusté podzimkové
pláni.
Nechápal pøíèin své bídy, nedovedl si vyloit jejího vzniku; vecko, co vìdìl, bylo jen, e jest, e jest víc ne vecko ostatní.
Stávalo se, e pøila slova, slova zdánlivì jako jindy
a slibovala mnoho, slibovala vecko, jako jindy - ale nezdrela svých slibù: kdy je napsal, vidìl se podvedeným.
Napsáním ztratila vecko kouzlo, cestou na papír zchudla.
Nesmìl ani pomyslit, jak mu druhdy vìrnì a spolehlivì slouila; a zdálo se mu, e padá nyní vzpourou a spiknutím tých
slov, která mu druhdy vybojovávala vítìzství.
Znenávidìl si vecko, èím se druhdy opíjel; prchal pøed
tím, co døív vyhledával; vinil ze svého úpadku vìci, jimi
se obklopoval, lidi, s nimi se stýkal; a mìl smìné chvíle,
kdy div se necítil obìtí svého bytového zaøízení.
Jindy miloval procházky hlavními tøídami veèer nebo
v noci, kdy se tyèily do tmy mátohy obrovských budov, íhané pestrými pohyblivými svìtly, a záøe vrhaná reflektory
do mlh zdála se splývat s výdechem lidí v zcela zvlátní
a nové ovzduí; kdy velkomìsto vøelo horeèkou umìle buzenou a nabývalo a nìèeho straidelného tímto vystupòovaným ivotem svého mechanismu; kdy nìkterými ulicemi, zdálo se Varjanovi, jako by se nesla lehká pára rozlitého vína smíená s vùní rùí a fialek a opíjela podivnì
smutným a smyslným opojením nahé enské pleti. Jindy
dovedl dlouho naslouchat pøíboji lidstva a snail
se vyposlouchat z nìho tisíc hlasù, tisíc utonulých výkøikù;

tisíc zajatých písní, které nemohly vzletìt a touily
po vykoupení. Nyní mu byl tento hluk odporný; protivil se mu
oklivostí a hmotnou; prchal z nìho do pustých tmavých
ulièek, kde v starých osleplých lucernách kalnì hoøely drobné plynové plameny jakoby na dnì morových studní.
Jindy miloval dlouhé stoly, pokryté snìhobílými ubrusy,
tøpytící se støíbrem a køiálem, pøetíené ovocem a prostøíknuté kvìtinami, osazené enami o krvavých rtech a vlhkých, umìle zvelièených oèích - nyní rád by se byl druil
k pinavé spoleènosti otrhancù z velkomìstské spodiny,
a zlobil se na sebe, e toho v rozhodnou chvíli nedovedl,
odpuzen odporem k neèistotì jako èlovìk, jemu se hygiena stala druhou pøirozeností.
Prokletá potøeba èistého prádla, mýdla a kartáèe! Jak
odvádí èlovìka od ivota, jak mu pøekáí! Byl jsem jako
sleèinka z pensionátu, která chce èíst jen romány z dobré
spoleènosti, jen o ulechtilých charakterech, to jest o pánech s tvrdì vyehlenou náprsenkou a interesantním úèesem! A ovem: postøíkané voòavkou! Ach, jak je nudna ta
dobrá spoleènost! Jak je nudna! Jako lyrická kníka, odmìnìná akademickou cenou, v plátìné vazbì a se zlatou
oøízkou. Naplít na ni! Naplít na vecko.
Hledal oklivost a drsnost, bolest, vøedy, rány; kus poctivého sivého chleba.
Jen zde je síla, jen zde charakter. Jsem pøesycen zvìtralou krásou od cukráøe; chce se mi trpkosti, pelyòku, luèi. Kde vzít, Boe, dojmù tak silných, aby mnou otøásly, aby
mne vybouøily? opakoval si, rozhlíeje se tesknì kolem
sebe, pøelétaje zrakem znojnou letní oblohu svého osudu,
pátraje, neukazuje-li se nìkde na ní slib mráèku, nesoucího blesky, pøedpovìï bouøe.
Kde jest ostruha mému uspalému mdlému srdci, kde
biè mým otupìlým nervùm? Pøej mi jich, Boe, pøej mi jich!

stávalo se jeho modlitbou. Vezmi osten a bodej, bodej!
Vezmi rydlo a ryj, ryj jím hluboko, pøeorej mne celého ohnivým pluhem! Raò mé srdce obrodnou ranou; zryj je bleskem jako zrývá snìtivý strom, oehni je svým ohnìm, snad
se zazelená jetì, snad se zachvìje na nìm jetì v jarním
vìtru listí, vypuèelé v stopách tvého oèistného hnìvu,
vzrostlé v brázdách, vyoraných tvou svatou rukou! Zkypøi
úhor, dej vytrysknout ukrytým silám, spí-li zajaty jetì kde
ve mnì. Otevøi mé zasuté prameny!
Ale nebylo odpovìdi jeho modlitbì v jeho srdci, v jeho
nadìji; nebylo jí ozvìny; hlue vstala, hlue zapadla.
A on sám odplíil se od ní za chvíli v studu jako
od nìèeho zbyteèného a smìného, co jej usvìdèovalo a zahanbovalo.
Hle, jak jsem zeslábl! Té poetilosti, té slabomyslnosti!
Jakého jiného dùkazu mého úplného ztroskotání je mi jetì tøeba? Co nevím, e básnická tvorba jako vecko
v dnením svìtì jest vìci hygieny, vìcí mechaniky sil, vìci
hospodárnosti, úvahy a výpoètu? Jsem unavený; zesláblý,
vyèerpaný, to jest vecko; srdce bije lenivì, krev zvolna
teèe; a z moèálù vstávají mlhy a páry, zimnice a nespavost;
a ty plodí patné nálady a hypochondrii. To, a nic víc. Mìl
bych se léèit, opatøit si pøítok nových sil a áv, a hlavnì:
nemyslit na to, nerozrývat se tím zbyteènì znova a znova,
nezeslabovat se jetì víc! Snad by mnì pomohla lehká,
výivná strava, nìjaké nové víno, zmìna vzduchu, pobyt
ve vysoké poloze, koupele v moøi a hlavnì nový, lehký,
neobtíený smyslný ivot: pomìr k mladé, zvíøecky sladké
a nemyslivé enì astného erotického temperamentu.
Takových a nejiných en je tøeba nám umìlcùm, tvorùm
vysueným hloubáním, vystydlým v psychologických laboratoøích, utýraným vìèným sebepozorováním a sebeexperimentováním... Hle, to jest vecko, a nic víc.

Ale tázal-li se sebe: Stárnu? Churavím?, musil si odpovìdìti: Ne. Necítil se nemocným, necítil se vùbec zmìnìným ani ve své tìlesné, ani ve své nervové oblasti...; vecko bylo jako jindy, jako døív, jako pøedtím. Vecko, co
se dalo vyetøit a zjistit rozumem, bylo stejné; nezmìnilo
se nic ani v svìtì hmotném, ani v svìtì rozumovém.
A pøece bída jeho byla; vidìl, e jest oloupen o nejvzácnìjí
kvìt své síly, o nìjaký nejjemnìjí orgán, kterého nemìli
jiní lidé a jen proto snad nemìl jména. Ale byl pøes to, byl
pøes to, byl právì proto, a jak mocnì a plnì byl - a nyní ho
není!
A stál znova tam, odkud vyel.
Nebylo jiného výkladu jeho bídì, ne kolik ho dávala prostá slova e zpustl a seel vnitønì. To bylo sice hodnì populární a obrazné, ale vystihovalo pøesto vìc pøesnìji ne
nìjaká vìdeètìjí formulace. Podivno, nakonec pochopil
Varjan, e se to dá jasnì vyslovit jen náboenským jazykem: byla milost, a není jí. Milost odstoupila od nìho - tak
tomu bylo. Jakási èerná snìtivá rána zasáhla jeho dui,
samu dui jeho due; rána neviditelná právì jako nepochopitelná. Pøi zdravém tìle a duchu odumøela v nìm due,
její vnitøní radost a plnost: byl odsvìcen, neznámo kým a jak
a proè, sám støed, sama svatynì jeho vnitøního ivota.
A nemìlo to ádných pøíèin vnìjích a vùbec ádných pøíèin, které se dají vystihnout, opsat a svést v pojmy. Milost
jest právì milost a ne spravedlnost a není vázána nièím
z prùmìrné a bìné logiky viny a trestu - tak to pochopil
posléze Varjan po stopách nìkterých starých myslitelù
náboenských.
Nejstranìjí pøi tom bylo, e toho nemohl s nikým sdìlit,
e se nemohl s nikým podìlit o své hoøe: nikdo by ho byl
nepochopil, nikdo by mu byl neporozumìl, i kdyby byl vyslechl jeho sloitou pøi a do konce. Byl by si mohl poalo-

vat snad nìkterému subtilnímu nebo serafickému doktorovi støedovìkému, rozpadlému dnes v prach a popel
pod dladicemi nìjakého starého chrámu, ten by ho byl
pochopil a nebyl by se mu vysmál - ale z vrstevníkù nikomu. Kadému z nich byl by ílencem a v nejlepím pøípadì
odpovìdìli by mu obírným tlachem neurologickým nebo
psychiatrickým ve vìdeckém argonì, nic nevysvìtlujícím.
A cítil, e právì taková ztráta jako jeho, ztráta, které není
ani jména ani pojmu u ostatních, jest ztrátou nejstranìjí,
ztrátou ve vlastním smyslu tohoto zoufalého, nepochopitelného a prokletého slova.
A jiná hrùza: jeho ostatní ivot plynul pøi tom obvyklou pøedepsanou drahou jako jindy - a víc: byly chvíle, kdy se mu
zdálo, e jeví snahu scelit se nad jeho ranou, zajizvit ji, srùsti
pøes ni, pøejít pøes ni, jak se øíká, k dennímu poøádku. Podlý, zbabìlý ivote! vykøikoval pak Varjan a bránil se vemi
silami pouhé pøedstavì nìèeho takového. Mým lechtictvím jest dnes vìdomí mé ztráty, jako jím bylo vèera to nepojmenovatelné, co jest dnes ztraceno; zapomenu-li
a smíøím-li se kdy s ní, veta po mnì!
Ale ivot plynul a podemílal jej. Chodil do kanceláøe, pracoval tam, smál se a bavil se tam, procházel se, èetl noviny, mluvil zbyteènosti, dìlal plané vtipy, ertoval i zlobil se,
býval mrzutý i roztritý, psal dokonce vere, tiskl je, byl chválen a pomlouván, bylo mu závidìno, veèeøíval ve spoleènosti jiných sytých a nudících se lidí jako byl sám, pil bez
íznì, jedl bez hladu, chodil spát s tìlem prací nezmoøeným a po odpoèinku nedychtícím, intrikoval a zapøádal
pomìry se enami, miloval bez lásky a alnil bez alu a bez
hoøe... vecko jako døíve, jene nyní se na vteøinu zastavil,
zdvihl hlavu, zahledìl se do prázdna pøed sebou... a konal
to pak vecko jaksi uvìdomìleji; nìjak zúmyslnì
a vyzývavì, jako by chtìl nìco maskovat nebo pøehluit...

pøehluit cosi, øekl si jednou s jasnovidnou ironií, co naprosto netropí hluku: to podivné mrtvé ticho v sobì...
ivot mne nese jako voda leklou rybu, zdávalo se mu
chvílemi: vecko bylo, tak mechanické, tak automatické,
lo vpøed tak tie a hladce, a se mu to stávalo snem
a pøeludem. Byly okamiky, kdy jako by byl èistým divákem v svém vlastním dramatì, cizím skoro, pozorným divákem, citovì nezúèastnìným.
Jen v noci, byl-li sám, nemohl-li spát, pøepadalo jej zoufalství; pøiplíilo se tie jako studená mlha a prosáklo celou jeho bytost. Podivná vìc: i to jeho zoufalství bylo nìjaké sluné, diskretní jako on celý, nemilovalo velikých gest
ani velikých slov; milovalo edivý vycházkový oblek a suchý vtip.
V takové chvíli mìl podivný nápad.
Jak abych vydal knihu, knihu svých nynìjích vìcí? Knihu vymetené zásuvky? Knihu svého poklesu a úpadku, své
dnení bídy? Rozpoznají to snad, vrhnou se na mne a ubijí
mne. Vyenou mne s jevitì a bude konec té hloupé livé
komedii, kterou hraji se sebezapøením bùhví proè... patrnì proto, e jsem tvor setrvaèný; zvykové zvíøe... Bude konec ví oklivosti. Nastane konec, k nìmu nemám sám
odvahy, protoe jsem marnivý jako zkaená ena a zbabìlý jako kletìnec.
A brzy vyla jeho kniha.
Bylo na jaøe, Varjan si vzal dovolenou v úøadì a odjel
na venek do své milé podhorské vsi.
Bylo ráno, leel na zahradì v trávì v plném slunci, jako
by se chtìl dát jim prostoupit celý, jako by chtìl dát rozplynout se v nìm své èerné bídì, trávící jej z nitra, své nehmotné snìtivinì nebo rakovinì.
Leel, a vecko bylo svìtlo kolem nìho i v nìm, a
na záhadný èerný mrtvý bod tam uvnitø. Ptáci opilí sluncem

míhali se s vìtve na vìtev a vykøikovali radost své lehké
krve a svého tìla astnì organisovaného s nejmení tíhou hmoty, o málo nií jen ne zhmotnìný sen milostné
chvíle. Vysokou travou potácely se vèely, zachvívajíce jejími stébly a rozhoupávajíce do zvlátních nervosních kyvù
kvìtinové koruny, do nich vnikaly. Tisíc nití pøedlo se neustále milostnì mezi vìcmi, a nebe hovoøilo se zemí a slunce s keøi a stromy zlaskavìlým vzduchem. A vibrace svìtelná i odhmotòovala i vázala vecko velikým slavným akordem, jakýmsi nejlehèím nadvzduným zákonem, pod ním
bylo sladko íti... a snad i umírati; aspoò tomu, kdo je èist
a bez viny, pomyslil si Varjan.
Jeho nervy pily laènì toto svìtelné ticho jako zoraná zemì
lehký dé.
Chvílemi dolehlo k nìmu vzdálené zastenáni pluhu,
a Varjan si pomyslil: Jaké tìstí zrývat takto laskavou plodnou zemi a nepøevracet svých neplodných mylenek, nepøehrabovat se v popelu a struskách dávno strávených!
Veèer vidí dílo svého dne a svých rukou; leí pøed tebou
jako na dlani, ani jedné hroudy ti není mono z nìho oddisputovat, a vrací se pokojný a vyrovnaný domù: vyplnil
jsi svùj den, je ti dobøe. A rád si poslechne i píseò na harmonice, jak ji hraje starý èeledín, i tlach sousedù sesedlých k spoleèné besedì v sednici.
Ale pøeruil se: Naslouchat, cítit, vnímat: ano. Jen na nic
nemyslit! Nemyslit ani na svou snìtivou ránu... Hlavnì na tu
nemyslit!
Vtom vela do zahrady sluka, pøináející potu. Varjan
zahlédl v ní èasopisy poslané za ním.
Rozbuilo se mu srdce, dychtivì vztáhl ruku po nich.
Ale zastydìl se okamitì a odhodiv je, øekl si: Jak jsem
seel... Z potitìného novinového papíru uèinil jsem své-

ho soudce, døív jsem jej nosil ve vlastní hrudi... Té bídy, toho
úpadku, pane Varjane.
A odhodiv noviny neotevøené odeel na procházku
do hor, z ní se vrátil a veèer.
Rozevøel pak dolé listy a nalezl v nich panegyrickou chválu své nové knihy. Odsunul je v títivém odporu a s hoøkým
poklebkem, pomíeným studem, tázal se sám sebe: Co
není mstitele? Co není soudce nad tebou?
A to slovo stalo se ji refrénem jeho bídy.
Èím víc umìlecky scházel a chátral, tím vý stoupal
na soudì veøejnosti.
Zaèal se líbit dokonce své enì, která pod tímto dojmem
zmìnila své chování k nìmu: snaila se namluvit si, e má
povinnosti k jeho velikému talentu, a dojímala se rolí jeho
opatrovnice, kterou chtìla hrát s dekorem i v pøítích literárních dìjinách.
Hle, loket úspìchu, mám jej nyní v rukou a mohu si namìøit slávy kolik libo. ena, to vìèné obecenstvo. Na ní
mùe vyzkouet úspìch kadé knihy, úspìch i divadelní
hry. Co se jí líbí, nemùe se nelíbit veøejnosti. Nejlepí model krejèím i literátùm, kteøí pracují pro sezonu. ena, vìèné umìlecké dítì: jí chutná jen, co jest tøikrát rozemleto,
rozmìlnìno, rozøedìno; co ztratilo vùni, chu a nerv; co
se dovede zapøít, aby se mohlo pøitøít a vlichotit. ena objímá v sobì vecky podmínky úspìchu i úspìch sám!
Povìst jeho rostla a on hoøkl.
Pitvorný ivot; pøináí mnì úctu jiných, kdy jsem ztratil,
na èem jediné záleí: sebeúctu. Jaký sprostý vtip povedl
se tu ivotu!
V té dobì pøiel k nìmu básník Pavel Harz, který mìl
znaèné jméno mezi mládeí. Soudce? tázal se sám sebe
Varjan, pøijímaje mladého mue. Dej Bùh, odpovídal si.
Mládí svìøil Bùh své poslední zámìry; vstává s èasným

sluncem a dobíhá, pøedbíhá rychle nás s loudavou starou
krví. Zmìøím tedy alespoò svou bídu. A buï se obrodím
sám mládím nebo zahynu studem vedle nìho. Mùj dobrý
osud mnì je posílá.
Ale mladý mu, objevilo se, opakoval po Varjanovi vecko, co od nìho slyel a èetl: kadou jeho vìtu, kadý paradox, kadý soud, kadou reflexi. A tváøil se pøi tom tak blaenì, jako by pil ze zøídla mládí a krásy. Umìl celé jeho
vìty, celé jeho vere zpamìti; vím byl okouzlen tak upøímnì, a to obmìòoval a padìlal ve svých hovorech i ve svých
pracích.
Jaký bludný kruh! Zestaral jsem a napodobím své mládí. A zde jest mládí, které napodobí mé stáøí a sílí tak mou
setrvaènost, abych il dál ze svých trosek. ijeme ze své
vzájemné bídy zdá se ostatnì e takto ije celý svìt.
Sedìl nyní v pracovnì, zaboøen do klubovky, v smokingu
a bílé koili, ustrojen na vycházku do spoleènosti; a scény
z posledních let nesly se v útrcích jeho roztritou myslí.
Vrátil se asi pøed hodinou z podveèerní procházky velkomìstem; a myslil nyní na davy, které se vlní ulicemi a tøídami, na tisíce nových lidí, kteøí vcházejí dnes na jevitì
toue branou, jí veel i on kdysi; myslil i na ty, kdo padnou dnes do nastraených jam a léèek a zmizejí se scény,
pøelstìní herci posmìného a nesmyslného dramatu, jemu marnì hledal smyslu.
Pak ho napadl jiný obraz.
Nové listí puèí a shazuje svou tísní listí staré a uschlé.
Snad dnes veel do tohoto mìsta na tuto scénu, kdo mne
s ní jednou vytlaèí. Proel jsem dnes davy a snad jsem
se v nich dotkl svým loktem boha, mladého, neznámého
posud a popíraného boha, pøedurèeného vladaøe nad nimi,
který se v nì dnes na chvíli vmísil. Snad jsem pohledìl

v zrak svého pøítího soudce a mstitele, jeho meèem padnu. Snad jsem potkal mladého chudého hocha v otøelém
plátíku, který dnes sedá jetì v netopené mansardì, pøi
páchnoucí petrolejové lampì, ale zítra bude vladaøem této
zemì...
Ale ihned se pøeruil a s hoøkým smíchem se zparodoval:
Jaké èítankové tlachy to myslím! Málo, a klesl bych
v úplnou bezduchost a uvìøil naposledy jetì v spravedlnost
dìjin a podobné banálnosti, které si vymyslili chytráci
na lapání hejlù. Nemìkne vám mozek, pane Varjane?
A zamysliv se, dodal za chvíli:
Ne, nepadnu ádným bohem, ani rekem, ani polobohem. V této zemi vítìzí mení a horí, v této zemi padá
se jen malými a podlými. Padnu nìkým slabím
a bìdnìjím ne jsem sám.
A naparfumovaná hlava s kartáèovì støieným vlasem,
plebejská a køeèèí tváø s poodhrnutým horním rtem a s
prázdnýma oèima, tváø okresního krasavce nebo obchodního commiho, banální a bezduchá tváø Harzova vynoøila
se mu náhle pøed zrakem, v podivné intuici, bez kadého
spojení pøíèinného, postála pøed ním chvíli a rozprskla
se posléze jako snopek jisker.
Ji nyní se líbí skoro víc ne já, dodal jakoby na ospravedlnìní svého podivného nápadu. Ovem, vdy mne
rozøeïuje; jest jen odvarem z odvaru. Proto má vecku
nadìji úspìchu La vulgarité prévaudra, sprosáctví to vyhraje, napadla ho vìta, kterou nedávno èetl v nìjaké botanické studii, v ní se uvaovalo o tom, jak rychle se rozmáhá v pøírodì plevel a zatlaèuje ulechtilejí druhy rostlinné. Není o tom pochyby, alespoò v této zemi ne.
Ozvalo se lehké zaklepání na dveøe; a jeho ena vumìla ve velké spoleèenské toaletì do pracovny.

Jest ji èas, Varjane, vùz èeká, promluvila na prahu. A po
pøestávce: Apropos, èeká tì milé pøekvapení: bude tam
i Harz.
Varjan zmìøil ji podivnì zkoumavým pohledem a zasmál
se pak smíchem, zvlátním obsaným smíchem, v nìm
byla i ironie, i opovrení i prostá veselost, smíchem, který
ji zmátl.
Èemu se smìje! øekla nelibì dotèena.
Nièemu. Napadlo mne jen, e k dobrému vtipu jest tøeba vdycky jakési nestoudnosti, odpovìdìl, oblékaje ji
kabát.
Sedì ve voze, kolébán jeho lehkým chodem, pøedstavil
si Varjan na chvíli spoleènost, do ní jeli.
Uvidìl v duchu dlouhý stùl, pokrytý snìhobílým plátnem,
rozjiskøený køiálem a støíbrem, zchocholený vystøiklými
keøi kvìtinovými, osazený dekoletovanými enami s èímsi
automatickým v drení tìla a utonulým ve výrazu tváøe; napadly ho z nich nyní hlavnì jejich veliké, odpornì pokojné,
zvíøecky syté oèi. Prohlíely si jimi kadého mladího samce zkueným pohledem, odhadujícím monosti rozkoe
a poitku v nìm ukryté. Uvidìl sebe sedícího mezi dvìma
z nich, mezi paní Martou a paní Helenou, z nich první byla
a druhá co nevidìt bude jeho milenkou, a nedaleko sebe
svou enu s Harzem, klonícím se nad její výstøih a vypravujícím jí nìjaký oplzlý klep nebo nechutný prým a drádícím
ji tím do známého krátkého, jakoby lechtaného smíchu, který jej plnil vdycky odporem a div nevydraïoval k ránì.
Zachvìl se oklivostí ze veho a mìl poloílené hnutí,
zastavit koèár a vyskoèit z nìho poslední chvíli - zachránit
se poslední chvíli jakoby pøed ztroskotáním lodi.
ena vycítila jeho hnutí a otázala se znepokojena:
Co je ti?
Ale vtom se vùz ji zastavil a sluha otvíral dvíøka.

Varjan rozdrtil svou odpovìï v zubech. Neplatila ostatnì
jeho enì, platila jeho osudu, s ním skoncoval právì
v duchu jeden z èastých sporù:
Ano, la vulgarité prévaudra. Sprostota to vyhraje. Tak
tomu bude. Co se nenaplnil ostatnì ten pøírodní zákon ji
na mnì?
3
Zítra pøijede Melchiora, øekla brzy nato pøi obìdì Varjanovi ena. Melchiora? zeptal se s nepøítomností, která jej
vyznaèovala poslední dobu. Melchiora?... Ach tak... tvoje
sestra?
Ovem. Co jsem ti o ní nevypravovala? Byla vychována po smrti matèinì v kláteøe Srdce Jeíova. Neznám jí
skoro; jest o osm let mladí mne; byla ji novickou a nechtìla vyjít z øádu. Musili jí vyloit, e má blií povinnosti,
kterým musí nejprve uèinit zadost vìnovat se churavému
otci, co ostatnì nebylo docela pravda. Chce pobýt nyní
nìjaký èas u nás v mìstì. Zdá se úplnou podivínkou...
po tom alespoò, co mnì psal otec. Ale ty neposlouchá?
Jest ti snad nepøíjemno, e bude bydlit u nás? dodala podrádìnì.
Nepøíjemno? Dokonce ne. Proè nepøíjemno? Pøednì:
øíká-li jí po svém oprávnìnì podivínka, jest jistì zajímavá
a nebanální. A za druhé: vdy ji nemusím vídat, kdyby mi
bylo nepøíjemno, odpovìdìl Varjan, dopíjeje kávu a vstávaje od stolu.
A cestou do pracovny opakoval si nìkolikrát její jméno
a zapaluje si cigaretu, dodal: Melchiora... Jaké krásné staré jméno... Také s tajemství minulých vìkù. Minulé vìky, ano,
ty umìly jetì jmenovat vìci a lidi, ty se vyznaly v tom nesnadném umìní prvního èlovìka v ráji. Jake to stojí
v Genesi? Nebo kdy byl uèinil Hospodin z zemì veli-

kou zvìø polní i vecko ptactvo nebeské, pøivedl je
k Adamovi, aby pohledìl na nì, jaké by jméno kterému dáti
mìl, a jakbykoli nazval Adam kterou dui ivou, tak aby
jmenována byla. A my... co my umíme pojmenovat? Opravdu pojmenovat. Pojmenovat: napovìdìt jménem osud
a urèení, sevøít ráz a duchový typ do dvou, tøí slabik, cítit
jméno tajemnì jako symbol, zkratku a znaèku... Jak my dnes
jmenujeme vìci, nové vìci, svoje vìci? A v odpovìï napadlo ho nìkolik komických vìdeckých názvù, mechanicky skládaných a neorganicky tupých, prázdnìjích
a suích ne v nejbìdnìjím jazyce èernoském... nebo
lépe ve volapüku nebo esperantu. Hle, èlovìka civilisace, a rozesmál se na chvíli polohlasitým smíchem.
Melchiora... podivnì krásné jméno, vrátil se pak, krásné
krásou starých primitivných soek, øezaných ve døevì...
tvrdých a bolestných. Jaká poctivost zvuèí z toho slova! Je
jen tøeba mít ucho due, abys ji uslyel. A myslí prola mu
vzpomínka na starý zámek bavorský, poníený v úvalu mezi
kopci kolem dokola nalitými jako sivá oblaka, kde spatøil
kdysi krásnou sbírku starých primitivných døevìných skulptur
støedovìkých. Nemohl se odlouèit od nich, a aèkoliv cítil,
e cesty k tomuto starému nádhernému svìtu zarostly
dnenímu èlovìku, touil prolapat jich znova a pøiblíit
se k nìmu; touil ít zde dlouho, oèistit a posvìtit své srdce v kadodenním obcování s nimi - tolik charakteru
a pøísné cudné krásy, jen v sobì zakotvené, promluvilo
z nich k nìmu a podmanilo si jej, zmítaného na vodách
dojmu a chvíle.
Druhý den poznal Melchioru. Pozdìji, kdy si vzpomínal
na toto první setkání, divíval se, e neuèinila tehdy na nì
ádného zvlátního dojmu, a jetì pozdìji pochopil pøíèinu
toho: bylo to proto, e byla úplnì harmonická a dokonalá
ve svém zpùsobu, úplnì vyváená, a proto naprosto nic

nevtíravá, nièím na sebe neupozoròující. Dokonalost jest
vlastnost ryze duchová, napsal si o tom pozdìji do deníku, nevtíravá, cudná, nedostupná poruené mysli; nízká
mysl buï dokonalosti nevidí nebo ji dokonalost nudí; nízké
mysli dostupna jest jen drádivost detailu, vypadávajícího
z celku, touto lacinou krejcárkovou mincí podplácí si lidílo
svého pozorovatele nebo ètenáøe.
Melchiora byla tiché, cudné a pøísné krásy, která zulechovala snad i místnost, v ní byla, èinila snad dýchatelnìjím i vzduch její, jak øíkával pozdìji Varjan, ale neupozoròovala na sebe nièím výjimeèným nebo køiklavým. Byla to
pøísná, sevøená krása, která slouila, ale slouila královtìji, ne jiné krásy vládly.
Hlava, svítící zvlátní zbrojnou záøí pod masou èerných a
modrých vlasù, pøipomínala èímsi smìlým a lehce vreným
hlavu jakoby nìkterého bojovného andìla z rodu Michaelova; chvílemi jako by svìtlo bojovalo na ní s temnem
a zatlaèovalo je a jen v oèích jako by tála jetì zvolna a nerada krùpìj podsvìtné tmy, pøíli plaché a cudné pro svìtlo denní.
Byla odìna prostì a s pøísným vkusem, který jako by mísil
kouzlo øádové s kouzlem vojenským, a pøilehavé aty rýsovaly tvrdá, drobná òadra i boky skoro chlapecké.
Oèekával, e uvidí bytost zasmuilou a málomluvnou,
a byl nemálo pøekvapen, vida ji hovornou a plnou rozmaru
a vtipu. Vypravovala smìné pøíbìhy z klátera s podivnì
trefným slovem a s opravdovou silou komickou a za chvíli
cítil Varjan, e íøí kolem sebe ovzduí duevního zdraví,
léèivé a nepøátelské jeho zoufalství a smutku. Nebyla to
veselost, øekl si pozdìji, kdy byl pochopil rozdíl toho dvojího pojmu, byla to radost, co z ní tryskalo a èím byla vyplnìna - samo vnitøní zdraví, kterým pøetékala.
Zatím byl jen zmaten a øekl jí:

Jaká pak vy jste svìtice, madono, vdy jste veselá jako
èertík.
Mýlíte se, Varjane, èerti jsou vichni smutní. Ujiuji vás,
stranì smutní vichni svatí visionáøi i visionáøky to potvrzují. Peklo jest jen jakási vysoká kola smutku a zoufalství.
Naleznu vám víc o tom zítra ve svaté Angele da Foligno.
Dìkuji, má drahá, odmítal. A po pause: Tedy svìtci
a svìtice se smìjí? Ale, dovolte, nevidìt vás na vlastní oèi,
nevìøil bych tomu.
Pøednì: nejsem svìtice. A svìtci a svìtice se snad nesmìjí... ale jistì záøí z nich radost, jsou vlastnì jen ztìlesnìná radost... 
Z èeho radost, dovolte, madono? Vdy je to neveselé,
nebezpeèné, nervosní øemeslo, míním ta kandidatura
na svìtectví... Chtít se dopracovat svìtectví, nemýlím-li se,
jest cosi jako nejtìí provazolezectví; jene provaz akrobatùv mìøí nejvý nìjakých ètyøicet sáhù, kdeto provaz
svìtcùv jest dlouhý léta a léta, mìøí celý ivot... Zlé øemeslo! Stále dávat pozor, aby ses nezapomnìl, abys nelápl
mimo - a kolem tebe èíhá tisíce a tisíce ïáblù... a té jejich
radosti, kdybys spadl! Je to jakási rozèilující sázka, bravura nejvyího stylu, budi, ale pøece jen bravura. Ne, ádá
si to tuím elezných nervù: já bych toho nesnesl a seskoèil
bych dobrovolnì s provazu... z rozèilení, z nudy, z nedùvìry
v sebe, z nervového pøepìtí. Zde mne máte, páni èerti;
snìzte si mne, kdy máte tak dlouho tlamy otevøené a tak
dlouho po mnì slídíte... Pøeji dobrého chutnání.
Ne, Varjane, to jsou jen nedokonalí svìtci, kteøí nemají
dùvìry v sebe a kteøí se o ní musí dát pøesvìdèovat krkolomnostmi. Dokonalá due jest nejprve jistota sama, jest
jedno s Bohem, utápí se v nìm. Francouzi mají krásné slovo: absorbé en Dieu... jaksi pohlcený Bohem, pohlcený
v Bohu, utonulý v nìm. Nemá jiných pøání ne plnit jeho

pøání... to jest to... Jest to duchový vítr, který vás strhuje
k centru. A zamlèevi se, dodala tie: Svatost jest jistota, Varjane, nic ne tìstí jistoty.
Ale, moudrá sleèno, myslím, e není jistoty a ve smrti.
Pokud ijeme, plyne a kolotá vecko kolem nás i v nás.
Èert ví, kde je tu jistota? Kde je tu pevný bod?
V srdci, øekla Melchiora a uzardìla se vteøinovým, rychle hasnoucím nachem. V srdci, osvíceném Bohem, dodala tie po pøestávce. Na vìrné a èestné srdce jest spolehnutí, a malá kolmá rýha narýsovala se jí jakoby ostrou
jehlou mezi oboèím.
Jak je krásná ena, kdy ji rozerdí mylenka nebo pøesvìdèení, cítil v tu chvíli Varjan. A dodal sám k sobì: Pij
jen zrakem to divadlo, ne zhasne: je tak vzácné. Snad
se ti nenaskytne dvakráte.
Jak mne nudíte svým nesmyslným hovorem, øekla ena
Varjanova, pøemáhajíc zívání. Jak je mono jen mluvit takové poetilosti... dnes!
V století páry a elektøiny, viïte, madame Pécuchet? Kdy
pokrok jezdí automobilem po vyspravených cestách a osvìta se íøí z elektrických centrál... e ano? odpovìdìl Varjan,
vytáhnuv oboèí. Nu, a tak, a onak, dodal pak, obrátiv
se k Melchioøe, dìkuji vám, madono. Bavil jsem se dnes
s vámi, jako ji léta a léta s nikým... a dìlá vám zde poklonu
èlovìk dificilní, vìøte. Víte-li pak, e máte v malíèku více psychologie, ne vìtina soudobé literatury v obojí ruce? øekl
po pøestávce jetì, odsunuje idli od stolu a zvedaje se.
Promiòte, Varjane, ale bavit vás nebylo naprosto mým
úèelem. Bavil-li jste se, bavil jste se na svùj vrub a na vlastní
risiko, øekla pøísnì a uklonivi se lehounce, odcházela.
Slabounký vzdor jako by dodával jetì køepkosti a nervosnosti její postavì, která mìla sama o sobì prunost prutu
a lehkost obláèku kadidlového.

Jaká má krásná bolestná ramínka, pomyslil si Varjan,
hledì na ni. A jak musí být krásná, rozhorlí-li se nebo nenávidí-li! Není pochyby, jest z rodu velikých vánivkyò. Vzdává se celá své víøe, vrhá se celá na jedinou kartu, nedìlá
nic napolo.
Jaká hrdost byla v její odpovìdi, pravil k sobì, sedì ji
u svého pracovního stolu a zapaluje si cigaretu. Byla to
odpovìï knìny a øeholnice v jedné osobì. Jsou tedy jetì
na svìtì opravdové dámy?
Podivný pomìr vyvinul se mezi Varjanem a Melchiorou.
Záhy zatouil e vech sil po této svìtici: byl árliv na jejího
Boha, chtìl jej vypudit z jejího srdce a zaujmout jeho místo.
Mìl chvíle, kdy jej tento sen posedal temným ílenstvím
pýchy a hrùzy.
Jaká vzácná, jedineèná koøist, øíkal si. Boj o jakou cenu!
A s kým, s kým! Jak jest to nevyslovitelnì hrùzné! Kdy byl
snìn sen vìtí pýchy, vìtí msty, vìtí odvahy? Nebo cítím
to: on mne zradil, on mne znièil, on odstoupil ode mne, on
ranil mne ranou snìtivou!
A maloval si její posavadní ivot, uzavøený, pøísný a váný, nepotøísnìný svìtem a jeho bìdou a malostí. Kvìt její
byl zajínìn, do svatynì jejího srdce nepadl posud ani stín
profanace. Jen on, Nepojmenovatelný, vládl tu výluènì vím.
Kde jest druhé místo na svìtì, kde by mohl být bezpeènìji
zasaen a zranìn?
A ona, jako by tuila jeho sen v celé jeho hrùze a slávì,
øekla mu kdysi ve chvíli podivné, nadlidské skoro jasnovidnosti:
Vìzte, budu li vás kdy milovat, bude to jen z jeho rozkazu!
Proti nìmu, proti nìmu, vykøikl pobledlý Varjan, køivì
ret a chvìje se na celém tìle.

Ale Melchiora byla nedostupna jeho útokùm.
Mìl zvlátní ironickou metodu, kterou se zmocòoval en.
Vítìzil vdycky tím, e jej posud kadá ena úasnì rychle znudila. Osud dá ti nejspí a nejradìji vítìzství, o nì
nestojí a je nemá pro tebe valné ceny a dùleitosti, zapsal si kdysi do deníku.
Ironisoval je a vybouøil v nich tak vdycky jejich enství
a jeho marnivost; dával najevo, e pøi nich propadá nudì,
a cítil ji tak pravdivì, e, aby odvrátila tuto hrozící nudu, vrhla
se mu posud kadá do náruèí. Aspoò na minutu ji moci
zaplait od nìho, aspoò na minutu moci ji zapudit a zastoupit u nìho její místo...
Pravý milovník, napsal si kdysi do svého deníku, láme
jen kvìt, nejvý vystøiklou vlnu stromovou, sám vrchol stromu; vypíjí jen vùni, ije jen z vnadidla; ije z toho, èím ostatní koøení ivot. Pravý milovník dovede deflorovat enu pohledem: sebere jí vechen pel, pel pelu, vechno nejvzácnìjí, samého ducha a samu poesii smyslnosti... vypije z ní
opravdu dui jako upír. Vecko ostatní jest ji jen hmota,
námaha, tíha, trud a jest tu vlastnì pro býloravce lásky.
Ale pravý milovník jest z rodu dravcù, kteøí se iví jen tím
nejulechtilejím, mozkem a krví, a ostatní nechávají plenem havranùm nebo mravencùm. Beata**** to vìdìla; dotkl
jsem se jí jen lehce, a pøece vzal jsem jí tím dotykem vecko nejlepí, vecko, co jediné mìlo na ní cenu. Vìdìla to
a cítila, e mnì nemùe dáti ji nic vyího, e mùeme
sestupovat a jen sestupovat; a plakala hoøké slzy nad sebou samou, slzy zhnusení si sebe samé, slzy bolestnìjí
a pustoivìjí ne rozhavené olovo.
Ale Melchiora byla nedostupna vem jeho útokùm, tento
nízký dandysmus nebyl jí nebezpeèný: byla obrnìna proti
nìmu svou nekoketnou pøísností, svou hlubokou nìhou,
od ní se odráela bezmocnì vecka ironie.

Varjan mohl zvítìzit tím, e by v ní vzbudil soucit se sebou
- ale toho nechtìl. To jej pokoøovalo, v tom nebylo vítìzství
nad ním, v tom byla jen oklika, úskok, lest.
Nebo ji mohl pøekvapit, a èasto, pozoruje ji, chvìl se churavou touhou, vrhnout se na ni a zanítit ji ílenstvím svého
áru - ale po kadé se zastydìl a pøemohl se. Trhat nezralé ovoce, jaká nízkost, øekl si, a ona jest posud nezralá. Musí uzrát a zesládnout svou láskou jako plod sluncem:
pak spadne sama tíhou své milosti. A cítil , e vítìzství jeho,
opravdové vítìzství jeho nad ním, bylo by jen v tom; aby
Melchiora odpadla od nìho a vzdala se Varjanovi dobrovolnì a s plným vìdomím, vyplnila se Varjanem celá jako
døív byla vyplnìna Bohem, vzdala se mu plenem, utonula
v nìm volnì a samochtíc, ráda a v blaenství.
A sen, ílený, nemoný sen, jak padá mu sama do náruèí, vyvstával v nìm obèas a proíhal jej pekelným árem
i trávil jej.
Ale ihned procítal z nìho a cítil, e jest to absurdnost.
Oba vìdìli, e bojují rozhodný boj na ivot a na smrt, i jaký
jest to boj. Vyhýbali se proto øeèi; øeè nemìla tu smyslu;
bili se orgány, kterým nebylo jména, o nìco, co unikalo slovu i mylence, èeho se mohl dotknout snad jen sen svou
nejsmìlejí perutí.
ili vedle sebe nìkolik mìsícù skoro mlèky, zapøádajíce
se do hlubin osamocenìjích a osamocenìjích, zrývajíce
své temné bojitì jizvami hlubími a hlubími.
Nìkolikrát vzdával se ji Varjan nadìje, kdy po kadé
nìjaké znamení nebo pøípovìï rozdmychala ji v nìm znova, jakoby zázrakem; tak naposledy odmítnutí, jeho
se dostalo ubohému Harzovi, vzplanuvímu vání tìko pochopitelnou k Melchioøe.
Jednoho dne zastavila náhle dívka Varjana a zeptala
se ho tvrdým vìcným tónem:

Proè ho nenávidíte?
Ponìvad mne zradil a opustil.
Jak vás mohl zradit, vdy jste ho nikdy nemìl?
Tìko vám to vykládat, øekl s poklebkem Varjan. Nevím, porozumíte-li. Pøedstavte si, e jsem mìl nìco - statek, hodnotu, orgán, smysl, øeknìme - èeho nemají jiní lidé
a co proto nemá jména. Rozumíte mnì: nemá jména, tak
jest to jedineèné. A toto nìco ztratil jsem jednoho dne...
Rozumíte tomu?
Ano, pøisvìdèila. Byl jste hrd, nevýslovnì hrd na nìco
jedineèného a nyní nemùete být ji na to hrd.
Tøebas tak. Budi.
Ale vzal-li vám dùvod k pýe, vzal jej jen proto, e vám
chce dát zkonejení a pokoj srdce a pokoru... a sebe, který jest vechnìch.
Ne, ne, nechci! vzkøikl Varjan a zbledl zlou bledostí. Nechci. Právì to nechci, rozumíte. ivím svou bolest schválnì, schválnì ji drásám a jitøím; a proklet buï den, kdy toho
opominu.
Jste pyný jako ïábel a... stejnì tak neastný, øekla
po pause a tie odela.
Moná. Ostatnì vás to nebolí, pokrèil rameny Varjan;
a soudil, e to ji nezaslechla.
Nedlouho poté nadeel podivný den èervnový, trochu
chladný po minulých detích, rozhoøelý novým sluncem,
znepokojený mladým vìtrem.
Varjan si vyel do zahrady.
Vypudil jej z domu klavír, k nìmu si sedla jeho ena
s Harzem - s Harzem, který se vrátil k bezpeènìjí koøisti,
napadlo s úsmìvem Varjana.
Bílá oblaka brázdila nehluboko oblohu a pøerývala chvílemi svit sluneèný; slunce bìelo nìkdy jako vlna po stéblech a zhaslo pak ve stínu pod kytkou stromù nebo vplynu-

lo ve veliké bílé jezero svìtelné, které døímalo jako voda
na trávníku a svádìlo ruce k touze, ponoøit se do nìho.
Stará oprýskaná zeï hradební jihla a drolila se, jak schla
v slunci a vìtru, a eøíkový keø, zachycený na ní, nesl s nekoneènou gracií dým svých kvìtù na pevných prutech.
Ticho, to zvlátní ticho oputìných valù a zdí pevnostních,
sladké a trochu churavé ji jako ticho zøíceninové, døímalo
na vem; obèas jen vpadl do nìho støíbrný zvuk hodin
ze starého chrámu a rozplýval se v nìm zvolna jako krùpìj
éterná; Varjanovi se zazdálo po kadé, jako by po sobì
zùstavil ve vzduchu nìjakou stopu a hmotnou; jakýsi pøíliv
bohatí vibrace svìtelné.
Varjan sedìl na drnovém sedátku, rozhavené oèi upøeny k zemi, se suchýma rukama, tráven horeèkou, pøepjat
vnitøním pøepìtím.
Náhle povznesl hlavu v podivné tue - a opravdu, Melchiora se blíila k nìmu, nepozorujíc ho. Nenesla se svou
nìkdejí lehkostí: bylo cítit, e jde obtíena jakýmsi zlým
hoøem, zaráena jakousi nerozhodností.
Chtìl povstat a uniknout jí, ale nebylo ji èasu.
Melchiora jej ji zpozorovala a zaváhavi vteøinu, obrátila se k nìmu.
Mlèeli chvíli - vteøinu? minutu? nìkolik minut? Varjan nevìdìl.
Pak pronesla zcela tie:
Varjane, jsem neastna a vy tomu patrnì chcete. Milost boí mne opoutí.
Chtìl pokrèit rameny, ale pohlédnuv do její trpící zpustoené tváøe, øekl jen bezbarvì:
Mne opustila ji dávno.
Vzal jste mnì mého Boha nebo spíe: zatemnil jste
mnì ho. Postavil jste se mezi nìj a mezi mne: nevidím
ho ji.

Povstal a s podivnými rozpaky, se zkøivenou tváøí øekl
zcela tie:
Chtìl jsem jen s ním zápasit o vás, ale patrnì jsem boj
ztratil. Jest silnìjí mne.
Silnìjí! Oooh... jistì. Bezmeznì silný je! Kdo o tom mùe
pochybovat? Ale já odpadla od nìho a zradila jsem ho
a pøela jsem k vám.
Patrnì ze soucitu s mou slabostí, odvìtil po pause.
Dìkuji, ale pøedstavoval jsem si to jinak.
Dávám, co mohu, pronesla tìce, pøemáhajíc chvíli
marnì pohnutí a nezadrevi posléze slz, které jí vytryskly
z oèí.
Mìl vteøinu, kdy se jí chtìl vrhnout k nohám a vypít její slzy.
Ale nìco silnìjího, nìco mimo nìj zadrelo jej na jeho
údiv.
Ne!
Starý jeho sen vstal v samém srdci jeho srdce a probìhl
mu rychle za sebou havou i ledovou vlnou ilami.
A tento sen zmrazil jej do jakési nepochopitelné pøíkrosti. Starý jeho sen, jak se mu vrhá sama do objetí - ne ji
ona, ale celý tragický osud enský, vtìlený do této hrdé
a èestné bytosti.
Jak jsme vichni ukrutní! Jak nedovedeme nic nikomu
z utrpení slevit! Jak snadno bych dovedl pro svou rozko
vradit! napadlo ho jetì v podivné jasnovidnosti, kdy
pokloniv se pøed ní a obrátiv se, odcházel èernou brankou
do ulice a odtamtud na dlouhou procházku do polí.
Vracel se veèer domù a chtìl právì vejít do pracovny, kdy
jej v pøedsíni ovanul horký dech ze tmy a souèasnì ucítil
na íji dvì hubené studené ruce.
Ulekl se stranì.
Srdce se mu ílenì rozbuilo: bylo mu, jako by v jakémsi
bleskovém rozsvìtlení pochopil v tu vteøinu vecko, minu-

lé i budoucí. Bylo mu v tu chvíli jasno, e nese smrt tomu,
kdo jej takto objal. Cítil, e osud v jakési podivné zlé úslunosti splnil mu jeho pøání, ale jako by vìdìl také hned, jak
bolestnì Zaplatí jednou za tento dar.
Miluji tì, miluji tì!... Budu se ti snad zdát bez studu, ale
nevadí... nezáleí na tom. Jest mi to zcela lhostejno. Naè
ztrácet èas... cítím, e ho nemám mnoho. Jest nízké, ztrácet èas èekáním nebo jiným chytráctvím. Jsem ztracena,
jsem utonulá v tobì... ne ji v nìm...
Otevøel, nevìda proè, jednou rukou dveøe: svìtlo lampy,
rozsvícené neznámo kým na psacím stole, padlo na její tváø.
Byla ku podivu pøísná a veliká, veliká èímsi, co ji ji skoro
znetvoøovalo. Jako by nesnesla tolika výrazu a jako by ji
hrozil roztrhnout - tak bolela tato tváø.
Vnesl ji skoro do pracovny a usadil ji v køesle u psacího
stolu. Sloila na nìj hlavu a zatkala nervosním bezslzým
zatkáním.
Její suché plece stoupaly a bortily se, a linie jemných vyhublých zad, zduchovìlá dlouhým utrpením, bolestnila
se pod aty.
Stál nad ní vztyèen a pil s rozíøenýma nozdrama v podivné závrati její utrpení.
Zvlátní churavá radost, ji znají velicí rozkoníci, radost,
za ni se pozdìji vdycky Varjan stydíval, ale jí nemohl
pøekonat v téhleté chvíli, radost, e bolí enu, radost, její
èíe byla naplnìna temným vínem ukrutnosti, opíjela jej svou
tìkou parou.
Oèi mu ztrnuly, tváø zkamenìla.
Nevìdìl, jak dlouho stál takto nad tímto mladým tìlem.
Pro mne trpìlo, pro mne a mnou zhublo; já byl jeho bolestným sochaøem, to stálo pøed ním, napsáno arlatovým písmem na neviditelné zdi, a tím omdléval skoro v tuto
chvíli.

Cítil se velkým umìlcem jako nikdy posud: tvoøil v nejtvrdí a nejbolestnìjí látce, hnìtl sám ivot, byl podoben
bohu, demiurgu, byl osudem, soupeøil s nimi, pøipodobnil
se jim...
Jak jest zduchovìlé toto tìlo, napadlo ho, vìru, jest
duchovìjí ne to, èemu se øíká duch u jiných.
Náhle, puzen polotemným nápadem, pøistoupil ke stolu
a zhasl lampu.
Bylo mu mdlo, mdlo, jako bývá na vodì po dlouhé plavbì v noci; musil usednout.
Bledé spiritní rùe, pøepadávající z vázy, zastraily náhle
tmou.
Zachvìl se a pøitáhl ji k sobì velikým tvrdým pohybem;
sloil si ji pak celou na kolenou jako mrtvolu a sklonìn nad
ni, eptal jí do ucha:
Ale já tì nemiluji a nebudu milovat. Já nemohu nikoho
milovat. Já jsem studený. Já se jen ohøeji tebou. Já tebe
zuiji a zavrhnu tì pak.
Zakubala sebou jako ranìný pták, ale ztiila se rychle.
Byl pøesvìdèen, e to oèekávala.
Proè mnì to øíká? Vím to.
Ne, neví. Já zabíjím vecko, co miluji. Já tì potøebuji,
jen abys napojila mých koøenù, mých vyschlých koøenù.
Rozumí tomu? Mé umìní vadne a usychá a musí být zalito krví, tvou krví.
Vím, vím vecko, zaúpìla Melchiora na jeho hrudi. Vím,
e budu stranì ztrestána. Vím, e jsem na vìky ztracena;
sesadila jsem jeho a dosadila jsem tebe. A na to jest psán
trest smrti, dodala po chvíli a dvì velké slzy, nìjak bezdùvodné a poetilé jako pozdrav èemusi uplynulému a ztracenému, spíe stín ne odlesk ztraceného dìtství, vylily se jí
zvolna z oèí.
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Druhého dne ráno sedìl Varjan jako obyèejnì se svou
enou u snídanì v zahradì. Mlèeli skoro.
Dopil álek a odinuv se na idli od stolu, zahledìl
se nepokojnì do záhonu studené, krátce pøistøiené trávy;
bylo vidìt, e hledá, jak se zkonejit.
Byl rozruený prázdným nepokojem; chtìl se ji dvakrát
zdvihnout a odejít do úøadu, ale vdycky jej cosi zadrelo.
Vìdìl, e musí pøijít kadou chvíli Melchiora, která snídávala s nimi, a touil po té chvíli i bál se jí zároveò.
Hle, to jest tedy tìstí, o nì jsem tolik stál, je jsem si
vyvzdoroval vemi svými silami! Jak jsem oklamán! Jak
mnì bývalo jindy pokojno po tom a jak jsem dnes rozruen! Vlastnì: starý neklid... nic se nezmìnilo... Stanul
a zamyslil se úsilnìji, soustøediv se na jakýsi prázdný bod
pøed sebou. Ne, nový neklid, øekl si, zapøemítav chvíli,
zárodek, sotva znatelný zárodek nového neklidu, jiného
neklidu. Budu musit hledìt seznámit se s ním zavèas, zaironisoval.
Nový nepokoj... nový nepokoj, opakoval si nervosnì, a
roste, jak si jej uvìdomuji.
Chladný vítr, zvlátní chladný vítr, jakoby z noci opodìný
a promrazený jejími spoluvinnickými stíny, udeøil jej do tváøe; zamrazilo jej; nadhodil hlavu, jako by chtìl ve vynuceném, nervosním vzdoru èelit vemu, co pøinese osud, jako
by se s ním chtìl bít v hrdé ripostì.
Z nìkolika komínù pøed ním pøedl se nìjak úsilnì rusý
teplý kouø, jako by chtìl znepokojit studené nepohnuté
nebe, ztrnulé v jakémsi hlubokém oddechu zapomenutí.
Náhle zaskøípìl za ním písek, a ne se ohlédl, zavlnil
se lahodný hlas Melchioøin, pøející dobrého jitra, a ne
se nadál, stiskla její drobná ruka pevnì a klidnì ruku jeho.

Polekal se, lehce, tak to bylo neèekané, tak ta samozøejmost udivovala.
Jak je klidna, napadlo jej hned a utvrdil se v tom a
k úasu pohledem na ni. Ani stopy po nervose, po rozpacích, po utrpení - byly-li, byly ukryty k nepoznání, k neutuení. Její krásná, lehká, hrdá hlava jako by byla dnes jen vzdálenìjí a neproniknutelnìjí; unikla do vìtího a èistího
svìtla... to bylo vecko. Varjanovi, hledícímu na ni, zdálo
se chvíli, e musí pøimhouøit zrak.
Kdes byla? zeptala se jí mechanicky Rita.
V kostele jako vdycky, odpovìdìla pokojnì Melchiora. Zdrela jsem se jen trochu déle ne jindy.
Bezdìky se zachmuøil: vyèítavá otázka vyrazila na ni zpod
jeho brv. Zdálo se mu vak, e nedoletìla: stála pøíli nad
ní, jakoby pøenesena do vyí èistí sféry; jako by ji pøehlédla.
Co se mùe modlit jetì? Po vèerejku se modlit?
proletìlo mu hlavou a vehnalo mu krev k srdci.
Tedy jsem ho pøece nevypudil? Vìzí posud pevnì v jejím srdci? S touto otázkou odcházel rozruen Varjan
do úøadu, s touto otázkou vracel se rozruenìjí domù.
Nalezl Melchioru stejnì klidnou jako ráno.
Zpívá si u rámu, smìje se s Ritou, houpá malou Eriku.
Tento klid zmátl jej úplnì.
Èekal bezradnost, rozpaky, zmatek, nejistotu - a ona zatím, milý , boe, vede si klidnì, bezpeènì, samozøejmì
a nevinnì jako dítì... nebo jako stará otrlá høínice. Dovedla by oklamat nejbystøejího pozorovatele; nejpodezøívavìjího soudce.
Varjan byl tím tak pomaten, e se a mravnì nad ní pohoril, on, který si dávno odvykl posuzovat lidi morálnì.
Tak mladé stvoøení!.. Pùl dítì skoro. A ije v høíchu jako
ve svém ivlu, samozøejmì, se samosrozumitelnou jisto-

tou. Nepohne brvou, nezardí se. Jako by se nic nestalo;
jako by bylo nejpøirozenìjí, co se vèera veèer stalo.
Nebo klame tak výbornì? pomyslil si po chvíli. Hraje
komedii, aby nevzbudila podezøení u Rity? Pak by byla
ohromná hereèka! Ale hraje-li dnes, kdo mnì za to ruèí, e
nehrála i vèera? Kdo mnì ruèí, e mne neoklamala i vèera? Pravila vèera, e se ho zøekla, e odpadla od nìho...
nebyl to klam? Nebyl to podvod? A tøebas klam ze soucitu
se mnou... klam jako opium pro mou bolest... tím hùø, tím
hùø pro mne... pro mùj sen!
Nemohl se doèkat pøíleitosti, a ji zastihne o samotì,
aby se ujistil jí, její láskou, pravdou její bytosti, skuteèností
vèerejka... aby se ubezpeèil, e nesnil jen svùj ílenì hrdý
sen, e jej il jako naplnìní skuteènosti, dlouho ádané
a pøivolávané, samu nejkladnìjí jistotu, sám vrchol ivota, který ztekl napìtím vech sil.
Dvojitost u ní, pouhá taková monost jej muèila ílenì...
jej, který na dvojitosti zaloil celý svùj ivot, který il neustále a pøirozenì na jejích mìnivých, proradných a úlisných
vlnách jako lodník na moøi.
Zastihl ji koneènì veèer, kdy Rita odela do mìsta,
v jejím pokojíku.
Schoulena, hlavu na stole, tie plakala.
Zardìla se, jako by ji pøistihl pøi nìèem nedovoleném
a pokoøujícím.
Vyskoèila a vrhla se mu na íji.
Odpus mnì mé slzy! Jsou nerozumné, poetilé, bez
dùvodu... Bùh ví, proè mi pøilo zaplakat... sama nevím
proè, mluvila pøekotnì, zajíkajíc se. My eny máme takové chvíle, poloílené, nesmyslné chvíle... Pøijdou, bùhvíjak,
bùhvíproè, snad s poèasím, s hvìzdami, s vìtry... Proè plakat? Leda tìstím! Jsem tak astna. Miluji tì, mám tì. Jsi
mi bohem, jediným, vím... nemám ji svého starého Boha.

A ráno v kostele, ke komu ses to modlila? øekl trochu
pracnì a utajil bezdìky dech, èekaje její odpovìï jako ortel.
V kostele... ano, musím do nìho chodit, nemohu pøece
náhle pøestat... bylo by to nápadné. Ji kvùli Ritì nemohu.
A ostatnì: nechci ani pøestat. Nepatøím ji tam a pøece
budu tam chodit... právì proto budu tam chodit. Chce se mi
drádit jej, pokoøovat jej, uráet jej. Chce se mnì rouhat
se mu. Myslila jsem dnes na tebe, jen na tebe, jako druhdy na nìho a v tých místech, kde druhdy na nìho, a tým
zpùsobem, tými slovy, tými modlitbami jako druhdy
k nìmu, modlila jsem se dnes k tobì. Vím, jest to nejstranìjí rouhání... ale nechci být zatracena na pùl... nenávidím vecku polovièatost.
Nepøesvìdèuje se sama násilnì? øekl s chladnou pátravostí, pøipomenuv jí tak první jejich rozhovor o svìtcích.
Ne, ne, ne, vykøikla skoro, uzardìvi se. Mám jistotu,
zde, v srdci, vìtí jistotu, ivìjí jistotu ne vichni svìtci
starého Boha.
Strhla jej svým árem, omámila jej svým horkým dechem:
netuil u ní té vánì. A ve chvíli, kdy si leeli na srdci, mìl
zase jistotu, e jest jí bohem, vím, e jeho sen stojí pevnì,
hrdý a nepodvratitelný, e jej vypudil a pokoøil, sehnal
s oltáøe tohoto srdce.
Ale proto pøece, kdy od ní odcházel, zdvihla se znova
v jeho dui pochyba, kdy toho nejménì èekal, a zastavila
jej na prahu. Svratil èelo a pøehlíeje ji, roztouenou a nyjící,
cizím studeným pohledem, jen jej samého udivoval, pronesl zvolna, odstavcuje nìjak vyhrùnì vìty.
Nezraï mne, slyí! Zradila bys více ne mne. Nejpynìjí sen, jaký se snívá za sto let jednou, bys podtrhla. Stùj
vìrnì! Jsi podkladem pro novou vì pýchy a rouhání, pro
nový Babel. Já jej dostavìl, ty ho jen nepoboø!

Ale ráno, kdy vidìl Melchioru v denním svìtle, ve spoleènosti, cizí, klidnou a vzdálenou, ztratil znova svou jistotu.
Nabyl jí zase u ní, ale jen pro chvíli, kdy byli spolu, kdy ji
vidìl odevzdanou a vzývající. Podaøilo se jí zase pøesvìdèit jej o výluènosti své lásky; dal si opakovat znova vecko, vecka slova, která byl slyel po prvé, a ne jednou, dvakrát a tøikrát; jako by mu nestaèila sama o sobì, jako by
mu bylo tøeba i jejich zvuku: pil je dlouze zjítøenou íznivou
duí a èím déle pil, tím víc, zdálo se mu, rostla jeho ízeò
po nich.
Ale druhý den bylo mu stejnì jako den pøedtím: stejný
nepokoj, stejná nervosa.
Jakmile ji vidìl klidnou, usmìvavou, lehkou a vyrovnanou, nevìøil jí. Hrála-li bezpeènì svou konvenèní úlohu vlídné dobré sestry a nevinné mladé dívky, trpìl a zaèínal ji
nenávidìt; on, který neuznával etiky, který se jí sám nevázal, zaèal ji odsuzovat eticky; etiky, která mu byla obtíí
a smìným balastem, ne-li nìèím horím, zaèínal náhle postrádat u ní, poadovat od ní bez ní byla mu najednou necelá.
Nestoudná lháøka, jak virtuosnì hraje! Kdo se v ní vyzná? Kdo pozná mez, kde pøestává hra a zaèíná pravda?
Není jí: vecko je hra. Jest po kadé jiná, podle bodu, odkud se dívá, kam se postaví. Ale ona sama jest stále
jedna a tá - stále dvojitá, vdy a vude, kadou vteøinu.
Dvojitá, dvojitá - nikdy pravdivá, vdycky podvodná, nikdy
svá, vdycky cizí.
Dolo k tomu, e na ni árlil skoro neustále.
Miloval ji a vìøil jí jen ve chvíli, kdy byl s ní o samotì, rty
na rtech. V tìch okamicích mìla nad ním moc, poutala
jeho démony, vázala jeho ílenství. Ale odlouèen od ní trpìl jak jen mùe trpìt zrazený polobùh nebo bùh. Pochy-

boval ji o síle a trvanlivosti své vlády nad ní; nepovolí nìkdy, nesele nìkdy? A neselhala ji, kdy byla mona taková otázka? Neznamenala ona ji sama o sobì, e
se budova zaèala drolit, e se z ní vyèlenil a sesul první
kámen?
Zaèínal ji muèit.
Byl kliden jen, kdy trpìla, kdy mìla nejménì moností
k ivotu, nejménì nadìjí do nìho; kadá síla, kadý rozvoj,
kadá radost u ní byla mu jen novou moností zrady a klamu. Nerad vídal ji zamylenou; kdo ruèí mu za to, e ho
právì nezrazuje v mysli? Nevìøil jejím snùm, rád by ji byl
spoutal a omezil ve vem, aby mìl pøehled pøes ni, aby ji
mohl lépe støeit a ovládat.
Zaèal ji zkouet rùzným zpùsobem, ale nevíra jeho, místo
aby se menila, rostla a rostla.
Nechával ji o samotì s Harzem a naslouchal tajnì jejich
hovoru. Nevìøil její nechuti k nìmu, a èím odmítavìjí slova
slyel, tím ménì vìøil. Slova, ano, to je cosi, pøi èem
se pohybují rty, ale oèi... oèi jsou proto, aby popíraly, co øekly rty, a aby povzbuzovaly, kde rty zahánìjí nebo odrazují...
Co chce ode mne? volala k nìmu v pláèi a v úzkostech.
Abys byla jasná a jedna. Chci prostotu.
Chce chudobu. Osekává mne na pahýl. Chce mne
mít smutnou a ubohou.
Snad. Mate mne svou radostí, svou sloitostí. Nevyznám se v tobì.
Vìø mnì tedy! Co ádám tím mnoho od tebe... já, která jsem ti dala vecko?
Vìøit? Toho slova není v mém slovníku. Neumím vìøit!
Nièemu a nikomu!
Chce tedy, abych vecko prozradila sestøe? Utií tì
jen to? Øekni slovo, a stane se to jetì dnes; povím vec-

ko Ritì. Jsem pøipravena. Zaplatím svou radost, svùj smích,
svou hrdou pózu, kterou jsem vystavìla nad propastí a které
mnì nedovede odpustit.
Ne, toho nechtìl, toho nemohl chtít, toho nedovedl posud
chtít to se bál posud i jen myslit; i musil ustoupit.
Ale odcházeje, zpøemítal se celý a øekl si pak: Ano, má
pravdu; povìdìla, èemu jsem se bál posud dát urèitý výraz, ale co proto nebylo ménì ivé a skuteèné ve mnì. Ano,
jsem èlovìk smrti; a není mnì jistoty ne v ní. Jsem ukrutný
a støízlivý jako kat a nebudu jí vìøit, vpravdì a bezespornì
vìøit, pokud nebude mrtva tøebas bych se snad
ze zbabìlosti na chvíli pøelhal, e jí vìøím: nebude to pravda. Dovedu milovat jen mrtvé, jen co se nemùe bránit ji
mé lásce; neumím se radovat z ivých, neumím se radovat
ve dvou, neumím se snad radovat vùbec. Jsem zprahlý
a znudìný; jsem høbitov stokrát pøekopaný, stokrát pøeoraný; abych snesl ivot, musím jej koøenit smrtí.
A vzpomínka na osudnou chvíli, kdy se mu po prvé vrhla
na íji v tmavé pøedsíni, prola mu srdcem a zastudila jej
hrùzou.
Ano, jistì, nesu jí smrt; nesu smrt kadému, koho miluji.
Miluji, zastavil se: Jak podivnì to zní v mých ústech!
Miluji! Miluji! Co jest to, mnou cítìné, miluji?
A ironický hlas mnohých zkueností napovìdìl mu jako
zlotøilý soudruh ve kole: Miluji je slovo veèera pøed svatební nocí a pøekládá se ráno druhého dne slovem nenávidím.
A pøece den po dni nesl tíe své postavení.
Mìl-li mít jistotu, e nebyl bláznem slova a e se nezpil
jeho parou, musil ji mít stále u sebe, musil sen svùj ít
a promìòovat jej znova a znova v skuteènost, ale pak nesmìla se mu ztrácet v hrdé a daleké úloze, kterou hrála

její pýcha, ta pýcha, je popírala neustále mlèky jeho vítìzství, je mu je neustále vyvracela...
Potkalo ho nesmírné tìstí, ano: zmocnil se øíe po nejvìtím králi, kterého z ní vypudil, ale vítìzství své musil ukrývat a království své tajit. Nebylo to ílené? A neztrácel ho
vpravdì kadou minutu, kterou je zapíral?
A mylenka, unést Melchioru, odjet s ní daleko odtud,
kamsi, kde by se nemusila skrývat a pøetvaøovat, vtírala
se mu do mysli neústupnìji a neústupnìji.
Mìl chvíle, kdy mu bylo oklivo ze sebe, kdy se mu zdálo, e hraje úlohu pøíivníka vlastního stínu...
Není podlé, ít takto? Co neije takto na dluh, podvodem? Nezabíjí sám svùj sen, nepiní a neprzní ho? Proè
se plazí úkradkem zadními schody pro sluebnictvo, kam
mùe a má vcházet hrdì, otevøenými dveømi, jako vladaø a pán?
Rozruuje tì, muèí tì Melchioøina dvojitost. Ale kdo ji jí
voèkoval? Kdo ji stvoøil k svému podobenství? Byla jedna
a celá... kdysi, ne odpadla od svého Boha a ne se vzdala
tobì a proto, jen proto jest dnes dvojitá, je-li jí. Nebo co
tobì se nejeví dvojitým? Vecko, pokud bude hledìt
ze svého roztreného dvojitého nitra, svým churavým zameným zrakem. Sjedno se sám a sjednotí tím
i Melchioru.
Ale starý Adam se v nìm bránil na nù tìmto dùvodùm.
Jaké ílenství, jaké smìné ílenství, Varjane, hovoøil.
To se vùbec nedìlá, Varjane - odpuste, pane, e mluvím
francouzsky, ale je to mono øíci opravdu jen francouzsky v naí spoleènosti. To je de mauvais goût, to je dextrême
ridicule: to je souzeno ne rozhoøèením, ale jediným straným odsouzením, z nìho není odvolání: smíchem, salvami nekoneèného neutuchajícího smíchu, jeho ozvìna nezahyne, pokud nevymøe poslední z divákù pøítomných va-

emu nevkusu. To jsou mravy sluek a tovaryù, Varjane,
ale ne dobøe vychovaného èlovìka ze spoleènosti.
A Varjan pøisvìdèil.
Ano, nemoné, absurdní! A jak pitvornì bys vypadal, jak
nemotornì, sám sobì trapný, jako herec v starém patetickém a larmoyantním dramatì z pøedmìstí! Vidìt se sám a ty by ses pozoroval i tu, znám tì - a usmál by ses sám
sobì, zkarikoval se sám lítostným poklebkem a utekl bys
od úlohy, s ni nejsi a která by tì jetì dnes znudila. Nenávidí kadé okaté gesto a nyní bys jich chtìl opsat sta, a jak
irokých a rozmávnutých! Jsi ironický glosátor ivota, èlovìk edi a odstínu, který prochází nepozorován ulicí, a nyní
bys chtìl hrát cosi jako hrdinného tenora s odhaleným krkem nebo s nìjakým èerveným átkem kolem nìho. Ale to
dìlají dnes ji jen venkovtí fotografové; pøed padesáti lety
dìlali to i umìlci, ale ti nosili také sametové kabáty, dlouhé
vlasy a kalabresy - dnes vyhynuli jako pøedpotopní fauna;
snad neijí ji ani v nejzapadlejích koutech venkovských.
Nemoné, absurdní a víc ne absurdní: smìné prostì.
A pak, dodal po pause, nechat zde úspìch, potlesk,
nìkolikerý zpùsob potlesku, stý zpùsob lichoty? Nemono, jako jest nemono postrádat v ivotì tisícerých rozkoných nepatrností a drobností, tisíceré zdánlivé malichernosti... zdánlivé, nebo vpravdì jest kadá z nich dùleita, nutna kulturnímu èlovìku. Tyto zdánlivé nicoty jsou to, co skládá sladkost ivota, jako výdech lesa jest sloen z nejrùznìjích aromat, od pachu tlícího listí po vùni pryskyøiènou.
Tato tisícerá cetka dává teprve dohromady melodii ivota.
A mnì se chce znásobovat ji, rozmnoovat její prvky, a ne
ji ochuzovat. Jsem jako ena; potøebuji k své obsluze celého velkomìsta; od rána do veèera vystøídal bych a unavil
bych vecky díly svìta; nemohu ít prostì. Prostì jest mnì
souznaèné s chudì.

Ale kdy uvidìl Melchioru, její zmuèenou, pobledlou tváø,
které vnucovala s napìtím vech sil úsmìv, zvrátil se a vnitøní jeho boj se zaèal znova.
Jsi zbabìlý, Varjane, jsi v jádøe due lenoch, nejhorí,
nejslabí ena, pravil jeden hlas; ulichotil tì ivot, ulechtal
tì ivot - a opravdu, velmi záhy!
Jsi silný, kulturní duch, Varjane, pravil hlas druhý. Dovede se spoutat; cítí smìnost a plytkost veho, co jest
mimo spoleènost, co jde proti jejím konvencím, co není
zaloeno na jejím souhlase. Jsi silný mozek, netrpí závratí, ádné bláznovství modernì natøené tì neopojí...
Melchiora, jako by tuila svár, který v nìm vøel, zastavovala na nìm èasto v poslední dobì podivný pátravý zrak,
který jej pronikal skrz naskrz jako sluneèný paprsek vrstvy
vody a zastavoval se nejdéle na místech nejbolavìjích,
kde leelo naskládáno nejvíce rmutu.
Jednou se zadívala na nìj dlouze a øekla pak tie pøed
sebe jako v snách: Mìl by pøece odvahu? Nael by ji koneènì? Dovedl by sejmout ze mne mé strané bøímì?
A zbledla pøi pouhé monosti nìèeho takového.
Ale ihned zavrtìla bezdìky nedùvìøivì hlavou jako
na vyvrácení sebe samé.
A brzy potom nemìla ji ani nadìjí, ani pochyb: Varjan ji
z nich vyvedl. Utiil se náhle docela, uklidnil se jakýmsi
násilným uklidnìním. Ponoøil se do práce; bral ji jako tiivý lék; chtìl jí pøeklenout vechen svár a zmatek svého temného srdce; ale pøece mìl chvíle, kdy cítil, e je tím jen odinul, a ze dál èekají svého øeení.
Buïme klidni nad propastí, øíkal si, uème se tomu nesnadnému umìní. Ale vpravdì cítil napìtí situace a chtìl
ho vyuít jako nervové sensace, jako bièe na své nervy,
jako jejich drádidla; a chtìl pracovat, a pracoval skuteènì, pod tímto vysokým tlakem po dlouhé dobì znova. Jako

by se mlýn jeho umìní, dlouho stojící za sucha, rozeel
náhle pod pøílivem nových vod; síla situace jej nesla a on
psal jako psával druhdy.
el jednou k Melchioøe, aby jí to øekl, aby jí podìkoval
za zázrak, který na nìm zpùsobila.
Nalezl ji u jejího sekretáøe: rovnala peèlivì vecky své
dopisy, tøídila je a èást jich peèetila do obálek s adresami.
Co to dìlá! Chce snad odjet? zeptal se v nepokoji.
Ne, chci být dlouho mezi vámi, chci být co nejdéle s tebou, jak mono nejdéle, pravila a zaplakala; ale být pøipravena, jest vecko.
A kdy jí øekl, e píe zase po dlouhé dobì a ze píe
pomìrnì snadno jako jindy, odpovìdìla mu, jakoby probuzena z hluboké døímoty:
Budu musit zaplatit asi svùj dluh i tvùj, za svùj høích i za
tvé nalezené umìní, kdy obojí tak dùvìrnì souvisí.
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Varjan se zcela soustøedil na svou novou knihu; pracoval na ní horeènì, s jakýmsi churavým chvatem. Jeho nová
práce zdála se mu ílenou honbou za ne zcela jasným, ale
dùleitým cílem, zoufalou sázkou o vecko; a on sám tvaným bìhounem, který neuetøil sebe ádné ostruhy a ádného bièe.
Chvílemi v noci, zdvihnuv bledou hlavu s planoucíma oèima od kupy papíru, zaposlouchal se do jakési jiné nehmotné tmy a zdávalo se mu vdycky, e slyí z ní lání pøíerné
smeèky, slídící po jeho stopì. Co mne to jen tve? Jaké
hlasy z ní vyjí? tázával se sám sebe. Jest mezi námi
prázdný nervosní nepokoj mého pustého srdce? Ano, rozeznávám jej. A nedoèkavost podrádìné pýchy, která si
chce co nejdøív vyvrátit dùvody báznì? Ano, i ona tìká
chvílemi a pobádá k chvatu. Ale vecky ostatní pøehluuje

hlas úzkosti, e nepotrvá dlouho má umìlá zloèinná inspirace, e mùe její pøíliv opadnout døív, ne donese mou loï
k cíli.
Den ke dni urèitìji cítil, e kadou øádkou, kterou do ní
vpisuje, vyvolává osud, naplòuje nìco neodvratného,
vrí cosi nenapravitelného - a pøece nechtìl, nemohl
stanout.
Jen se nezastavovat, jen se neohlíet! øíkal si. Jen to
ne! Zkamení jinak hrùzou, a tvá smeèka tì rozsápe.
Den ze dne bylo mu jasnìjí, e napájí svou knihu ivotem Melchioøiným, e vypíjí její krev jako upír, ale za zloèinnìjím cílem: ze staví na mrtvole, e vradí opravdový ivot
lidský, aby jím sytil svou Chiméru; e rouhavì modlosluebnièí, e obrací tok ivota, zvrací hodnoty. Den ze dne
bylo mu to jasnìjí, ale pøes to den ke dni byl ménì ochoten, upustiti od toho.
Chci své umìní, chci je za kadou cenu, pøes vecko,
vemu navzdory! Jemu navzdory! Stùj co stùj! Vyrvu je osudu, vynutím je nemonosti, vyvzdoruji je jemu! A stojí
na mrtvole, dodal za chvíli, ale nedoøekl. Zatkal suchým,
neúlevným pláèem: Vecko ivé stojí na mrtvolách - jen to
zde a na ní nestojí; slyí mou modlitbu?
Ale vìdìl, e nikdo ji neslyí, nikdo ji nemùe slyet, protoe ji vysílalo hluché i nìmé srdce.
Pøeruil se pøíkøe, zaal zuby do rtù, nedocítil, nedomyslil; sám nevìøil její pravdivosti; padla k zemi nevzletìvi ani
tolik co hozený kámen; a jen temný dým jejích slov plazil
se po jeho ochoøelém srdci, síraném z nitra temnou neukrotitelnou ranou.
ivot temnìl mu do zoufalé záhadné zloby, propadal
se do støízlivé tuposti.
Muèil Melchioru, uráel ji; bylo mu potøebí k práci rozèilení, podivného dohánìjícího pocitu viny, smutné a smyslné

vùnì ran. Zdálo se mu, e nemùe bez nich tvoøit; staly
se mu snad ji ostnem?
Kolikrát se pøistihl, jak stanul nad ní, spící; její vyhublé tìlo
bolelo i rozruovalo jej zároveò podivným silným napìtím.
S tváøí zkamenìlou pil rozíøenými nozdrami vùni, zvlátní
zneklidòující vùni tohoto utrpení, této modlosluebné obìti,
kterou pøináel straidelnému bùku draèí tváøe, rozklebené polozvíøecí masce, temnému symbolu nìèeho jetì
temnìjího, co zalidnilo nyní jeho dui.
Stávalo se, e zavolal Melchioru k sobì, ale hned ve vteøinì odstrkoval a odpuzoval ji od sebe.
Dost, dost, odejdi! Chtìl jsem jen vidìt tvou bledou zmuèenou tváø zrazené muèednice, tvá bolestnì zranìná ústa;
jsou jako otevøená rána, krvácející pod kopím, právì z ní
vyòatým. Je mi tøeba toho obrazu k inspiraci. Dost, nechoï
ji ke mnì. Nechci tvých polibkù, zatìují mne a zeslabují
mne. Chtìl bych vyssát z tebe tvùj ivot a pøenést jej sem,
dát mu proudit místo tvými cévami a ilami tìmito øádky
a strofami zde! Potøeboval bych tvé krve, a ani ne jí, i ona
je pøíli tìka jetì, jen jejího ohnì a její vùnì. Proè mi jich
nemùe dát?
Bloudí. Proè se neinspiruje ivotem? Jest plný výzev,
volá tì jimi, vnucuje ti je za kadým krokem. Je jako pták,
pro tebe a jen pro tebe zpívá tisíc písní... a jednu krásnìjí
a novìjí druhé.
Ne, nemohu jich potøebovat. Propadl jsem fantomùm
a fantomy ádají si krve, ijí z krve. Nezná to? Vecky staré
báje, vecky staré povìsti jsou toho plné. Mrtví, vyvolalalis jich jednou, jsou nenasytni. Vecky staré pohádky a legendy vypravují o tom. My mrtví, dodal po pause, my mrtví touíme po krvi; my mrtví jsme nenasytní; nám mrtvým
není nikdy dost nápojù, dost pokrmù, dost ohnì. Stále nás
mrazí, stále laèníme a ízníme 

A opravdu, zdálo se mu, e je obklopen fantomy, e utvoøily kruh kolem nìho, stále se íøící kruh, který jej vyluèuje
a vyluèuje den ke dni víc ze ivota; bylo mu, jako by nìjaké
nesmírné osamocení padalo jako velké vloèky snìhové
v nocech práce a kladlo se kolem nìho neviditelnou a pøece jen neustále rostoucí závìjí. Vstával po kadé od práce
více vypovìzený ze ivota, více vyhnanec z nìho, ne kdy
k ní sedal. Hovoøil-li s lidmi, zdálo se mu, jako by vál z nìho
mráz a jako by jeho spoleèníci to cítili, tøebas o tom
ze zdvoøilosti nemluvili. Jak udivenì dnes vypadali, opakoval si Varjan, jaké pitvorné, prodlouené oblièeje mìli!
To proto, e vìdí, jak stydnu, jak ledovatím; ale nemluvili
o tom, jsou zdvoøilí. Moderní èlovìk jest vùbec zdvoøilý jako
kat v rukavièkách; nezasahovat, pozorovat, vyèkávat...
doèkat, a ti okolnosti zlomí vaz. Jsou o tom i theorie, hehehe... jako ze se má takhle moderní èlovìk chovat...
Chvílemi mu bylo, jako by stíny kolem nìho houstly a zastupovaly mu cestu. Kadým slovem, zdálo se mu, píe
naráku pro osud, kadým verem temnou vìtbu; za kadým slovem plazily se stíny, vstávaly mátohy; a byly veèery
a noci, kdy stíny hrozily i prosily a hovoøily pùlnoèními hlasy studánek a pramínkù ztracených v lesích.
Zabíjí ji, zaeptal jeden z nich jednou pozdì veèer, vystoupiv zdánlivì z vìty docela nevinné jako vrah zpoza starého smrku v nedohledném mlèícím lese. Ale naè ti to øíkám, zasmál se tie, ty to ví, ví to od chvíle, kdy jsi
po prvé pero namoèil. Píe, píe její smrt; pøede její
smrt. Splétá ze svých klikù hákù sí, ohromnou sít, kam ji
polapí, ubohou køepelku, kostlivý lovec: zatahuje ji léè. Ale
ty to ví vecko stejnì dobøe jako já: ví, e nepøeije dlouho tvé knihy. Jetì je èas: zachraò ji. Vstaò, vezmi své papíry; v kamnech hoøí posud oheò, uvrhni je do nìho!

A Varjan opravdu vstal jakoby z rozkazu cizí vùle a potácivým krokem s horkou oblouzenou hlavou bral se k ohni
se svým rukopisem.
Rudì zasvítily oharky; jejich ár udeøil jej do oèí, zaplavil
jeho zkamenìlou tváø.
Vztyèil hlavu: zvolna vyprchávala snová tma, kterou byly
jeho zornice opilé.
Rozhlédl se úkradkem s plachým zdìením kolem sebe.
ero rostlo v koutech a stíny se vlekly na stropì a spøádaly se v husté pavuèiny; a lampa psala tam tiché; zpytavì unavené kolo zakaleného neradostného svìtla. Jaké
podivné straidelné svìtlo! Vecka radost, vecka síla
jako by byla z nìho nìèím vyssáta; odnervené svìtlo, zabité nìjakou mrtvou studenou rukou, napadlo ho v tu chvíli
a roztøáslo mu nervy mrazivou oklivostí.
Tie lehaly bledé bludièkové plamínky v ároviti, klesajíce a zvedajíce se vdy s novou úsilností, jako by pracovaly na nìjakém èistém neviditelném díle, neustále unikajícím a neustále boøeném.
Pohlédl od nich bezradnì k oknu, zavalenému zcela
tmou. Padá, padá, padá venku tma, padá neustále, aè
není daleko do pùlnoci. Právì kolem mne padá jí více ne
jinde; jsem do ní ji celý zakuklen...
Vrátil se k ohni. Milý, laskavý, èistý, mluvil k nìmu a chystal se ji poloit listy do plamenù, kdy vtom cosi na chodbì zapraskalo, a ne se nadál, Melchiora stála pøed ním.
Tisíckrát a tisíckrát zpøemítal pozdìji tuto událost a nedobral se v ní nikdy dna. Je pravda, e èasto v noci, náhle
znepokojena, pøicházela do pracovny pohledìt na nìj,
postála vteøinu a ujistivi se, e není churav, odcházela
beze slova. Ale co ji pøivedlo v tuto osudnou noc, v tu osudnou vteøinu, kdy stál Varjan na rozhodné køiovatce a dával se ji jiným smìrem? Èím puzena vela právì ve chvíli,

kdy odhazoval ji nù, pøiloený na její hruï - aby mu jej
vtiskla znova do ruky a namíøila jím rovnou k svému srdci?
Nehnal ji tehdy strach, e by mohla být pøipravena o svou
muèednickou korunu? tázával se pozdìji sám sebe a pøisvìdèoval: nenalézal jiného vysvìtlení mimo tuto mystiku.
ílí? zvolala, kdy pochopila, co chce uèinit, a pøistoupila tìsnì k Varjanovi a vzala mu z rukou jeho rukopis. Co
jest ti? Nevìøí v sebe? Nemá víry, jistoty? Mohu ti ji dát
nìjak, tøebas svou smrtí?
Není mi ji nièeho tøeba. Dala jsi mnì v tu chvíli vecko
mnì - i sobì. Rozhodla jsi, sobì ke zmaru, mnì ke tìstí,
odpovìdìl po dlouhé pøestávce, s tvrdým árem v zraku,
vrácen ji zcela své Chiméøe a její ukrutné slubì. Osud,
moira, zaeptal tie, zatím co tesknì zmíral v chodbì odsouzený krok Melchioøin.
Varjan dopsal brzy poté knihu a uzavøel ji roztritì do zásuvky. Za ètrnáct dní vzal ji odtamtud a proèítal ji tím dalekým, nezúèastnìným zrakem, kterým zbrojil kadé své dílo,
ne je dal do tisku. Øíkal tomu kalení; noøil tovar jetì havý do studené vody a ocelil jej.
Byl podzim.
V zahradì pod jeho okny volaly poslední podzimní rùe
svou krátkou, zrazenou vùni; cosi teskného válo prùhledným èistým podzimním vzduchem, v nìm se øadili ptáci
k odletu do jiního pásma; chladnoucí slunce odráelo
se velikou bledou záøí v mlèící øece; obèas spadlo pøiduenou ranou do vysoké trávy ovoce, sraeno s vìtve ne
hmotnì vìtrem nebo jiným nárazem, ale nìjak tajemnì,
jakoby dotykem sluneèného paprsku nebo lidského pøání.
Varjan pøistoupil k oknu a nìjaký osten stesku zaryl se mu
do hrudi. Ta zemì, to nebe jako by mu tu vteøinu nìco vyèítaly.

Jak jest mono, e jsi promekal jaro a léto pøi papírech? e jsi hynul pod èadivým plamenem stolní lampy,
zatím co ostatní ili pod dobrotivými svìtly nebeskými?
Poetilèe! Zestaral jsi pøi tom o desetiletí. Ani ptáci, ani
trávy, ani kvìtiny tì ji nepoznají! Jsi ji spíe straidlo ne
èlovìk.
A seel do zahrady s rukopisem v ruce.
Mùj boe, jak smìnì vypadá popsaný papír v pøírodì!
pravil, hledì na dlouhé èerné øádky táhnoucí se po arích.
A opravdu, písmena jako by utíkala a choulila se do sebe
pøed èistým nebeským svìtlem.
A bezdìky vzpomnìl si na jednu pøíhodu ze své návtìvy u slavného velikého sochaøe francouzského, snad nejvìtího v devatenáctém století, jejímu plnému smyslu teprve nyní naráz porozumìl: vypadl pøed nìj jako hladký katan z puklého ostnitého obalu. Sochaø dal vynést tehdy jednu
ze svých soch, kterou nejvíce miloval, do zahrady. Ale jak
tam hned zmalichernìla, zpitvornìla! Ona, která znìla v uzavøeném bytì a prochvívala jej a ovládala jej svým akordem,
onìmìla náhle pod mocným rozjásaným oblohovým zvonem nebeským; byla ztitìna; jakoby zhroucena nebo rozlomena do malosti nebo aspoò do prùmìrnosti, kdy dostala pozadím místo pokojové stìny krajinný obzor.
Cosi podobného cítil i nyní Varjan se svým rukopisem,
jene jetì urèitìji.
Snail se chvíli èíst nahlas své vere v zahradì, aby jich
vyzkouel v tomto vzduchu, hlubokém jako sen, èistém jako
jezerní voda, balsamickém a koøenìném vemi vùnìmi
a vím steskem, v tomto svìtle, laskavém jako úsmìv boí,
v tomto dni rozhoøelém poslední sladkostí letních ohòù pøed
pohasnutím - a ustal za chvíli, znudìn a pokoøen. Cítil, jak
nemùe jeho umìní soupeøit s pøírodou, ani ji slábnoucí
a odumírající, jak jeho vere jsou chudé tvarem, ne dost

hutné a jadrné, jak nedovedou si vynutit ozvìny ani z tohoto
nebe, tak laskavého a povolného; jak neprospívá jim nic
spojenectví krásy, rozlité vude vlnou vysoko vystøiklou.
Dusila je jen, padaly ke dnu, nebyly dost lehké, aby po ní
plynuly. Pøíroda je vyluèovala, uzavírala se pøed nimi. Tisícerá inspirace odpoutávala se z kadé hroudy zemské, sta
duchových hlasù vstávalo a volalo odevad, zárodky nesmrtelného ivota klíèily vude a vecko pøerùstalo, pøikrývalo jeho bledé neplodné stíny, jak se mu zdálo.
Jak obstojí, a pøejde pøes nì sto tisíc dní? tázal
se v zamylení Varjan. Není takový den, proitý tváøí v tváø
èistému nebi, toue obtìkací zkoukou, jako let sta rokù
pøes knihu postavenou na polici v knihovnì?
Pozdìji se uklidnil. Øekl si, e by snad podlehlo kadé
dnení umìní; kadá dnení poesie. Vecko umìní jest
dnes umìlou skleníkovou kvìtinou, bytostí pokojovou, to
víc, ono míò. Vecko jeho posavadní umìní mìlo cosi
monstrosního; nutnì, pøirozenì plynulo to z jeho charakteru, z jeho ivota; jeho básnì byly jako orchideje, organismy
fantastické, v nich jedny èásti byly pøetíeny a jiné potlaèeny. A tato poslední kniha mìla zásluhu krajní charakternosti, la v tomto smìru nejdál; visela nad samou propastí
absurdnosti a nemonosti, zachycena nad ní, nemohl pochopit èím, snad jen jeho vùlí, smutné dítì paradoxu a ílenství.
Uklidnil se tím, ale lásky jeho ke knize tím nepøibylo; byla
ztracena navdy.
Taková byla tedy cena tohoto nadlidského zápasu Jakubova s andìlem? Taková odmìna za soustøedìní vech
sil? Nuda, lhostejnost, chlad, skoro oklivost. Stálo to za to,
spínat se jhem tuhé káznì? Pásat se tìkou zbrojí? Nebylo to konec koncù tolik jako mnoit trud, únavu; hoøe, nudu,
øíi smrti? Nebylo by bývalo lépe, proít jaro a léto v zahradì,

na vodì, v lese, v polích nebo kdekoli jinde, v hovorech
s Melchiorou, s jedinou snahou, jak vyvolat úsmìv na její
líci, ten neskonale krásný, ponìvad hned hynoucí úsmìv
na její dvojnásob nepøítomné tváøi svìtice a milenky?
Kniha lhostejnìla mu víc a víc. S poèátku soudil: napsal
jsem ji, jest pro mne nìco pøekonaného, odbaveného,
odtud má lhostejnost a snad i nepøátelství k ní. Ale brzy
zpozoroval, e jest to víc, a tázal se sám sebe: Nezemøelo ti v ní víc ne ona sama? Není to samo umìní, nebo alespoò ono umìní, jeho jest ztìlesnìním? Ono monstrosní
umìní zavìené nad propastí, umìní paradoxní, umìlé,
vemu navzdory, které odnervuje a zabíjí ivot a ije z jeho
krve a vùnì, umìní modlosluebné, které si ádá stále
nových a nových obìtí lidských?
A za nìkolik dní soudil: Jest to pouhá ochablost po pøíliném napìtí tato nesnesitelná nuda a oklivost, nebo jest
to první trest, první msta, jeho msta za tvùj odboj a tvé rouhání?
Nemìl na to odpovìdi, rozumìl den ze dne ménì sobì
i ivotu.
Cítil jen: vyil jsem nìco, v èem nemùe být pokraèováno, co nemùe být opakováno; staré formy leí mrtvy, roztøítìny, a nových posud není. A budou kdy? A nepøinesou
pak novou nudu, nový trud? tázal se dotýkaje se zrakem,
unaveným nesmyslností ivotní, mrtvé tøítì u svých nohou.
Pokusil se chodit znovu do spoleènosti, kterou míjel ji
skoro rok. Jest tøeba rozptýlit svou nudu, rozumoval, nebo
alespoò uspat ji jako zlostné dítì. Zkusme to s prázdnými
lidskými øehtaèkami; snad nám poslouí, snad se jim podaøí to, v èem selhaly síly nejvìtí a nejèistí.
Døíve ne odeel, chtìl se rozlouèit s Melchiorou.

Nalezl ji ponoøenou v èetbu, kterou úzkostlivì schovávala.
Stará podezíravá zloba vylehla na vteøinu ze zraku Varjanova, ale, jemu samému na podiv, pohasla rychle a zjihla
v jakousi lítost.
Vím, v èem ète, nebo hádám to alespoò.
Neví, ale nezáleí také na tom docela nic.
Øekla to s klidem, skoro s nádechem veselosti.
Melchioro, nerozumím ti, øekl po pøestávce. Jak jest
mono, e jsi tak pokojna? Zpívá jako pták, jako by vecko kolem tebe kvetlo, a zatím je vude mráz a tma: jsme
v prosinci.
To proto, Varjane, e jsem pøipravena na vecko.
I na to, e spadne jednoho jitra mrtva s vìtve?
Právì na to, Varjane. Bùh mne zachytí, a budu padat.
Bùh, kterého jsi zapøela a zradila?
Zapøený bùh, stále bùh; zrazený bùh, stále bùh. Tøebas
mstitel a soudce, pøece bùh. Zachytí mne, tøebas do trestající ruky.
Varjan se zamyslil. Nevypudil jsem ho tedy pøece z toho
srdce? Nebo vypudil jsem ho jen napolo, na chvíli? øekl
si, sestupuje se schodù. A ku podivu, necítil pøi tom starého hnìvu. Vypudit právem smí jen ten, kdo dovede nahradit; a jak já jsem ho dovedl nahradit Melchioøe?
A vzpomínka veho utrpení, které jí zpùsobil, prola mu
mysli a zkøivila jeho rty v alostnì hoøký posmìek nad
vlastní bídou.
Po pùl hodinì, kterou strávil ve spoleènosti, nudil
se Varjan stranìjí nudou ne kdy doma o samotì. Nerozumìl, jak mohou takto hloupì a prázdnì hovoøit spolu lidé,
mui a eny, a pokládat to dokonce za nìco ádoucího
a pøíjemného. Hledìl na nì dlouho zpytavým, pak vyjeveným zrakem, jako by se octl mezi blázny nebo slabodu-

chými. Nìco straidelného bylo v tìchto automatech, nìco
tísnivì fantastického v tìchto loutkách, které mluvily jakési
prázdné, na strojích napsané a vloené texty a provázely
je ospalými gesty, opeslými pohledy, zíváním nebo pofrkáváním a posunkováním.
V koutì stálo seskupeno nìkolik rozkroèených módních
panákù a pochechtávalo se krátkým poloblbým smíchem
hloupým anekdotám, je vypravoval jeden z nich, redaktor
s odulou mìdìnou tváøí, s rukama fiakristovýma a s vtipem
z holièské oficiny.
Harz se z nich vyvinul a pøidruil se k Varjanovi, poklonkuje mu za jeho novou knihu.
Vlna hnusu zdvihla se ve Varjanovi a stoupala mu na rty,
zatím co tento kanár nadýmaje hrdlo trylkoval své fráze
vèera vyètené nebo z hovorù nalapané. Pohlédl zlým pohledem na jeho rùovou tváø okresního krasavce, na jeho
drobné bezduché oèi za zlatým skøipcem, oèi duevního
pøíivníka a nohsledy, na kartáèovì støiený vlas nad nízkým èelem, který svádìl ruku mimovolnì k tomu, aby zkusila otøít o nìj pero, a odvrátil se s oklivostí. Teprve
po pause, kdy ji byl pøemohl a muíkovi doel zatím dech,
øekl mu pøísným hlasem, jakým se hovoøivá s nezletilci,
skanduje zøetelnì slabiku po slabice:
Kde jste vyètl, co mnì tu øíkáte? Kniha je, jaká je, ale vy,
mùj milý, musíte se uèit jetì dlouho mlèet o ní: jetì jste
nedorostl ani práva mne hanìt, tím ménì práva mne chválit. Tolik, aby bylo mezi námi jednou provdy jasno, mládeneèku.
Muík zrudl, zablekotal cosi, èemu nebylo rozumìt, zavrtìl sebou v rozpacích, potøepal nìkolikrát kartáèovou hlavou jako politý pudl a odcupital drobnými krùèky ke své
skupinì.

To ti pøijde draho, to mnì jetì zaplatí, drtil mezi zuby,
vymýleje si mstu. A po jeho tváøi rozlézal se zvolna zahryzlý výraz bezduché, ale urputné zloby, malomoc ulápnutého èerva a zuøivost podrádìného berana.
Ten èlovìk je arogantní, denuncoval hned v kruhu rozkroèených panákù, nejvyí èas usadit ho. Co si to jen
dovoluje! Jaké soudy, jaké vtipy, jaké poklebky! Na pøíklad o tobì, Tacle, dodal obraceje se k redaktorovi
s mìdìnou tváøí. Ten schýlil k nìmu svou houbovitou hlavu, která rychle rudla, jak chápala klepy Harzovy, jako by
se napájela purpurovým barvivem. A brzy i výraz zahryzlé
tupé msty, bezduché jako msta býèí a urputné jako zloba
køeèèí, zasnoubil tváø redaktorovu s tváøí Harzovou.
Varjan nepobyl dlouho; podivná mùra leela na nìm,
nìco jako zlý sen, a chvílemi zdálo se mu, e musí z nìho
vykøiknout, udeøit nìkoho do tváøe, ujistit se, kde jest a proè
zde jest. Ulevilo se mu teprve, kdy vyel na ulici a chladný
noèní vítr - tý chladný vítr, který roztøepával plynové plameny a rozdoutnával, zdálo se, i nebeské hvìzdy zavìené
nad prùseky ulic - ochladil mu spánky.
Vracel se domù pustými ulicemi. Po stranách tyèily
se temné masy domù, chvílemi unikaly do stínu, chvílemi
z nìho vystupovaly, omítnuty pøeletavými svìtly svítilen,
zápasících s vìtrem.
Nìco potmìilého zdálo se vìzet v tìchto hromadách
kamení, tolikrát pøestavovaného, v této hmotì tolikrát pøehnìtené a znásilnìné, v tomto jeviti zneuctìném tolikrát
lidskou bídou a podlostí; podivné skvrny klebily se v stínu,
podivné trhliny rozvíraly se ve tmì, hotovy pomstít se, døíve
nebo pozdìji, za své pokoøení.
Jaké kulisy, jaké dekorace k pitvorným a posmìným
tragediím, k surovým hrám skládaným osudem a náhodou,

k straidelným ertùm a vtipùm nìjakých obrù, napadlo
Varjana a zachvìl se.
Domy se tyèily vyhrùnì, a Varjanovi pøila náhle mylenka, zeptat se, kolik taných zvíøat bylo ubièováno, kolik
lidí rozdrceno, poníeno, potupeno, otráveno a vyssáto, aby
stály ty tupé a vyhrùné pøíery, kde stojí. Kolik potu, zloby,
podlosti, bídy, nízkosti, kleteb a rouhání - kdo by jich dovedl zváit nebo zmìøit? Na kolika mrtvolách stojí snad ta trocha opravdového a krásného ivota, která se zde moná
chrání mezi tolikerou pustotou a bídou! Aè chrání-li
se vùbec! Aè nepropadlo-li vecko jediné hladinì bídy
a mrzkosti...
A proè to vecko? Proè ta pøemíra utrpení a trýznì? Hle,
hlupák leí nyní v posteli a buï spí tupým snem nebo myslí
na podlosti a nièemnosti nebo je provádí. Proto zahynulo
tolik lidí a tolik zvìøe, aby nìkolika nièemùm a chytrákùm
vystlali teplá hnízda?
A myslil dál; a pøiel pøirozenì záhy na sebe.
Hle; za nìkolik minut budu doma a uvítá mne teplý pokoj; usednu ke krbu a budu buï pøemítat hoøký popel svého srdce anebo prázdné sny své hlavy. e mám k tomu
èas, e mohu jej maøit touto zbyteènou prací, nikomu neuiteènou, hle, to samo o sobì pøedpokládá ji, e nìkdo
kdesi nemá pøístøeí - nemùe míti pøístøeí. Abych mohl
sedìt v pokoji a pohodlnì vyøezávat své hraèky ze slonì,
musí, slyí, musí hladovìt nìkde sluný uiteèný èlovìk.
Musí, ano musí, stejnou nutností jako vystoupí-li jedna
z misek u vah, musí druhá klesnout - toue nutností. A víc:
tento odstrèený èlovìk musí být nutnì lepí ne já, nebo
spoleènost pøeplácí zbyteènost a nedoplácí vìcí nejdùleitìjích, ctí malichernost nebo kuriositu, pøezírá nejpodstatnìjí a opovrhuje nejcennìjím.
Podivný hluk vyruil jej z mylenek. Zvedl hlavu.

Koèár, který hrèel z dálky, vynoøil se pak blíe, aby znova
zapadl, vyrazil náhle proti nìmu z postranní ulice.
Opilý koèí na kozlíku bil zuøivì do koní, kteøí se hnali, zpìnìní a zchvácení, ulicí tìkým unaveným úprkem.
Varjan se zachvìl rozruením, kterým na nìj doléhalo
vdycky utrpení zvìøe. Zachvìl se do koøene nervù. Hle, jaký
ohyzdný sen, celý tento ivot, cítil. Nevìda proè, zdál
se sám sobì spoluviníkem ví této svìtové bídy; vidìl
se sprostým a nízkým jako vichni, kdo ijí z útisku druhých,
kdo k nìmu mlèí. Utrpení sahalo po nìm studenou straidelnou rukou, a on choulil se zranìn do sebe; byl náhle
bezbranný pøed ním.
V èem jest tìstí? tázal se sám sebe doma, hledì
do pusté popùlnoèní ulice. Vyjmout se z tohoto svìta? Vyjmout se z jeho logiky? Stojí na mrtvolách, je pinavý, poskvrnìný nejhorími skvrnami. Mít v nìm úspìch znamená
býti v nìm z nejhorích. Bával jsem se vdycky, abych nebyl podveden ivotem a svìtem. Ale není jediná noblesa
v tom, vìdìt to a chtít to pøes to, souhlasit s podvodem,
pøisvìdèit mu - býti dobrovolnì obìtí? Není to jediný zpùsob, jak pøekonat ivot? Urazit mu hrot a vzít mu osten?
Pøemítal o tìchto mylenkách pøítí dny na dlouhých procházkách v laskavém podzimním vzduchu, kdy náhle pøilo nìco, co dovrilo jeho poznání.
Harz a Tacl dostáli slovu, které si dali: pomstít se Varjanovi a popravit jeho novou knihu. Získali i zcela snadno
k svému podniku spojence: lid stádný nemiluje samotáøù,
a literární luze není nic milejího, ne spílat dnes tomu, komu
se vèera dvoøila, a odemstívat se tak za vlastní slabost.
A tak bylo i zde: Varjanovi se dnes spílalo pro toté, pro
co se mu vèera podivovali. Kniha jeho byla jen dùslednìjí
pøedelých, jasnìjí jeho prací pøedelých, a toho nemilu-

je literární luza, která ráda ije v poloeru a je vdìèna autorùm, kteøí jí dávají k tomu pøíleitost.
Ale Varjana, ku podivu, se to skoro nedotklo; on, jindy
tak drádivý, byl nyní klidný. Hnusí se mnì, proè by mne
mìli milovat? øekl jen, pøeèet jejich èlánky; láska pøedpokládá vdycky pøíbuzenství, podobu, alespoò stejné duevní
ovzduí a stejný genre ivotní; ale mezi mnou a jimi jest
propast, a ta propast zùstává i nyní: oni mne nenávidí a já
jimi pohrdám, co jest vìc zásadnì rozdílná - i nyní jest
propast mezi námi.
Ano, zdálo se, e mu celá ta alostná vzpoura pøila vhod;
jako by jí bylo tøeba, aby se odpoutal i posledními vlákny
od starého svìta; nepodceòoval tìchto nejslabích nití
marnivosti, vìdìl, e pøeøíznutí jich bolívá nejvíc.
Jak jsem byl poetilý, pravil sám k sobì jednou na své
oblíbené vycházce, nejvyí statky ivotní jsem mìl a pøináel jsem je obìtí modle smrti, pitvornìjí a straidelnìjí
ne nejklebivìjí bùek èínský nebo indický. Pramen mládí
a ivota jsem mìl a zasypával jsem jej mrtvými vyhoøelými
struskami. Jaký alostný zvrácenec jsem to byl! Vìru: satanisoval jsem, ani jsem o tom vìdìl, nebo Satan je otec
ví perversity na zemi. Myslil na Melchioru s dlouhou nìhou; bylo mu, jako by se chýlil nad její rány a líbal je v náboenském zanícení.
Byl rozhodnut: vyrazí prach tohoto svìta z obuvi své, jako
jej vyrazil ji ze srdce svého. Vyzná svou lásku k Melchioøe, bude ít na pravdì, a tím ít teprve v plném a celém
smyslu toho slova, co bylo posud, byl jen liivot, jedna
z forem smrti. Pokloní se pøed ní v plném slunci, poklekne
pøed ní na triti, na námìstí, v poledne, kdy se valí lid domù
z dílen, ze kol, z továren a z úøadù. Vyzná a nezapøe, e
jest jeho hodnota, nejvìtí klad jeho ivota, nezaslouená
koøist, ztìlesnìná milost boí...

Jak dlouho to trvá, ne èlovìk pochopí, pravil si Varjan,
e tìstí jest v lásce: ne být milován, ne dávat se milovat,
ne nechávat se milovat - ne: milovat sám ve vlastní osobì,
milovat do sebezapomenutí, do úplného utonutí v nìkom
druhém... 
Zdrel se dnes déle venku ne obyèejnì. Vracel
se oklikou, schválnou oklikou, aby uil víc lahody podzimu,
letos tak dlouho trvajícího, i lahody své mysli, zladìné po tak
dlouhém roztøítìní; zvuky a barvy veèera i snìní jeho due
se doplòovaly, pøecházely v sebe, prodluovaly
se v kouzelném zmatku poloera; svìt nitra i svìt vnìjí
se v nìm na vteøinu slily v jedinou pokojnou hladinu a po ní
se lehce nesla jeho bytost, která jako by se a nyní nalezla.
Tisíce dojmù, pro nì nemìla jindy jeho roztìpená mysl
resonance, vstupovalo nyní do jeho smíøené, zjemnìlé
a zpozornìné due a plnilo ji pøítokem sily a krásy, pøítokem, který neklesal a neustával.
Proel pod katanem na dvoøe, tmou slehlou pod ním
v jakési jezero stínù, a udivil se, e, jak se brodil listím, vyplail z nìho i vùni, poslední rozprchlé krùpìje vùnì, sladké a jímavé vùnì opodìného teplého dne v pozdním podzimu.
Veel do zahrady. Zrak jeho padl na stùl bíle prostøený,
pokrytý èajovým pøíborem, na oputìný stùl s hoøící lampou, a vydìsil se zdánlivì bez pøíèiny: vìdìl pøece, e jeho
rodina sedávala jetì nyní veèer v zahradì.
Pøihlédl blí a náhle poviml si na stole zmaèkaných rukavièek Melchioøiných. Hoøely tam tak pronikavì, jako by
byly ne bílé, nýbr rudé: celé jedna jediná nepochopitelná
rána. Vykøikl temnou hrùzou: vzpomnìl si v miku
na podivný, straný sen, snìný nedávno, ale zdánlivì zcela zapomenutý: i tam leely Melchioøiny zmaèkané ruka-

vièky mezi èajovým pøíborem pod lampou hoøící
na oputìném stole a scéna mìla toté osvìtlení jako nyní:
osvìtlení smrti.
Krev hnala se mu k srdci, chtìl køièet a nemohl.
Napìtím vech sil vrhl se ke schodùm.
Ale ne jich dospìl, uslyel z otevøeného okna nìèí hlas,
nepoznával hned èí (teprve dlouho poté pochopil, e to byl
hlas jeho eny):
Je marno ji volat lékaøe, je mrtva.
6
Skoro dva roky minuly od smrti Melchioøiny.
Bylo zase na poèátku podzimu: poslední záøijové dni rozhoøely se bledým ohnìm, duchovìjím ne oheò èervnový;
stromy, oblity zvlátní støíbøitou, jakoby zvuèící atmosférou,
rozstoupily se v nìm od sebe, vyí a slavnìjí nìjak ne
v létì, nositelé nehmotných aureol; nebe tøísnila lehká pìna
oblaèná, ne aby je kalila, nýbr aby jen pomohla zmìøit,
jak náleí, jeho idealisovanou, bezezvukou a bezbarvou
výi. Zvlátní, hluboký a èistý pøísvit kladl se na vìci lákal
z nich tajemství, která vzdorovala bouølivìjím útokùm jara
i léta; cosi nevysloveného tálo ve vzduchu a lítostnilo oko
i srdce; nìjaká duchová tucha vázala ivly, vùnì hovoøily
jako pøipomínky a zelené neumoøitelné trávníky, jak proráely svými hroty zpod mrtvého spadalého listí, mluvily o síle
veho, co se dovedlo pøichýlit pokornì k dobré zemi.
Tato pøísná nálada zákonné krásy sevøela nyní i Varjana,
jako svírala vecko v pøírodì, Varjana, pøes jeho ztupìlé
srdce pøetekl první podzim - ten podzim, který jej jindy tolik
vzruoval - jako voda potoèní pøes oblázek na jejím dnu
zapomenutý.
Jednoho dne na obvyklé, nekoneèné a bezcílné procházce vznesl náhle schýlenou hlavu a zadíval se dojat

na krásnou kytku starých dubù; stály nad mrtvým èerným
ramenem øeky, pøísné a mlèelivé, uzavøené v sebe, a psaly
køivými vìtvemi jakási hrdá podobenství do tajícího vzduchu.
Varjanovi vyvstala v mysli, nevìdìl proè a jak, podobná
skupina stromová, jen jetì hrdìjí, jak vztyèena nad pustým rozrytým lomem, vysoko v horách, schytávala do svých
korun vecko teskné zlato èervánkové i vecko echo bouøek, je pálívaly bleskovými klíny lesy kolem nich. Spatøil ji
jednou, pøed lety, na pozadí nezapomenutelnì slavného
nebe, vpletenou jaksi do nìho hlubokým vnitøním spøíznìním: doplòovala se s ním a odpovídala si s ním sterým tajemným vztahem barvy, hloubky, tónu, nálady, síly, smutku
i lásky. Zdávalo se mu o ní dlouho v mìstì, déle ne
o mnohé ivé tváøi: tolik bylo v ní karakteru. Vzpomnìl si,
e ji tehdy pozoroval spoleènì s Melchiorou. Jak abych
el jejími stopami? - naimi spoleènými stopami, nebo
tehdy, snad na den, byly opravdu sjednoceny, aby
se pozdìji rozely na nesetkanou, a jakási ne vùle, ale
slabá, matná vlna chtìní zbrázdila po dlouhé dobì po prvé
jeho mrtvou, zlhostejnìlou mysl.
Od smrti Melchioøiny vlekl se apaticky, strojovì skoro,
ivotem.
Vnìjkem nezmìnilo se skoro nic.
Co mìnit? Rozejít se ze enou? Jaký by v tom byl nyní
smysl?
Moderní rodina jest v jakémsi smyslu slova jedineèná
instituce: jako by tu byla jen proto, jak pøikrýt kandál, smazat vecko podezøení, zamést stopy. eptalo se cosi
po smrti Melchioøinì, ale rodina vedla si tak, tìko øíci, zda
tupì a drze nebo stateènì, e ty hlasy brzy zmlkly; a jak
jinak také: vdy mu il se enou dál, jako by se nikdy nic
nepøihodilo, alespoò nic takového, co by stálo patrnìji

za øeè. Kdy to enì bylo lhostejné, jak mohl se o to starat
nìkdo tøetí? Pálit si zbyteènì prsty? Bylo tomu, jako by
kdosi spadl s lodi nebo s hustì obsazeného voru
na nebezpeèném místì, kde není mono se zdrovat úvahami, jak jej zachránit, kde není mono zastavit plavidlo;
spadl, nu, spadl, Bùh s ním; ale nás se to nesmí zvlátì
dotknout; musíme si zachovat jasnou hlavu a pevné srdce
pro svùj daleký, vzneený cíl; jsme to dluni ostatním spolucestujícím, i sobì, ano, i sobì, ano, na konec i jemu... zní
to sebe podivnìji, i jemu... ano, i jemu. Spadl, nu, spadl;
utonul, nu, utonul; pokøiuj se, chce-li, a pluj dál! Hlavnì:
dál, dál, dál, za kadou cenu odtud!
Smrtí Melchioøinou zpasivnìl Varjan úplnì; ztupìl, seschl
se jaksi jen na mechanickou èást své bytosti: vyí due
v nìm odumøela. Mìl chvíle, kdy mìl a hmotný dojem tíhy
a námahy, jako by vlekl za sebou mrtvolu, nad vecko pomylení tìkou mrtvolu, kterou ne a ne zmoci, ne a ne utáhnout... Zdálo se mu, e vyèerpán musí padnout na zem
a více nepovstat. Mìl chvíle, kdy jeho hoøe se mìnilo
v utrpení ji tìlesné. Nìco, èemu nerozumìl, ledová tma
ustrnutí a znehybnìní padala na jeho bytost, a ku podivu,
nebránil se tomu, shledával to i pøirozeným a nutným.
iji jetì? tázával se sám sebe. Zdá se, e ano. Proè
iji? Nevím. Patrnì proto, e jsem nezemøel, e jsem zapomnìl umøít. Proè umírat ostatnì? Proè ít? Obojí jest stejnì zbyteèné, stejnì namáhavé, stejnì nudné a obtíné.
Hleïme nemyslit, hlavnì nemyslit hleïme. Bolí to a nemá
to smyslu. Dnes to nemá ji naprosto ádného úèelu.
Mechanicky, logicky bylo mu vecko jasné v této strané
smrti: duchovnì vecko nesrozumitelné a poetilé.
Melchiora byla nad ve pomylení hrdá, a Varjan vìdìl,
tøebas na to zvlá a urèitì nikdy nemyslil, e nesnese po-

koøení svou sestrou. Bylo samozøejmo, tøebas si toho neuvìdomil, nechtìl urèitì uvìdomit, e si sáhne na ivot, prozradí-li se jejich pomìr. Byla na to pøipravena, poèítala s tím,
myslila na to, hovoøila s ním o tom; proè nechtìl slyet, proè
se nechtìl zamyslit, proè nechtìl domyslit pekla, které jí
ustrojil a do nìho ji zazdil? A hle, uèinila tak bez váhání,
prostì a pøece záhadnì, kdy sestra pøila na list Varjanùv, který prozrazoval vecko. Byla hrdá, ano nad kadé
pomylení hrdá: nemohla nikomu patøit do tváøe zrakem,
který by musila sklopit - a jinak vùbec hledìt nechtìla nebo
nemohla. Hle, jak prosté: ale není právì v té prostotì záhadnost, jemu, neprostému, jemu, sloitému a necelému?
Ne: pøipusme to, sname se to pøipustit. Ale proè se to
stalo právì ve chvíli, kdy chtìl vecko zmìnit, vecko obrátit? Na to nebylo odpovìdi. Proè ve chvíli, kdy se mu stala
nade ve drahou? Proè ten surový vtip, ta perfidní ironie,
ten polièek do tváøe - nebo èím jiným to bylo? A kdo mu
jej zasadil? Kdo sestrojil tuto past, tuto léèku, a s jakým
úmyslem? Náhoda? Ba ne, v tom byl zámìr; a jak rafinovaný zámìr! A jak se mohla propùjèit k tomu ona? Stát
se spojenkyní jeho msty? Jejím nástrojem? Co mohla
nevìdìt, jakým straným trestem, jakou temnou mùrou,
jakou muèivou pochybou zùstane mu její smrt, pokud bude
dýchat?
A Varjan upadal v tupé hloubání, z nìho nebylo východu. A myslil tak nebo onak, a se bral ve svých mylenkách smìrem tím nebo smìrem opaèným, vdycky se mu
naposledy vysmekla nit z rukou, vdycky zhasla mu posléze v tomto pekelném labyrintu i nejslabí tucha svìtla:
Varjan tápal vdy nakonec v tmì hlubí ne byla ona,
z které pùvodnì vyel.
Odjel do horské krajiny, kam jej zlákala podivná chvilková touha, skoro mono øíci rozmar, který náhle prochvìl

jeho hluché, jakoby v kalném ledu oklivosti zamrzlé srdce. Pohasl døív, ne se jím rozehøál, pohasl cestou, ne dojel
cíle.
Procházel rozèarován krajinou, která kdysi leela pøed
jeho zrakem v pøísvitu hudební, heroické krásy, zemì zaslíbená snùm: nyní kornatìlo pøed ním cosi tìkého, brázdil se rozrytý høbitov støízlivosti a nudy, tisíckrát pøeoraná
smrt a únava; na vem lpìla kletba mdloby a prachu a tíila,
poutala, lámala; vecko jako by bylo oputìné a zrazené
duchem, který pøeel, zanechav za sebou jen troud a popel.
Vyhledal svou drahou skupinu stromovou, své vzneené
duby, které nesly druhdy koruny, rozehrávané vìtry nebeskými, tak slavnì a tesknì, jako by pod nimi vèera zemøel
rek zákeønì zabitý, a uasl: stromy ty stály zde jakoby pøikrèeny pod nízkým nebem, karikatury své nìkdejí slávy
a krásy, zbyteèná a zapomenutelná straidla z minulosti,
a vítr svitìl táhlým posmìným hvizdem jejich zøídlým listím a klátil zlostnì jejich vìtvemi.
Byly takové snad i tehdy? tázal se sebe samého Varjan.
Hole a vìáky pro mé nadení, pouhé naráky a pøíleitost,
jak vylít svou vnitøní plnost? A jsou dnes ukazatelem, stupnicí, jak klesly proudné vody mé síly, mé vnitøní bohatství,
mùj vnitøní ár a mé vnitøní plameny? Jindy plápolaly vysoko a polévaly svými odlesky celý svìt, osvìtlovaly, pøepodstatòovaly jej; dnes se plazí nízko, a co vrhají ve vesmír, jest
jen smutný, edý a kalný dým: ná obraz hasne, Jene Varjane, ná obraz co nejdøíve pohasne úplnì a jeho místo zaujme tma, a zachvìl se mrazem.
Hledal stopy svoje a Melchioøiny, ale nenalézal jich.
Bloudil po lukách ztøísnìných jemným dýmem chladných,
bledých ocúnù, toho záhadného a teskného kvìtu Persefonina, po lukách, kudy chodíval druhdy s Melchiorou, kte-

rá se snad ji v tìch chvílích zavazovala øádu velikého mlèelivého bostva, a tázal se: Kde jest stopa po ní?
Zbylo po ní tolik, kolik po oblaku, jen se snad tehdy právì pøenesl nad naimi hlavami, nebo po ptáku, který
se zdvihl pøed naím zrakem a, èlunek neviditelného stavu, pøestøelil se vzduchem - stín, který hasne, ne jsi domluvil, zvuk, který hyne, ne jsi vzhlédl, odkud pøichází.
Ano, pøíroda jest nepøátelská èlovìku. Zametá rychle
nae stopy, zavírá se za nimi jako voda za lodí, jako tráva
za kroèejem. Odcizuje se neustále znova a znova naemu
nitru; uzavírá se pøed naím duchem, nerada a s nechutí
nese jeho jho, vdy hotova ke vzpouøe nebo k zapomenutí;
schnouti a vadnouti dává stromùm, na nì se na minutu
snesla mylenka nae, unavená ve svém letu. Duch jest
vìènì sám, cizí vemu, nesluèitelný se vím; celá pøíroda,
celý svìt svírají se kolem nìho, vìèné tmy kolem drobounké jiskry, dychtivy pohltit jej, zavøít se nad ním, vody nad
utonulým vrakem.
Vrátil se pøenocovat do hostince, do staré polorozpadlé
budovy oèazené dýmem nìjakých starých divokých pitek
a kvasù oldnéøských nebo pytláckých, jich hluk a tøesk
dávno doznìl a jejich strùjce a úèastníky rozmetal dávno
osud polem, lesem, høbitovem.
Uschlý vìnec, zavìený nad vchodem, chøestil v noci straidelnì do jeho mìlké bezesné døímoty.
Ráno chtìl odjet, ale hustý dé, lijící se ze zoufalou vytrvalostí z nebe, znemonil jeho úmysl.
Prelo neustále nekoneèné tøi dni a tøi noci.
Varjan, shrbený, chvìje se zimou, sedìl u kamen, zíraje
tupì do ohnì. Obèas velo dìvèe s rybíma oèima
v mokrých atech, z nich se kouøilo, pøiloit nových snìtí;
ze strávené, rozpadající se vìtve vytrysklo pak po kadé
na sta jisker. To byly jediné chvíle, kdy se vzruil mlèelivý

snivec: jinak, oèi obráceny ve vnitøní svìt, pøemítal
a pøemítal mrtvý popel svého srdce. Steré obrazy táhly znova pøed jeho vnitøním zrakem v novém a novém osvìtlení;
po sté zjihl mráz jeho srdce ve vlaný liják slzí po kadé
jinak znìjících ve svém teskném dopadu.
Na tupé tváøi Varjanovì, ustrnulé jaksi a propadlé pod
tíhou jiné tmy a jiného svìtla, na tváøi zírající v jiné svìty,
bylo vidìt skoro hmotnì pracující rydlo bolesti a zoufání.
Zraèil se na ní Varjanùv zápas s tmou, jeho boj o jiskøièku
svìtla do nejistot valících se odevad a podemílajících
vecko. Bylo patrno na ní, e touí ze vech sil zformovat
si aspoò svou bídu, nalézt její zákon a tvar a dojít tak, ne-li
pokoje, alespoò poslední a nejslabí náhrady za nìj: resignace, která pochopila.
Koneènì - bylo k veèeru druhého dne a dohoøívající klestí zápasilo marnì s tmou a zimou - rozednil se v nìm jakýsi svìtelný bod a odrazil se v jeho nepohnutém, tmou zalitém zraku.
Vstal namáhavì, a nachýlen tím zvlátním nachýlením lidí
z vnitra podrytých, doel ke køivému èervotoèivému stoleèku u okna a shledav papír a tuku, chtìl, po letech po prvé,
zase psáti.
Jak si usedal, bylo patrno celé zhroucení této bytosti:
vecko v ní bylo selé, zchátralé, mrtvé a zapomenuté, jen
ruce jediné ily u tohoto èlovìka jakýmsi zvlátním, samostatným ivotem, nedotèeny ruinou ostatního tìla: podivné
královské ruce, malé a energické, ruce nervní výraznosti,
rozkonické i tragické, ruce umìlce zvyklého hnísti v nich
osudy lidské, jako jiní hnìtou jíl, nebo pøebírat se jimi
v drahých látkách a v starém kamení, posbíraném
v hrobkách starých králù a bohatýrù.
Zachvìly se, kdy braly tuku a rovnaly papír, a køivými
køeèovitými tahy psaly pak tyto vìty, jakýsi koneèný svùj

ortel nebo odkaz, který èeká ji jen na zapeèetìní smrtí.
Muèila mne dlouho poslední nejistota: zda bych byl provedl, co jsem si pøedsevzal, zda bych byl vyznal Melchioru
pøed svìtem, pøed spoleèností, jak jsem rozhodl na oné
procházce, kdyby se byla pøed tím neotrávila? Vyèítal jsem
osudu nejtìí výèitku: proè mne nechal v nejistotì? Proè
mnì vzal monost sebepoznání, jediného a pravého sebepoznání, které ústí v rozhodný neodvolatelný èin? Proè
mne zlomil døív, ne se mohl pøesvìdèit, dorostl-li jsem nebo
nedorostl-li jsem v karakter? Proè odòal mi kámen prubíøský pøedèasnì, ne jsem se mohl na nìm zkusit v poslední
zkouce? Proè mne nechal èlovìkem polovièním?
Dnes vidím, e nemám k výèitkám práva.
Rozumìl jsem vdycky pozdì inspiracím osudu nebo
nerozumìl jsem jim vùbec.
Nedovedl jsem odpovìdìt ani zdaleka sourodým
a náleitým gestem na vnitøní bohatství Melchioøino; z její
bytosti tryskaly inspirace, které byly ztraceny pro mne.
Naslouchaje sobì a jen sobì, byl jsem hluchý k ní.
Neporozumìl jsem, zdá se, ani její smrti. Jak kdyby znamenala poslední v zvu k velikosti, poslední její monost: jak
kdyby byla projevenou dùvìrou, e ji budu následovat? Hle,
ani této inspiraci jsem neporozumìl, i ta byla volána hluchému srdci a nechápavé dui.
A mono, e ironie ivota není posud na nás dovrena.
Mono, ano pravdìpodobno, e tragika nae jest záporná: ze neschopni k ní budeme dáni v plen kadé malosti,
a ze nebude poníeni, jeho bychom byli uetøeni...
Nedovedli jsme zemøít v rozhodnou chvíli, v boji, v plném
svitu sluneèném, jak umírají bohatýøi Homérovi, a tak je
moné, e strhnou nás s konì pohùnci a ze padneme

do prachu silnice, a stáda bravu pøejdou pøes nás
a zanechají na tváøi naí otisky svých neèistých kopyt.
Kdo pominul pøíleitost k èestné smrti, prohrál celý ivot,
nebo taková pøíleitost se dvakrát nevrací.
I k trpiteli pøistupuje jetì ivot a láká jej v slabých chvílích: bylo by tøeba vylouèit se z nìho úplnì, oddat se bolesti,
uzavøít se do ní, zazdít se do ní. Ale jak jest to mono dnes,
kdy ivot pronikl vude, jako nikdy pøedtím? Klátery bývaly druhdy útoèitì lidem jako jsem já. Ale není jich pro mne,
èlovìka bez víry.
Mono, e bolest jest pøíli ryzí, pøíli mocná a silná inspirace pro mé slabé, unavené srdce; mono, e pøijde
chvíle, kdy mne znudí, a srdce se bude ohlíet po jiném
ostnu, po jiném stimulans... ne, po jiném narkotiku, aby
sneslo kalnou tíhu èasu.
Mono, e pøistoupí k naemu malému ubohému srdci
znova svody marnivosti a naleznou do nìho cestu. Mono, e nás znova bude inspirovat k hraèkám, co nás mìlo
inspirovat k èinu... chtìl jsem napsat: k smrti. Mono, e,
tísnìni mládeí, v touze pøijmout potlesk z dlaní, které
se nám druhdy hnusily, rozmìníme velikost svého osudu
v drobnou mìdìnou minci - my, kokety smrti.
Mono, e ohlodáme jetì na kost i samu mrchu ivota,
my, kteøí jsme z ní druhdy opovrhovali vím a sytili se jen
krví ivých a maso ponechávali havranùm a krkavcùm...
Mono, e budeme stát pøed smrtí úplnými ebráky,
na kost vyhublými, zcela zchátralými, a ze nebude mít, co
by nám vzala.
Mono, e poslední léta nae nebudou nic ne to: prázdné a pokoøující oèekávání smrti, pøíli dlouho váhající.
1907

