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PŘEDMLUVA

V předmluvě k románu Jehuovi tovaryši jsem uvedl, jak
ten román vznikl. Ti, kdo ho četli, tedy vědí, co jsem si vy-
půjčil od Nodiera, očitého svědka smrti čtyř tovaryšů: vy-
půjčil jsem si od něj rozuzlení románu.*)

Bílí a modří jsou pokračováním Jehuových tovaryšů, ni-
koho tedy neudiví, že si znovu vypůjčím od Nodiera začá-
tek románu.

Když dlouho stonal – jeho nemoc byla jenom stupňující
se vyčerpanost –, byl jsem jedním z jeho nejvěrnějších ná-
vštěvníků. Protože celý život pracoval, neměl čas číst mé
knihy, když byl zdravý; jakmile onemocněl a byl připoután
na lůžku, nechal si přinést sedm nebo osm set svazků, které
jsem v té době uveřejnil, a všechny je zhltl.

Jak se postupně seznamoval s mým způsobem psaní, na-
růstala jeho důvěra v mé literární schopnosti, a pokaždé,
když jsem s ním mluvil o něm, říkal:

„Ale co já! Nikdy jsem neměl dost času na psaní, dělal
jsem si jen náčrtky. Kdybyste vy měl to téma, z nějž já
jsem udělal povídku o dvou stech řádcích, napsal byste
o tom deset svazků!“

A tak mi vypravoval ty čtyři strany, z nichž jsem dokázal
stvořit tři svazky svých Jehuových tovaryšů; tak mi také
vyprávěl historku o Eulogu Schneiderovi, soudil, že ji po-
řádně rozvinu do deseti svazků.

„Jednou, příteli,“ řekl mi, „těch deset svazků napíšete,
a jestli po nás něco přežije, budu mít tam nahoře radost
z vašeho úspěchu a mé sebelásce bude lichotit, že jsem
k němu také přispěl.“

Napsal jsem ale Jehuovy tovaryše; od úspěchu této kni-
hy jsem v sobě neustále hýčkal nápad napsat velký román
s titulem Bílí a modří, kde by se objevily jeho vzpomínky,
které mi sám vyprávěl i které jsem četl. A jako mi pro Je-
huovy tovaryše posloužila Nodierova kniha Termidorská
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reakce, tak mě pro Bílé a modré inspirovaly jeho Revoluční
epizody.

Ve chvíli, kdy jsem začal psát, mě ale přepadly pochyb-
nosti. Tentokrát už nešlo jenom o několik stránek, které
jsem si vypůjčil od starého přítele. Měl jsem uvést na scé-
nu jeho samotného.

Napsal jsem tedy své drahé sestře Marii Mennessierové
a poprosil ji, aby mi dovolila udělat podruhé to, co už jsem
jednou udělal bez jejího svolení: tedy vzít si pro planý
strom, jakým jsem já, roub z jejího otcovského stromu.

A tohle mi odpověděla:

Čiňte všechno, co chcete a jak chcete, drahý bratře Ale-
xandře. Svěřuji vám svého otce s tak absolutní důvěrou, ja-
ko by šlo o vašeho vlastního: jeho památka bude u vás
v dobrých rukou.

MARIE MENNESSIEROVÁ-NODIEROVÁ

Od té chvíle už mě nic nemohlo zastavit; a protože už jsem
měl plán v hlavě, pustil jsem se okamžitě do práce.

Dnes tedy toto dílo uveřejňuji; ale než je předám veřej-
nosti, musím se ještě zhostit jednoho úkolu a udělám to
rád.

TOTO DÍLO VĚNUJI SVÉMU VĚHLASNÉMU PŘÍTELI
A SPOLUPRACOVNÍKU CHARLESI NODIEROVI.

Řekl jsem SPOLUPRACOVNÍKU, neboť bych jen s náma-
hou hledal lepšího, a byla by to námaha vynaložená marně.

ALEXANDRE DUMAS

8

bili a modri.qxp  10.5.2007  15:06  Str. 8



PROLOG

Prusové na Rýně
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I
Z HOTELU U POŠTY DO HOTELU U LUCERNY

Dvacátého prvního frimairu roku II (jedenáctého prosin-
ce 1793) v devět hodin večer zastavil ve dvoře hotelu
U pošty za katedrálou dostavník z Besançonu do Štras-
burku.

Vystoupilo z něj pět cestujících; naši pozornost zaslou-
ží jediný z nich, nejmladší z oněch pěti.

Byl to asi třináctiletý až čtrnáctiletý hoch, štíhlý a bledý,
člověk by ho klidně mohl považovat za dívku oblečenou do
chlapeckých šatů, tak něžný a smutný výraz se rozprostíral
na jeho tváři; tmavě kaštanové vlasy měl ostříhané à la Ti-
tus jako všichni zanícení republikáni, kteří napodobovali
herce Talmu; obočí téže barvy stínilo světlemodré oči, jež
prodlévaly jako dva otazníky na lidech a věcech a prozra-
zovaly nevšední inteligenci. Měl drobná ústa, krásné zuby,
odzbrojující úsměv a oblečen byl podle panující módy, 
ne-li elegantně, tedy aspoň čistě: na jeho oděvu bylo znát
péči ženské ruky.

Kočí patrně projevoval tomuhle chlapci obzvláštní péči.
Podal mu malé zavazadlo podobné vojenské torně, které se
díky dvěma řemenům mohlo nosit na zádech.

Potom se rozhlédl kolem:
„Hej!“ křikl, „nečeká tu někdo z hotelu U lucerny mla-

dého cestujícího z Besançonu?“
„Jo, tady jsem,“ ozval se drsný hlas.
Jakýsi pacholek od koní schovaný ve tmě navzdory sví-

tilně, kterou třímal v ruce a která osvětlovala jenom dláž-
dění, se přiblížil k obrovskému vozu na té straně, kde byla
otevřená dvířka.

„Ach, to jsi ty, Lenochu,“ utrousil kočí.
„Nejmenuju se Lenoch, jmenuju se Coclès,“ ohradil se

čeledín nerudně, „a přišel jsem pro občana Charlese…“
„A posílá vás občanka Teutchová, že?“ otázal se hoch lí-

11

bili a modri.qxp  10.5.2007  15:06  Str. 11



bezným hlasem, který roztomile kontrastoval s hrubým
hlasem pacholka.

„Jo jo, občanka Teutchová mě posílá. Jsi připravený, ob-
čane?“

„Kočí,“ obrátil se hoch na muže, co ho přivezl, „vyřiďte
doma…“

„Že jste dorazil v pořádku, že jste zdráv a že tu na vás
čekali, buďte klidný, pane Charlesi.“

„Ale ale!“ pronesl čeledín skoro hrozivým tónem a při-
blížil se ke kočímu a k mladíkovi, „ale, ale!“

„Co má znamenat to vaše ale ale?“
„Znamená to, že tak jako ty možná mluví lidi ve Fran-

che-Comté, ale rozhodně ne v Alsasku!“
„Skutečně?“ opáčil postilión výsměšně. „A to je všech-

no, co jsi mi chtěl říct?“
„Ještě ti dám dobrou radu,“ dodal občan Coclès. „Nech

pěkně v dostavníku to své vy a pane, ve Štrasburku to ne-
platí hlavně od té doby, co máme to štěstí, že mezi námi ži-
jí občané Saint-Just a Lebas.“

„Dej mi pokoj s tvými občany a doveď tohohle mladíka
do hostince U lucerny.“

A nedbaje ani dost málo na rady občana Coclèse, vešel
kočí do hotelu U pošty.

Muž se svítilnou v ruce se za ním díval a pořád si něco
mumlal. Potom se obrátil k mladíčkovi:

„Tak pojď, občane Charlesi,“ vyzval ho.
Šel před ním, ukazuje mu cestu.
Štrasburk není v žádnou denní dobu veselé město, a ze-

jména pak dvě hodiny po odtroubení večerky, ale nikdy ne-
bylo méně veselé než v době, kdy začíná toto vyprávění, te-
dy v první polovině prosince roku 1793. Rakousko-pruská
armáda stála doslova před branami města; vrchní generál
rýnské armády Pichegru nejdříve spojil zbytky jednotek,
které sehnal, potom silou své vůle a vlastním příkladem
znovu nastolil disciplínu a osmnáctého frimairu, tedy před
třemi dny, vyrazil opět do útoku. Protože však nemohl svést
velkou bitvu, zorganizoval drobnou válku šarvátek a pře-
střelek.

12
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Nastoupil po Houchardovi a Custinovi, kteří už skončili
na gilotině kvůli nezdaru ve válce, a Alexandru de Beau-
harnais, který teprve gilotinován bude.

Navíc tu byli Saint-Just i Lebas, kteří nejenom Pichegru-
ovi nařizovali, že musí zvítězit, ale vydali dokonce dekret
o vítězství i o tom, kdo má jít do první linie.

Gilotinu vezli hned za nimi. Okamžitě na ní měli uvést
do praxe dekrety, které vydali.

Tři dekrety vydali ještě téhož dne.
V tom prvním nařizovali zavřít brány Štrasburku ve tři

hodiny odpoledne; trest smrti hrozil každému, kdo by se
s uzavřením bran omeškal třeba jenom o pět minut.

Druhý dekret zakazoval utíkat před nepřítelem. Kdokoli
by se během boje obrátil k bitevnímu poli zády, jezdec by
cválal na koni a pěšák by šel rychleji než krokem, byl od-
souzen k smrti.

Podle třetího dekretu museli vojáci uléhat ke spánku ob-
lečení, aby je nepřítel nemohl překvapit nepřipravené.
Smrtí bude potrestán každý prostý vojín, důstojník či veli-
tel, kterého by překvapili svlečeného.

Hoch, který právě přijel do města, měl během necelých
šesti dnů spatřit na vlastní oči, jak jsou dekrety uváděny
v platnost.

Všechny tyto okolnosti, k nimž se ještě přidávaly zprávy
došlé z Paříže, činily z už tak smutného Štrasburku město
ještě ponuřejší.

Novinky z Paříže oznamovaly smrt královny, smrt vévo-
dy Orleánského, smrt madam Rolandové, smrt Baillyho.

Říkalo se, že Toulon bude brzy znovu dobyt a vyrván
Angličanům; ale zatím se o tom jen šeptalo, nikdo tu zprá-
vu nepotvrdil.

Ani ta hodina nebyla stvořená k tomu, aby v očích nové-
ho příchozího dodala Štrasburku veselejší tvář.

Po deváté večer patřily temné a úzké ulice města patro-
lám občanské gardy a oddílu Propagandy, který bděl nad
veřejným pořádkem.

Není nic truchlivějšího pro cestujícího, co přijede do
města, které není obleženo nepřítelem ani není hraničním
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městem, než zvuk pochodujících nohou vojenské hlídky
rozléhající se nocí, halasné rozkazy a zařinčení zbraní po-
každé, když se střetnou dvě hlídky a vymění si obvyklé
„Stůj! Kdo tam?“ a heslo.

Dvě až tři takové patroly už potkaly našeho mladého ná-
vštěvníka a jeho průvodce, ale nevšímaly si jich, až se na-
jednou objevila další patrola a zaznělo: „Stůj! Kdo tam?“

Ve Štrasburku existovaly v té době tři způsoby, jak rea-
govat na noční příkaz hlídky, a všechny tři dost jasně cha-
rakterizovaly nuance názorů toho, kdo byl tázán.

Lhostejní odpovídali: Přítel.
Umírnění pronášeli: Občan.
Fanatici zase: Sansculot.
„Sansculot!“ odpověděl energicky Coclès na výzvu, kte-

rá mu byla adresována.
„Přistupte blíže!“ křikl velitelský hlas.
„To je dobré,“ řekl Coclès, „znám ten hlas, patří občanu

Tétrellovi. Nech to na mně.“
„Kdo je občan Tétrell?“ otázal se mladík.
„Přítel lidu, postrach aristokratů, republikán každým

coulem!“
Potom popošel dopředu rozhodným krokem muže, který

se nemá čeho obávat.
„To jsem já, občane Tétrelle, to jsem já!“ ohlásil se.
„Aj, ty mě znáš?“ opáčil velitel patroly, obr pět stop šest

palců, který mohl mít s kloboukem a chocholem, co na
něm vlál, dobrých sedm stop.

„Kdopak by ve Štrasburku neznal občana Tétrella!“ bod-
ře zahlaholil Coclès.

Potom už dorazil k obru a pozdravil:
„Dobrý večer, občane Tétrelle.“
„Znáš mě, to je dobře,“ opáčil obr, „ale já neznám tebe.“
„Ale ano, znáš mě, jsem občan Coclès, kterému se za ty-

ranie říkalo Lenoch. To ty jsi mi to jméno dal v dobách,
kdy jsi měl v hotelu U lucerny své koně a psy. Lenoch! Co-
pak si nepamatuješ na Lenocha?“

„To ano! Pokřtil jsem tě tak, protože jsi byl ta nejlínější
kůže, co jsem kdy poznal. A kdo je ten mladíček?“
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„Ten?“ odtušil Coclès, zvedaje svítilnu do výše chlapco-
vy tváře, „to je usmrkanec, kterého jeho tatík posílá k panu
Eulogu Schneiderovi, aby se u něj naučil řecky.“

„Co dělá tvůj otec, přítelíčku?“ otázal se Tétrell.
„Je předsedou soudu v Besançonu,“ odvětil hoch.
„Když se chceš učit řecky, musíš umět latinsky.“
Chlapec se napřímil.
„Umím latinsky.“
„Jak je to možné?“
„Když jsem byl v Besançonu, mluvili jsme s tatínkem

jenom latinsky.“
„A kruci! To jsi vyspělý na svoje léta! Kolik je ti? Jede-

náct nebo dvanáct?“
„Bude mi čtrnáct.“
„A co to tvého otce napadlo, že tě posílá k občanu Eulo-

gu Schneiderovi, aby ses tam učil řecky?“
„Protože on sám neumí řecky tak dobře jako latinsky.

Naučil mě to, co sám uměl, a potom mě poslal k občanu
Schneiderovi, který mluví řecky plynně, vždyť vyučoval
řečtinu na univerzitě v Bonnu. Tady je list, který mi pro
něj otec dal. Kromě toho mu napsal před týdnem, aby ho
uvědomil o mém dnešním příjezdu. To on mi zamluvil po-
koj v hotelu U lucerny a poslal mi naproti občana Coc-
lèse!“

Při těch slovech mladík podal občanu Tétrellovi dopis,
aby dokázal, že všechno, co říká, je pravda.

„No tak, Lenochu, posviť mi!“ vybídl chlapcova průvod-
ce Tétrell.

„Coclès! Coclès!“ opravil ho důrazně čeledín, ale přesto
poslechl rozkaz, který dostal pod jiným jménem.

„Mladý příteli,“ pravil Tétrell, „musím tě upozornit, že
tenhle dopis není pro občana Schneidera, ale pro občana
Pichegrua.“

„Ach, promiňte, spletl jsem se,“ omlouval se mladík.
„Otec mi dal dva listy a já jsem je omylem vyměnil.“

Vzal si první list a podal mu druhý.
„Tentokrát je to ten pravý,“ poznamenal Tétrell: ,Občanu

Eulogu Schneiderovi, veřejnému žalobci.‘“
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„Élogu Schneiderovi,“ opakoval Coclès, opravuje po
svém křestní jméno veřejného žalobce v domnění, že ho
Tétrell zkomolil.

„Dej svému průvodci lekci v řečtině,“ zasmál se velitel
patroly, „a pouč ho, že Eulogos je jméno, které znamená…
No, co znamená řecky Eulogos, mladíče?“

„Krasořečník,“ odvětil hoch.
„Dobrá odpověď, na mou věru. Slyšel jsi, Lenochu?“
„Coclès!“ opakoval umíněně čeledín, který bazíroval ví-

ce na svém příjmení než na křestním jménu veřejného ža-
lobce.

Mezitím si Tétrell vzal stranou chlapce a sehnul svou
dlouhou postavu, aby mu mohl mluvit do ucha:

„Jdeš do hotelu U lucerny?“ zeptal se ho tiše.
„Ano, občane,“ odvětil hoch.
„Najdeš tam dva své spoluobčany z Besançonu, kteří

sem přijeli hájit generálního adjutanta Charlese Perrina,
obviněného ze zrady, a intervenovat v jeho prospěch.“

„Ano, jsou to občané Dumont a Ballu.“
„Přesně tak. Řekni jim, ať nedoufají, že by tady mohli

nějak prospět svému chráněnci. Navíc tu nečeká nic dobré-
ho ani je samotné. Jde jim o hlavu, chápeš?“

„Ne, nechápu,“ odvětil mladík.
„Jakže? Ty nechápeš, že jim Saint-Just nechá useknout

hlavu jako dvěma kuřatům, když tu zůstanou? Poraď jim,
ať odtud zmizí, a čím dřív, tím líp.“

„Od koho je ta rada?“
„Opovaž se mě jmenovat. Pěkně bych si to odpykal.“
Potom se napřímil:
„Nuže, můžete pokračovat v cestě, jste správní občané.

A my zase, pochodem vchod!“
Občan Tétrell se vzdálil v čele své hlídky, zanechávaje tu

občana Coclèse hrdého na to, že celých deset minut rozprá-
věl s mužem tak významným, a občana Charlese rozpačité-
ho z důvěry, jíž ho poctil.

Oba se mlčky vydali na cestu.
Počasí bylo ponuré a smutné, jako bývá v prosinci na se-

veru a východě Francie; ačkoli byl měsíc skoro v úplňku,
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velké černé mraky, které se hnaly rychle jako přílivové vl-
ny za rovnodennosti, ho každou chvíli překrývaly.

Cestou k hotelu U lucerny, který stál v bývalé Arcibiskup-
ské ulici, nyní přejmenované na ulici Bohyně Rozumu, mu-
seli přejít Tržní náměstí, na jehož konci se zvedalo popraviš-
tě. Mladík do něj v roztržitém zamyšlení málem vrazil.

„Dávej přece pozor, občane Charlesi,“ napomenul ho če-
ledín se smíchem, „nebo nám tu zničíš gilotinu.“

Mladík vykřikl a hrůzou ucouvl.
V tu chvíli se na pár vteřin objevil měsíc a posvítil na

zem. Na okamžik bylo vidět ten strašlivý nástroj a jeden
bledý a smutný paprsek se odrážel zrovna na jeho noži.

„Můj Bože! A ona se používá?“ otázal se naivně mladík
a přitiskl se ke Coclèsovi.

„Co je to za otázku, jestli se používá?“ rozhlaholil se ve-
sele čeledín. „To bych řekl, a dokonce každý den. Dnes na-
příklad došlo na matku Raisinovou. Bylo jí osmdesát
a stejně ji neminula. Zbytečně křičela na kata: ,Nemusíš
mě zabíjet, synáčku, počkej chvíli, umřu sama.‘ Hlava jí
odpadla, jako kdyby jí bylo dvacet.“

„A co provedla, ta nebožačka?“
„Dala kus chleba jednomu vyhladovělému Rakušanovi.

Marně se bránila a říkala, že když ji prosil německy, pova-
žovala ho za krajana. Odpověděli jí, že už od doby nevím
jakého tyrana nejsou Alsasané krajany Rakušanů.“

Chudák hoch, který poprvé opustil otcovský dům a ni-
kdy toho ještě během jednoho večera tolik nezažil, se na-
jednou rozklepal zimou. Bylo to počasím nebo Coclèso-
vým vyprávěním? Naposledy pohlédl na nástroj smrti,
který teď, když se měsíc opět zahalil do mraků, vypadal ja-
ko přízrak:

„Máme to ještě daleko do hostince U lucerny?“ otázal
se, drkotaje zuby.

„Ale ne, už jsme skoro tam,“ odpověděl Coclès a ukázal
mu obrovitou lucernu zavěšenou nad portálem a osvětlující
ulici na dvacet kroků kolem.

„Bylo načase!“ zamumlal mladík, kterému cvakaly zuby
o sebe.
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Zbytek cesty, tedy těch deset nebo dvanáct kroků, které
je ještě dělily od cíle, uběhl, otevřel dveře vedoucí do uli-
ce, vrhl se do kuchyně k masivnímu krbu, v němž planul
velký oheň, a vykřikl úlevou; odpovědí mu byl podobný
výkřik paní Teutchové, která poznala jinocha, co jí byl do-
poručen, podle Coclèse stojícího ve dveřích se svítilnou
v ruce.

II
OBČANKA TEUTCHOVÁ

Občanka Teutchová, silná a svěží, asi třicetiletá nebo pě-
tatřicetiletá Alsasanka, chovala mateřské city vůči pocest-
ným, které jí Prozřetelnost posílala, a tento cit se ještě
umocňoval, šlo-li o pocestné mladé a pěkné, ve věku ho-
cha, jenž právě zaujal místo u ohně v kuchyni.

Přiběhla k chlapci, který stále cvakal zuby a natahoval
nohy i ruce k plamenům.

„Ach, drobeček miloučký,“ pravila, „pročpak se tak kle-
pe zimou a je tak bledý?“

„Paní, občanko,“ řekl Coclès, otřásaje se hrubým smí-
chem, „nevím, jestli to řeknu dost přiléhavě, ale myslím, že
se klepe proto, že je mu zima, a bledý je z toho důvodu, že
cestou vrazil do gilotiny. Asi ten inštrument neznal a zapů-
sobilo to na něj; ty děti nevědí nic o životě!“

„Zmlkni, hlupáku!“
„Díky, měšťanko; to má být asi moje spropitné, co?“
„Ne, příteli,“ opáčil Charles a vytáhl z kapsy drobný pe-

níz, „tady máte spropitné!“
„Díky, občane,“ nadzvedl Coclès jednou rukou klobouk,

druhou natáhl k Charlesovi. „Mor ho! Stříbrňák! Tak to
ještě ve Francii existuje? Myslel jsem, že už jsou všechny
pryč; teď vidím, jak říkal Tétrell, že takové řeči rozšiřují je-
nom aristokrati.“

„Už se konečně vrať ke svým koním,“ křikla na něj ob-
čanka Teutchová, „a nech nás na pokoji!“

Coclès s brbláním vyšel.
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Madam Teutchová si sedla a navzdory lehkému Charle-
sově odporu si ho posadila na kolena.

Řekli jsme už, že mu bylo skoro čtrnáct, ale vypadal stě-
ží na deset nebo jedenáct.

„Poslyšte, příteli,“ řekla mu, „to, co vám teď povím, je
pro vaše dobro; jestli máte peníze, neukazujte je, ale vy-
měňte je za asignáty; teď mají asignáty dobrý kurs, za zlatý
louisdor dostanete pětadvacet franků, vyděláte na tom
a ještě vás nebudou podezírat, že jste šlechtic.“

Potom jí myšlenky přeskočily úplně jinam:
„Jak má studené ruce, chudáček malý!“
Vzala ho za ruce a natáhla je k ohni, jako se to dělá dě-

tem.
„Nejdřív vám udělám lehkou večeřičku, co říkáte?“
„Ne, děkuji, madam, večeřeli jsme v Ersteinu a nemám

vůbec hlad; rád bych si lehl, cítím, že se pořádně zahřeju
jenom v posteli.“

„Dobrá, tedy vám lůžko ještě vyhřejeme ohřívadlem;
a až si lehnete, něco vám přinesu… co byste si dal? Mléko
nebo bujon?“

„Mléko, jestli můžu poprosit.“
„Budiž, přinesu vám mléko! Chudáček malý, včera to

ještě sálo z mateřského prsu a dneska už se to tluče samo
po cestách jako dospělý muž. Jo jo, žijeme v těžkých ča-
sech!“

A jako by zacházela s dítětem, uchopila Charlese oběma
rukama, posadila ho na židli a šla k tabuli s pověšenými
klíči, aby se podívala, jaký pokoj je volný.

„Tak se na to koukněme: pětka… Ne, ten je moc velký
a nedoléhá tam okno, chudáčkovi by tam byla zima. Devít-
ka… Ne, to je dvoulůžkový pokoj. Ano, čtrnáctka! To je
přesně ono: prostorný pokojík, pěkná postýlka se závěsy,
aby do ní netáhlo, hezký malý krb, který nekouří, a nad
ním Jezulátko; to mu přinese štěstí. Gretchen! Gretchen!“

Na toto zavolání přiběhla pěkná, asi dvacetiletá Alsasan-
ka oděná to půvabného kroje, jenž připomínal určitými
prvky kroj Arlésanek.

„Copak, paní?“ otázala se německy.
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„Připrav pro tohohle andílka čtrnáctku, vyber mu jemné
a suché povlečení a já mu zatím ušlehám mléko se žlout-
kem a cukrem.“

Gretchen zapálila svíčky ve svícnu a šla vyplnit příkazy
své paní.

Občanka Teutchová se vrátila k Charlesovi.
„Rozumíte němčině?“ otázala se.
„Ne, madam. Ale jestli zůstanu ve Štrasburku déle, což

je pravděpodobné, doufám, že se německy naučím.“
„Víte, proč jsem vám dala čtrnáctku?“
„Ano, zaslechl jsem váš monolog…“
„Kristepane! Monolog… co to má zase znamenat?“
„Madam, to je slovo složené ze dvou slov řeckých: mo-

nos znamená sám a logos znamená řeč.“
„Umět řecky ve vašem věku!“ spráskla ruce madam

Teutchová.
„Ó, umím jenom málo, madam, právě proto, abych se

naučil víc, jsem přijel do Štrasburku.“
„Vy jste se do Štrasburku přijel naučit řecky?“
„Ano, u pana Euloga Schneidera.“
Paní Teutchová zavrtěla pochybovačně hlavou.
„Ó, madam, umí řecky jako Démosthenés,“ pospíšil si

s obranou svého budoucího profesora Charles v domnění,
že paní Teutchová zpochybňuje jeho vědomosti.

„Neříkám, že neumí. Jen si myslím, že nebude mít moc
času vás řecky naučit.“

„A co vlastně dělá?“
„Na to se ptáte mě?“
„Jistě, ptám se vás.“
Madam Teutchová ztišila hlas.
„Seká hlavy,“ odpověděla.
Charles se zachvěl.
„Seká… hlavy?“ opakoval.
„Vy nevíte, že je veřejným žalobcem? Ach chudáčku

malý, tatínek vám vybral věru podivného profesora řečti-
ny.“

Chlapec zůstal chvilku zamyšlený.
„To on nechal dnes useknout hlavu matce Raisinové?“
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„Ne, to byla zase Propaganda.“
„Co je to Propaganda?“
„To je společnost, která šíří revoluční ideje. Každý tady

seká po svém. Občan Schneider jako veřejný žalobce, ob-
čan Saint-Just jako představitel lidu a občan Tétrell jako
vůdce Propagandy.“

„To jedna gilotina sotva stačí tolika lidem,“ poznamenal
mladík s úsměvem, který se k jeho věku nehodil.

„Každý má svoji!“
„Otec jistě o tomhle všem nevěděl, když mě sem posí-

lal,“ zašeptal hoch.
Chvilku uvažoval. Potom prohlásil s pevností, která ho-

vořila o předčasné vyspělosti a odvaze:
„Ale když už jsem tady, zůstanu.“
Pak mu myšlenky přeskočily jinam.
„Říkala jste, paní Teutchová, že jste mi dala pokoj číslo

14, protože je malý, lůžko je opatřené závěsy a krb tam ne-
kouří?“

„A ještě kvůli něčemu jinému, andílku.“
„A to?“
„Protože v patnáctce najdete kamaráda, který je jenom

o málo starší než vy; to ale nevadí, aspoň ho rozptýlíte.“
„Je tedy smutný?“
„Ach ano, velmi smutný; je mu sotva patnáct, a už je to

hotový mladý muž. Přijel sem z velmi nepříjemného dů-
vodu; jeho otec, který byl vrchním velitelem Rýnské ar-
mády před občanem Pichegruem, byl obžalován ze zrady.
Představte si, bydlel tady, ten chudák, tak skvělý muž!
Vsadila bych se, oč chcete, že není vinen o nic víc než vy
nebo já. Ale je to bývalý šlechtic, a to víte, těm se nevěří.
Ten mladík tu opisuje listiny, které mají prokázat otcovu
nevinu; je to svatý hoch, sám uvidíte, pracuje na tom od
rána do večera.“

„Tak mu při tom pomůžu,“ pravil Charles, „mám pěkné
písmo.“

„To je slovo do pranice, tak se poznají přátelské duše!“
A paní Teutchová nadšeně objala svého hosta.
„Jak se jmenuje?“ otázal se Charles.
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„Jmenuje se občan Evžen.“
„Ale Evžen je jeho křestní jméno.“
„To ano, má taky jméno, a to dost podivné, počkejte, je-

ho otec byl markýz… jak se jenom…, počkejte…“
„Čekám, paní Teutchová, čekám, řekl mladík se smí-

chem.“
„To se jen tak říká… To jméno mi připomíná něco, co se

dává koním na hřbet… postroje…*) Beauharnais; ano, to je
ono, Evžen de Beauharnais. Ale domnívám se, že právě
kvůli tomu de si říká jenom krátce Evžen.“

Ten rozhovor připomněl mladíkovi Tétrellovo doporu-
čení.

„Mimochodem, paní Teutchová, bydlí u vás dva komisa-
ři z Besançonu?“ otázal se.

„Ano, přijeli si pro vašeho krajana, generálního adjutan-
ta Perrina.“

„A vydají jim ho?“
„Byl chytřejší! Nečekal na Saint-Justovo rozhodnutí.“
„Co udělal?“
„V noci na dnešek uprchl.“
„Nechytili ho?“
„Ne, až donynějška ne.“
„Tak to jsem rád; byl to otcův přítel a i já jsem ho měl

rád.“
„S tím se tady příliš nechlubte.“
„A co ti mí dva krajané?“
„Pánové Dumont a Ballu?“
„Ano. Proč zůstali, když ten, pro nějž si přijeli, je už

z vězení venku?“
„Bude souzen kontumačně a oni ho chtějí hájit v nepří-

tomnosti stejně, jako by byl tady.“
„Aha,“ zašeptal hoch. „Teď už chápu radu občana Tét-

rella.“
Potom se zeptal nahlas:
„Můžu je dnes večer vidět?“
„Koho?“
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„Občany Dumonta a Ballua.“
„Jistěže je můžete vidět, ovšem pokud chcete čekat.

Když totiž jdou do klubu Lidských práv, nevracejí se dřív
než ve dvě v noci.“

„Nemůžu čekat, na to jsem příliš unavený,“ řekl hoch.
„Ale mohla byste jim ode mne předat vzkaz, až se vrátí?“

„Samozřejmě!“
„A dáte ho jenom jim, do vlastních rukou?“
„Do vlastních rukou.“
„Kde ho můžu napsat?“
„V kanceláři, jestli už jste se zahřál.“
„Ano, zahřál.“
Paní Teutchová vzala ze stolu lampu a odnesla ji na stůl

do malé místnosti uzavřené mříží podobnou mříži na volié-
rách.

Mladík šel za ní.
Tam potom napsal na papír s hlavičkou hotelu U lucer-

ny:
„Krajan, který ví z dobrého pramene, že budete v nej-

bližší době zatčeni, vám radí, abyste co nejdříve odjeli do
Besançonu…“

Papír složil, zapečetil a podal paní Teutchové.
„Nepodepíšete se?“ otázala se hostinská.
„To není nutné. Můžete jim však říct sama, že je dopis

ode mne.“
„To udělám.“
„A pokud tu ještě ráno budou, zařiďte to tak, abych s ni-

mi před odjezdem mluvil.“
„Spolehněte se.“
„Je to hotovo!“ prohlásila Gretchen, vracejíc se z chlap-

cova pokoje za mohutného klapotu dřeváků.
„Lůžko je rozestláno?“ zeptala se paní Teutchová.
„Ano, paní,“ odvětila Gretchen.
„V krbu hoří oheň?“
„Ano.“
„Tak ještě vezměte ohřívadlo a doprovoďte občana Char-

lese do jeho pokoje. Já mu jdu připravit mléko se žlout-
kem.“
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Občan Charles byl tak uondaný, že mu nedělalo potíže
jít za jakoukoli slečnou Gretchen a jejím ohřívadlem.

Deset minut poté, co mladík ulehl do postele, vstoupila
do jeho pokoje paní Teutchová s mlékem v ruce. Napojila
napůl spícího Charlese, poplácala ho po tvářích, mateřsky
mu zastrkala pokrývku pod matrace, popřála mu sladký
spánek a odnesla světlo.

Přání té dobré paní Teutchové byla vyslyšena jen zpola,
neboť v šest hodin ráno vyburcoval všechny hosty hostince
U lucerny hluk hlasů a hlomoz zbraní; vojáci tloukli pažba-
mi o podlahu, v chodbách se ozývaly spěšné kroky a jedny
dveře po druhých se s hlukem otvíraly.

Charles se probudil a posadil se na lůžku.
V tu chvíli zaplavilo jeho pokoj světlo a zaplnily ho hla-

sy. Policisté v doprovodu četníků vtrhli do jeho ložnice,
neurvale vytáhli hocha z postele, zeptali se ho na jméno,
příjmení, na to, co dělá ve Štrasburku a kdy sem dorazil.
Podívali se pod postel, pátrali v krbu, zotvírali skříně a vy-
šli tak, jak sem vpadli, nechali stát užaslého chlapce jenom
v košili uprostřed místnosti.

Bylo zřejmé, že u občanky Teutchové právě proběhla
v té době tak běžná šťára, ale že ti muži hledali někoho ji-
ného než nového hosta.

Chlapec usoudil, že bude lepší, když zavře dveře na
chodbu, lehne si do postele a pokusí se znovu usnout.

Sotva se tak rozhodl, udělal to. Jakmile si přitáhl při-
krývku k nosu a liboval si, že v domě už je klid, dveře jeho
pokoje se znovu otevřely a dovnitř vstoupila paní Teutcho-
vá v koketním bílém župánku s rozsvíceným svícnem
v ruce.

Šla pomalu, dveře otevřela zvolna a tiše a dala Charleso-
vi znamení, aby mlčel. Ten se pozvedl, opřel se o loket
a jen na ni udiveně zíral.

Už si zvykal na dobrodružný život, který začal teprve
včera, a nepronesl ani slovo, jak mu bylo doporučeno.

Občanka Teutchová za sebou obezřele zavřela dveře do
chodby; potom položila svícen na krb, vzala si židli a stej-
ně opatrně usedla k nohám chlapcova lůžka.
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„Měl jste velký strach, drahoušku?“ začala.
„Ani ne, madam,“ opáčil Charles, „věděl jsem totiž, že ti

muži nehledají mne.“
„Na tom nesejde, ale upozornil jste své krajany skutečně

včas!“
„Takže hledali je?“
„Přesně tak. Naštěstí se vrátili ve dvě v noci a hned jsem

jim předala váš lístek. Dvakrát si ho přečetli. Zeptali se mě,
kdo mi ho dal, tak jsem jim řekla, že vy a kdo jste. Chvilku
se radili a potom prohlásili: ,Takže raději vyrazíme hned!‘
Vmžiku se sbalili, poslali Lenocha, aby se poptal, zda jsou
ještě volná místa v dostavníku do Besançonu, který odjíždí
v pět ráno. Naštěstí tam zrovna dvě volná měli. Lenoch jim
je zamluvil, a aby si byli jistí, že jim je někdo nevyfoukne,
vydali se k dostavníku už ve čtyři. Už byli určitě tak hodinu
na cestě, když jim přišli jménem zákona zabouchat na dveře.
Jenomže si představte, že z nešikovnosti někde zapomněli
nebo ztratili lístek, co jste jim napsal, a policie ho našla.“

„Ach, žádný strach, madam, nepodepsal jsem ho a nikdo
ve Štrasburku nezná moje písmo.“

„To ano, ale ten vzkaz byl napsán na papíru s hlavičkou
hotelu U lucerny, takže se sem vrátili a chtěli vědět, kdo je
jeho autorem.“

„K čertu!“
„Jistě chápete, že bych si raději nechala vyrvat jazyk,

než bych jim to řekla, chudáčku malý! Odvedli by vás.
Odpověděla jsem jim, že když chtějí hosté něco napsat,
přineseme jim hotelový papír do jejich pokoje; že je v tuto
chvíli v hotelu dobrých šedesát cestujících, a že tedy těžko
můžu vědět, kdo použil mého papíru, aby naškrabal tenhle
vzkaz. Říkali něco o tom, že mě zatknou, a já na to, že
s nimi klidně půjdu, ale k ničemu jim to nebude. Občan
Saint-Just jim jistě neporučil, aby odvedli do vězení mne.
Došlo jim, že mám pravdu, a odešli se slovy: ,Dobrá, má
to být dnes nebo jindy…!‘ Já povídám: ,Jen hledejte!‘
a oni hledali! Přišla jsem vás jenom upozornit na to, abys-
te ani necekl, kdyby vás obvinili. Zapírejte jako čert, ten
kus papíru jste nikdy neměl v ruce, jasné?“
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„Až se to stane, potom uvidím, co udělám. Ale zatím
vám moc děkuju, paní Teutchová.“

„A ještě poslední doporučení, drahoušku. Když budeme
mezi čtyřma očima, klidně mi říkejte paní Teutchová, ale
před lidmi se ohánějte občankou Teutchovou, a tu občan-
ku můžete vyřvávat, aby to každý slyšel. Neříkám, že tře-
ba takový Lenoch by byl schopen nějaké levárny, ale je to
fanatik, a když je fanatikem pitomec, jsem raději moc opa-
trná.“

A s tímto prohlášením, které současně vypovídalo o její
opatrnosti i prozíravosti, se paní Teutchová zvedla, zhasla
svíčky na svícnu hořícím na krbové římse, neboť se mezi-
tím venku rozednilo, a vyšla z pokoje.

III
EULOGOS SCHNEIDER

Než se Charles vypravil z Besançonu do Štrasburku, vy-
slechl otcovo ponaučení o zvycích svého budoucího učitele
Euloga Schneidera. Věděl, že vstává každý den v šest ho-
din, do osmi pracuje, v osm snídá, kouří dýmku a potom
opět pracuje až do chvíle, kdy odchází z domu, což je mezi
jednou a druhou hodinou.

Řekl si tedy, že už nestojí za to znovu se pokoušet
usnout; ve Štrasburku v prosinci svítá pozdě a dlouho trvá,
než se v jeho úzkých uličkách světlo dostane až do příze-
mí. Musí být tedy tak kolem půl osmé; Charles usoudil, že
mu stačí půlhodina na to, aby se oblékl a urazil cestu z ho-
telu U lucerny do bytu vládního komisaře, a že tedy dorazí
ke svému profesoru zrovna v době snídaně.

Oblékl se co nejelegantněji, když vtom přišla do jeho
pokoje opět paní Teutchová.

„Ach ježíšku milý!“ zvolala. „Vy se chystáte na svat-
bu?“

„Nikoli,“ opáčil mladík, „jdu za panem Schneiderem.“
„Ale chlapče, chlapče, vždyť vypadáte jako aristokrat.

Kdyby vám bylo osmnáct a ne třináct, usekli by vám hlavu
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jenom proto, jak vypadáte. Hned to sundejte! Tak. A hezky
si navlečte ty včerejší cestovní šaty. To je až dost dobré pro
toho kolínského kapucína!“

Občanka Teutchová obratem ruky svlékla a zase oblékla
svého mladého nájemníka, který si to nechal líbit, okouz-
lený šikovností hostitelky. Jen se trochu začervenal, když
se ho dotkla baculatá ruka, jejíž bělost prozrazovala koke-
terii.

„Tak!“ řekla nakonec, „a teď si klidně jděte za tím svým
profesorem, ale dejte si pozor: tykejte mu a říkejte mu ob-
čane, jinak neručím za to, že se vám nepřihodí neštěstí, ať
máte jak chcete dobré doporučení.“

Mladík poděkoval za dobré rady a zeptal se, jestli pro
něj nemá ještě nějaké pokyny.

„Ne,“ zavrtěla hlavou, „ne, jenom to, abyste se co nejdří-
ve vrátil, protože připravím pro vás a vašeho souseda z pat-
náctky snídani, a ručím vám za to, že něco tak lahodného
ještě nejedl, i když byl šlechtic. A teď už jděte!“

Paní Teutchová se ujala svého nového hosta, k němuž
pocítila velkou něhu, s mateřskými city, které příroda vlo-
žila do srdce všem ženám. Dělalo jí radost udílet mu rady,
vést jeho kroky. A on zase při svém mládí cítil potřebu něž-
ného ženského citu, který usnadňuje život, a ochotně na-
slouchal jejím doporučením, jako by poslouchal matku.

Nechal se obejmout a políbit na obě tváře a poučený
o tom, kde občan Eulogos Schneider bydlí, vyšel z hotelu
U lucerny, aby ve velkém světě, jak říkají Němci, udělal
první krok, na němž někdy závisí celý život.

Minul katedrálu, kde se kolem sebe moc nerozhlížel,
a málem ho to stálo život; přímo k jeho nohám dopadla
hlava světce a skoro hned po ní celé poprsí panny Marie
s Ježíškem v náručí.

Obrátil se, odkud přišly ty rány, a uviděl muže s kladi-
vem v ruce, sedícího obkročmo na ramenou obrovitého
apoštola pod portálem nádherné stavby, jak svým nástro-
jem dělá paseku mezi svatými. Dva vzorky svého řádění
mu právě poslal k nohám.

Asi tucet lidí se smálo zneuctívání chrámu a tleskalo.
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Chlapec přešel Breuil, zastavil se před neokázalým do-
mem, vystoupil po třech schodech a zaklepal na nízké a úz-
ké dveře.

Otevřela mu stará rozcuchaná služka, vyslechla ho,
a když jí odpověděl na všechny otázky, uvedla ho s brblá-
ním do jídelny se slovy:

„Počkej tady. Občan Schneider přijde na snídani, pro-
mluvíš si s ním, když si myslíš, že mu máš co říct.“

Charles zůstal sám a rychle se rozhlédl po jídelně; byla
velmi jednoduše zařízená, obložená dřevem, jedinou ozdo-
bu tvořily dva zkřížené meče.

A skutečně, za stařenou už vstoupil do místnosti strašli-
vý člen revoluční komise Dolního Rýna.

Prošel kolem mladíka, aniž ho viděl, nebo dal jakkoli
najevo, že si ho všiml, usedl ke stolu, kde se hrdinně pustil
do pyramidy ústřic, vedle níž ležela mísa ančoviček a mis-
ka oliv.

Využijme toho zastavení a načrtněme několika tahy fy-
zický i morální portrét toho zvláštního muže, k němuž prá-
vě uvedli Charlese.

Jean-Georges Schneider, který sám sebe překřtil či lépe
řečeno vzal si jméno Eulogos, byl ošklivý, tlustý, malý,
všední muž mezi sedmatřiceti a osmatřiceti lety, s krátkýma
rukama a nohama, kulatými rameny a kulatou hlavou. Na je-
ho podivné fyziognomii zaujalo nejdříve to, že nosil vlasy
ostříhané na ježka, a přitom si nechal růst mohutné obočí do
délky i hustoty, jak se mu zlíbilo. To zcuchané, černé a husté
obočí stínilo světlé nažloutlé oči lemované rusými řasami.

Zprvu byl mnichem; odtud jeho přízvisko kolínský kapu-
cín, které dosud nepřebilo jeho nové křestní jméno Eulo-
gos. Narodil se v německých Frankách v rodině chudých
rolníků a od dětství prokazoval slušné nadání, takže se ho
ujal venkovský kaplan a naučil ho základům latiny; dělal
rychlé pokroky, poslali ho tedy do Würzburgu, kde měl
chodit do jezuitského gymnázia, aby byl po třech letech
přijat do vyšší školy. Byl však ze slavné společnosti vylou-
čen pro špatné mravy, upadl do hluboké bídy a vstoupil do
františkánského kláštera v Bambergu.
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Po skončení studií byl uznán způsobilým vyučovat heb-
rejštinu a poslán do Augšpurku. V roce 1786 ho povolali
jako kazatele na dvůr Karla Würtemberského, kde s úspě-
chem kázal, a tři čtvrtiny příjmů, které mu zaručovaly toto
místo, posílal jako podporu rodině. Tam, jak se říkalo, se
spojil se sektou fanatických osvícenců organizovanou po-
věstným Weishauptem, což vysvětluje jeho vášeň, s jakou
přijal principy Francouzské revoluce; v té době uveřejnil
ctižádostivý Schneider, netrpělivě snášející porobu a sžíra-
ný planoucími vášněmi, tak liberální katechismus, že byl
nucen překročit Rýn a usadit se ve Štrasburku, kde byl pak
27. června roku 1791 jmenován biskupským vikářem a dě-
kanem teologické fakulty; nejenže neodmítal civilní přísa-
hu, složil ji, a dokonce ve svých kázáních v katedrále mí-
chal s podivným zápalem politické události s náboženskou
výukou.

Před desátým srpnem se bránil, že je republikán, a vyža-
doval smrt pro Ludvíka XVI. Od té chvíle horlivě a odváž-
ně bojoval proti roajalistické straně, která měla ve Štras-
burku a v okolních provinciích mocné vazby. Díky tomuto
boji byl koncem roku 1792 povolán do úřadu starosty
v Haguenau. A konečně byl devatenáctého února roku
1793 jmenován veřejným žalobcem u soudního dvora Dol-
ního Rýna a krátce nato, pátého května, dostal titul komisa-
ře u revolučního tribunálu ve Štrasburku. Tehdy ve Schnei-
derovi vypukla strašlivá vilnost probouzená krví, k níž ho
pudila jeho přirozená násilnická povaha. Neustále ho ovlá-
dala horečná aktivita, a když neměl co dělat ve Štrasburku
jako veřejný žalobce, projížděl okolí se svou děsivou es-
kortou a táhl za sebou i gilotinu a kata.

Stačilo sebemenší udání, hned se zastavil ve městě či
vesnici, kde doufali, že nikdy neuvidí ten osudový smrticí
nástroj, na místě uspořádal proces, obžaloval, odsoudil, ne-
chal popravit. Při těchto krvavých orgiích přitom trval na
paritě asignátů, které ztrácely 85 na 100, a sám dokázal ob-
starat armádě, jež měla nouzi o všechno, více obilí než
ostatní komisařství v kraji dohromady; od pátého listopadu
do jedenáctého prosince, tedy dne, kdy přijel do Štrasburku
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Charles, poslal na smrt ve Štrasburku, Mutzigu, Barru,
Obernai, Epfigu a Schlestadtu jednatřicet osob.

Ačkoli náš mladý přítel neměl o většině těchto drobnos-
tí, hlavně o té poslední, ani ponětí, přesto pociťoval cosi ja-
ko skutečnou hrůzu, když se octl tváří v tvář strašlivému
prokonzulovi.

Po chvilce uvažování si řekl, že muž nebezpečný pro
ostatní může být jeho ochráncem, znovu našel chladno-
krevnost a číhal na vhodnou příležitost, aby mohl zahájit
rozhovor. Nakonec mu ji poskytly ústřice, které Schneider
pojídal.

„Rara concha in terris“, poznamenal s úsměvem vyso-
kým mladickým hlasem.

Eulogos se obrátil.
„Nechceš tím snad naznačit, že jsem aristokrat, chlapeč-

ku?“
„Nechci naznačit vůbec nic, občane Schneidere. Ale

vím, že jsi učenec, a chtěl jsem, aby sis mě všiml: mne,
malého chudáka, kterého jsi ani neráčil zaznamenat. Takže
jsem pronesl pár slov v jazyce, který je ti blízký, a navíc
jsem ocitoval autora, jehož máš rád.“

„Dobře řečeno, na mou věru!“
„Jsem doporučen spíše Eulogovi než občanu Schneide-

rovi, musím se tedy snažit také trochu krasořečit, abych byl
toho doporučení hoden.“

„A kdo mi tě doporučil?“ zeptal se Eulogos a otočil svo-
ji židli, aby viděl chlapci do tváře.

„Můj otec. Tady je jeho list.“
Eulogos vzal dopis a hned poznal rukopis.
„Ajaj, to je od starého přítele.“
Potom ho přečetl od začátku do konce.
„Tvůj otec,“ pravil, „patří zcela určitě k těm, kdo v dneš-

ní době píší nejčistší latinou.“
Pak podal chlapci ruku:
„Chceš se mnou posnídat?“
Charles vrhl na stůl pohled a v jeho tváři se zcela jistě

zračilo jenom málo chuti pustit se do toho současně velmi
luxusního a velmi skromného jídla.
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„Ne, chápu,“ rozesmál se Schneider, „mladý žaludek, ja-
ko máš ty, potřebuje něco kloudnějšího, než jsou ančovič-
ky a olivy. Přijď na oběd, obědvám v úzkém kroužku se
třemi přáteli; kdyby tu byl tvůj otec, dělal by nám čtvrtého,
ty nám ho nahradíš. Vypiješ si se mnou sklenici piva na ot-
covo zdraví?“

„Ó, to nesmírně rád,“ zvolal hoch, uchopil sklenici a při-
ťukl si s učencem.

Byla to však obrovská sklenice, dokázal vypít jen polo-
vinu.

„A co teď?“ otázal se Schneider.
„Teď vypijeme zbytek na zdraví Republiky,“ řekl chla-

pec. „Sklenice je moc velká na to, abych ji vypil najed-
nou.“

Schneider se na něj podíval s jistou něhou.
„Je milý, na mou duši,“ řekl.
V tu chvíli přinesla stará služka německé a francouzské

noviny:
„Umíš německy?“ otázal se Schneider.
„Neznám ani slovo.“
„To nevadí, naučím tě.“
„A řečtinu?“
„I řečtinu. Takže ty se chceš naučit řecky?“
„Je to moje jediná touha.“
„Pokusíme se ji tedy ukojit. Tumáš, vezmi si Moniteur

français; přečti si ho, já se zatím začtu do Gazette de Vien-
ne.“

Chvilku oba mlčeli a četli.
„Ouha!“ zvolal Eulogos při četbě: „ ,V tuto chvíli má být

dobyt Štrasburk a naše vítězné voje patrně táhnou na Pa-
říž.‘ Tam vůbec nepočítají s tím, že je tady Pichegru, Saint-
-Just a já!“

„Jsme pány území před Toulonem,“ citoval z novin zase
Charles, „za tři nebo čtyři dny se zmocníme celého města,
a Republika bude pomstěna.“

„Z jakého dne je tvůj Moniteur?“
„Z osmého,“ odvětil chlapec.
„A říká se tam ještě něco?“
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„Robespierre přečetl na zasedání šestého prosince odpo-
věď na manifest koaličních mocností. Konvent vydal pří-
kaz, aby ho přeložili do všech jazyků.“

„A dál?“ ptal se Schneider.
Chlapec četl:
„Sedmého prosince oznámil Billaud-Varenne, že rebelo-

vé z Vendée byli poté, co se pokoušeli zmocnit Angers, po-
raženi a zahnáni posádkou, k níž se připojili obyvatelé
města.“

„Ať žije Republika!“ prohlásil Schneider.
„Madam Dubarry, odsouzená k smrti sedmého prosince,

byla téhož dne popravena spolu se svým milencem banké-
řem van Deniverem. Stará prostitutka úplně ztratila hlavu,
ještě dřív, než jí ji stačil useknout kat. Plakala, bránila se,
volala o pomoc; lidé ale odpovídali na její křik jenom hla-
sitými projevy nevole a proklínáním. Připomínali si mar-
notratnost a rozkrádání, kterých se ona a jí podobné dopou-
štěly, čímž přivodily všeobecnou bídu.“

„Hanebnice…!“ odplivl si Schneider, „nejdřív zneuctila
trůn a teď musela zneuctít i popraviště!“

V tu chvíli vstoupili do jídelny dva vojáci, jejichž uni-
forma, důvěrně známá Schneiderovi, vzbudila v Charleso-
vi hrůzu.

Byli oděni do černého, nad trojbarevnou kokardou měli
na čáce dva zkřížené hnáty; bílé prýmky na jejich černém
plášti a dolmanu vypadaly jako kosti kostlivce. Dokonce
i na husarských taškách měli lebku a zkřížené hnáty.

Patřili k regimentu husarů Smrti, kam byli přijati jen ti,
kdo odpřísáhli, že nebudou brát zajatce.

Tucet vojáků tohoto regimentu tvořilo osobní Schneide-
rovu gardu a sloužilo mu rovněž za kurýry.

Když je Schneider uviděl, zvedl se.
„A teď,“ řekl svému mladému svěřenci, „zůstaň, nebo

jdi, kam chceš, jsi volný. Já musím vyřídit poštu. Jenom
nezapomeň, že ve dvě hodiny se tady u mne obědvá.“

Krátce Charlesovi pokynul na pozdrav a následován
svou pochmurnou eskortou, zašel do pracovny.

Nabídka, aby zůstal, rozhodně nebyla tak lákavá, aby po
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ní mladíček skočil. Naopak, vstal, když Schneider odchá-
zel; ještě počkal, až zajde do pracovny a až zapadnou dveře
za jeho zasmušilými strážci.

Potom uchopil jakousi toku, která mu sloužila za po-
krývku hlavy, a vyřítil se z jídelny, jedním skokem překo-
nal tři schody u vchodu a doslova doběhl až do kuchyně
dobré paní Teutchové s pokřikem:

„Umírám hladem! Tady mě máte!“

IV
EVŽEN DE BEAUHARNAIS

Jakmile paní Teutchová zaslechla volání svého malého
Charlese, jak mu říkala, vyšla z jídelničky, jejíž okna vedla
na dvůr, a objevila se v kuchyni.

„Ach, už jste tady! Chvála Bohu! Obr tedy nesežral ubo-
hého Palečka?“

„Naopak, byl okouzlující, nevěřím, že by měl takové zu-
by, jak se o něm říká.“

„Dej Bůh, abyste je nikdy nepocítil na vlastní kůži! Ale
jestli jsem dobře slyšela, teď si děláte na něco zuby vy.
Počkejte chvilku, zajdu za vaším budoucím přítelem; jako
obvykle pracuje, chudák chlapec.“

A občanka Teutchová se jala vystupovat po schodech
s mladickou svižností, která vypovídala o její potřebě zba-
vit se přebytečné energie.

Charles mezitím přihlížel přípravám jedné z nejchutněj-
ších snídaní, jaké mu kdy byly podány.

Z pozorování ho vytrhl hluk otvíraných dveří.
Objevil se v nich mladík, kterého občanka Teutchová

ohlásila.
Byl to patnáctiletý jinoch s černýma očima a černými vl-

nitými vlasy padajícími mu na ramena. Byl oblečen ele-
gantně, jeho košile zářila bělostí. Navzdory všem snahám
zastřít svůj původ byl na míli cítit šlechticem.

S úsměvem přistoupil k Charlesovi a podal mu ruku.
„Naše výborná hostitelka mě ujišťuje, občane, že budu
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mít tu čest strávit ve vaší společnosti několik dní,“ oslovil
ho. „Také říká, že mě prý budete mít trochu rád. To mi pů-
sobí nesmírnou radost, neboť já jsem připraven mít vás vel-
mi rád!“

„Já také!“ zvolal Charles, „a z celého srdce!“
„Bravo, bravo!“ ozvala se paní Teutchová, která právě

vstoupila. „A teď, když jste se pozdravili jako dva pánové,
což je v dnešních dobách nadmíru nebezpečné, se obejmě-
te jako dva kamarádi.“

„Nepřeji si nic jiného,“ prohlásil Evžen, a Charles se mu
vrhl do náruče.

Oba hoši se objali upřímně a srdečně, jak to umí mládí.
„Už vím, že se jmenujete Charles,“ řekl starší z nich, „já

jsem Evžen. Když teď známe svá jména, doufám, že už ne-
bude žádný pán ani občan. A protože nám zákon ukládá,
abychom si tykali, snad vám nebude proti mysli zákona
uposlechnout. Sám půjdu příkladem, a to hned: chceš
usednout k mému stolu, Charlesi? Umírám hladem a slyšel
jsem od paní Teutchové, že ani tobě nechybí chuť k jídlu.“

„Vidíš, Charlesi, jak hezky to řekl? No ano, ti aristokrati
holt měli vychování!“

„Takové věci ani nevyslovuj, občanko Teutchová,“ řekl
Evžen se smíchem. „Správná hospoda, jako je ta tvoje, by
měla ubytovávat jenom sansculoty.“

„To bych musela zapomenout, že jsem měla tu čest hos-
tit tady vašeho váženého otce, pana Evžena, a na to já ni-
kdy nezapomenu. Bůh ví, že se za něj ráno i večer mod-
lím.“

„Můžete se rovněž modlit i za moji matku, milá paní
Teutchová,“ pravil mladík a osušil si slzu. „Neboť sestra
Hortenzie mi napsala, že naše maminka byla zatčena a od-
vedena do věznice v klášteře karmelitánek. Dnes ráno jsem
dostal list.“

„Ubohý příteli!“ zvolal Charles.
„A kolik let je sestřičce?“ otázala se paní Teutchová.
„Deset.“
„Chudinka! Co nejrychleji pro ni pošlete, postaráme se

o ni. V tomhle věku nemůže zůstat v Paříži sama.“
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„Děkuji, paní Teutchová, ona naštěstí sama nezůstane. Je
s mou babičkou v našem zámku Ferté-Beauharnais. Ale já
jsem vás všechny rozesmutnil, a to jsem nechtěl! Slíbil
jsem si, že si tohle další neštěstí nechám pro sebe.“

„Pane Evžene, jsme přece přátelé! A abych vás potrestal,
budete mi během snídaně vyprávět jenom o svém otci,
matce a sestře.“

Mladíci usedli ke stolu; paní Teutchová zůstala, aby jim
posloužila. Úkol, který Evžen dostal, byl velmi snadný:
vyprávěl mladému kamarádovi, že je posledním potomkem
šlechtické rodiny z Orléansu; že jeden z jeho předků, Vi-
lém de Beauharnais, se v roce 1398 oženil s Markétou
z Bourges: že další předek, Jan de Beauharnais, svědčil při
procesu s Pannou Orleánskou; že v roce 1764 bylo jejich
panství la Ferté-Aurain povýšeno na markyzát la Ferté-
-Beauharnais; že jeho strýc František, který odešel v roce
1790 do emigrace, se stal štábním velitelem armády prince
Condého a nabídl se předsedovi Konventu jako králův ob-
hájce. Že jeho otec, který byl teď zatčený pro podezření ze
spolčování se s nepřítelem, se narodil na Martiniku, tam se
oženil se slečnou Tascher de la Pagerie, s níž se vrátil do
Francie, kde ho u dvora velmi dobře přijali. Že ho šlechta
ze senešalství Blois jmenovala jako svého zástupce do ge-
nerálních stavů a v noci ze čtvrtého srpna jako jeden z prv-
ních podporoval zrušení titulů a privilegií.

Zvolili ho tajemníkem Národního shromáždění a stal se
členem vojenské komise, během příprav na výroční slav-
nost dobytí Bastily pracoval s nadšením na srovnávání te-
rénu na Martově poli, zapřažen do stejného vozíku s abbé
Sieyèsem. Nakonec byl převelen k severní armádě jako zá-
stupce velitele; velel táboru v Soissons, odmítl místo na
ministerstvu války a přijal osudové velení armády na Rýně;
zbytek už je známý.

Sotva však přišla řeč na dobrotu, půvab a krásu jeho
matky, nebyl mladík k zastavení a ze srdce mu tryskaly pří-
mo proudy synovské lásky. A stejný zápal, s jakým nyní
pracoval na osvobození svého otce markýze de Beauhar-
nais, hodlal odnynějška věnovat i matce Josefíně.
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Charles, který rovněž nesmírně něžně miloval rodiče,
dychtivě naslouchal vyprávění svého mladého druha a neú-
navně se vyptával na jeho matku i sestru, když tu otřásl
všemi okny hotelu U lucerny temný výbuch, po němž ná-
sledovala řada dalších.

„To je dělo! To je dělo!“ zvolal Evžen, který byl zvyklej-
ší než jeho druh na válečnou vřavu.

Vyskočil ze židle:
„Poplach! Poplach! Napadli město!“ křičel.
A skutečně, ze tří nebo čtyř různých stran bylo slyšet

bubnování na poplach.
Mladíci se rozběhli ke dveřím, paní Teutchová je však už

předešla; ve městě vládl zmatek. Jezdci v různých unifor-
mách jezdili všemi směry, pravděpodobně nosili rozkazy,
zatímco muži z lidu ozbrojení píkami, šavlemi a pistolemi
mířili k Haguenavské bráně s pokřikem:

„Vlastenci, do zbraně! Nepřítel!“
Minutu od minuty zaduněl další výstřel a ještě účinněji

než lidské hlasy povolával občany k obraně města.
„Poběžme na hradby, Charlesi,“ vyzval druha Evžen

a vyřítil se na ulici, „jestli se tam nebudeme moci bít sami,
aspoň uvidíme, jak bitva probíhá.“

Charles následoval kamaráda, který se lépe vyznal ve
městě a nejkratší cestou ho vedl k Haguenavské bráně.

Když v běhu míjeli obchod se zbraněmi, Evžen se najed-
nou zastavil.

„Počkej, mám nápad!“
Vešel do obchodu a zeptal se majitele:
„Máte dobrou karabinu?“
„Ano,“ odvětil majitel, „ale je drahá!“
„Kolik stojí?“
„Dvě stě livrů.“
Mladík vytáhl z kapsy hrst asignátů a hodil je na pult.
„Máte i kulky té ráže a střelný prach?“
„Ano.“
„Tak mi to dejte.“
Obchodník se zbraněmi mu vybral asi dvacet kulek, kte-

ré šly do hlavně pouze s pomocí nabijáku, odvážil libru
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prachu, který nasypal do růžku na prach; Evžen mezitím
odpočítal dvě stě livrů v asignátech a navíc šest livrů za
prach a kulky.

„Umíš zacházet s puškou?“ otázal se Evžen Charlese.
„Bohužel ne,“ odpověděl tázaný, který se styděl za svoji

neznalost.
„To nevadí,“ zasmál se Evžen, „budu bojovat za dva!“
A zatímco nabíjel pušku, rozběhl se zase k ohroženému

místu.
Ať měl jakékoli názory, byl zvědavý, chtěl vidět boj

a toužil jako ostatní vrhnout se na nepřítele; z každých
dveří se vyřítil nějaký ozbrojený muž s pokřikem: „Ne-
přítel! Nepřítel!“, který jakoby zázračně ze všech dělal
obránce.

V okolí městských bran byl dav velmi hustý. Evžen po-
chopil, že chce-li se dostat na hradby, musí to vzít jinudy;
pustil se doprava a zanedlouho už byl se svým mladým
přítelem na té části hradeb, která shlížela na Schiltigheim.

V tomto místě se sešli ve velkém počtu vlastenci a stříle-
li na nepřítele.

Evžen se s námahou prodral do první řady, Charles hned
za ním.

Jejich pohledům se nabídlo bitevní pole v nejděsivějším
zmatku. Francouzi a Rakušané se tam bili hlava nehlava se
zuřivostí neznající mezí. Nepřítel pronásledoval francouz-
ský sbor stižený jakýmsi záchvatem paniky, kterou ve sta-
rověku připisovali zuřivosti nějakého boha, a málem vnikl
do města i s uprchlíky; brány však byly zavřeny včas,
a část našich tak zůstala venku. Tihle vojáci zahnaní do úz-
kých v příkopech, odkud nebylo úniku, se zuřivě obrátili
proti útočníkům, zatímco z výšky hradeb hřmělo dělo
a ozývaly se rány z pušek.

„Ach,“ zvolal Evžen, radostně mávaje karabinou, „věděl
jsem, že to bude krásná bitva!“

Ve chvíli, kdy pronášel tato slova, prolétla mezi ním
a Charlesem kulka, utrhla mu jednu kadeř, provrtala klo-
bouk a na místě zabila vlastence, který stál za ním.

Závan po kulce dýchl mladíkům do tváře.
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„Viděl jsem, který to byl, viděl jsem ho!“ křičel Charles.
„Který? Ukaž mi ho!“ ptal se nedočkavě Evžen.
„Tamhleten, co právě trhá patronu a chce znovu nabít

karabinu.“
„Počkej, počkej! Jsi si jistý?“
„Kruci, jsem!“
„Tak se dobře dívej!“
Mladík vystřelil; dragoun sebou škubl a jeho kůň uskočil

stranou; bezpochyby mimoděk pobídl koně ostruhou.
„Zásah! Zásah!“ křičel Evžen.
A skutečně, dragoun se pokoušel znovu zavěsit pušku na

závěsný hák, ale nepodařilo se mu to; zbraň mu vyklouzla;
držel se rukou za bok a snažil se vést koně druhou rukou,
aby se dostal z vřavy; po několika krocích se však zakymá-
cel, sklouzl podél pouzdra na pistole a spadl z koně hlavou
napřed.

Jednou nohou zůstal zavěšený ve třmenu; vyděšený kůň
se dal do cvalu a táhl ho za sebou. Mladíci ho chvilku sle-
dovali pohledem; brzy se ale kůň i jezdec ztratili v dýmu.

V tu chvíli se otevřely brány a za bubnování a troubení
se z nich vyřítila posádka k útoku na zteč.

To bylo to poslední, k čemu se vlastenci vzepjali; nepří-
tel nečekal. Zatroubil na ústup a celá kavalerie rozprášená
po pláni se shromáždila na hlavní cestě a cválala směrem
do Kilstettu a Gambelheimu.

Dělo ještě chvíli rozrývalo koulemi terén. Nepřítel ale
utíkal tak rychle, že se brzy octl mimo dostřel.

Oba hoši se vrátili slavně do města, Charles nadšený, že
viděl bitvu, Evžen proto, že se jí sám zúčastnil; Charles si
na Evženovi vynutil slib, že ho naučí střílet z karabiny,
s níž uměl tak dobře zacházet.

Teprve teď se dověděli, co bylo příčinou poplachu.
Generál Lisemberg, německý žoldák ze školy starého

Lucknera, který vedl s jistým úspěchem partyzánskou válku,
dostal od Pichegrua rozkaz hájit předsunutý post v Bisch-
willeru; on však buď z lehkomyslnosti nebo z opozice vůči
Saint-Justovým nařízením, místo aby dal na doporučení
představitelů lidu a pečlivě hlídal své pozice, nechal pře-
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kvapit své vojsko v ležení a nakonec byl zaskočen útokem
sám ve svém štábu; jenom s obtížemi se jemu a štábu poda-
řilo tryskem ujet a zachránit si holý život.

Až těsně pod hradbami, kde cítil oporu, se obrátil, ale
bylo už pozdě; ve městě byl vyhlášen poplach. Každému
bylo jasné, že by se ten chlapík měl raději dát nepřítelem
zajmout nebo zabít, než aby žádal o ochranu město,
v němž velel Saint-Just.

A skutečně, sotva se dostal za hradby, byl z rozkazu
představitele lidu zatčen i s celým štábem.

Mladí přátelé se vrátili do hotelu U lucerny, kde našli
paní Teutchovou velmi zneklidněnou; Evžen začínal být ve
městě poměrně známý, a tak jí donesli, že ho viděli utíkat
k Haguenavské bráně se zbraní v ruce. Nejdříve tomu ne-
chtěla věřit; ale když viděla, jak se k ní vrací ozbrojený, za-
chvátila ji hrůza z toho, co se mohlo stát. Její děs ještě zná-
sobilo nadšené vyprávění Charlese, který poprvé viděl
bitvu zblízka, a pohled na klobouk provrtaný kulkou.

Charles byl sice uchvácený, ale přesto nezapomněl, že
má ve dvě hodiny obědvat u občana Euloga Schneidera.

Ve dvě hodiny pět minut vystoupal po třech schodech
pomaleji, než po nich ráno seběhl, a zaklepal na nízké dve-
ře nad nimi.

V
SLEČNA DE BRUMPT

Když se ozval první výstřel z děla, sešla se společnost Pro-
paganda a prohlásila, že bude zasedat nepřetržitě, dokud
bude Štrasburk v ohrožení.

Byť byl Eulogos Schneider velmi přepjatý jakobín, zapá-
lenější než Marat, stejně jako byl Marat zapálenější než
Robespierre, vlastenectvím ho vysoce předčila společnost
Propaganda.

Z toho vyplývá, že ač veřejný žalobce, ač zvláštní komi-
sař Republiky, musel počítat se dvěma mocnostmi, mezi
nimiž se musel udržet.
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Se Saint-Justem a s Propagandou. Saint-Just představo-
val, ač to dnešnímu čtenáři připadá podivné, a přesto se to
nedá popřít, umírněnou republikánskou stranu, a Propa-
ganda stranu ultrajakobínskou.

Saint-Just měl materiální moc; ale vůdce Propagandy
občan Tétrell měl moc morální.

Eulogos Schneider tedy věřil, že je jeho povinností zú-
častnit se zasedání Propagandy, která debatovala o tom,
jak zachránit vlast, zatímco Saint-Just a Lebas vyrazili jako
první na koních ze Štrasburku. Podle jejich oblečení a troj-
barevné kokardy bylo jasné, že jsou zástupci lidu, nechali
za sebou zavřít brány a drželi se v prvních řadách republi-
kánů.

Nepřítel byl zahnán na útěk, oba se tedy hned vrátili do
Štrasburku a vydali se na radnici, kde bydleli, zatímco čle-
nové Propagandy stále ještě debatovali, i když nebezpečí
již bylo zažehnáno.

Tato okolnost byla příčinou toho, že se Eulogos Schnei-
der, který rád druhým doporučoval, aby k jídlu chodili
přesně, o půlhodinu opozdil.

Charles využil jeho zpoždění a seznámil se s třemi další-
mi hosty, kteří měli zasednout u stejného stolu.

Schneider jim o Charlesovi vyprávěl, přijali ho tedy
vlídně jako chlapce, který se chce stát učencem, a každý
z nich už se rozhodl, že ho bude vychovávat podle svých
znalostí a zásad.

Byli tři, jak už jsme řekli.
Jmenovali se Edelmann, Young a Monnet.
Edelmann byl význačný hudebník, v kostelních zpěvech

se vyrovnal Gossekovi. Kromě toho složil pro divadlo par-
tituru na báseň Ariadna na Naxu, skladbu hráli ve Francii,
jak si vzpomínám, někdy v roce 1818 nebo 1820. Byl ma-
lý, měl truchlivý výraz, nikdy nesundával brýle, které jako
by mu už vrostly do nosu, a neustále nosil kaštanově hně-
dý kabát zapnutý odshora dolů na měděné knoflíky. Vrhl
se na stranu revolucionářů se vším nadšením, zápalem
a prudkostí, jakých jsou schopni lidé nadaní představivos-
tí. Když Schneider obvinil jeho přítele Diétricha, štrasbur-
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ského starostu, z přílišné umírněnosti, vypovídal proti ně-
mu u soudu a řekl:

„Budu tě oplakávat, neboť jsi můj přítel; ale musíš zemřít,
protože jsi zrádce!“

Druhým pozvaným byl Young, chudý švec; v jeho přípa-
dě vložila příroda buď omylem nebo z žertu, jak se jí to ob-
čas stává, do hrubého obalu duši básníka. Uměl latinsky
a řecky, ale své ódy a satiry psal pouze v němčině; jeho
proslulé republikánství zpopularizovalo jeho poezii. Velmi
často ho zastavovali na ulicích lidé a volali na něj: „Verše,
Youngu! Verše!“ Tu vystupoval na nějaké brlení, hrazení
studny, na první balkon, pokud se někde v sousedství na-
skytl, a vysílal k nebesům své verše a ódy jako syčící a pla-
noucí střely. Byl to vzácný a čestný muž, jeden z upřímně
zapálených revolucionářů, kteří čekali od Revoluce pouze
osvobození lidské rasy, umírali jako dávní mučedníci bez
stížností a nářků, přesvědčeni o budoucím vítězství svého
náboženství.

Třetí z nich, Monnet, nebyl pro Charlese cizincem, také
hned vykřikl radostí, když ho spatřil. Byl to starý voják, od
útlého mládí granátník, který vystoupil z vojenské služby,
stal se knězem a prefektem v koleji v Besançonu, kde ho
Charles poznal. Ve věku vášní, tedy v osmadvaceti letech,
kdy zalitoval neuváženě složených kněžských slibů, přišla
Revoluce a všechny sliby zrušila. Byl vysoký, trochu na-
chýlený, velmi milý a zdvořilý a měl v sobě jakýsi melan-
cholický půvab, který na první pohled přitahoval; smutně,
někdy trpce se usmíval, jako by v hloubi srdce skrýval ja-
kési bolestné tajemství a žádal po všech lidech nebo spíše
po veškerém lidstvu, aby uchránili jeho nevinnost před ne-
bezpečím. Nevinnost byla v těch dobách nejohroženější.
Tak se také vrhl, nebo spíše padl do extremistické strany,
kam patřil Schneider; teď se chvěl nevolí z toho, že solida-
rizuje s terorem, že je komplicem zločinu, a tak kráčel ku-
předu se zavřenýma očima a netušil, kam ho nohy nesou.

Ti tři muži byli přátelé, tři nerozluční Schneiderovi dru-
zi. Začínali se znepokojovat kvůli jeho zpoždění, neboť
všichni cítili, že Schneider je jejich pilířem; pokud to
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Schneiderem otřese, padnou oni; pokud Schneider padne,
oni zemřou.

Monnet, nejneklidnější, a tedy nejméně trpělivý ze všech,
se už zvedal, že půjde sehnat nějaké zprávy, když vtom
uslyšeli zachrastění klíče v zámku a hluk prudce otvíraných
dveří.

To už vstupoval dovnitř Schneider.
Zasedání bylo bouřlivé; na popelavě šedé pleti veřejného

žalobce vystupovaly ještě zřetelněji žilky naběhlé krví; ač-
koli byla polovina prosince, na čele se mu perlil pot a pod
povolenou vázankou bylo vidět cholericky naběhlý býčí
krk.

Hned jak vstoupil do místnosti, hodil na její druhý konec
klobouk, který držel v ruce.

Tři muži se okamžitě zvedli, jako by je všechny ovládala
pružina, a popošli mu o krok vstříc; Charles naopak couvl
za židli, jako by se chtěl za ní zabarikádovat.

„Občané,“ začal Schneider, skřípaje zuby, „občané,
oznamuju vám dobrou novinu, novinu, která vás třeba ne-
potěší, ale určitě překvapí. Za týden se žením.“

„Ty?“ zvolali všichni tři muži jednohlasně.
„Ano. Nebude to pro Štrasburk novinka, až se to bude ší-

řit od úst k ústům: ,Vy to ještě nevíte? – Ne! – Kolínský ka-
pucín se žení! – Opravdu? – Už je to tak!‘ Youngu, ty napí-
šeš svatební báseň, Edelmann ji zhudební a Monnet, který
je veselý jako katafalk, ji zazpívá. V příštím dopise to mu-
síš oznámit otci, Charlesi!“

„A koho si bereš?“
„To ještě nevím, na mou duši, a je mi to úplně jedno;

mám chuť oženit se se svou starou hospodyní: byl by to do-
brý příklad splynutí tříd.“

„Co se stalo? Povídej!“
„Skoro nic. Jenom do mne ryli, napadali mě a vinili,

ano, vinili!“
„A kde?“
„V Propagandě.“
„Ach ne!“ zvolal Monnet. „Tu společnost jsi přece zalo-

žil!“
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„A neslyšel jsi nikdy, že děti zabíjejí vlastní rodiče?“
„Kdo tě napadl?“
„Tétrell. Chápete to? Ten demokrat, který vynalezl pře-

pych sansculotismu, který má pušky z Versailles, pistole
s vyrytými liliovými květy, vlastní psí smečky jako šle-
chtic, hřebčinec jako princ, je, nechápu z jakého důvodu,
idolem štrasburské lůzy. Možná proto, že je polepený zla-
tem jako nějaký plukovní bubeník, ostatně má i takovou fi-
guru. Domníval jsem se, že má osoba je zárukou, ale mýlil
jsem se: uniforma komisaře veřejného žalobce holt nedo-
kázala přebít kutnu kapucína ani sutanu kanovníka. Plivl
mi do tváře obvinění, že jsem pořád hanebně poskvrněný
kněžským úřadem, a tudíž stále neodpustitelně podezřelý
všem skutečným přátelům svobody. Kdo ale položil na ol-
tář svaté svobody víc obětí než já? Nenechal jsem snad bě-
hem necelého měsíce setnout šestadvacet hlav? Kolik jich
ještě chtějí, když jim tohle nestačí?“

„Uklidni se, Schneidere, uklidni se!“
„Z toho by se člověk úplně zbláznil,“ pokračoval Schnei-

der a rozohňoval se čím dál víc. „Propaganda mi říká: To
nestačí, a Saint-Just zase: To už je příliš. A mezi nimi se
mám pohybovat! Včera jsem ještě nechal zatknout šest
aristokratických psů; dnes čtyři. Ve Štrasburku a v okolí
už není vidět nikoho kromě mých husarů Smrti; ještě
dnešní noci musím zadržet jednoho emigranta, který měl
tu odvahu, že přeplul Rýn v pašerákově loďce a přišel do
Plobsheimu konspirovat se svou rodinou. Ten si tedy musí
být zatraceně jistý tím, co dělá. Ach, teď už chápu jednu
věc,“ pokračoval a natáhl ruku, jako by chtěl někomu po-
hrozit, „události jsou silnější než vůle, a pokud existují
muži, kteří podobně jako válečné vozy z Písma drtí lidi
stojící jim v cestě, pak jen proto, že je pohání stejná osu-
dová a nepřekonatelná síla, která spouští vulkány a vodo-
pády.“

Po tomto výstupu, jemuž nechyběla určitá výmluvnost,
se nervózně rozchechtal:

„No co, nic před životem, nic po smrti! Jenom probu-
zený zlý sen, to je celé; trápením se zabýváme, pokud tr-
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vá, když pomine, ani po něm nevzdechneme! Pročež za-
sedněme ke stolu. Valeat res ludicra, že je to tak, Charle-
si?“

A jako první vykročil a otevřel přátelům dveře do jídel-
ny, kde byla přichystána skvělá hostina.

Young si sedal s ostatními ke stolu a oslovil Schneidera:
„Co tě ale nutí, aby ses do týdne oženil?“
„No ano, na to nejlepší jsem zapomněl! Tak si představ-

te, že kromě toho, že mi říkají kapucín z Kolína, kde jsem
nikdy kapucínem nebyl, a kanovník z Augšpurku, kde jsem
nikdy nebyl kanovníkem, vyčítají mi mé obžerství a smil-
stvo! Já a obžerství! Promluvme si o tom: celých třicet čty-
ři let svého života jsem pil jenom vodu a jedl mrkev. Takže
teď se s chutí zakousnu do bílého chleba a do masa, no
a co? A smilstvo? Myslí si snad, že budu žít jako svatý An-
tonín, když jsem shodil kutnu? To se tedy mýlí! Existuje
jediný způsob, jak tomu všemu učinit přítrž, totiž že se
ožením. K čertu, proč bych nemohl být věrný manžel
a dobrý otec rodiny jako každý jiný! Ovšem pokud mi k to-
mu občan Saint-Just dopřeje čas.“

„A už sis aspoň vybral? Která šťastná žena bude mít tu
čest sdílet s tebou lože?“ tázal se Edelmann.

„Když jde o ženu, postará se o to ďábel,“ opáčil Schnei-
der.

„Tak na zdraví budoucí paní Schneiderové,“ pozvedl
Young sklenku, „a protože mu ji má obstarat ďábel, ať mu
pošle aspoň bohatou a krásnou!“

„Ať žije Schneiderova žena!“ přidal se smutně Monnet.
V tu chvíli se otevřely dveře a na prahu jídelny se obje-

vila stará kuchařka.
„Je tu jakási občanka a okamžitě si přeje mluvit kvůli

neodkladné záležitosti s občanem Eulogem,“ ohlásila.
„Jenomže já neznám žádnou neodkladnou záležitost

kromě započaté hostiny,“ odvětil Eulogos. „Ať přijde zít-
ra.“

Stařena zmizela. Skoro okamžitě se dveře opět otevřely.
„Říká, že zítra by bylo pozdě.“
„Proč tedy nepřišla dříve?“
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„Protože jsem nemohla, občane,“ ozval se něžný a pro-
sebný hlas z předpokoje; „prosím, nech mě vstoupit, potře-
buji s tebou mluvit, snažně prosím!“

Eulogos netrpělivě kývl na stařenu, aby zavřela dveře
a přišla blíž.

Potom se však najednou zamyslel nad svěžestí a mla-
dým zvukem toho hlasu a zeptal se se satyrským úsměvem
stařeny:

„Je mladá?“
„Řekla bych tak osmnáct,“ odpověděla.
„Je hezká?“
„Ďábelsky krásná!“
Tři muži se rozesmáli.
„Slyšíš to, Schneidere, ďábelsky krásná!“
„Tak teď už jenom stačí zjistit, jestli je bohatá, a našel jsi

snoubenku,“ žertoval Young. „Jen otevři, stará, ta krásná
dívka musí být tvoje příbuzná, když přichází od ďábla.“

„Proč ne od Boha?“ zeptal se Charles tak něžným hlás-
kem, že se tři muži zachvěli.

„Protože náš přítel si to s Bohem rozházel, zatímco
s ďáblem je jedna ruka, ani nevím proč.“

„A pak,“ pokračoval Young, „jenom ďábel vyslyší tak
rychle prosby, které k němu člověk vysílá.“

„No tak dobře,“ na to Schneider, „ať tedy vstoupí!“
Stará služka otevřela dveře a hned nato se v nich objevi-

la elegantní dívčí postava v cestovním úboru, zahalená
pláštíkem z černého saténu podšitým růžovým taftem.

Vykročila do jídelny, zastavila se u svícnu a čtyř stolov-
níků, kteří tichým šepotem vyjadřovali svůj obdiv:

„Občané,“ pravila, „kdo z vás je občan komisař Repub-
liky?“

„Já, občanko,“ ozval se Schneider, ale nepovstal.
„Občane, jdu tě požádat o milost, na níž závisí můj ži-

vot,“ oslovila ho dívka.
Pohledem neklidně těkala z jednoho muže na druhého.
„Přítomnost mých přátel tě nemusí znepokojovat,“ pra-

vil Schneider, „jsou to mí věrní, a kromě toho je jejich po-
sláním obdivovat krásu. Zde přítel Edelmann je hudebník.“
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Dívka pokývala hlavou, jako by chtěla říct: Znám jeho
hudbu.

„Přítel Young je básník,“ pokračoval Schneider.
Stejné pokynutí znamenalo: Znám jeho verše.
„A konečně přítel Monnet, který sice není ani básník ani

hudebník, ale má oči a srdce a je, podle toho, co čtu v jeho
pohledu, připraven mluvit ve váš prospěch. A zde můj mla-
dý přítel je ještě školák, jak vidíte, ale už dost učený na to,
aby uměl časovat sloveso milovat ve třech jazycích; klidně
tedy mluvte před nimi, ledaže by vaše sdělení bylo natolik
důvěrné, že by vyžadovalo rozmluvu mezi čtyřma očima.“

Zvedl se, podal dívčině ruku a ukázal na pootevřené dve-
ře vedoucí do malého odděleného salonku.

Dívka se živě ohradila:
„Ne, ne, pane.“
Schneider se zamračil.
„Promiň, občane… Ne, občane, to, co ti chci říct, není

tajné a nemusím to skrývat.“
Schneider si znovu sedl a vybídl gestem dívku, aby rov-

něž usedla.
Zavrtěla hlavou.
„Sluší se, aby prosebníci stáli,“ pravila.
„Tak tedy do toho a podle všech regulí,“ řekl Schneider.

„Řekl jsem ti, kdo jsme. Teď je řada na tobě.“
„Jmenuji se Clotilde Brumptová.“
„Chceš snad říct de Brumpt.“
„Bylo by nespravedlivé vyčítat mi zločin, který se stal

tři sta nebo čtyři sta let před mým narozením a za který ne-
můžu.“

„Nemusíš mluvit dál, znám tvoji záležitost a vím, proč
jsi mě vyhledala.“

Dívka poklekla, sklonila hlavu a sepjala ruce. Přitom jí
kapuce pláštíku spadla na ramena a světlo dopadlo v plné
šíři na její výjimečnou krásu; překrásné světlé vlasy se dě-
lily na temeni hlavy pěšinkou a spadaly v dlouhých vlnách
po stranách dokonale oválné tváře. Bělost jejího čela ještě
umocňovaly černé oči, řasy a obočí; rovný, a přesto citlivý
nos se chvěl stejně jako dívčiny tváře, na nichž byly patrné
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stopy po prolitých slzách. Pootevřená ústa připravená
k prosbě jako by byla vytesaná z korálu a v jejich polostínu
svítily zuby bílé jako perly; a konečně tu bylo hrdlo bílé ja-
ko sníh, sametové jako satén, ztrácející se v černých šatech
upnutých až ke krku, v jejichž záhybech se však daly tušit
půvabné křivky těla, které skrývaly.

Byla nádherná.
„Ano, ano,“ utrousil Schneider, „ano, jsi krásná, máš

v sobě přitažlivost prokletých ras, půvab a svůdnost; ale
my nejsme Asiaté, abychom se nechali svést nějakou Hele-
nou nebo Roxelanou. Tvůj otec konspiruje, tvůj otec je vi-
nen, tvůj otec tedy zemře.“

Dívka vykřikla, jako by ta slova byla dýkou, která jí pro-
nikla až do srdce.

„Ó ne, ne, můj otec nekonspiruje!“ zvolala.“
„Když nekonspiruje, proč tedy emigroval?“
„Emigroval, protože patřil k princi Condéovi a domníval

se, že je jeho povinností následovat ho i do exilu. Ale pro-
tože je stejně zbožným synem své vlasti jako jejím věrným
služebníkem, odmítl bojovat proti Francii, a už dva roky od
té doby, co je psancem, nevytáhl meč z pochvy.“

„A co přišel dělat do Francie, proč přeplul Rýn?“
„Běda, můj smutek ti to vysvětlí, občane komisaři. Mo-

je matka umírala na druhé straně řeky, sotva čtyři míle od
něj. Muž, v jehož náručí prožila dvacet šťastných let živo-
ta, čekal na slůvko naděje. V každém listu však četl je-
nom: ,Je jí hůře! Je jí hůře! Je jí ještě hůře!‘ Předevčírem
už to nemohl vydržet, převlékl se za sedláka a na loďce se
přepravil přes řeku; nešťastného převozníka však patrně
zlákala odměna, Bůh mu odpusť!, a tak mého otce udal.
Dnešní noci ho zatkli. Zeptej se svých lidí, v jaké chvíli!
Právě umírala. Zeptej se jich, co zrovna dělal! Plakal a za-
tlačoval jí oči. Ach, jestli se dá omluvit nějaký návrat
z exilu, pak tehdy, když se muž vrátí, aby dal poslední
sbohem matce svých dětí. Můj Bože, ty mi jistě řekneš, že
zákon to říká jasně, že každý emigrant, který vkročí na pů-
du Francie, zaslouží smrt; ano, pokud se sem vrací s léč-
kou v srdci či se zbraní v ruce, aby konspiroval nebo se
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bil. Ale ne když se se sepjatýma rukama modlí na kolenou
před lůžkem umírající.“

„Občanko Brumptová,“ zavrtěl Schneider prudce hla-
vou, „zákon nemluví o citových zákrutech duše, je výslov-
ný: ,V tom a tom případě, za těch a těch okolností, pro tu
a tu příčinu se ukládá trest smrti.‘ Muž, který se dostane do
takových okolností a zná zákon, je vinen. A je-li vinen,
musí zemřít.“

„Ne, nemusí, pokud ho budou soudit muži, kteří mají
srdce!“

„Srdce!“ zvolal Schneider. „Myslíš si snad, že si můžu
sám určovat, jestli mám či nemám srdce? Je vidět, že jsi
neslyšela, z čeho mě obvinili v Propagandě; právě z toho,
že jsem příliš slabý vůči prosbám lidí. Domníváš se, že by
pro mne nebylo lehčí i příjemnější, když vidím u svých no-
hou tak krásné stvoření jako ty, zvednout je a osušit mu sl-
zy, místo abych tvrdě prohlásil: ,Všechno je zbytečné, ztrá-
cíš tady čas!’? Ne, ale naneštěstí zákon je zákon a orgány,
které zákon prosazují, musí být stejně neoblomné jako zá-
kon sám. Zákon není žena; zákon je socha z bronzu s me-
čem v jedné ruce a váhami v druhé; nic jiného nesmí být na
miskách těchto vah váženo kromě obvinění na jedné straně
a pravdy na druhé. Nic nesmí odvrátit ostří meče od té
strašlivé linie, která je pro něj narýsována. Na téže linii se
sešly hlavy krále, královny i prince a tyto tři hlavy padly
stejně jako hlava žebráka bez vyznání, kterého zatkli někde
v lese za vraždu či žhářství. Zítra odjedu do Plobsheimu;
popravčí nástroj a kat pojedou za mnou; kdyby tvůj otec
neemigroval, kdyby tajně nepřekročil Rýn, kdyby tedy by-
lo obvinění nepravdivé, byl by osvobozen. Ale pokud je
obvinění pravdivé, jak mi to tvoje ústa právě potvrdila, pak
pozítří jeho hlava na náměstí v Plobsheimu padne.“

Dívka zvedla hlavu a naposledy se zeptala:
„Nedáváš mi tedy žádnou naději?“
„Žádnou!“
„Tak mi ještě dovol poslední slovo,“ pravila, zvedajíc se

ze země.
„Mluv.“
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„Ne, tentokrát si chci s tebou promluvit o samotě.“
„Tak pojď.“
Dívka kráčela jako první pevným krokem k salonu, kam

bez zaváhání vstoupila.
Schneider vešel za ní a zavřel dveře.
Sotva osaměli, natáhl ruku, aby ji objal v pase. Dívka

však prostě a důstojně rukou jeho paži odstrčila.
„Občane Schneidere,“ začala, „odpusť mi poslední po-

kus, kterým na tebe chci zapůsobit, a uznej, že jsem se po-
kusila dojmout tě všemi poctivými prostředky, a tys je
všechny odmítl. Uvědom si, že jsem zoufalá a že chci za
každou cenu zachránit otce. Proto teď musím cosi vyslovit:
slzy a prosby nic nezmohly… co tedy peníze…“

Schneider pohrdavě pokrčil rameny a zkřivil rty, dívka
se však nedala přerušit.

„Jsem bohatá,“ pokračovala. „Maminka zemřela a já
po ní sama dědím nesmírné bohatství, občane Schneidere.
Mám k dispozici dva miliony. Kdybych měla čtyři, nabíd-
la bych ti je. Mám však jenom dva, právě tolik tedy nabí-
zím. Chceš je? Jestli ano, vezmi si je a zachraň prosím
mého otce!“

Schneider jí položil ruku na rameno. Přemýšlel, jeho hu-
ňaté obočí mu skoro zacláněno ve výhledu na dívku, přesto
si ji zaníceně prohlížel.

„Zítra pojedu do Plobsheimu, jak jsem ti řekl,“ promlu-
vil konečně. „Právě jsi mi něco navrhla. V Plobsheimu ti
učiním jinou nabídku.“

„Co to říkáš?“ zvolala dívka.
„Říkám, že jestli budeš chtít, všechno se může urovnat.“
„Pokud se tvůj návrh nějak dotkne mé cti, ani ho nevy-

slovuj.“
„Neboj se, nedotkne.“
„Budeš tedy v Plobsheimu vítán.“
A pozdravila ho, sice ještě moc nedoufala, ale už nepla-

kala, otevřela dveře, prošla jídelnou, lehce se uklonila
a zmizela.

Ani jeden ze tří mužů ani hoch nemohli vidět Clotildin
obličej zakrytý kapucí jejího krátkého pláštíku.
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Komisař Republiky ji následoval; zadíval se na dveře jí-
delny, které za ní zapadly, a chvilku poslouchal, až uslyšel
kola kočáru, který ji odvážel.

Potom se vrátil ke stolu, nalil do sklenic svých hostů i do
své obsah celé lahve liebefraumicht:

„Připijme si tímto ušlechtilým vínem na občanku Clotil-
du Brumptovou, snoubenku Jana Jiřího Euloga Schneide-
ra.“

A zvedl sklenku; čtyři spolustolovníci usoudili, že by
bylo zbytečné zasypávat ho otázkami, na něž by patrně ne-
odpověděl, a tak si jen připili také.

VI
MISTR NICOLAS

Tahle scéna na všechny hluboce zapůsobila, každý ji proží-
val podle své povahy; nejvíce se však dotkla našeho stu-
denta. Jistěže už viděl ženy, ale nyní se poprvé před ním
zjevila skutečná žena. Slečna de Brumpt, jak už jsme řekli,
byla nesmírně krásná a její krása zasáhla mladíka v pod-
mínkách, které ji dokázaly správně zarámovat.

Pociťoval podivné chvění, cosi jako bolestné kousnutí
v srdci, když po dívčině odchodu Schneider zvedl sklenku
a prohlásil, že slečna Brumptová je jeho snoubenkou a brzy
se stane jeho ženou.

Co se stalo v salonku? Jakými slovy ji asi Schneider pře-
svědčil a přiměl v tak krátké době k souhlasu? Mladík totiž
ani na okamžik nezapochyboval, že dívka musela souhla-
sit, s takovou jistotou hostitel mluvil.

Chtěla se mu snad nabídnout, když ho požádala o roz-
mluvu mezi čtyřma očima?

Jak oddaná to musí být dcera a jak silná je její láska k ot-
ci! Taková čistá lilie, růže voňavá, tedy svolila kvůli otci,
že se spojí s trnitou cesmínou, s hrubým bodlákem. Char-
les si říkal, že kdyby byl otcem toho nebeského dítěte, ra-
ději by stokrát zemřel, než aby si život vykoupil věčným
dceřiným neštěstím.
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Poprvé vlastně vnímal a oceňoval krásu ženy, poprvé
měřil propast, kterou může ošklivost vyhloubit mezi dvě-
ma osobami opačného pohlaví.

Poprvé si totiž také všiml Eulogovy ošklivosti, a že to by-
la ošklivost! Nejhorší ze všech: taková se nedá smazat, neboť
je spjata s ohavností morální, s páchnoucí ohyzdností kláš-
terních tváří už v mládí poznamenaných pečetí přetvářky.

Charles se v zamyšlení otáčel za dívkou, která už odešla,
jako se slunečnice kloní za sluncem, co už zapadlo, stál
s otevřenými ústy a chvějícím se chřípím, jako by zachyco-
val ve vzduchu atomy vůně, kterou kolem sebe šířila. Právě
se v něm prozbudilo nervózní jemné dráždění mladosti,
a jako se v dubnu hrudník rozpíná při vdechování prvních
závanů jara, tak se teď jeho srdce rozpínalo při prvním de-
chu lásky.

Ještě to nebyl den, jenom úsvit; ještě to nebyla láska, je-
nom herold, který ji ohlašoval.

Zvedal se jako přitahován magnetismem a chtěl jít, sám
nevěděl kam, když tu Schneider zazvonil.

Zvuk zvonku ho roztřásl a shodil z výšin, kde bloudil,
zpět na zem.

Objevila se stařena.
„Mám tu nějaké husary jako ordonanční službu?“ otázal

se jí.
„Dva,“ odvětila stařena.
„Ať jeden okamžitě sedne na koně a dojede mi pro mist-

ra Nicolase,“ přikázal Schneider.
Stařena zavřela beze slova dveře, důkaz toho, že věděla,

o kom je řeč.
Charles to netušil, ale bylo zřejmé, že přípitek souvisel

s odchodem slečny de Brumpt, zvonek s přípitkem a roz-
kaz, který právě vydal Schneider, s tím zvonkem; ještě ho
ale čekalo jedno poznání.

Bylo zřejmé, že i další tři stolovníci vědí, kdo je to Nico-
las, protože nikdo z nich nepoložil jedinou otázku.

Charles by se byl rád zeptal svého souseda Monneta; ale
neodvážil se ze strachu, aby otázku nezaslechl Eulogos
a neodpověděl na ni.
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Na chvíli se rozhostilo ticho. Na Eulogových hostech jako
by spočinula jakási tíha; ani očekávání kávy, toho příjemné-
ho průvodce dezertu, ani její podávání nedokázaly protrh-
nout tíseň podobnou krepovému závoji, která se vznášela ve
vzduchu poté, co Eulogos vyslovil prostinký rozkaz.

Uplynulo deset minut.
Po deseti minutách někdo zaklepal na dveře třemi pravi-

delnými údery.
Hosté se zachvěli; Edelmann si znovu zapnul svůj poro-

zepnutý kabát, Young si odkašlal, Monnet zbledl, až vypa-
dal jako límec vlastní košile.

„To je on!“ pravil Eulogos a svraštil obočí. Charlesovi
připadalo, že má trochu změněný hlas.

Dveře se opět otevřely a stará služka ohlásila:
„Občan Nicolas!“
Potom se přitiskla ke stěně, aby nechala projít toho mu-

že, a přitom se ho ani trochu nedotkla.
Vstoupil hubený, bledý a zasmušilý mužík.
Byl oblečen jako všichni, a přesto bylo v jeho odění,

chování a vystupování, zkrátka v celé jeho osobě, cosi zne-
pokojivého, co nahánělo strach.

Edelmann, Young a Monnet si odtáhli židle; jen Eulogos
postrčil tu svoji kupředu.

Malý mužík udělal dva kroky směrem do jídelny, pozdra-
vil Euloga a oči upíral jenom na něj, ostatních si nevšímal.

„Zítra v devět hodin,“ řekl Eulogos, „odjíždíme.“
„Kam?“
„Do Plobsheimu.“
„Jak dlouho se tam zdržíme?“
„Dva dny.“
„Kolik pomocníků?“
„Dva. Stroj je v pořádku?“
Mužík se usmál a pokrčil rameny, jako by chtěl říct:

„Zbytečná otázka.“
Nahlas řekl:
„Počkám na tebe u Kehlské brány, nebo se tu pro tebe

mám zastavit?“
„Zastavíš se pro mne.“
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„Budu tady přesně v devět.“
Mužík se chystal k odchodu.
„Počkej,“ vyzval ho Schneider, „před odchodem se s ná-

mi napiješ na zdraví Republiky.“
Muž s úklonou přijal.
Schneider zazvonil, objevila se stařena.
„Skleničku pro občana Nicolase,“ přikázal Schneider.
Schneider vzal první lahev, která mu přišla pod ruku,

a opatrně ji naklonil nad sklenici, aby nezkalil tekutinu; do
sklenky steklo pár kapek červeného vína.

„Nepiju červené,“ podotkl mužík.
„Pravda!“ poznamenal Schneider.
Potom se rozesmál:
„Jsi pořád tak nervózní, občane Nicolasi?“
„Pořád.“
Schneider uchopil druhou lahev vína, tentokrát to bylo

šampaňské.
„Tumáš,“ řekl a podával mu ji, „gilotinuj mi tuhle ob-

čanku.“
A znovu propukl v smích.
Edelmann, Young a Monnet se ho bez úspěchu pokusili

napodobit.
Mužík zůstal vážný.
Chopil se lahve, vytáhl z opasku rovný, široký a ostrý

nůž a několikrát jím přejel po skle lahve, pod zvýšeným
okrajem jejího ústí; potom jednou prudkou ranou téhož no-
že odťal hrdlo, zátku i drátky.

Víno vypěnilo stejně jako krev u uťatého krku; Schnei-
der však držel svoji sklenku připravenou a schytal do ní
první víno.

Mužík nalil všem; nějak se došlo k tomu, že naplnil je-
nom pět sklenek místo šesti.

Charlesova sklenice zůstala prázdná a Charles se střehl
na toto opomenutí upozornit.

Edelmann, Schneider, Monnet a Young si s mužíkem
přiťukli.

Buď že si ťukli příliš, nebo to bylo nějaké znamení,
Schneiderova sklenka se při nárazu rozbila.
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Všech pět mužů zvolalo: „Ať žije Republika!“
Ale jenom čtyři se mohli napít na její zdraví: ve Schnei-

derově sklence nezůstalo nic.
Pár kapek vína však zbylo v lahvi; Schneider ji horečně

uchopil a přiložil hrdlo k ústům.
Ale udělal to prudčeji, než měl, a ostrý okraj rozbitého

skla mu rozřízl ret až k zubům.
Z krvácejících úst vyšlo zaklení, muž mrštil lahví o zem

a rozbil ji.
„Platí pořád zítřek v tutéž hodinu?“ otázal se klidně Ni-

colas.
„Ano a už jdi k čertu!“ utrhl se na něj Schneider s kapes-

níkem u úst.
Mistr Nicolas pozdravil a vyšel.
Schneider zbledl a vypadal na omdlení při pohledu na

krev prýštící mu z úst. Padl do své židle.
Edelmann a Young k němu přistoupili, aby mu pomohli;

Charles zatahal Monneta za cíp kabátu.
„Kdo je to ten mistr Nicolas?“ otázal se a chvěl se vzru-

šením po zhlédnutí té podivné scény, která se tu před jeho
očima odehrála.

„Ty ho neznáš?“ zeptal se Monnet.
„Jak bych ho měl znát? Jsem ve Štrasburku teprve od

včerejška.“
Monnet si místo odpovědi prudce rukou přejel po krku.
„Nechápu,“ řekl Charles.
Monnet ztišil hlas.
„Nechápeš, že je to kat?“
Charles se zatřásl.
„Takže ten stroj, to je…?“
„Kruci, to bych řekl!“
„A co bude dělat s gilotinou v Plobsheimu?“
„Už ti to řekl, bude se tam ženit!“
Charles stiskl studenou a vlhkou Monnetovu ruku a vy-

řítil se z jídelny.
Právě zahlédl skrze clonu páry stoupající z krve pravdu!
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VII
SYNOVSKÁ LÁSKA ANEB DŘEVĚNÁ NOHA

Charles běžel přímo k paní Teutchové. Její hotel byl pro
něj stejné útočiště, jako je pro králíka pelech a pro lišku
nora; sotva tam dorazil, cítil se v bezpečí. Jakmile překro-
čil práh hostince U lucerny, už se ničeho neobával.

Zeptal se, kde je jeho mladý kamarád: cvičil se ve svém
pokoji v šermu s rytmistrem regimentu, který ležel posád-
kou ve Štrasburku.

Rytmistr sloužil kdysi pod jeho otcem markýzem de
Beauharnais, který měl dvakrát či třikrát příležitost všim-
nout si jeho výjimečně bravurního zacházení se zbraní.

Jakmile se vězněný markýz de Beauharnais dověděl, že je-
ho syn odjíždí do Štrasburku, aby vyhledal dokumenty, jimiž
by mu mohl prospět, doporučil synovi, aby nepřerušoval cvi-
čení, která patří k výchově mladíka z dobré rodiny. Vyzval
ho, aby si zjistil, zdali je četař Pierre Augereau stále ve Štras-
burku, a pakliže ano, aby s ním čas od času zkřížil zbraně.

Evžen se informoval a Pierra Augereaua našel. Jenže už
nebyl četař, ale rytmistr a šermoval už jenom pro svoji zá-
bavu; jakmile se však dověděl, že o lekce ho přišel požádat
syn jeho bývalého generála, prohlásil Pierre Augereau, že
za ním rád bude docházet do hotelu U lucerny.

Rytmistr sem chodíval rád zaprvé proto, že v mladém
žákovi objevil skoro mistra, který se dovedně bránil jeho
výpadům starého praktika, a také proto, že po každé lekci
ho žák pozval na večeři a večeře u občanky Teutchové byla
podstatně lepší než v kasárnách.

Pierre Augereau patřil k regimentu, který vyběhl z měs-
ta, aby ráno pronásledoval Rakušany, a viděl na hradbách
svého žáka s puškou v ruce. Mával na něj šavlí, ale Evžen
byl tak zaujatý střílením na Rakušany, že si nevšiml zna-
mení, která mu adresoval statečný důstojník.

Od občanky Teutchové se Augereau dověděl, že Evžena
málem zabili; ukázala mu klobouk provrtaný kulkou a vy-
právěla mu, jak to mladík útočníkovi splatil; pro rakouské-
ho dragouna to byla osudová splátka.
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Augereau zasypával svého žáka komplimenty a žák ho
zase pozval podle svého zvyku na jídlo, které se v Němec-
ku podává mezi obědem, tedy hlavním jídlem, a večeří,
u níž se lidé většinou scházejí v deset večer.

Když dorazil Charles, žák a učitel se pozdravili zbraně-
mi, lekce byla skončena. Evžen šermoval energicky, obrat-
ně a s lehkostí, takže na něj byl Augereau dvojnásobně
hrdý.

Bylo prostřeno v malé pracovně, kde mladíci ráno sní-
dali.

Evžen představil svého nového přítele rytmistrovi, který
usoudil, že ten bledý a drobounký mladíček potřebuje hod-
ně jíst, a poprosil paní Teutchovou, aby přidala na stůl je-
den příbor navíc. Charles však neměl hlad, před chvilkou
vstal totiž od stolu; prohlásil, že se s přáteli pouze napije
a přiťukne si na rytmistrův postup, ale na jídlo že nemá ani
pomyšlení.

Aby vysvětlil, nikoli proč nemá chuť k jídlu, na to by
stačila tři slova „Už jsem obědval“, ale co měl donynějška
na práci, vyprávěl, jaké scény byl právě svědkem.

Pierre Augereau se zase rozhovořil o svém životě; o tom,
jak se narodil na předměstí Saint-Marceau jako syn zednic-
kého nádeníka a zelinářky; jak od dětství tíhl k šermu, je-
muž se naučil, jako se pařížský kluk učí všemu ostatnímu.
Jak ho potom dobrodružná povaha dovedla do Neapole,
kde vstoupil ke karabiníkům krále Ferdinanda; jak se pak
stal učitelem šermu a snažil se – což právě dělalo z jeho
šermu velmi nebezpečné umění – kombinovat neapolskou
školu se školou francouzskou; jak v roce 1792 dostali
všichni Francouzi rozkaz, aby opustili město, on se vrátil
do Francie, kam dorazil pár dní po druhém září, ještě včas,
aby zaujal místo mezi dobrovolníky, které Danton z Marto-
va pole rozmisťoval do armády, a jak se zúčastnil bitvy
u Jemmapes, kde na sebe upozornil. Augereau také přímo
tam získal svoji první hodnost; nato přešel do Rýnské ar-
mády, kde ho markýz de Beauharnais povýšil na četaře
a kde to potom dotáhl až na rytmistra. Dnes mu bylo šesta-
třicet a jeho ctižádostí bylo stát se kapitánem.
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Evžen neměl, co by vypravoval, ale předložil návrh, kte-
rý byl přijat s nadšením: jít do divadla, aby Charlese roz-
ptýlili v jeho chmurném rozpoložení.

Divadelní společnost občana Bergèra hrála v těchto
dnech v Breuilově sále Voltairova Bruta a Synovskou lásku
aneb Dřevěnou nohu od občana Demoustierse.

Zkrátili tedy večeři a v šest hodin všichni tři vstoupili do
sálu: dva mladíci pod ochranou rytmistra, který je převyšo-
val o hlavu, a jeho dvou mohutných pěstí, co měly v přípa-
dě potřeby posloužit nejen svému majiteli, ale i mladíkům.
Sál už byl přeplněný diváky, jenom stěží našli tři místa na
lavici v sedmé či osmé řadě v přízemí.

V té době byl pojem křesla v divadle dosud neznámý.
Šťastné vyústění ranní bitvy udělalo z toho dne skoro

svátek a tragédie Brutus, kterou zrovna dnes náhodou hráli,
jako by byla poctou hrdinnému chování místního obyvatel-
stva. V sále si ukazovali na některé hrdiny mezi obecen-
stvem, kteří se toho dne vyznamenali. Vědělo se, že mladý
herec, představitel Tita, bojoval v prvních řadách a byl zra-
něn.

Uprostřed hlomozu, který předchází každému představe-
ní, když je více diváků než míst, udeřil pořadatel třikrát ho-
lí o podlahu, a v tom okamžiku se jako zázrakem rozhosti-
lo ticho.

Pravda je, že pořadatelovy rány byly doprovázeny moc-
ným hlasem Tétrella, hrdého na to, jakého vítězství dosáhl
v Propagandě nad Schneiderem.

Charles poznal svého nočního ochránce a ukázal ho Ev-
ženovi, přičemž samozřejmě nemluvil o setkání s ním
a o radě, kterou mu dal.

Evžen znal Tétrella podle vidění, už několikrát ho v uli-
cích Štrasburku potkal; slyšel také, že byl jedním z udava-
čů jeho otce, což stačilo, aby se na něj díval s nechutí
a značnou nedůvěrou.

Co se Pierra Augereaua týče, ten ho viděl poprvé, a jako
správný pařížský posměváček si nejdříve všiml obrovitého
Tétrellova nosu. Nozdry toho obřího výrůstku byly daleko
od sebe a čichový orgán se v Tétrellově tváři neuvěřitelně
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vyjímal, vypadal jako jedno z těch velikých zhášedel na
konci tyčí, jimiž kostelníci zhasínají svíce, co nedokážou
sfouknout.

Malý Charles seděl skoro pod Tétrellem; Augereau, kte-
rého od něj odděloval Evžen, mu nabídl, že si s ním vymě-
ní místo.

„A proč?“ otázal se Charles.
„Protože jsi přímo pod vzduchovými otvory občana Tét-

rella,“ odvětil tázaný, „a já mám strach, aby tě nevdechl, až
vtáhne vzduch.“

Tétrell byl spíše obávaný než milovaný; ačkoli nebyla ta
poznámka příliš vkusná, vyvolala smích.

„Ticho!“ křikl Tétrell.
„Co má být?“ ozval se posměšně s tím zvláštním přízvu-

kem pařížského kluka Augereau.
A zvedl se, aby se zblízka podíval do tváře muži, který

ho okřikl. Kolem sedící diváci poznali uniformu regimen-
tu, který se tak úspěšně účastnil ranního útoku, a vypukli
v bouřlivé ovace, tleskali a vykřikovali.

„Bravo, rytmistře! Ať žije rytmistr!“
Augereau zasalutoval, opět usedl, a protože se v tu chví-

li zvedala opona, pozornost publika se cele obrátila k jeviš-
ti, a nikdo už nemyslel ani na Tétrellův nos ani na rytmist-
ra.

Opona se zvedla a na jevišti se právě odehrávalo zasedá-
ní římského senátu, při němž první římský konzul Junius
Brutus s Publikolou oznamuje, že Tarquinius, který obléhá
Řím, posílá svého vyjednávače.

Hned od počátku bylo vidět, jak diváci hru vnímají, když
po osmatřiceti úvodních verších pronesl Brutus tato slova:

Římský lid dobře ví, jak svoboda drahá je mi,
leč nitro mé se v jiné city halí;
první vyslanec krále objevil se v naší zemi,
vyslanec, co bude účty skládat králi.
Jen králové, jen despotové, pohlédněte sem,
Republika je vám rovna, splnil se lidu sen.
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Sálem se rozlehl aplaus. Jako by Francii stejně jako Řím
čekal krásný osud; Brutova deklamace byla přerušena, he-
rec celých deset minut nemohl pokračovat.

Znovu ho přerušili, to když ještě s větší vřelostí recitoval
tyto verše:

Pod železnou knutou krutě trpící lid
neštěstím mučený svoji hrdost sebral.
Tarquinius nám vrátil naše práva a klid,
ze zločinů, jimiž nás tyran deptal,
zrodila se naše svoboda a blaho.
Toskánci, z nás si příklad berte,
s tyrany zatočte, s osudem se perte.

Zde herci udělali přestávku; konzulové se se senátem vy-
dali k oltáři, jejich pochod byl doprovázen křikem a volá-
ním bravo; potom nastalo ticho, aby bylo slyšet vzývání.

Herec, který ztvárňoval roli Bruta, pronesl hlasitě:

Ó Marte! Bože hrdinů, Říma a boje,
zde nás máš, hradby brání naše voje,
na svém oltáři, Marte, slyš přísahy uprostřed debat,
přísahy, co pronáší tví věrní, já i tento senát.
A pokud v Římě někdo zradit svůj lid zkusí,
a chtěl by pány, krále zpátky volat,
toho jméno ať si každý Říman hnusí,
nás nepodaří se mu nikdy zdolat.

V době politického vření se netleská kvalitě veršů, ale jen
tomu, jak souzní s našimi pocity. Zřídkakdy vycházely
z hercových úst banálnější tirády, a přesto žádné Corneillo-
vy či Racinovy nádherné verše nebyly přijímány s tako-
vým nadšením.

Jako by už nadšení nemohlo být větší, ale popravdě ře-
čeno ovace neznaly hranic, když se zvedla opona při za-
čátku druhého dějství a v roli Tita se objevil mladý herec,
bratr slečny Fleuryové z Théâtre français s rukou na pásce.
Rakouská kulka mu provrtala biceps.
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Vypadalo to, že hra tady skončí!
Několik veršů, které narážely na vítězství Tita a jeho

vlastenectví, muselo být opakováno, a rovněž když Titus,
odmítaje Porsennovy nabídky, říká:

Narodil jsem se mezi Římany a život za ně položím rád!
Přísný senát mi více než vy, pane, může dát,
byť žárlil na mne a nespravedlivý byl ke mně,
raději ho mám než králů kruté sémě.
Jsem synem Bruta, svobodu vrytou v srdci mám,
lesk dvora, žezlo krále, to vše odmítám.

A nakonec, když se v následující scéně vzdává své lásky se
zvoláním:

Pryč s nadějí, tak prchavou a plnou snění!
Celý Řím mě volá ke zdím Kapitolu,
kde národ čeká v zbožném chvění.
To práce má a sláva zbavila je bolu.
Jejich hrdé přísahy tu znovu zazní,
záruky svobody a života bez bázní.

Nejnadšenější mladíci se vrhli na scénu, objímali herce,
tiskli mu ruce, zatímco dámy mávaly kapesníky a házely
mu kytice.

Byl to Voltairův, Brutův a hlavně Fleuryho triumf.
Už jsme řekli, že druhým kusem večera měla být hra na-

šeho krajana Demoustierse s názvem Synovská láska aneb
Dřevěná noha. Byla to jedna z idyl, jimiž múza Republiky
zásobovala divadla. Je pozoruhodné, že se nikdy v drama-
tické literatuře nevyskytovalo tolik limonád jako v oněch
revolučních letech 92, 93 a 94. Právě z té doby pocházejí
Abelova smrt, Smírce, Ženy, Krásná statkářka; jako by po
krvavých lázních ulice lidé potřebovali všechny ty banální
otřepané fráze, aby se nastolila rovnováha.

Nero se nejprve kochal pohledem na hořící Řím a potom
si posadil na hlavu květinový věnec.

Událost vztahující se k rannímu boji však postavila pře-
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kážku uvedení toho braku. Madam Fromontová, která hrá-
la roli Luisy, tedy jediné ženy účinkující ve hře, ztratila
v ranní šarvátce otce i manžela. V téhle situaci bylo skoro
nemožné, aby hrála roli zamilované ženy, vlastně aby hrála
jakoukoli roli.

Zvedla se opona mezi dvěma kusy a na scéně se objevil
Titus-Fleury.

Publikum mu nejdřív zatleskalo, potom se ztišilo, neboť
pochopilo, že mu chce něco sdělit.

Se slzami v očích přišel jménem paní Fromontové požá-
dat diváky, jestli by mohli kus Synovská láska nahradit
hrou Róza a Colas, neboť madam Fromontová oplakává ot-
ce a manžela, kteří padli za Republiku.

Ze všech stran hlediště se ozývaly hlasy „Ano! Ano!“
spolu s mohutnými výkřiky „bravo“. Fleury se právě uklo-
nil a chystal se opustit jeviště, když tu se zvedl Tétrell
a mávl rukou na znamení, že chce promluvit.

Hned bylo slyšet:
„To je Tétrell, přítel lidu! To je Tétrell, bič aristokratů!

Ať mluví! Ať žije Tétrell!“

VIII
PROVOKACE

Tétrell byl toho večera ještě elegantnější než obvykle; měl
na sobě modrý kabát s velkými klopami a zlatými knoflíky,
vestu z bílého piku, jejíž límec téměř překrýval límec ka-
bátu; tříbarevný opasek lemovaný zlatým prýmkem mu
svíral pas, za ním měl zastrčené pistole s dřevěnou pažbou
vykládanou slonovinou a hlavní potaženou zlatem; šavli
v pochvě z rudého marokénu si nestoudně přehodil přes
okraj balkonu, takže visela nad parterem jako další Da-
moklův meč.

Tétrell nejprve poklepal na obrubu balkonu tak silně, až
se zvedl ze sametu prach:

„Co se to tady děje, občané?“ zeptal se nakvašeně.
„Myslel jsem, že žiju ve Spartě. Patrně jsem se mýlil a octl
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jsem se spíše v Korintu nebo v Sybaridě. Je vůbec možné,
že se republikánka odvažuje obrátit na republikány s tako-
vou výmluvou? Copak jsme stejní jako ti mizerní otroci
z druhého břehu, jako ti aristokratičtí psi, kteří vykřikovali
svoje modlitby za zemřelé, když jsme je bičovali? Dva mu-
ži zemřeli pro vlast, budiž jejich památka opředena nesmr-
telnou slávou! Sparťanské ženy dávaly svým synům a man-
želům štíty se slovy: ,Vrať se se štítem nebo na štítu.‘
A když se jim vrátili jejich muži na štítu, tedy mrtví, oblék-
ly ten nejkrásnější šat. Občanka Fromontová je hezká.
O milence nebude mít nouzi! Všichni krásní hoši nezahy-
nuli u Haguenavské brány; a není mezi námi žádný starý
vlastenec, který by nechtěl měnit s jejím otcem. Nemysli si
tedy, občane Fleury, že nás obměkčíš takzvaným neštěstím
občanky, která je naopak poctěná tou dvojí smrtí, která je-
dinou ranou z děla získala čest pro sebe a celou svoji rodi-
nu. Jdi jí říct, ať se na jevišti objeví a ať zpívá; důrazně jí
připomeň, ať nás ušetří svých slz; dnes je svátek lidu, slzy
patří aristokratům!“

Všichni se odmlčeli. Tétrell byl, jak už jsme řekli, třetí
nejmocnější autoritou ve Štrasburku, možná ještě obáva-
nější než ty druhé dvě. Občan Fleury vycouval z jeviště
a pět minut nato se opona zvedla a na jevišti se objevila
první scéna Synovské lásky. Důkaz toho, že herci poslechli
Tétrella.

Aby čtenář pochopil, co bude následovat, musíme mu
aspoň v několika řádcích načrtnout obsah a styl té žalostné,
nudné a nezajímavé pastorely.

Hru otvírají tyto známé verše a hudba:

Milenci, trhejte nejkrásnější květy na světě,
čelo své pastýřky jimi věnčete;
láska vám bude odměnou,
zahrne vás sladkou něhou.

Starý voják se stáhl na odpočinek do chatrče u úpatí Alp;
byl zraněn v bitvě u Nefeldu, kde mu život zachránil jiný
voják, jehož od té doby neviděl.
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Žije se svým synem, který zazpíval první verše, a teď po-
kračuje dalšími čtyřmi, které objasňují myšlenku díla:

Ještě sladší naděje mě vede,
takže sotva slunce vyjde,
jako vy stejně květiny trhat budu
a otcovo čelo jimi ověnčit půjdu!

Zaměstnání věru hloupoučké pro pětadvacetiletého hocha,
tím spíš, že starý voják se probudí, ještě než synek stačí do-
končit věnec, takže divák nevidí, jak mu budou slušet lek-
níny a pomněnky, z nichž je uvit. Zato však se může potěšit
duetem, v němž syn odmítá všechny otcovy pobídky k to-
mu, aby se zamiloval a oženil, se slovy:

Láska, již k vám cítím,
nejsladším je kvítím.

Brzy však změní názor. Dotrhal květiny, aby ověnčil otco-
vo čelo, a odběhne pro ovoce k obědu; v tu chvíli přikvačí
na scénu dívka a zpívá:

Ach, dobrý starče, vězte,
trápení převeliké mám,
žít se mi ani nechce…
Nešel jakýs pocestný k nám?

Pocestný, kterého dívka hledá, je její otec. Stařec ho nevi-
děl. Dívka je velice neklidná, a tak se nejdřív nasnídá a po-
tom usne. Nato se všichni dají do hledání ztraceného otce,
kterého Armand, chlapec trhající květy, jimiž věnčí otcov-
ské čelo, najde velmi snadno, není divu. Tomu muži je še-
desát a má jednu nohu dřevěnou.

Všichni jistě chápou, jakou radost má Luisa při pohledu
na svého znovunalezeného otce; štěstí je ještě znásobeno,
když po krátkém vysvětlení pozná Armandův otec v Luisi-
ně otci vojáka, který mu zachránil život v bitvě u Nefeldu
a ztratil při tom nohu. Chybějící úd mu královská štědrost
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