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P. D. JA M ESOVÁ  POTOMCI LIDÍ

1

Pátek 1. ledna 2021

Dnes, časně zrána, 1. ledna 2001, tři minuty po půlnoci, byl 
v hospodské rvačce na předměstí Buenos Aires ve věku dva-
ceti pěti let, dvou měsíců a dvanácti dnů zabit poslední člověk 
narozený na Zemi. Jestliže se dá věřit prvním zprávám, Joseph 
Ricardo zemřel tak, jak žil. Nebylo pro něj vždy snadné vyrov-
nat se s tou poctou, jestli se dá vůbec o něčem takovém mluvit, 
s faktem, že je posledním člověkem, jehož narození bylo oficiál-
ně zaznamenáno, ale jehož sláva nikterak nesouvisela s jeho 
osobními schopnostmi či nadáním. A teď je mrtvý. Ty zprávy 
se k nám do Británie dostaly v programu státního rozhlasového 
vysílání v devět hodin a já jsem se je dověděl čirou náhodou. 
Zrovna jsem se usadil, abych začal tenhle deník, v němž bych 
zachytil druhou půlku svého života, když jsem si všiml času 
a napadlo mě, že bych si ještě mohl poslechnout stručný pře-
hled událostí. Ricardova smrt byla až na posledním místě a hla-
satel se o ní zmínil neutrálním tónem několika nevýraznými 
větami. Mně ta zpráva připadala jen jako další drobné osprave-
dlnění mého předsevzetí psát si deník. První den nového roku 
a den mých padesátin. Jako dítěti mi vždycky lichotila tahle po-
cta, navzdory určité nevýhodě, že ten den následoval brzy po 
Vánocích a pro obě oslavy musel stačit jeden dárek, který nikdy 
nevypadal lepší než ten, který bych normálně dostal.

Tyhle tři události, Nový rok, moje padesáté narozeniny a Ri-
cardova smrt, jsou jen chabým důvodem pro poskvrnění prv-
ních stránek zápisníku. Ale budu pokračovat, snad abych se ale-
spoň trochu bránil osobní apatii. Když nebude co zaznamenat, 
zaznamenám nicotu, a pak, až dosáhnu požehnaného věku – 
jestli ho vůbec dosáhnu, i když většina z nás to očekává, proto-
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že jsme experty na prodlužování života –, otevřu jednu ze svých 
plechovek s ulitými sirkami a zapálím si takový malý ohňostroj 
marnosti. Vůbec nezamýšlím zanechat deník jako svědectví 
o posledních dnech lidstva. Ani ve svých nejsobečtějších ná-
ladách se nedokážu takhle klamat. Jaký zájem by někdo mohl 
mít o deník Theodora Farona, doktora filozofie, člena Merton 
 College na Oxfordské univerzitě, historika viktoriánského věku, 
bezdětného, rozvedeného, opuštěného, jehož jediným právem 
být povšimnut je skutečnost, že je bratrancem Xana Lyppiatta, 
diktátora a Guvernéra Anglie. Žádné osobní zásluhy mu nemo-
hou být připsány. Po celém světě připravují státy k uskladně-
ní své závěti pro příští generace, které, jak se občas stále ujiš-
ťujeme, nás mohou vystřídat, pro stvoření z jiných galaxií, jež 
možná přistanou v zelené divočině a budou se ptát, jaké formy 
života kdysi tuto planetu obývaly. Ukládáme naše knihy i ru-
kopisy, spoustu maleb a kreseb, notové zápisy a hudební ná-
stroje, umělecká díla. Největší světové knihovny budou do čty-
řiceti let zatemněny a zapečetěny. Budovy, alespoň ty, které se 
nerozpadnou, promluví samy za sebe. Pískovec v Oxfordu nej-
spíš nepřežije víc než pár století. Vždyť už teď se univerzita pře 
o to, jestli se vyplatí opravovat opadávající fasádu Sheldonian 
College. Ale já si rád představuju ty mytické bytosti, jež přista-
nou na náměstí Svatého Petra a vstoupí do baziliky, tiché a od-
rážející jejich kroky pod nánosy staletého prachu. Uvědomí si 
vůbec, že tohle patřilo k největším chrámům, které lidstvo po-
stavilo pro jednoho ze svých bohů? Budou zvědaví na podsta-
tu toho Boha, který byl uctíván s nesmírnou pompou a slávou, 
překvapí je jeho symbol, dvě zkřížená břevna, tak neočekávaně 
jednoduchá, ztěžklá zlatem a posázená drahokamy? Nebo bu-
dou jejich hodnoty a myšlenkové pochody našim natolik vzdá-
lené a cizí, že se jich nic z bázně a nádhery nemůže dotknout? 
Ale navzdory objevu – myslím, že to bylo roku 1997 – planety, 
o níž astronomové tvrdí, že by na ní mohl existovat život, jen 
několik z nás opravdu věří, že přijdou. Musí tam být. Je oprav-
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du nesmyslné se domnívat, že pouze jedna malá oběžnice v ne-
konečné rozloze vesmíru je schopná rozvoje a existence živo-
ta inteligentních bytostí. Jenže my se k nim nedostaneme a oni 
k nám nepřijdou.

Před dvaceti lety, kdy už byl svět napůl přesvědčený, že náš 
živočišný druh ztratil schopnost reprodukce, se pátrání po po-
sledním narozeném člověku stalo světovou posedlostí a otáz-
kou národní hrdosti a mezistátního boje, v konečném výsledku 
stejně bezvýznamného jako nelítostného a rozhořčeného. Aby 
narození mohlo být potvrzeno, bylo třeba udat čas na desetinu 
vteřiny. To celkem účinně vyloučilo vysoké procento lidí, kte-
ří znali datum, ale ne přesnou hodinu, a všeobecně se uznáva-
lo stanovisko, i když se nezdůrazňovalo, že výsledek nemůže 
být nikdy konečný. Skoro jistě v nějaké zapadlé džungli, v pri-
mitivní chatrči, vyklouzl na světlo boží nepozorovaně posled-
ní člověk, nezaznamenaný a světem opominutý. Ale po měsí-
cích zkoumání a znovuověřování byl nakonec oficiálně uznán 
 Joseph Ricardo, smíšené rasy, narozený jako nemanželský v ne-
mocnici v Buenos Aires, dvě minuty po třetí hodině západního 
času 19. října 1995. Když už byl jednou závěr potvrzen a vyhlá-
šen, Ricardovi nezbylo než těžit ze své popularity, jak nejlépe 
umí, zatímco svět, jako by si náhle uvědomil marnost svého po-
čínání, odvrátil pozornost jinam. A teď je mrtev a já dost pochy-
buji, že by ještě nějaká země měla zájem vytáhnout dalšího kan-
didáta ze zapomenutí.

Méně než nadcházející konec našeho druhu nebo dokonce 
neschopnost mu předejít nás rozčiluje a demoralizuje naše se-
lhání při pátrání po příčinách našeho fiaska. Západní věda a zá-
padní medicína nás nepřipravily na závažnost tohoto konečné-
ho selhání a na naše ponížení. Existuje spousta nemocí, které 
bylo těžké diagnostikovat a léčit, jedna téměř vylidnila dva kon-
tinenty, než se vyčerpala. Ale nakonec jsme vždycky dokázali 
určit příčinu. Pojmenovali jsme viry a bacily, které nad námi do-
konce i dnes k naší zlosti vítězí. Západní věda byla naší mod-
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lou, všemocná nás chránila, utišovala, uzdravovala, zahřívala, 
krmila a bavila, a my jsme se cítili oprávnění kritizovat ji a ob-
čas ji odmítat, jako lidstvo vždycky odmítalo své bohy, ale s vě-
domím, že navzdory našemu odpadlictví bude pro nás toto bož-
stvo, náš výtvor a otrok, stále pracovat. Anestetika na utišení 
bolesti, náhradní srdce, nové plíce, antibiotika, točící se kola 
a pohyblivé obrázky. Vždycky se rozsvítilo, když jsme zmáčkli 
vypínač, a když ne, dokázali jsem najít příčinu. Technické a pří-
rodní vědy nikdy nepatřily k mým koníčkům, v nich jsem od-
jakživa nebyl silný v kramflecích. Trochu jsem pochytil ve ško-
le, a ve svých padesáti jim rozumím jen o malinko víc. Přesto 
jsou také pro mě bohem, i když samotné výsledky se mi zdají 
nepochopitelné, ale s ostatním světem sdílím rozčarování nad 
tím, že bůh je mrtev. Docela jistě si vybavuji sebejistá slova z do-
by, kdy se ukázalo, že nadevši pochybnost není žádná žena tě-
hotná: „Potrvá nám nějaký čas, než přijdeme na příčinu zjevné 
celosvětové sterility.“ Uteklo dvacet let a my už nedoufáme, že 
bychom se dočkali úspěchu. Jako chlípný hřebec, náhle přistiže-
ný při impotenci, jsme hluboce poníženi v naší ješitnosti. Přes 
všechny naše znalosti, inteligenci i moc nedokážeme dělat to, 
co zvládne každé zvíře bez uvažování. Vůbec se nedivím, že je 
jedním dechem uctíváme i nenávidíme.

Rok 1995 se stal známý jako rok Omega, nebo taky rok po-
slední, konečný, a termín Omega přešel do slovníku celého svě-
ta. V závěrečných letech minulého století se rozvinula široká 
debata o tom, zda země, která objeví lék proti sterilitě, se o něj 
podělí s ostatními a za jakých podmínek. Všeobecně se přija-
lo, že tohle je neštěstí celé zeměkoule a že mu musí zodpověd-
ně a sjednoceně čelit celý svět. Pořád jsme na sklonku devade-
sátých let mluvili o roce Omega jako o nemoci, o selhání, které 
bude časem diagnostikováno a pak napraveno, tak jako když se 
lidé naučili léčit tuberkulózu, záškrt, obrnu a nakonec, i když 
příliš pozdě, i AIDS. Jak roky míjely a sjednocené úsilí pod zá-
štitou Organizace spojených národů nepřinášelo žádné výsled-
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ky, naprostá otevřenost šla stranou. Výzkum přešel do ilegali-
ty, snahy jednotlivých národů se staly středem pozornosti plné 
podezírání. Evropské společenství jednalo ve vzájemné dohodě, 
chrlilo na výzkum materiální prostředky i lidskou sílu. Evrop-
ské centrum pro sterilitu člověka v Paříži se stalo jedním z nej-
významnějších na světě. Díky tomu alespoň spolupracovalo ote-
vřeně se Spojenými státy, jejichž úsilí bylo, pokud se to vůbec 
dá tvrdit, ještě větší. Ale neexistovala žádná mezinárodní spolu-
práce, cena byla příliš vysoká. Podmínky, za nichž by případné 
tajemství mohlo být sdíleno, se staly příčinou vášnivých debat 
a spekulací. Závěr zněl, že by se o léčbu, až se na ni přijde, měli 
podělit všichni. Vědeckou znalost by si žádný národ neměl ani 
nemohl nadlouho ponechat. Ale přes světadíly, hranice náro-
dů i ras jsme pozorovali jeden druhého podezíravě a s utkvělý-
mi představami a přiživovali jsme stále pověsti a spekulace. Sta-
rá dobrá špionáž se vrátila. Ostřílení agenti se vynořili z míst, 
kde trávili pohodlný odpočinek, z Waybridge a Cheltenhamu, 
a znovu se věnovali svému řemeslu. Špionáž samozřejmě nikdy 
nezmizela, dokonce ani ne po oficiálním ukončení studené vál-
ky v jednadevadesátém. Člověk příliš propadl směsici adoles-
centního pirátství a bezcharakterního chování dospělého, aby 
je dokázal zcela opustit. Na sklonku devadesátých let institut 
špionáže rozkvetl tak jako nikdy od konce studené války. Chrlil 
nové hrdiny, nové zloduchy, nové mýty. Zvláště jsme se zaměři-
li na Japonsko, napůl ze strachu, že jejich skvěle technicky vy-
bavená populace by mohla být na stopě odpovědi.

O deset let později jsme je stále hlídali, ale už s daleko men-
ším znepokojením a úzkostí a zcela bez naděje. Ani snaha taj-
ně získávat informace nezmizela úplně, ale poslední člověk se 
narodil před pětadvaceti lety a jen pár z nás ještě věří, že se na 
naší planetě znovu rozezní dětský pláč. Vyprchává také náš zá-
jem o sex. Romantická, idealizovaná láska vystřídala primitivní 
pohlavní uspokojení navzdory snahám Guvernéra Anglie, kte-
rý chtěl prostřednictvím národních pornoshopů stimulovat naši 
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hasnoucí touhu. Ale máme pro ukojení smyslů náhražky, jsou 
k dostání v Národním centru zdraví. Naše stárnoucí těla jsou 
natahována, vyhlazována, masírována, laskají se s nimi, mažou 
je oleji a oblévají voňavkou. Udělají nám manikúru a pedikúru, 
změří nás i zváží. Lady Margaret Hall se stala masážním cent-
rem pro Oxford a tam také každé úterý odpoledne odpočívám 
na lehátku, dívám se do ztichlých zahrad a užívám si státem 
pečlivě vyměřenou hodinku hýčkání svých smyslů. A jak ne-
únavně a s jakým utkvělým soustředěním si chceme zachovat 
iluzi mládí či alespoň temperamentního středního věku. Národ-
ní hrou se stal golf. Kdyby neexistoval rok Omega, ochránci ži-
votního prostředí by protestovali proti ničení spousty hektarů 
krajiny, často té nejkrásnější, které byly znovu upravovány pro 
náročný výcvik. Všichni jsou volní a svobodní, to je část potěše-
ní a zábavy, jež nám Guvernér slíbil. Některé kluby jsou výluč-
né, drží si od těla nevítané členy, ne striktními zákazy, které jsou 
nelegální, ale jemnými signály, jež v Británii dokážou rozeznat 
i ti nejméně vnímaví, protože jsou k tomu od dětství vedeni. Po-
třebujeme naše snobství; rovnost je politická teorie, ne politika 
v praxi, dokonce ani ne v Xanově rovnostářské Británii. Jednou 
jsem zkoušel hrát golf, ale shledal jsem tu hru naprosto nezáživ-
nou, snad kvůli mé schopnosti vyrvat špatnými údery obrovské 
drny, ale nikdy se netrefit do míčku. Teď běhám. Téměř denně 
dusám po měkké půdě Port Meadow nebo po opuštěných pěšin-
kách Wytham Wood, počítám kilometry, kontroluji tep, vážím 
se, kolik jsem shodil, sleduji výdrž. Snažím se zůstat naživu jako 
každý druhý, jsem člověk posedlý tělesnými funkcemi.

Mnohé lze vystopovat do pozdních let devadesátých: vý-
zkum z oblasti alternativní medicíny, vonné oleje, masáže, sex 
bez skutečného styku. Pornografie a sexuální násilí v kině, v te-
levizi, v knihách i v životě vzrostly a staly se daleko otevřeněj-
ší, ale čím dál míň jsme se tady na Západě milovali a rodili děti. 
Svého času se zdálo, že je to vítaný vývoj v příliš přelidněném 
světě. Jako historik vím, že to byl začátek konce.
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Na počátku devadesátých let jsme stagnovali. Už v roce 1991 
hlásilo Evropské společenství náhlý pokles počtu novorozen-
ců na území starého kontinentu – pouze osm milionů a dvě stě 
tisíc v roce 1990, se zarážejícím úbytkem v římskokatolických 
zemích. Mysleli jsem, že známe důvody, že pokles je dobrovol-
ný, že je to výsledek daleko liberálnějšího přístupu ke kontrole 
porodnosti a potratům, odsouvání těhotenství žen se zajímavý-
mi profesemi, které si budovaly kariéru, přání rodin dosáhnout 
vyššího životního standardu. A pokles populace zkomplikova-
lo šíření AIDS, zvláště v Africe. Některé evropské země zkou-
šely ráznou kampaň za zvýšení porodnosti, ale většina z nás 
věřila, že ten pokles je žádoucí, dokonce nezbytný. Čím dál víc 
jsme zalidňovali naši planetu; kdybychom se méně rozmnožo-
vali, bylo by to vítané. Zajímali jsme se o upadající populaci 
míň než o přání jednotlivých národů udržet si vlastní kulturu 
i rasu, porodit dostatek človíčků, kteří by udržovali jejich eko-
nomické struktury. Ale pokud se pamatuji, nikdo nekonstato-
val, že plodnost lidské rasy se radikálně mění. Rok Omega se 
dostavil s dramatickou prudkostí a byl přijat s nedůvěrou. Zdá-
lo se, že lidé ztratili přes noc svou schopnost rozmnožovat se. 
Objev z července roku 1994, že dokonce zmrazené spermie, kte-
ré se uchovávaly na pokusy a umělé oplodnění, ztratily svou 
způsobilost oplodnit, se stal doslova hrozivým a rozprostřel nad 
rokem Omega příkrov pověrečné bázně, magické síly a božího 
zásahu. Staří bohové se znovu zjevili, děsiví ve své moci.

Svět se nevzdával naděje, dokud generace narozená v ro-
ce 1995 nedosáhla pohlavní zralosti. Ale když byly zhodnoce-
ny všechny testy a nikdo neprodukoval plodné spermie, vědě-
li jsme, že tohle je skutečný konec Homo sapiens. Právě tehdy, 
v roce 2008, stoupl počet sebevražd. Nejen mezi starými, ale 
i mezi příslušníky mé generace, generace středního věku, kte-
rá ponese všechno břemeno stárnoucích, upadajících, ale trva-
lých potřeb společnosti. Xan, který tehdy převzal vládu jako 
Guvernér Anglie, se pokoušel zabránit rostoucí epidemii tím, 
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že pokutoval nejbližší příbuzné sebevrahů, stejně jako teď Rada 
platí pěkné peníze příbuzným neschopných a závislých starých 
lidí, kteří dobrovolně podstupují smrt. Přineslo to své výsled-
ky; počet sebevražd tehdy klesl ve srovnání s obrovskými čís-
ly uváděnými v jiných částech světa, zvláště v zemích, jejichž 
náboženství bylo založeno na uctívání předků, na pokračová-
ní rodiny. Ale ti, co žili, podlehli v téměř celosvětovém měřít-
ku negativismu, tomu, co Francouzi nazývají ennui universel. 
Zmocnilo se nás to jako zákeřná choroba; samozřejmě že to 
byla nemoc, s brzo známými příznaky únavy, malátnosti, de-
prese, neurčitého pocitu neklidu, připravenosti podlehnout se-
bemenší nákaze, ustavičné ochromující bolesti hlavy. Bojoval 
jsem s tím, stejně jako mnozí další. Někteří, mezi nimi i Xan, 
tím nikdy netrpěli, nejspíš je chránil nedostatek představivosti 
nebo, jako v jeho případě, ješitnost tak mocná, že žádná vněj-
ší katastrofa nad ní nemohla zvítězit. Ještě pořád musím s ně-
čím bojovat, ale už mám mnohem menší strach. Zbraně, které 
v tomhle zápase používám, mi poskytují útěchu: knihy, jídlo, 
víno, příroda.

Tato utlumující zadostiučinění jsou také hořkosladkou připo-
mínkou pomíjivosti lidských radostí; ale kdy trvaly věčně? Pořád 
nacházím uspokojení a radost, spíš intelektuální než  citovou, 
z jiskřivosti oxfordského jara, rozkvetlé Belbroughton Road, kte-
rá každoročně vypadá tak nádherně, ze  slunečního svitu sunou-
cího se po kamenných zdech, ze šlehačkových  kopců kaštanů 
kymácejících se ve větru, z vůně rozkvetlého hrachového pole, 
prvních sněženek, křehké krásy tulipánů. Ty radosti nemusí být 
méně intenzivní jen proto, že stále  čekají staletí dalších jar, je-
jichž květy už lidské oko neuvidí, zdi se zhroutí, stromy umřou 
a zetlí, zahrady zarostou trávou a plevelem, protože všechna ta 
krása přežije lidskou inteligenci, která se z ní těší, oslavuje ji 
a je s to všechno zaznamenat. Tohle si namlouvám, jenže věřím 
tomu vůbec? Radosti teď přicházejí zřídka, a když už přijdou, 
jen těžko je rozeznáme od bolesti. Teď dokážu pochopit, co cíti-
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li šlechtici a velcí majitelé půdy, zbavení všech nadějí na násled-
níka, když zanechávali majetek bez dozoru a bez náležité péče. 
Nemůžeme prožívat nic jiného než přítomnou chvíli, nelze exis-
tovat v jiných okamžicích, a porozumět tomu znamená přiblížit 
se co nejvíce životu věčnému. Ale duševním zrakem můžeme 
dosáhnout zpátky skrze staletí, abychom se ujistili o předcích, 
bez naděje na potomky lidské rasy, když už ne sebe samých, 
bez ujištění, že ačkoli umřeme, zůstaneme stále živí. Ve světle 
tohoto mně rozum i pocity připadají jen jako patetická chátrají-
cí zeď, která nás chrání proti vlastním ruinám.

Zavaleni po celém glóbusu bolestnou ztrátou,  odstranili jsme 
jako truchlící rodiče vše, co nám připomíná potomky. Dětská 
hřiště v parcích byla odklizena, i když prvních dvacet let po 
roce Omega jsme je chránili. Houpačky s řetízky, skluzavky 
a prolézačky zůstávaly bez nátěru. Teď už jsou pryč a asfaltová 
hřiště zarostla trávou nebo byla osázena květinami jako malé 
masové hroby. Hračky byly spáleny kromě panenek, které ně-
kterým vyšinutým ženám nahrazovaly děti. Školy, dlouho neu-
žívané, byly zabedněny nebo se staly centry pro výuku dospě-
lých. Pouze na deskách a magnetofonových páscích můžeme 
dnes slyšet dětské hlasy, jen v televizi nebo ve filmu vídáme 
jasné, veselé, pohybující se přízraky mládí. Někteří pokládají 
za nemožné je sledovat, ale většinou se tou podívanou opáje-
jí jako drogou.

Dětem narozeným v roce 1995 říkáme Omegy, Poslední. 
Žádná generace nebyla podrobena takovému bádání, nebyly 
s ní činěny tak zoufalé pokusy, nikdo si nikoho tak necenil, ani 
mu tolik nedovoloval. Byli naší nadějí, naším příslibem spasení 
a byli – pořád ještě jsou – neobyčejně krásní. Někdy se zdá, že 
si příroda ve své nekonečné krutosti přála zdůraznit naši ztrá-
tu. Chlapci, dnes pětadvacetiletí muži, jsou silní, jedineční, in-
teligentní a nádherní jako bozi. Mnozí z nich jsou také krutí, 
arogantní a násilničtí, a tohle platí pro Omegy na celém svě-
tě. Gangy vzbuzující hrůzu pomalovanými tvářemi se prohánějí 
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noční krajinou, napadají ze zálohy a terorizují neopatrné cestu-
jící. Říká se, že když chytnou Omegu, nabídnou mu nedotknu-
telnost, jestliže se dá k Stání tajné policii, a zbytek gangu, kte-
rý není o nic víc vinen, pošlou do trestanecké kolonie na  ostrov 
Man. Tam jsou posíláni do vyhnanství všichni odsouzení za ná-
silí, loupeže nebo opakované krádeže. Ale když jsme natolik 
nemoudří a vydáváme se na zdemolované silnice druhé třídy 
bez ochrany, museli jsme se se zločiny účinně vypořádat návra-
tem k politice deportací z devatenáctého století. Ostatně města 
a osady jsou bezpečné.

Omegy ženského pohlaví oplývají jinou krásou, klasickou, 
zdrženlivou, lhostejnou, postrádají elán a energii. Mají svůj od-
lišný styl, který žádná jiná žena nedokáže napodobit, nebo se 
ho dokonce bojí napodobovat. Dlouhé rozpuštěné vlasy, čelo 
obtočené copem nebo stužkou, obyčejnou či propletenou. Ten-
hle styl sedí jen klasické tváři s vysokým čelem a velkýma, ši-
roce otevřenýma očima. Jako jejich mužské protějšky nejsou 
schopny lidského soucitu. Muži a ženy narození v roce Omega 
jsou samostatná, rozmazlená rasa, ustupujeme jim, bojíme se 
jich a zacházíme s nimi s napůl pověrečnou bázní. V některých 
zemích, alespoň nám to říkají, jsou rituálně obětováni na oltář 
plodnosti v obřadech, které byly vzkříšeny po staletích navenek 
stavěné civilizace. Občas se obávám, co my v Evropě podnikne-
me, až nás dostihne zpráva, že ty hořící obětiny byly starými 
bohy přijaty a narodilo se živé dítě.

Nejspíš jsme udělali z dětí Omega to, čím jsou, naší vlastní 
hloupostí; režim, který je kombinací neustálého dozoru s na-
prostou shovívavostí, může stěží vést ke zdravému vývoji. Když 
odmalička zacházíme s dětmi jako s bohy, jsou v dospělosti ná-
chylní chovat se jako ďáblové. Nosím v sobě jednu sugestivní 
vzpomínku, která zůstává živým obrazem toho, jak se na ně 
dívám a jak se dívají na sebe oni sami. Stalo se to před rokem 
v červnu, byl horký, i když ne dusný den s jasným slunečním 
světlem a pomalu plynoucími oblaky, pohybujícími se po vyso-
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ké, azurově modré obloze jako chomáče mušelínu, vzduch byl 
sladký a chladil tváře, den, který v mých představách neměl nic 
společného s vlhkými, parnými dny oxfordského léta. Byl jsem 
na návštěvě u kolegy v Chris Church a zrovna jsem procházel 
pod širokým obloukem Wolsey, abych přešel Tom Quad, když 
jsem je spatřil: skupinku čtyř žen a čtyř mužů Omega, jak se 
ladně opírají o kamenný podstavec. Ženy s nakadeřenými au-
reolami světlých vlasů, s vysoko zvednutým obočím, v doved-
ně nařasených průsvitných šatech vypadaly, jako by sestoupi-
ly z oken katedrály z období prerafaelistů. Ti čtyři muži stáli za 
nimi, nohy od sebe, ruce pokrčené, nedívali se na ně, ale přes 
jejich hlavy přehlíželi arogantním pohledem lenního pána celé 
nádvoří koleje. Když jsem je míjel, dívky ke mně obrátily prázd-
né, lhostejné obličeje, v nichž jsem nicméně postřehl nepochyb-
ný záblesk opovržení. Muži se rychle zaškaredili, pak se odvrá-
tili, jako by takový objekt nebyl hoden jejich zájmu, a znovu se 
zahleděli přes nádvoří. Pomyslel jsem si, a myslím si to dodnes, 
jak jsem šťastný, že je nemusím učit. Většina dětí roku Omega 
absolvovala jen první stupeň a to bylo vše; další vzdělání je ne-
zajímalo. Vysokoškoláci z jejich řad byli inteligentní, ale roz-
vratný živel, měli špatnou kázeň a věčně se nudili. Jejich nevy-
slovená otázka „Jaký to má všechno smysl?“ patřila k těm, které 
jsem naštěstí nemusel zodpovídat. Historie, jež se zabývá minu-
lostí, abychom porozuměli současnosti a mohli vyvodit závěry 
pro budoucnost, je ta nejméně vděčná disciplína pro vymírají-
cí živočišný druh.

Daniel Hurstfield, kolega z univerzity, bere Omegy s napro-
sto chladnou hlavou. Je profesorem statistické paleontologie 
a v duchu se dokáže přenést přes různé časové dimenze. Jako 
bohovi ze starého hymnu se mu tisíciletí v jeho pohledu jeví 
jako včerejší večer. Seděl vedle mě při kolejní oslavě v roce, kdy 
jsem zastával funkci strážce vína: „Co kolem toho furt meleš, 
Farone? Tohle docela stačí. Někdy se bojím, jestli nemáš příliš 
sklon k dobrodružství. Doufám, že jsi najel na rozumný pro-
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gram, aby se všechno to víno stačilo vypít. Nerad bych na smr-
telné posteli přemýšlel o tom, jak se ty barbaři Omegy volně 
poflakují v kolejním sklepě.“

„Už na to myslíme,“ ujistil jsem ho. „Pořád tam doplňujeme 
zásoby, samozřejmě, ale už v menším množství. Někteří moji 
kolegové se domnívají, že jsme příliš pesimističtí.“

„Ale ne, mně ještě zbylo dost optimismu, jenže nedokážu po-
chopit, proč jste všichni tak vedle z ročníku Omega. Nakonec 
ze čtyř miliard forem života, které kdy existovaly na téhle pla-
netě, tři miliardy pět set šedesát milionů už vyhynuly. Nevíme 
proč. Některé díky neukázněnosti, jiné jako důsledek přírod-
ní ka tastrofy, další zničily meteority nebo asteroidy. Ve světle 
tohohle masového vymírání mně připadá opravdu nerozumné 
myslet si, že by Homo sapiens neměl vyhynout. Náš druh žije 
skoro nejkratší dobu ze všech, v pouhém záblesku věčnosti. 
Omega stranou, klidně to může být dostatečně veliký asteroid, 
který zrovna teď zničí naši planetu.“

Začal hlasitě žvýkat svého tetřívka, jako by mu ta vyhlídka 
poskytovala to nejveselejší uspokojení.

2

Úterý 5. ledna 2021

Během těch dvou let, kdy jsem na Xanovu výzvu působil jako 
pozorovatel či poradce na zasedání Rady, o nás novináři psali, 
že jsme vyrůstali spolu a že jsme si blízcí jako bratři. To není 
pravda. Od mých dvanácti let jsme spolu trávili pravidelně letní 
prázdniny, ale to bylo vše. Dokonce i když se ještě dnes ohléd-
nu, jeví se mi ten letní čas jako zřetězení nudných dnů, které 
lze předvídat a jimž vládne denní řád, ani ne vyčerpávající, ani 
ne úžasný, takový, který se dá přežít a občas se z něho mohl člo-
věk i radovat, protože jsem byl až do chvíle odjezdu přiměřeně 
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mazaný i oblíbený. Pár dnů prázdnin jsem trávil doma a pak mě 
poslali do Woolcombu.

Dokonce i nad těmito řádky se pokouším pochopit, co jsem 
ke Xanovi cítil, když vzájemné pouto vydrželo tak dlouho a je 
tak pevné. Nemělo to nic společného s pohlavní přitažlivostí, 
i když pod povrchem všech blízkých přátelství se skrývá urči-
tá sexualita. Nikdy jsme se navzájem nedotýkali, dokonce ani 
při divokých hrách. Vlastně žádné divoké hry neexistovaly, Xan 
nesnášel, aby na něho někdo sahal, a já jsem brzy vycítil nevi-
ditelné území nikoho a plně je respektoval. A on respektoval 
moje. Nebyl to obvyklý případ dominantního staršího partnera, 
i když staršího jen o čtyři měsíce, který ovládá svého mladšího 
obdivovatele. Nikdy mně nedal pocítit, že jsem slabší či podří-
zený, to nebyl jeho způsob. Uvítal mě bez zvláštní vřelosti, ale 
tak, jako by uvítal po čase odloučení své dvojče, část sebe sa-
mého. Měl svou přitažlivost, svůj půvab, samozřejmě; pořád je 
má. Půvabem se často opovrhuje, i když nechápu proč. Nemá 
ho nikdo, kdo není schopný opravdu milovat bližní, přinejmen-
ším v okamžiku setkání. Kouzlo je vždycky nefalšované, může 
být povrchní, ale ne falešné. Když je Xan s někým jiným, do-
káže navodit atmosféru blízkosti, zájmu, jako by nechtěl jiné-
ho společníka. Druhý den by dokázal s naprostým klidem vy-
slechnout, že ten člověk zemřel, dokázal by ho dokonce sám 
zabít bez sebemenších skrupulí. Teď ho vídám v televizi, když 
pronáší čtvrtletní zprávu o stavu národa, a pořád vnímám ten 
půvab. 

Naše matky už zemřely. Byly ke konci ošetřovány ve Wool-
combu, který teď slouží jako ústav pro členy Rady a jejich blíz-
ké. Xanův otec zahynul ve Francii rok poté, co se stal Xan Gu-
vernérem Anglie, při autonehodě. Stále je zahalena záhadou, 
nikdy nevyšly na povrch žádné podrobnosti. Svého času mi ta 
nehoda dělala starosti, ještě teď mi je dělá, což vypovídá mno-
hé o mém vztahu ke Xanovi. Určitá část mé mysli mi stále na-
šeptává, že je schopen všeho, napůl potřebuji věřit, že je krutý, 
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neproniknutelný, za hranicemi obvyklého chování, jaké znám 
z našeho dětství.

Životy obou sester se ubíraly rozdílnými cestami. Moje teta, 
shodou příznivé kombinace krásy, ambicí a štěstí, se provda-
la za baroneta středního věku, moje matka za státního úřed-
níka středního stupně. Xan se narodil ve Woolcombu, v jed-
nom z nejkrásnějších sídel v Dorsetu. Já jsem přišel na svět 
v  Kingstonu v hrabství Surrey, v porodnickém křídle místního 
špitálu, odkud mě rodiče odnesli do dvojdomku v dlouhé, nevý-
razné ulici stejných obydlí, která vedla k Richmondskému par-
ku. Vychovali mě v atmosféře nasáklé záští. Pamatuji si, jak mi 
matka balila věci na návštěvu Woolcombu, úzkostně rozdělova-
la čisté košile, držela v ruce mé sváteční kalhoty, potřásala jimi 
a podrobně je prohlížela s jakousi osobní záští, jako by měla 
vztek na to, kolik stály, a přitom si uvědomovala, že je koupila 
příliš velké, aby vydržely, jenže v dané chvíli už byly malé a ne-
pohodlné, takže neexistovalo období, v němž by mi skutečně 
padly. Její postoj k sestřině zazobanosti vyjadřovala řada omíla-
ných frází: „Ještě že se nepřevlékají k večeři. Nehodlám ti opat-
řovat frak, alespoň ne v tvém věku. Směšné!“ A nevyhnutelná 
otázka, pronesená s očima obrácenýma v sloup, protože ji neří-
kala beze studu: „Daří se jim dobře, předpokládám? Lidé jejich 
sorty mají samozřejmě oddělené ložnice.“ A nakonec dodala: 
„Samozřejmě, to je pro Serenu dobré.“ Věděl jsem dokonce už 
ve dvanácti, že to pro Serenu dobré není.

Domnívám se, že moje matka přemýšlela o sestře a švag-
rovi daleko víc než oni o ní. A dokonce za to své nemoderní 
jméno vděčím Xanovi. Pojmenovali ho po dědečkovi a pradě-
dečkovi, Xan bylo u Lyppiattů rodinné jméno po celé genera-
ce. Moje matka neviděla žádný důvod, proč by ji měl někdo 
trumfnout, když došlo na potrhlé pojmenování dítěte. Ale Sir 
 George ji mátl. Pořád slyším její podrážděnou stížnost: „Vůbec 
mi  nepřipadá jako baronet.“ Byl to jediný baronet, s kterým 
jsme se kdy setkali, a mě zajímalo, jakou představu asi cho-
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vala – bledý, romantický portrét Van Dycka sestupujícího z ob-
razu, s červenou tváří, s mohutným hlasem, schopného jezdce 
při lovu. Ale věděl jsem, co tím myslí: mně taky nepřipadal jako 
baronet. Určitě nevypadal jako majitel panství  Woolcombe. Měl 
široký obličej protkaný žilkami, malá vlhká ústa pod knírkem, 
který působil směšně a uměle zároveň. Narudlé vlasy, stejné 
jako Xanovy, přecházely do světle hnědé jako suchá sláma, oči 
hleděly přes hektary půdy s výrazem záhadného smutku. Ale 
byl dobrý střelec – to matka musela připustit. A Xan také. Ne-
směl si půjčovat otcovu purdeysku, ale měl sám pár pušek, 
s nimiž jsme mohli kosit zajíce, a pak ještě dvě pistole, které 
nám dovolili nabíjet jen slepými náboji. Na stromy jsme umis-
ťovali terče a celé hodiny jsme zlepšovali své výsledky. Po ně-
kolikadenním výcviku jsem byl lepší než Xan, jak s puškou, 
tak s pistolí. Moje dovednost nás oba překvapila, mě zvlášť. 
Nikdy bych neřekl, že budu tak dobrý. Skoro mě to zneklidni-
lo, když jsem zjistil, jak moc se mi to líbí, napůl s pocitem viny, 
napůl s téměř živočišným potěšením. Kov v dlani a váha zbra-
ně mě uspokojovaly. 

Xan neměl o prázdninách jiné společníky a zdálo se, že žád-
né nepotřebuje. Z Sherborne nepřicházeli do Woolcombu žádní 
přátelé. Když jsem se ho zeptal na školu, odpovídal vyhýbavě.

„V pořádku. Lepší než Harrow.“
„Lepší než Eton?“
„Tam už nechodíme. Pradědeček tam měl děsivý průšvih, ně-

jaké veřejné obvinění, rozhořčené dopisy, odešel, aby se už ni-
kdy nevrátil. Už jsem zapomněl, co se tam vlastně semlelo.“ 

„Nikdy ti nevadí vracet se po prázdninách do školy?“
„Proč by? Tobě jo?“
„Ne, já ji mám dokonce rád. Kdybych nemohl být tady, radě-

ji bych měl školu než prázdniny.“
Chvilku mlčel a pak řekl: „Problém je v tom, že ti kanto-

ři chtějí rozumět, alespoň si myslím, že jsou od toho placení. 
Ze mě jsou pořád celý zmatený. Dřu jako kat, mám ty nejlep-
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ší známky, jsem jejich miláček, tak akorát na stípko na Oxford, 
a najednou jsou se mnou samé potíže.“

„Jaké potíže?“
„Ne dost velké, aby mě vykopli, a samozřejmě v dalším po-

loletí je ze mě zase hodný hoch. To je mate, dělá jim to těžkou 
hlavu.“

Vůbec jsem mu nerozuměl, ale mně to těžkou hlavu neděla-
lo. Nerozuměl jsem sám sobě. 

Samozřejmě že teď už vím, proč byl rád, když jsem přijel 
do Woolcombu. Myslím, že jsem to tušil od začátku. Necítil ke 
mně žádné závazky, žádnou zodpovědnost, dokonce ani záva-
zek přátelství a odpovědnosti za to, že si mě vybral. Nevybral 
si mě. Hodili mu na krk bratrance, byl jsem ve  Woolcombu, 
a tak nemusel čelit nevyhnutelné otázce: „Proč si nepozveš 
na prázdniny pár kamarádů?“ Proč by je zval? Má přece bra-
trance bez otce, s nímž se může bavit. Sňal jsem z jedináčka 
břemeno nepřiměřeného rodičovského zájmu. Nikdy jsem si 
nijak zvlášť neuvědomoval ten zájem, ale beze mě by rodiče 
mohli cítit povinnost ten zájem projevit. Od dětství nesnášel 
otázky, zvědavost, zasahování do života. Cítil jsem s ním. Vel-
mi jsem se mu podobal. Kdyby bylo dost času nebo kdybych 
měl důvod, bylo by zajímavé vystopovat naše společné před-
ky, abychom objevili kořeny až k chorobné soběstačnosti. Teď 
si uvědomuji, že to byla jedna z příčin, proč ztroskotalo moje 
manželství. Byl to pravděpodobně i důvod, proč se Xan nikdy 
neoženil. Bylo by zapotřebí daleko mocnější síly, než je sexuál-
ní přitažlivost, aby zvedla padací mříž, obklopující cimbuří 
jeho srdce a mysli.

Jen zřídka jsme během těch dlouhých letních týdnů vídali 
jeho rodiče. Jako všichni dospívající jedinci jsme spali dlouho, 
a když jsme sešli dolů, byli už po snídani. V poledne jsme měli 
přichystaný piknikový komplet v kuchyni, termosku s domácí 
polévkou, chléb, sýr, paštiku, silné plátky domácího ovocného 
dortu, který připravila smutná kuchařka. Pořád a zcela nelogic-
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ky reptala kvůli té troše práce navíc a zároveň jí vadil nedo-
statek prestižních večírků, na nichž by se mohla vytáhnout se 
svým uměním. Vraceli jsme se tak, abychom se stačili převléct 
k večeři. Strýc a teta nikdy nepořádali večírky, přinejmenším ne 
tehdy, když jsem byl u nich, a konverzace probíhala skoro po-
řád jen mezi nimi, zatímco my s Xanem jsme jedli a vzhledem 
ke svému mládí po sobě sem tam vrhali spiklenecké pohledy. 
Křečovitý rozhovor se pokaždé týkal našich plánů a vedli ho 
tak, jako bychom nebyli v místnosti.

Teta, delikátně loupající broskev, pronesla, aniž pozvedla 
oči: „Chlapci by mohli zajet na Maiden Castle.“

„Na Maiden Castle není nic moc k vidění. Jack Manning by 
je mohl vzít na člunu na lov humrů.“

„Nevím, že bych zrovna Manningovi věřila. Ale zítra je v Poole 
koncert, mohl by se jim líbit.“

„Co je to za koncert?“
„Už přesně nevím, dávala jsem ti program.“
„Možná by chtěli jet na den do Londýna.“
„Ne v tomhle krásném počasí. Na čerstvém vzduchu je 

jim líp.“
Když bylo Xanovi sedmnáct a mohl si prvně půjčit od otce 

auto, vypravili jsme se do Poole za děvčaty. Shledal jsem tyhle 
výlety děsivé a jel jsem s ním jen dvakrát. Přišlo mi, že jsme 
vstoupili do nějaké cizí země, do neznámého světa. Chichotá-
ní, dívky procházející se v párech, nestoudné, vyzývavé pohle-
dy, tlachání, viditelně bezvýznamné, a přece nezbytné. Po dru-
hé vyjížďce jsem řekl: „Nepředstíráme, že je milujeme. Dokonce 
je ani nemáme rádi; a ony určitě nemilují nás. Takže když obě 
strany chtějí jen sex, proč prostě neřekneme ‚jdeme na věc‘ a ne-
zkrátíme ty trapné úvody?“

„Ale zdá se, že je potřebují. V každém případě jediné ženy, 
které můžeš dostat takhle snadno, vyžadují zálohu na dřevo. Za 
ni bysme mohli mít v Poole jeden biják a pár hodin v baru.“

„Myslím, že příště nepůjdu.“
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„Asi máš pravdu. Po ránu stejně většinou cítím, že za to ani 
nestály.“

Tohle bylo pro něj typické, zařídit to tak, jako by moje váhá-
ní nepramenilo z pocitu trapnosti, strachu ze selhání a studu, 
i když dobře věděl, oč jde. Stěží mohu Xana vinit z toho, že jsem 
své panictví ztratil za zcela nevhodných podmínek v autoparku 
v Poole s jednou zrzkou, která dávala při nemotorné předehře 
i po ní nepokrytě najevo, že by znala lepší způsoby, jak strávit 
sobotní večer. A jen těžko mohu prohlašovat, že tahle zkuše-
nost nepříznivě ovlivnila můj pohlavní život. Nakonec, kdyby 
ho opravdu ovlivňovaly naše mladistvé praktiky, většina světa 
by byla odsouzena k celibátu. V žádné oblasti lidských zkuše-
ností není člověk víc přesvědčen, že by mohl mít něco lepšího, 
kdyby jen vytrval.

Kromě kuchařky si pamatuji pouze pár sloužících. Zahrad-
níka Hobhouse s patologickým odporem k růžím, zvláště když 
je někdo pěstuje s ostatními rostlinami. Vlezou všude, bručel, 
jako by popínavé výhonky i keře, které vztekle a neustále stří-
hal a prořezával, záhadně zapouštěly samy kořeny. Pak tam byl 
Scovell, s příjemnou, trochu drzou tvářičkou, jehož přesnou 
funkci jsem nikdy nepochopil: šofér, zahradníkův pomocník, 
chlapec k ruce? Xan ho buď ignoroval, nebo se k němu choval 
útočně. Nikdy jsem ho neviděl, že by byl hrubý na jiné služeb-
nictvo, a byl bych se ho zeptal na příčinu, jenže jsem vycítil jako 
vždy z bratrancova chování, že ta otázka je nemoudrá.

Vůbec jsem Xanovi nezazlíval, že je babiččiným a dědečko-
vým mazlíčkem. To, že mu dávali přednost, se mi zdálo napro-
sto přirozené. Pamatuji si útržek rozhovoru, který jsem zasle-
chl o Vánocích, když jsme ke všemu neštěstí byli všichni ve 
 Woolcombu.

„Občas se obávám, jestli Theo nakonec nedojde dál než 
Xan.“

„Ale ne. Theo je příjemný, inteligentní chlapec, ale Xan je 
výjimečný.“
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S Xanem jsme si v tomhle hráli do ruky. Když mě přijali na 
Oxford, potěšilo je to i překvapilo. Xanův vstup na Balliol pova-
žovali za jeho povinnost. Když jsem se umístil jako první, řekli, 
že jsem měl štěstí. Když se Xan dostal jen na druhé místo, po-
stěžovali si, ale shovívavě konstatovali, že se prostě neobtěžo-
val namáhat.

Nikdy po mně nic nechtěl, nikdy se ke mně nechoval jako 
k chudému bratranci, který mu každý rok za byt a stravu dělá 
společnost. Když jsem si přál být sám, nechal mě samotného 
bez stížností a zbytečných komentářů. Obvykle jsem zůstal 
v knihovně, v místnosti, která mě okouzlovala policemi plnými 
knih vázaných v kůži, výstupky ve stěně s vyřezávanými hlavi-
cemi sloupů, velkým kamenným krbem s tepanou mříží, mra-
morovými bystami na nikách, mohutným mapovým stolem, kde 
jsem si mohl rozložit knihy a úkoly, které nám dali na prázdni-
ny. Vybavují se mi hluboká kožená křesla i pohled z okna přes 
trávník na řeku a most. Právě tam jsem letmo listoval v histo-
rických pramenech o hrabství a dozvěděl se, že během občan-
ské války došlo na tomto mostě k šarvátce mezi stoupenci krále, 
kteří most drželi, a puritány. Padli všichni. Dokonce tam stá-
la i jejich jména, přehlídka romantického hrdinství:  Ormerog, 
Freemantle, Cole, Bydder, Fairfax. Celý vzrušený jsem běžel za 
Xanem a přitáhl ho do knihovny.

„Podívej, příští úterý je výročí té bitky, 16. srpna. Měli by-
chom to oslavit.“

„Jak? Budeme házet do vody kytky?“
Ani to neodmítl, ani tím návrhem nepohrdal, jen se mým 

nadšením trochu bavil.
„Co abychom si na ně připili? Uspořádáme si malou  slavnost.“
Udělali jsme obojí. Při západu slunce jsme se vydali k mostu 

s lahví strýcova klaretu, dvěma pistolemi a náručí plnou květin 
ze zahrady. Podávali jsme si láhev, upíjeli jsme, Xan balancoval 
na okraji mostu, pálil z obou pistolí do vzduchu a já přitom vy-
křikoval ta jména. Je to jediná chvíle z dětství, kterou jsem si 
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uchoval, večer čisté radosti, ničím nezkalený, nepotřísněný po-
citem viny, znechucení či lítosti, zvěčněný obraz Xana balan-
cujícího na mostě proti západu slunce, jeho planoucích vlasů, 
a světlých okvětných plátků růží odplouvajících dolů po prou-
du, dokud nám nezmizely z očí.

3

Pondělí 18. ledna 2021

Pamatuji se na první prázdniny ve Woolcombu. Šel jsem naho-
ru za Xanem po vedlejším schodišti, umístěném na konci chod-
by, do pokoje, jehož okna směřovala přes terasu a trávník k řece 
a mostu. Nejprve, příliš citlivý a plný matčiny nenávisti, jsem se 
bál, jestli mě nešoupnou do pokojíku pro služku. 

„Ty vedlejší dveře jsou moje,“ vysvětloval Xan. „Máme pro 
sebe koupelnu, tu na konci chodby.“

Pamatuji si z toho pokoje každou maličkost. Právě v něm 
jsem trávíval prázdniny během školní docházky a dokud jsem 
neopustil Oxford. Já sám jsem se měnil, ale pokoj nikdy. V du-
chu vidím řadu chlapců, školního věku i vysokoškoláků, kaž-
dého s podivnou podobou mě samotného, jak otvírají ty dve-
ře, léto co léto, a vstupují oprávněně do tohoto dědictví. Nebyl 
jsem ve Woolcombu od matčiny smrti před osmi lety a už tam 
nikdy nepojedu. Někdy mívám bujné představy, jak se jako sta-
řeček vrátím do Woolcombu a umřu v tom pokoji, naposled 
otevřu dveře a znovu spatřím postel s nebesy, s vyřezávanými 
sloupky a přikrývkou z nabíraného hedvábí, ručně vypracova-
nou; houpací křeslo s poduškami, které vyšívala nějaká dávno 
zesnulá příslušnice rodu Lyppiattů. Psací stůl v georgiánském 
slohu, s patinou, malinko otlučený, ale pevný, masivní, použi-
telný. Knihovna s mnoha svazky autorů čtení pro kluky z dva-
cátého století: Henty, Fenimore Cooper, Rider Haggard, Conan 
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Doyle, Sapper, John Buchan; klenutý prádelník se zrcadlem 
 plným mušinců a staré kresby bojišť, splašení koně vzpínající 
se před kanony, důstojníci jízdy s vyplašenýma očima, umírající 
Nelson. Ze všeho nejlíp si pamatuji den, kdy jsem sem vstoupil 
poprvé a přešel jsem k oknu, pohlédl ven přes terasu na svažu-
jící se trávník, duby, lesk říční hladiny a malý pahrbek mostu.

Ve dveřích stál Xan. „Můžeme zítra někam vyrazit, když bu-
deš chtít. Třeba na kole. Bart ti koupil kolo.“

Musel jsem si zvyknout, že jen zřídka mluví o svém otci ji-
nak. „To je od něj milé,“ odpověděl jsem.

„Ne tak úplně. Musel – nebo snad ne? –, když chtěl, aby-
chom byli spolu.“

„Já mám kolo. Jezdím na něm do školy, mohl jsem si ho při-
vézt.“

„Bart si myslel, že bude jednodušší mít tady další. Nikdo tě 
do něj nenutí. Já bych si docela vyjel, ale jestli nechceš, nemu-
síš. Jízda na kole není povinná. Nic tady není povinné, kromě 
nešťastných pocitů.“

Teprve později jsem poznal, že je to jeho způsob pseudo-
dospělých cynických poznámek, které rád trousí. Mělo to na 
mě udělat dojem, a taky že udělalo. Ale nevěřil jsem mu. Při 
první návštěvě, okouzlený ve své nevinnosti, jsem si nedokázal 
představit, že by někdo mohl být nešťastný v takovém domě. 
A už vůbec nemohl myslet sebe.

„Rád bych se někdy rozhlédl po domě,“ ozval jsem se, ale 
hned jsem se začervenal v obavě, že to musí znít, jako bych ten 
dům kupoval, nebo patřil k návštěvníkům.

„Samozřejmě můžeš. Jestli počkáš do neděle, provede tě sleč-
na Maskellová z vikářství. Bude tě to stát libru včetně návštěvy 
zahrady. Každou neděli je otevřeno na církevní fondy. Co Molly 
Maskellová postrádá na historických a uměleckých znalostech, 
nahradí bujnou fantazií.“

„Dal bych přednost tomu, abys mě provedl ty.“
Neodpověděl, ale pozoroval mě, když jsem hodil na postel 
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kufr a začal vybalovat. Matka mi na první návštěvu koupila 
nový. S pocitem studu jsem si uvědomoval, jak je velký, příliš 
pěkný, příliš těžký. Kéž bych si vzal svou starou plátěnou tašku. 
Samozřejmě že jsem měl s sebou zbytečně moc šatů a ne zrov-
na vhodných, ale on to nekomentoval. Nevím, jestli z ohledupl-
nosti a taktu, či prostě proto, že si toho nevšiml. Honem jsem 
je nacpal do jedné ze zásuvek a zeptal jsem se: „Není podivné 
žít tady?“

„Je to nepohodlné a někdy unavující, ale podivné rozhodně 
ne. Moji předci tu žili tři sta let.“ Pak dodal: „Je to docela malý 
dům.“

Vypadalo to, že mě chce zbavit rozpaků tím, že bagatelizu-
je své dědictví, ale když jsem k němu zvedl oči, spatřil jsem 
poprvé v životě pohled, který se mně stal tolik známým: taj-
né vnitřní pobavení, jež došlo k očím a ústům, ale ani jednou 
se nerozpuklo do otevřeného úsměvu. Nikdy jsem nevěděl, 
a nevím to dosud, jak moc stál o Woolcombe. Pořád se uží-
vá jako domov důchodců pro privilegovanou vrstvu – pár pří-
buzných a přátel z Rady, členy krajských, okresních a místních 
rad, lidi, o nichž se předpokládá, že se nějak zasloužili o stát. 
Dokud matka žila, jezdili jsme sem s Helenou pravidelně. Po-
řád si dokážu vybavit obě sestry, jak spolu sedí na terase, za-
balené do přikrývek proti chladu, jedna ve smrtelném stadiu 
rakoviny, druhá s astmatem a artritidou, nenávist a zášť zapo-
menuty, teď když hleděly do tváře Toho, jenž všechny rozdí-
ly stírá. Když si představím svět bez jediného člověka, dokážu 
si vybavit – a kdo ne? – obrovské katedrály a zámky, jak žijí 
v liduprázdných staletích, britskou knihovnu, otevřenou těsně 
před rokem Omega, s pečlivě uskladněnými rukopisy a kni-
hami, které už nikdo neotevře a nepřečte. Ale v hloubi srdce 
se mě dotýká jen myšlenka na Woolcombe; představa pachu 
jeho zatuchlých, opuštěných místností, trouchnivějícího dřeva 
v knihovně, břečťanu ovíjejícího se po oprýskaných zdech, di-
voké trávy a plevele pohlcujících štěrk, tenisového kurtu, bý-
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valé zahrady. Dotýká se mě vzpomínka na malou místnost tam 
vzadu, kterou nikdo nenavštíví a nepřevlékne v ní pokrývky, 
dokud nakonec neshnijí, knihy se neobrátí v prach a ze zdi ne-
spadne poslední obraz.

4

Čtvrtek 21. ledna 2021

Moje matka měla umělecké aspirace. Ne, tohle zní domýšlivě 
a není to pravda. Neměla žádné aspirace kromě zoufalé počest-
nosti. Ale určitý umělecký talent zdědila, ačkoli jsem ji nikdy 
neviděl vytvořit nějakou originální kresbu. Jejím koníčkem bylo 
obkreslování starých grafických listů, obvykle viktoriánských 
výjevů, které brala ze zničených svazků svázaných magazínů 
Girls Own Paper či Ilustrovaných londýnských novin. Nemys-
lím, že by to bylo obtížné, ale dělala to s jistou zručností, a jak 
mi řekla, dávala pozor, aby barvy odpovídaly historické době, 
ačkoli nechápu, jak si tím mohla být jistá. Myslím, že se štěs-
tí přiblížila nejvíc, když seděla za kuchyňským stolem s krabi-
cí barev, dvěma sklenicemi od zavařeniny a stolní lampou přes-
ně zaměřenou na malbu položenou na novinách. Často jsem ji 
pozoroval, jemnost, s níž namáčela štětec do vody, vír spojují-
cích se barev, modré, žluté a bílé, jak je míchala na paletě. Ku-
chyňský stůl byl dostatečně velký, když ne pro mě, abych si na 
něm rozložil všechny úkoly, alespoň na to, že jsem u něho četl 
či psal své týdenní eseje. Rád jsem od práce zvedal oči, vrhal 
krátké zkoumavé pohledy, které mi nikdo nezazlíval, a pozo-
roval jasné barvy nanášené na kresbu, přeměnu světle šedých 
mikroteček do živé scény; železniční stanice plná lidí, s žena-
mi v kloboucích doprovázejícími muže do krymské války; vikto-
riánské rodiny, ženy v kožešinách, jak zdobí kostel na vánoční 
svátky; královna Viktorie v doprovodu chotě a obklopená dětmi 
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v krinolínách při otevření Velké světové výstavy, scény se čluny 
na řece Isis s kolejními, dávno zašlými bárkami v pozadí, muži 
s plnovousem v blejzrech a dívky s vosími pasy, plnými ňadry 
v živůtcích a se slaměnými klobouky; vesnický kostelík s pro-
cesím věřících, venkovský šlechtic s manželkou v popředí, jak 
přicházejí na velikonoční bohoslužby, v pozadí hroby ozdobené 
jarními květinami. Pravděpodobně to bylo moje časné okouz-
lení těmito výjevy, které mě přivedlo přímo k zájmu o dějiny 
devatenáctého století, o věk, který nyní, stejně jako když jsem 
ho studoval poprvé, vypadá jako svět viděný dalekohledem, 
tak blízký a přitom vzdálený, okouzlující svou energií, mravní 
opravdovostí, leskem, ale i zchátralostí a sprostotou.

Matčin koníček přinášel užitek. Dávala dokončené  kresby do 
rámečků s pomocí pana Greenstreeta, správce fary při kostele, 
který jsme oba – já váhavě – navštěvovali, a společně je prodá-
vali do antikvariátů. Teď už nezjistím, jakou roli hrál pan Green-
street v jejím životě, kromě toho, že měl šikovné ruce a doká-
zal zručně zacházet se dřevem a lepidlem, nebo jakou by mohl 
hrát, kdyby nebylo mé všudypřítomnosti. V každém případě 
dodnes nevím, kolik za ty obrázky dostávala a jestli to nebyl 
ten příjem navíc, za nějž mi mohla dopřát školní výlety, krike-
tovou pálku, knihy, které bych si jinak musel odepírat. Svým 
malým dílem jsem k tomu sám přispíval; byl jsem to já, kdo 
nacházel ty grafické listy. Cestou domů ze školy nebo o sobo-
tách jsem prošťourával krabice v bazarech v Kingstonu a okolí, 
někdy jsem jel na kole patnáct, dvacet mil do obchodu, který 
nabízel nejlepší kořist. Většinou to byly levné věci a já jsem je 
kupoval za kapesné. Ty nejlepší jsem ukradl a stal jsem se od-
borníkem na odstraňování příloh svázaných knih, aniž bych je 
nějak poškodil. Potřeboval jsem trochu toho vandalismu, jako 
nejspíš většina chlapců potřebuje malé prohřešky. Nikdy mě ni-
kdo nepodezíral, mě, chlapce ve školním stejnokroji, váženého 
gymnazistu, který bral své malé objevy ke kase a platil beze spě-
chu či zjevné úzkosti a který si příležitostně kupoval antikvární 
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knihy z krabice před obchodem. Miloval jsem tyhle sólo výlety, 
riziko, vzrušení, když jsem objevil skutečný poklad, triumf při 
návratu s kořistí. Matka toho moc nenamluvila, kromě toho, že 
se zeptala, kolik jsem utratil, a že mi to uhradila. Jestli měla po-
dezření, že některé reprodukce mají větší cenu než tu, kterou 
jsem přiznal, nikdy o tom nehovořila, ale věděl jsem, že ji to 
těší. Nemiloval jsem ji, ale kradl jsem pro ni. Brzy jsem u toho 
kuchyňského stolu pochytil, že existují způsoby, jak bez pocitu 
viny předejít závazku lásky.

Vím, nebo si to alespoň myslím, že vím, kdy má hrůza z od-
povědnosti za jiné lidi či jejich štěstí vznikla, i když třeba klamu 
sám sebe; vždycky jsem byl dost chytrý na vynalézání omluv 
svých osobních nedostatků. Rád sleduji jejich stopu do roku 
1983, roku, kdy můj otec vzdal boj s rakovinou žaludku. Tak 
o tom přede mnou mluvili dospělí. „Vzdal boj,“ říkávali. Teď 
vím, že ten boj vedl s určitou odvahou, dokonce i když neměl 
příliš na vybranou. Moji rodiče se mě snažili toho ušetřit. „Po-
koušíme se držet chlapce stranou od nejhoršího,“ byla druhá 
hojně používaná věta, kterou jsem slýchával. Ale držet chlap-
ce od nejhoršího znamenalo, že mi neřekli nic kromě toho, že 
můj otec je nemocný, že musí přijít specialista, že otec musí do 
nemocnice, že brzo přijde domů a že musí jít znovu do špitá-
lu. Někdy mi to ani neřekli; vracel jsem se ze školy, abych ho 
doma nenašel, a matka horečnatě uklízela celý dům s kamen-
ným obličejem. Držet mě stranou znamenalo, že jsem žil bez 
sourozenců v atmosféře nepochopené hrozby, v níž jsme se my 
tři ne úprosně pohybovali k nějaké nepředstavitelné katastrofě, 
za niž, až přijde, budu odpovědný. Děti jsou vždycky připrave-
né věřit, že mohou za katastrofy dospělých. Moje matka přede 
mnou nikdy nevyslovila slovo „rakovina“, nikdy se o jeho ne-
moci nezmínila kromě náhodných narážek: „Tvůj otec je dnes 
ráno trochu unaven.“ „Dnes musí jít tvůj otec do nemocnice.“ 
„Odnes si z obývacího pokoje učebnice a jdi nahoru, než přijde 
doktor. Chce se mnou mluvit.“
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Hovořila s očima odvrácenýma, jako by ji cosi uvádělo do 
rozpaků, jako by na té nemoci bylo pro dítě něco nevhodného. 
Nebo to bylo hlubší tajemství, sdílené utrpení, které se stalo zá-
kladní součástí jejich manželství a z něhož jsem byl vyloučen 
jako z jejich manželské postele? Teď si říkám, jestli otcovo mlče-
ní, které tehdy vypadalo jako odmítnutí, bylo záměrné. Odcizili 
jsme se tou nemocí a únavou, pomalým vyprcháváním naděje, 
spíš než jeho přáním nezvyšovat muka odloučení? Ale nemo-
hl mě mít tak rád. Nebyl jsem dítě, které bylo snadné milovat. 
A jak bychom mohli komunikovat? Svět smrtelně nemocných je 
svět ani ne živých, ani ne mrtvých. Viděl jsem mnohé od doby, 
kdy jsem pozoroval otce, a vždycky s pocitem jejich výlučnos-
ti. Seděli a hovořili, nebo na ně někdo mluvil a oni posloucha-
li, dokonce se usmívali, ale duchem už odešli a neexistoval způ-
sob, jak vstoupit do jejich stinné země nikoho.

Nedokážu si dnes vybavit den, kdy zemřel, snad kromě jedi-
ného okamžiku: matka sedí za kuchyňským stolem a pláče slza-
mi hněvu a zklamání. Když jsem jí nemotorně a zmateně polo-
žil ruku kolem krku, zakvílela: „Proč mám pořád tak podělanou 
smůlu?“ Tehdy dvanáctiletému chlapci to připadalo, a připadá 
mi to i nyní, jako nevhodná odezva na osobní tragédii a její ba-
nalita ovlivnila můj přístup k matce na celý zbytek dětství. Bylo 
to ode mě nespravedlivé a neuvážlivé, ale děti bývají k rodičům 
nespravedlivé a neuvážlivé.

Ačkoli jsem zapomněl – nebo dobrovolně vypustil z hlavy – 
vzpomínky na chvíle, kdy otec zemřel, znovu si dokážu vybavit 
hodinu po hodině den, kdy byl zpopelněn: slabé mrholení, jež 
rozčlenilo zahradu u krematoria do milionů drobných teček, če-
kání v pseudokřížové chodbě, dokud neskončila předchozí kre-
mace a my jsme mohli zaujmout místa v nehostinných boro-
vých lavicích; pach mého nového obleku; věnce navršené při 
zdi kaple, maličká rakev, o níž se jen těžko dalo věřit, že skuteč-
ně skrývá otcovo tělo. Matčinu nervozitu, že všechno nepůjde 
dobře, umocňoval strach, že přijde její švagr baronet. Nepřišel, 
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ani Xan, který byl v přípravce. Ale přijela moje teta, příliš pěk-
ně oblečená, jediná žena, v jejíchž šatech nepřevládala černá, 
poskytla matce nevítanou příčinu ke stížnostem. Poté co se při 
pohřební hostině snědla pečeně, dohodly se obě sestry, že příš-
tí prázdniny strávím ve Woolcombu. A tím položily základ k řa-
dě prázdnin následujících.

Ale hlavní vzpomínkou na tento den je atmosféra potlačo-
vaného rozčilení a silného nesouhlasu, který, jak jsem cítil, se 
zaměřil na mou osobu. Právě tehdy jsem poprvé slyšel větu, 
znovu a znovu opakovanou přáteli a sousedy, které jsem v ne-
zvyklých černých šatech téměř nepoznával: „Teď budeš hlava 
rodina, Theo. Matka na tebe dohlédne.“ Tenkrát jsem nemohl 
říct to, o čem dnes vím, že to byla pravda. Nechci nikoho, aby se 
o mě staral, ani ne pro ochranu, ani pro štěstí či lásku, pro nic.

Kéž by ta vzpomínka na otce byla šťastnější, kéž bych měl 
jasnější názor, nebo alespoň nějaký názor na dokonalého člo-
věka, kterého bych se mohl zmocnit a jenž by se stal mojí sou-
částí; kéž bych mohl vyjmenovat alespoň tři hodnoty, které by 
ho charakterizovaly. Když na něj po letech poprvé myslím, ne-
nacházím žádné přívlastky, jež bych mohl přičarovat, dokon-
ce ani ne takové jako vlídný, laskavý, milý, inteligentní, milu-
jící. Možná že všechny tyhle vlastnosti měl, jen o nich prostě 
nevím. Vím pouze to, že umíral. Rakovina, kterou trpěl, nebyla 
ani rychlá, ani milosrdná – a kdy je milosrdná? –, trvalo mu to 
téměř tři roky, než odešel. Vypadá to, že většinu mého dětství 
zahaloval v těch letech pohled na jeho smrt, její zvuky a pach. 
On sám byl tou rakovinou. Nikdy jsem nic jiného neviděl, a ne-
vidím to ani teď. A po léta se mi zjevoval v jediné hrůzné vzpo-
mínce: Pár týdnů před smrtí se řízl při otvírání konzervy do 
ukazováku levé ruky a rána se zanítila. Objemným mulovým 
obvazem s leukoplastí prosakovaly krev a hnis; zdálo se , že ho 
to znepokojuje, jedl pravou rukou, levou nechal volně polože-
nou na stole, jemně a s údivem ji opatroval, jako by nenáležela 
k jeho tělu, jako by s ním neměla nic společného. Ale já jsem 
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od ní nedokázal odtrhnout pohled, hlad ve mně bojoval s nevol-
ností. Pro mě to byl hnusný, hrozivý předmět. Pravděpodobně 
jsem do toho zafačovaného prstu promítl všechen svůj neuvě-
domělý strach ze smrtelné nemoci. Po mnoho měsíců od otco-
va konce mě pronásledovala opakující se noční můra. Seděl mi 
v nohách a mířil na mě krvácejícím žlutavým pahýlem, nejen 
prstu, ale celé paže. Nikdy nemluvil, stál němě ve svém pruho-
vaném pyžamu. Někdy býval jeho pohled plný výzvy k něčemu, 
co jsem mu nemohl dát, ale častěji hluboce obviňující. Teď se mi 
to zdá nespravedlivé, že jsem na něj tak dlouho vzpomínal jen 
s hrůzou, na odkapávající krev a hnis. Charakter té noční můry 
mě také mate. S pozdějšími amatérskými znalostmi psycholo-
gie jsem se dokonce pokoušel ji analyzovat. Mohl bych ji mno-
hem lépe vysvětlit, kdybych byl dívka, Pokus však připomínal 
vymýtání ďábla, ale alespoň trochu se to muselo povést. Poté, 
co jsem zabil Natalii, navštěvoval mě každý týden; teď už nepři-
chází. Jsem rád, že nakonec zmizel a vzal si s sebou svou bolest, 
krev a hnis. Ale přál bych si mít jiné vzpomínky.

5

Pátek 22. ledna 2021

Dnes má dcera narozeniny, měla by narozeniny, kdybych ji byl 
nepřejel autem a nezabil. To se stalo v roce 1994, když jí bylo 
patnáct měsíců. Tehdy jsme s Helenou žili na Lathbury Road, 
v dvojdomku postaveném v edvardovském stylu, příliš velkém 
a příliš drahém pro nás dva, ale Helena od chvíle, kdy zjistila, že 
je těhotná, trvala na domě se zahradou a okny dětského pokoje 
vedoucími na jih. Nedokážu si dnes vybavit přesné  podrobnosti 
toho neštěstí, jestli jsem měl podle všeho hlídat Natalii, nebo 
jsem si myslel, že je se svou matkou. Určitě to vyšlo najevo při 
soudním vyšetřování, ale tohle oficiální stanovení  odpovědnosti 
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má paměť vygumovala. Pamatuji se, že jsem byl na odchodu do 
koleje. Helena den předtím hloupě zaparkovala a já jsem cou-
val autem, abych s ním mohl lépe vymanévrovat skrz úzkou za-
hradní branku. V Lathbury Road nebyla garáž, ale měli jsme 
parkoviště před domem pro dvě auta. Musel jsem nechat před-
ní dveře otevřené a Natalie, která od třinácti měsíců chodila, se 
vybatolila za mnou. Tohle méně významné provinění se muse-
lo v průběhu vyšetřování přetřásat, ale některé věci si pamatu-
ji přesně: měkký náraz pod zadním levým kolem, jako by naje-
lo na rampu, i když měkčí, daleko pružnější, daleko jemnější. 
Okamžitě jsem věděl, naprosto jistě, absolutně a děsivě, co to 
bylo. Uběhlo pět vteřin naprostého ticha, než se ozval výkřik. 
Věděl jsem, že křičí Helena, ale jedna část mého vědomí stej-
ně nedokázala uvěřit, že naslouchá lidskému hlasu. A pamatu-
ji se na pocit ponížení. Nedokázal jsem se pohnout, nedokázal 
jsem vylézt z auta, dokonce jsem ani nemohl natáhnout ruku 
k dvířkům. A pak George Hawkins, náš soused, začal bouchat 
na okýnko a řvát: „Vylez, ty bastarde, vylez ven!“ Vybavuje se 
mi nepatřičnost mé myšlenky, když jsem viděl ten obrovský, 
hněvem pokřivený obličej proti oknu. „Nikdy mě neměl rád.“ 
A nemohu předstírat, že jsem nebyl za vše odpovědný.

Děs a pocit viny v sobě skryly i hoře. Pravděpodobně kdyby 
Helena dokázala říct: „Pro tebe je to horší, miláčku,“ nebo „Pro 
tebe je to taky hrozné, můj milý,“ bývali bychom mohli něco za-
chránit z trosek našeho manželství, které nebylo od začátku ni-
jak zvlášť odolné proti bouřím. Ale samozřejmě že nic takové-
ho neřekla; nemohla, protože tomu nevěřila. Domnívala se, že 
se mě to dotklo míň, protože jsem méně miloval, a také v tom 
měla pravdu. Potěšilo mě, že se stanu otcem. Když mi Helena 
řekla, že je v jiném stavu, cítil jsem, co nejspíš cítí všichni na-
stávající otcové: iracionální pýchu. Něžnost a ohromení. Cítil 
jsem ke svému dítěti lásku, ačkoli jsem mohl cítit víc, a kdy-
by míň kňourala a byla hezčí – miniaturní napodobenina mého 
tchána, Helenina otce –, mohl jsem k ní být něžnější a odpo-
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vědnější. Jsem rád, že tyto řádky nespatří jiné oči. Je mrtvá dva-
cet sedm let, a pořád mi působí potíže na ni myslet. Ale Helena 
jí byla posedlá, naprosto unesená, okouzlená i zotročená, a já 
vím, že to byla žárlivost, co pokazilo můj vztah k Natalii. Časem 
bych se přes všechno přenesl, nebo bych se s tím přinejmenším 
vyrovnal. Ale nebyl mi dopřán. Nemyslím si, že by Helena ně-
kdy věřila, že jsem ji přejel schválně, určitě ne tehdy, když byla 
při smyslech; dokonce i v nejvyhrocenějších situacích se jí da-
řilo zadržet příval neodpustitelných slov, jako když žena zatíže-
ná nemocným, hašteřivým mužem spolkne, buď z pověrčivos-
ti nebo díky zbytkům slušnosti, „kéž bys byl mrtvý“. Ale kdyby 
si mohla vybrat, dala by přednost živé Natalii přede mnou. Ni-
jak jí to nemám za zlé. Už tehdy to mělo svou logiku a zdá se to 
logické i dnes.

Čekával jsem nekonečně vzdálený v posteli královských roz-
měrů, než usnu, s vědomím, že to bude trvat hodiny, a znepo-
kojoval jsem se přeplněným diářem na druhý den i otázkou, jak 
zvládnu ty vyhlídky věčně bezesných nocí. Tisíckrát jsem do 
tmy opakoval litanie ospravedlnění: „Proboha živého, bylo to 
neštěstí. Nechtěl jsem to udělat. Nejsem přece jediný otec, kte-
rý autem porazil své dítě. Měla dávat na Natalii pozor, měla se 
o ni starat, za dítě odpovídala ona, dala mi na srozuměnou, že 
mi nepatří. To nejmenší, co mohla udělat, bylo dávat na ni po-
řádně pozor.“ Ale hněvivé sebeospravedlnění bylo tak banální 
a nepřiměřené jako omluva dítěte, když rozbije vázu.

Oba jsme věděli, že se musíme z Lathbury Road odstěhovat. 
„Nemůžeme tady zůstat,“ řekla jednoho dne Helena. „Měli by-
chom se poohlédnout po domě blízko centra. Ostatně, vždycky 
sis to přál. Po pravdě řečeno, nikdy jsi tohle místo neměl rád.“ 
Skutečné obvinění leželo pod povrchem: Jsi rád, že se stěhuje-
me, že je to díky její smrti možné.

Šest měsíců po pohřbu jsme se přestěhovali do St John Street, 
do vysokého georgiánského domu s hlavním vchodem do ulice, 
kde bylo těžké zaparkovat. V Lathbury Road jsme měli rodin-
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ný domek. Tenhle dům byl pro čilé nájemníky bez dluhů a pro 
osamělé páry. To stěhování mi vyhovovalo, protože se mi líbi-
lo žít v centru, a georgiánská architektura, i když jen pseudo-
georgiánská, vyžadující neustálé opravy, byla úctyhodnější než 
edvardovská. Od Nataliiny smrti jsme se nemilovali, ale teď 
se Helena přestěhovala do samostatného pokoje. Nikdy jsme 
o tom nemluvili, ale věděl jsem, že nedostanu druhou příleži-
tost, že jsem zabil nejen její milovanou dcerku, ale i všechny 
naděje na další dítě, syna, kterého jsem si podle ní přál. Ale to-
hle se stalo v říjnu 1994 a už jsme stejně neměli na vybranou. 
Samozřejmě že jsme nezůstali odděleni napořád. Sex a manžel-
ství jsou trochu víc propletené. Čas od času jsem přešel těch pár 
kroků po koberci mezi její a svou ložnicí. Nikdy mě nevítala, 
nikdy mě neodmítla. Ale byla mezi námi širší, daleko trvalejší 
propast a já jsem neučinil žádný pokus ji překonat.

Tenhle úzký čtyřpatrový dům je pro mě příliš velký, ale s na-
ší klesající populací mě stěží někdo bude popotahovat za nad-
měrné metry. Žádní vysokoškoláci se hlučně nedožadují vol-
ných pokojů, neexistují mladé rodiny bez střechy nad hlavou, 
které by svědomí společnosti obracely k více privilegovaným. 
Užívám si ho celý, každý den stoupám z poschodí do poscho-
dí, jako bych metodicky vypaloval vlastnické cejchy do linolea, 
koberců, předložek a leštěného dřeva. Jídelna a kuchyně jsou 
v přízemí, z kuchyně vede široký oblouk kamenného schodiště 
do zahrady. Nad nimi jsem spojil dva malé pokoje v jeden, kte-
rý zároveň slouží jako knihovna, místnost s televizí a hudební 
skříní a pohodlné zákoutí, kde se mohu setkávat se svými stu-
denty. V druhém patře je velký salon ve tvaru písmene L. I ten 
vznikl ze dvou pokojů, dva odlišné krby svědčí o dřívějším uži-
tí. Z okna vzadu vidím do malé, zdí obehnané zahrady s osamě-
lou stříbrnou břízou. Pod dvěma předními elegantními okny, 
vedoucími do St John Street, je balkon.

Náhodný příchozí by při pohledu do těchto oken snadno 
popsal člověka, který za nimi bydlí. Bezpochyby někdo z uni-
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verzity; tři stěny od země ke stropu lemují police s knihami. 
Historik, knihy to jasně napovídají, který se zabývá především 
devatenáctým stoletím; a nejen knihy, ale i obrazy a dekorač-
ní předměty potvrzují tuto posedlost; Staffordshirské upomín-
kové předměty, viktoriánské žánrové obrázky, tapety Willia-
ma Morrise. Je to taky pokoj osamělého člověka, který miluje 
pohodlí. Nejsou tu žádné rodinné fotografie, žádné hry na 
stolcích, žádný nepořádek, prach či změť ženských titěrnos-
tí, poházených bez ladu a skladu. Téměř nic nesvědčí o tom, 
že místnost vůbec někdo užívá. Taky je jasné, že nic tady není 
zděděné, všechno je získané. Chybí tu výstřední artefakty, ce-
něné a tolerované jen proto, že je to majetek předků, rodinné 
portréty, nevýrazné oleje, vypovídající o předcích. Je to pokoj 
muže, který to v životě někam dotáhl, obklopujícího se symbo-
ly svého úspěchu i určité posedlosti. Paní Kavanaghová, man-
želka jednoho z kolejních sluhů, přichází třikrát týdně uklidit 
k mé naprosté spokojenosti. Vůbec netoužím po tom zaměst-
návat přesídlence, na které mám jako bývalý poradce Guver-
néra Anglie právo.

Můj nejoblíbenější pokoj je až nahoře, malá podkrovní míst-
nůstka s půvabným krbem s tepanými mřížemi a ozdobnými 
dlaždicemi, zařízená pouze psacím stolem, židlí a soupravou na 
vaření kávy. Okno bez záclon vede před zvoničku kostela sva-
tého Barnabáše na svah k Wytham Woods. Právě tady píši svůj 
deník, připravuji si přednášky a semináře, dávám řád svým his-
torickým pracím. Domovní dveře jsou tři patra pode mnou a je 
nepohodlné chodit otvírat; ale už jsem se ujistil, že v mém sobě-
stačném životě neexistují žádné nečekané návštěvy.

Loni v únoru mě Helena opustila s Rupertem Clavingem, 
o třináct let mladším, který na první pohled připomíná nad-
šeného hráče ragby, a přitom je citlivým umělcem. Navrhu-
je plakáty a knižní obálky a dělá to dobře. Stále se mi vracejí 
rozhovory z období před rozvodem, které jsem se snažil udržo-
vat v střízlivé rovině bez zbytečných emocí: Prý jsem s ní spal 
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v pečlivě udržovaných intervalech jen proto, abych při svých 
pletkách se studentkami nepodlehl hrubým sexuálním pudům. 
Tohle není samozřejmě přesná citace jejích slov, ale takhle to 
myslela. Soudím, že její dojmy nás oba překvapily.

6

Povinnost psát tenhle deník – a Theo o něm přemýšlel jako 
o povinnosti, nikoli jako o něčem příjemném – se stala součás-
tí jeho pečlivě uspořádaného života, noční přídavek k týden-
ní rutině napůl vyžádaný okolnostmi, napůl záměrně vymyšle-
ný jako pokus nastolit pořádek a smysl v bezúčelné existenci. 
Rada Anglie vydala výnos, podle něhož všichni občané musí ke 
svým obvyklým zaměstnáním navštěvovat dvakrát týdně výcvi-
kové kurzy ve zručnostech, které by jim pomohly přežít, kdy-
by patřili ke zbytkům lidské civilizace. Výběr byl dobrovolný. 
Xan vždycky respektoval moudrost dát lidem na výběr v nepod-
statných záležitostech. Theo si zvolil jednu směnu v nemocnici 
Johna Radcliffa. Ne že by se cítil doma v aseptickém prostředí 
nebo že by podle vlastních představ nějak zvlášť potěšil nemoc-
né a přestárlé, kteří ho ostatně děsili a odpuzovali, ale protože 
se domníval, že získané znalosti by mu mohly přinést osobní 
užitek. A to nebyla špatná myšlenka – vědět, jak které léky po-
užít, kdyby ta potřeba nastala, a kde je vzít. Druhé dvouhodino-
vé sezení trávil mnohem přijatelněji jako domácí kutil a dobrác-
ké kritické komentáře mistra řemeslníka mu přinášely vítanou 
úlevu od daleko vybroušenějších urážek z prostředí univerzity. 
Jeho celodenním zaměstnáním byla výuka dospělých studentů 
řádného i dálkového studia, kteří byli s několika absolventy za-
bývajícími se výzkumem či dosahujícími vyššího stupně vzdě-
lání ospravedlněním existence univerzity. Dvakrát týdně, v úte-
rý a v pátek, večeřel v Hallu. Ve středu odpoledne ve tři hodiny 
pravidelně navštěvoval bohoslužby v Magdalenině kapli. Pár 
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zaměstnanců a podivínských studentů spojených tvrdošíjným 
odhodláním ignorovat skutečnost stále užívalo této kaple k bo-
hoslužbám. Někteří se dokonce obraceli ke Knize obecných 
modliteb, modlitební knize anglikánské církve, ale chór v Mag-
dalenině koleji patřil mezi nejlepší a Theo tam chodil kvůli zpě-
vákům, ne kvůli archaickým bohoslužbám.

Stalo se to čtvrtou lednovou středu. Cestou jako obvykle 
ze St John zahnul na Beaumont Street a blížil se ke vstupu do 
Ashmolean Museum, když mu cestu zastoupila žena s kočár-
kem. Zrovna přestalo poprchávat a ona se zastavila, aby odstra-
nila boudičku. Odkrytá panenka seděla opřená o polštářek, dvě 
ručičky v rukavičkách spočívaly na prošívané přikrývce, paro-
die na dětství, náhle patetická a zlověstná. Otřesený i znechu-
cený Theo shledal, že od té podívané nemůže odtrhnout oči. 
Zdálo se, že na něj lesklé duhovky, nepřirozeně veliké, třpytící 
se azurovou modří, daleko sytější, než je obvyklé u lidí, upíra-
jí nevidoucí pohled, který děsivě připomíná dřímající inteligen-
ci, cizí a zrůdnou. Tmavě hnědé řasy spočívaly jako pavouci na 
jemně zbarveném porcelánu tváří a záplava žlutých nakadeře-
ných vlasů se uvolňovala zpod čepečku lemovaného krajkou.

Už léta nepotkal takhle naparáděnou panenku, ale před dva-
ceti roky byly běžně k vidění. Teď spíš svědčily o pominutí 
smyslů. Výroba panenek byla jediným odvětvím hračkářského 
průmyslu, který spolu s výrobou kočárků kvetl po celé dese-
tiletí a produkoval loutky pro širokou škálu neukojených ma-
teřských pudů, některé za pár šupů s laciným nevkusem, jiné 
vyrobené s pozoruhodným mistrovstvím a smyslem pro krásu. 
Nebýt roku Omega, který je zplodil, staly by se s láskou opa-
trovaným dědictvím. Theo si pamatoval, že ty nejdražší stály 
přes dva tisíce liber a daly se koupit v různých velikostech: no-
vorozenci, šestiměsíční kojenci, roční batolata, osmnáctiměsíč-
ní děcka, která byla schopná stát a chodit, napájená rafinovaně 
skrytým zdrojem energie. Teď si vzpomínal, že jim říkali půl-
ročníčci. V určité době nebylo možné projít po hlavní ulici, aniž 
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by se člověk netísnil mezi skupinami žen s kočárky, kvazimat-
kami, které planuly vzájemným obdivem. Vybavily se mu po-
rody a pohřby, kdy byly do posvěcené země obřadně ukládány 
rozbité panenky. Nebyla to snad jedna z podružných církevních 
diskusí na počátku nového tisíciletí, jestli se kostely mohou le-
gitimně užívat pro takové šarády a jestli se jich může zúčastnit 
vysvěcený kněz?

Pod jeho pohledem se žena usmála úsměvem idiota – v oče-
kávání němého souhlasu a gratulace. Potom se jejich pohledy 
střetly a on sklopil oči, aby v nich nespatřila tu trochu lítos-
ti a ještě více pohrdání. Škubla kočárkem a zakryla ho levou 
rukou, jako by chtěla odrazit toho dotěrného chlapa. Žena ve 
středních letech v dobře padnoucím tvídovém kostýmu a s vla-
sy pečlivě sčesanými se zastavila, přistoupila ke kočáru, usmála 
se na majitelku panenky a začala žvatlat slova uznání. Mamin-
ka se celá rozplývala spokojeností, naklonila se dopředu, upra-
vila saténovou pokrývku, poopravila čepeček a zastrčila pod něj 
zbloudilý pramínek vlasů. Náhodná obdivovatelka šimrala pa-
nenku pod bradičkou, jako by to byla kočka, a nepřestávala žva-
nit jako děcko.

Theo, stísněný a znechucený tou šarádou daleko víc, než by 
bylo u takové neškodné hry ospravedlnitelné, se zrovna otáčel, 
když se to stalo. Neznámá náhle popadla panenku, vytrhla ji 
z peřinek, beze slova jí dvakrát zatočila nad hlavou a s úděsnou 
silou ji mrštila proti kamenné zdi. Obličej se roztříštil a porce-
lánové střepy se jako zvonky rozběhly po chodníku. Majitel-
ka asi dvě vteřiny naprosto ztichla. Pak se rozkřičela. Ten zvuk 
byl hrozný, výkřik plný muk a hoře, poděšení, vysoké zakvílení, 
nelidské, a přece příliš člověčí, nekonečné. Stála tam, klobouk 
nakřivo, hlavu zvrácenou k oblakům, ústa rozšklebená do pro-
pasti, z níž stoupala její agonie, žal a hněv. Zdálo se, že si  zprvu 
neuvědomuje, že útočnice je tam a stále ji pozoruje s tichým 
opovržením. Pak se však neznámá otočila a rychle prošla ote-
vřenými vraty přes dvůr do muzea. Majitelka panenky si náhle 
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uvědomila, že vetřelkyně zmizela, rozběhla se s dusotem a kři-
kem za ní, a pak, když zjevně pochopila beznadějnost všeho, 
obrátila se ke kočárku. Ztišila se, poklesla na kolena a začala 
sbírat roztříštěné kousky, vzlykala a tiše skučela, pokoušela se 
dát ty střípky dohromady, jako by to byla dětská skládačka. Dvě 
třpytící se oči, děsivě skutečné, spojené pružinou, se kutálely 
směrem k Theovi. Vteřinku měl nutkání je zvednout, pomoci, 
pronést pár chlácholivých slov. Mohl by zdůraznit, že si přece 
může opatřit jiné dítě, i když tuhle útěchu nedokázal nabídnou 
ani své ženě. Každý ví, že ženy ve středních letech, ty, které do-
sáhly dospělosti v roce Omega, jsou naprosto nervově labilní.

Dostal se do kaple těsně před bohoslužbou. Osm mužů a osm 
žen, které tvořili sbor, postupně vcházelo a přinášelo s sebou 
vzpomínky na dřívější sbory, dětské zpěváčky, kteří vstupovali 
se smrtelně vážným výrazem, s téměř nepostřehnutelnou chla-
peckou nadutostí, a zkříženýma rukama tiskli rubáše k úzkým 
hrudníčkům, obličeje prozářené vnitřním ohněm, vykartáčova-
né vlasy sčesané do planoucích šešulek, nadpřirozeně vážné 
a slavnostní výrazy nad naškrobenými kolárky. Theo zapudil tu 
představu, celý pryč z toho, že je tak neodbytná, když se nikdy 
o děti zvlášť nestaral. Teď upřel pohled na kaplana a vybavila 
se mu událost, k níž došlo před několika měsíci, když přišel na 
nešpory příliš brzo. Srnečkovi z Magdaleniných luk se nějak 
podařilo dostat se do kaple, stál mírumilovně vedle oltáře, jako 
by to byl ten nejpřirozenější obyčej. Kaplan se k němu s ostrým 
křikem vyřítil, popadl modlitební knihu a mrštil jí po něm hed-
vábnou stranou. Zvířátko, zmatené a povolné, chvilku snášelo 
útok a pak odtančilo na jemných nožkách ven z kaple.

Kaplan se otočil k Theovi, po tvářích mu proudily slzy.
„Kriste pane, proč nemůžou počkat? Zatracený zvířata, bude 

jim to brzy patřit všechno. Proč jen nedokážou čekat?“
Když teď pozoroval jeho vážný, domýšlivý výraz, zdálo se 

mu, že v klidném plápolání svíce je ta vzpomínka jen bizarní 
scénou zpola zapomenutého zlého snu.
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Shromáždění jako obvykle nečítalo více než třicet lidí, mno-
hé z pravidelných návštěvníků znal. Ale mladá žena, usazená 
v lavici přímo proti němu, tu byla nová. Jejímu pohledu bylo čas 
od času těžké uhnout, ačkoli nic nenasvědčovalo tomu, že se 
znají. Ve sporém mihotavém světle svíček zářil její obličej mír-
ným, téměř průzračným jasem. V jedné chvíli ho viděl zřetel-
ně, pak mu připadal neskutečný a nedefinovatelný jako duch. 
Ale nebyl pro něj neznámý; někdy ji už spatřil a určitou dobu 
se na ni díval. Snažil se přimět paměť, aby si vzpomněla, snažil 
se ji obelstít, upíral pohled na dívčinu hlavu skloněnou během 
zpovědi. Odvracel od ní zrak se zbožným soustředěním během 
prvního čtení, ale stále si ji uvědomoval, obestíral ji pomyslnou 
sítí vzpomínek. Ke konci druhého čtení začal být podrážděný 
neúspěchem a pak, když sbor složený většinou z lidí střední-
ho věku začal připravovat hudební osnovy s očima upřenýma 
na dirigenta a v očekávání prvních tónů varhan, když malá po-
stava oblečená do rochety zvedla širokou ruku a začala jemně 
vířit vzduch, Theo si vzpomněl. Byla kratičce ve třídě Colina 
Seabrooka na přednáškách o časech královny Viktorie, s podti-
tulem Ženy ve viktoriánském románu, kterou od Colina převzal 
před osmnácti měsíci. Seabrookova manželka prodělala opera-
ci nádoru a naskytla se jim možnost strávit spolu dovolenou, 
kdyby Colin našel za sebe náhradu pro svůj čtyřhodinový semi-
nář. Dokázal si znovu přivolat konverzaci s Colinem, svůj ne-
smělý protest.

„Nenašel bys někoho z anglistiky?“
„Ne, chlapče, už jsem to zkoušel. Všichni se vykrucují. Ne-

chce se jim moc dělat po večerech. Mají plno práce. Není to je-
jich období – víš, nejsou to jen historici, kdo mají tyhle kecy. 
Mohli by mě zastoupit jednou, ale ne při čtyřech lekcích. Je to 
jen hodina, ve čtvrtek od šesti do sedmi. A ty se nemusíš pat-
lat s přípravou. Dal jsem jim jen čtyři knihy, které nejspíš znáš 
zpaměti: Middlemarch, Portrét dámy, Trh marnosti, Cranford. Ve 
třídě jich je čtrnáct, většinou tak padesátky. Měly by obskako-
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vat vnoučata, takhle mají moc času, vždyť víš, jak to je. Okouz-
lující dámy, i když trochu konvenční ve svých choutkách. Za-
miluješ si je. A ony budou radostí bez sebe, že tě mají. Útěcha 
z kultury, to je to, oč jim jde. Tvůj bratranec, náš vážený Guver-
nér Anglie, je celý zblázněný do kulturní útěchy. Všechno, co 
chtějí, je ukrýt se alespoň na chvilku do daleko přijatelnějšího 
a trva lejšího světa. Všichni to děláme, drahý chlapče, jen ty a já 
to nazýváme vzdělaností a vědeckým bádáním.“

Ale bylo jich tam patnáct, o jednu studentku víc. Přišla dvě 
minuty po začátku a tiše se usadila za skupinu. Stejně jako teď 
se její hlava rýsovala proti vyřezávanému dřevu ve světle svíček. 
Když skončil poslední ročník řádného studia, opuštěné kolejní 
místnosti se otevřely pro dospělé externisty a hodiny probíha-
ly v přijatelné, dřevem obkládané místnosti v královské kole-
ji. Pozorně vyslechla jeho úvodní přednášku o Henry Jamesovi, 
ale zprvu se nepodílela na diskusi, dokud jakási mohutná žena 
v přední řadě nezačala přehnaným způsobem oceňovat morál-
ní kvality Isabely Archerové a sentimentálně nenaříkala nad je-
jím nezaslouženým osudem.

„Nechápu, jak můžete nějak zvlášť litovat někoho, kdo byl 
tolik nadaný a tak uboze své nadání užíval,“ řekla náhle dívka. 
„Byla by si mohla vzít lorda Warburtona a udělat pořádný kus 
práce pro své nájemce. Pro chudé. Já vím, nemilovala ho, takže 
to ji omlouvá, a stavěla si vyšší ambice než si vzít lorda Warbur-
tona. Ale jaké? Nevynikala žádným tvůrčím talentem, neměla 
žádné povolání, žádnou průpravu. Když z ní bratranec udělal 
bohatou dědičku, co podnikla? Vyrazila do světa a ze všech lidí, 
co jich po zemi chodí, zrovna s madame Merle. A pak se vdala 
za toho ješitného svatouška a pořádala v krásných róbách čtvr-
teční salony. Co se stalo se všemi těmi ideály? To je mi milejší 
Henrietta Stackpolová.“

„Ale ne, ta je tak vulgární!“ protestovala korpulentní dáma.
„To si myslí paní Touchettová, a dokonce i autor. Ale při-

nejmenším má talent, který Isabela postrádá, a užívá ho k tomu, 
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aby si vydělala na živobytí a aby podporovala ovdovělou sestru.“ 
Pak dodala: „Obě, Isabela Archerová i Dorothea, odehnaly schop-
né nápadníky, aby si vzaly domýšlivé tupce, ale člověk daleko víc 
sympatizuje s Dorotheou. Snad proto, že  George Eliot své hrdin-
ky uznává, zatímco Henry James jimi v duchu pohrdá.“

Theo ji podezíral, že si nejspíš kompenzuje nudu záměrnou 
provokací. Ale ať byly její pohnutky jakékoli, debata, která se 
z její řeči rozvinula, byla hlučná a živá a zbývajících třicet minut 
uběhlo rychle a k všeobecné spokojenosti. Litoval, když se příš-
tí čtvrtek neobjevila. Čekal ji.

Spojitost mezi nimi se vysvětlila a zvědavost byla ukojena. 
Mohl se v klidu opřít a naslouchat druhému čtení. V Magda-
lenině kapli pouštěli v posledních deseti letech při večerních 
písních magnetofon. Theo viděl z tištěné modlitební knížky, že 
dnes zazní první ze série anglických hymnů z patnáctého stole-
tí, zahájí ji dvěma od Williama Birda, „Uč mě, můj Pane“ a „Já-
sej, ó Bože“. Chvíli bylo ticho, když se informator choristarum 
shýbl a zapnul magnetofon. Chlapecké hlásky, sladké a čisté, 
bezpohlavní, ztracené v době, kdy se hlas posledního chlapce 
ve sboru zlomil, vzlétly vzhůru a naplnily kapli. Pohlédl na dív-
ku, ale seděla nepohnutě, hlavu zvrácenou, oči upřené na klen-
bu stropu, takže mohl vidět jen křivku hrdla rýsující se ve svět-
le svíček. Ale na konci řady spatřil postavu, kterou okamžitě 
poznal: starého Martindalea, kolegu z katedry anglistiky, kte-
rý byl těsně před penzí v době, kdy on nastupoval. Obličej měl 
zvednutý a světlo svíček se třpytilo v slzách stékajících po tvá-
řích takovým proudem, že hluboké vrásky vypadaly, jako by je 
ověsil perlami. Starý Marty, svobodný, žijící v celibátu, celý svůj 
život miloval chlapeckou krásu. Proč, ptal se Theo sám sebe, on 
a jemu podobní hledají týden co týden tohle masochistické po-
těšení? Mohli by naslouchat dětským hlasům v naprosté poho-
dě doma, tak proč musí být tady, kde se minulost a přítomnost 
prolínají s krásou a plápolajícími svícemi; aby znásobili pocit 
lítosti? Proč přichází on sám? Ale odpověď znal: Cit, říkal si, 
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cit, cit, cit. Dokonce i když to, co cítíte, je bolest, jen když jste 
schopni emocí.

Ta dívka opustila kapli ještě před ním, pohybovala se rychle, 
téměř kradmo. Ale když vyšel ven na studený vzduch, překva-
pilo ho, že na něj čeká.

Popošla k němu. „Mohla bych s vámi mluvit, prosím? Je to 
důležité.“

Z předsíně kostela pronikalo do pozdního soumraku jasné 
světlo, a tak si ji poprvé mohl lépe prohlédnout. Vlasy, tem-
né a přitažlivé, tmavě hnědé s ostrůvky zlaté, měla sčesané do-
zadu a upravené v krátkých, spořádaných vlnách. Do pihova-
tého čela spadala ofina. Na člověka s tak tmavými vlasy měla 
poměrně světlou pleť barvy medu, dlouhý krk, vystouplé lícní 
kosti, oči, jejichž barvu nedokázal pod silným rovným obočím 
určit, posazené daleko do sebe, dlouhý úzký nos s malým hrbol-
kem a široká, krásně vykrojená ústa. Tvář z obrazů prerafaelis-
tů, Rossetti by ji býval rád maloval. Byla oblečena podle posled-
ní módy – krátký, upnutý kabátek, dole vlněná sukně sahající 
do půl lýtek, pod níž vykukovaly jasně žluté punčochy, které 
se letos staly módním hitem. Přes rameno se jí houpala kabel-
ka. Rukavice nenosila a on postřehl, že má levou ruku zmrza-
čenou. Prostředníček a ukazováček byly znetvořeny do pahýlu 
bez nehtů a hřbet ruky měla celý nateklý. Přidržovala ji pravi-
cí, jako by ji hýčkala nebo podpírala. Vůbec se nepokoušela ji 
schovávat. Snad dokonce svou deformaci prezentovala světu, 
který byl čím dál míň tolerantní k fyzickým defektům. Ale při-
nejmenším, pomyslel si, jí to poskytuje jedno zadostiučinění. 
Žádná s fyzickou chorobou nebo s duševní poruchou se nedo-
stala na seznam žen, z nichž by měla povstat nová rasa, kdy-
by se objevil plodný muž. Byla alespoň uchráněna zdlouhavých 
a pokořujících prohlídek, kterým byly každého půl roku podro-
bovány ženy do pětačtyřiceti let.

Promluvila znovu, třebaže daleko tišeji: „Nebude to dlouho. 
Ale musím s vámi hovořit, doktore Farone.“
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„Když musíte.“ Vzbudila v něm zvědavost, ale nechtěl jí pří-
liš vyjít vstříc.

„Snad bychom se mohli projít kolem nového kláštera.“
Obrátili se v tichu. Pak se znovu ozvala. „Vy mě neznáte, že?“
„Ale ano, pamatuji se na vás. Byla jste na druhém semináři, 

který jsem převzal od doktora Seabrooka. Opravdu jste oživi-
la diskusi.“

„Obávám se, že jsem byla poněkud zbrklá.“ A dodala, jako 
by to musela vysvětlit: „Velmi obdivuji Portrét dámy.“

„Ale předpokládám, že jste nezorganizovala tuhle schůzku, 
abyste mě ujišťovala o svém literárním vkusu.“

Jakmile tato slova vyřkl, ihned litoval. Začervenala se, a on 
pocítil její instinktivní odpor, ztrátu důvěry v sebe sama a prav-
děpodobně i v něho. Naivita její poznámky ho znepokojila, ale 
nemusel reagovat s tak zraňující ironií. Její neklid byl nakažlivý. 
Doufal, že ho nehodlá uvádět do rozpaků nějakými osobními 
odhaleními či citovými požadavky. Bylo těžké vrátit jí výřečnost 
a důvěru debatéra, když se octla v téměř pubertálních rozpa-
cích. Nemělo smyslu pokoušet se teď něco napravit a snad mi-
nutu šli beze slov.

Nakonec ticho prolomil: „Bylo mi líto, když jste se znovu ne-
objevila. Ten další týden neměl seminář žádnou šťávu.“

„Bývala bych přišla, ale přehodili mi směnu na ranní. Muse-
la jsem do práce.“ Neupřesnila, kde a jak pracuje, ale dodala: 
„Jmenuji se Julian. Vaše jméno znám, samozřejmě.“

„Julian. To je neobvyklé jméno pro ženu. Dali vám jméno po 
Julian z Norwiche?“

„Ne, myslím, že o ní naši v životě neslyšeli. Otec šel na matri-
ku a tam nechal zapsat Julie Ann. Tak to rodiče vybrali. Úředník 
se musel přeslechnout, nebo snad otec nevyslovoval dost jasně. 
Teprve po třech týdnech zjistila matka tu chybu a domnívala se, 
že už je pozdě něco změnit. Nicméně si myslím, že nejspíš se jí 
to jméno líbilo, takže mě pokřtili Julian.“

„Ale soudím, že vám lidé říkají Julie.“
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„Kteří lidé?“
„Vaši přátelé, rodina.“
„Nemám rodinu. Rodiče zahynuli při rasových nepoko-

jích v roce 2002. Ale proč by mi říkali Julie? Tak se přece ne-
jmenuji.“

Byla naprosto zdvořilá, neútočná. Předpokládal by, že ji jeho 
poznámky zmatou, ale nebylo tomu tak. Jeho slova byla nemíst-
ná, hloupá, nejspíš žoviální, ale nebyla absurdní. Rozhodně by 
byla nezvyklá, kdyby ten střet měl být předehrou k žádosti, aby 
s ní dal řeč o historii společnosti devatenáctého století.“

„Proč se mnou chcete mluvit?“ zeptal se přímo.
Teď, když ten okamžik nastal, cítil, že váhá; ne proto, že je 

zmatená či lituje jejich setkání, ale protože to, co chce říct, je dů-
ležité a ona hledá odpovídající slova.

Zastavila se a pohlédla na něj. „V Anglii se dějí věci – v Bri-
tánii –, které nejsou správné. Patřím k malé skupince přátel, 
kteří se domnívají, že bychom se měli pokusit učinit jim pří-
trž. Býval jste členem Rady Anglie. Jste Guvernérův bratranec. 
Mysleli jsme, že byste s ním předtím, než začneme jednat, mohl 
promluvit. Nejsme si opravdu jistí, že můžete pomoct, ale dva 
z nás, Luke – náš kněz – a já, si myslíme, že by se vám to moh-
lo podařit. Tu skupinu vede můj manžel, Rolf. Souhlasil s tím, 
abych s vámi promluvila.“

„Proč vy? Proč nepřišel osobně?“
„Domnívám se, že si myslel – oni si mysleli –, že já jsem jedi-

ná, kdo vás dokáže přesvědčit.“
„Přesvědčit mě o čem?“
„Jen abyste nás navštívil, sešel se s námi, abychom vám moh-

li vysvětlit, co se chystáme podniknout.“
„Proč mi to neřeknete hned teď, pak se můžu rozhodnout, 

jestli jsem připraven se s vámi sejít. O jako skupině to mluvíte?“
„Je to jen pět lidí. Ještě jsme vlastně nezačali. Možná že to 

ani nebude třeba, kdyby se splnily naše naděje, kdybyste pře-
mluvil Guvernéra.“
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„Nikdy jsem nebyl právoplatným členem Rady,“ začal opatr-
ně, „jen osobním poradcem Guvernéra Anglie. Nezúčastňuji se 
zasedání víc než tři roky a Guvernéra jsem celou tu dobu nevi-
děl. Příbuzenství neznamená nic ani pro jednoho. Můj vliv není 
pravděpodobně o mnoho větší než váš.“

„Ale pro vás není obtížné se k němu dostat. Pro nás ano.“
„Můžete to zkusit. Není úplně nepřístupný. Lidé mu mo-

hou zavolat, někdy s ním i přímo mluvit. Přirozeně že se musí 
 chránit.“

„Proti lidem? Ale kdybychom se s ním setkali, upozornili by-
chom jeho i Státní tajnou policii na to, že existujeme, pravdě-
podobně i kdo jsme. Nebylo by pro nás opravdu bezpečné po-
koušet se o to.“

„Tomu opravdu věříte?“
„Ano,“ řekla smutně. „Vy ne?“
„Ne, tohle si nemyslím. Ale jestli máte pravdu, tak stejně mi-

mořádně riskujete. Proč se domníváte, že mi můžete důvěřovat? 
Jistě nevložíte svou bezpečnost do mých rukou jen na základě 
mého semináře z viktoriánské literatury? Setkal se se mnou ně-
kdo další z vaší skupiny?“

„Ne. Ale dva z nás, Luke a já, jsme četli některé vaše knihy.“
„Je to nerozumné posuzovat profesorovu poctivost z jeho pí-

semných elaborátů,“ poznamenal suše.
„Jiný způsob neexistoval. Víme, že riskujeme, ale jde o jedi-

né riziko, které chceme podstoupit. Prosím, sejděte se s námi. 
Vyslechněte alespoň naši žádost.“

Jednoznačnou a přímou výzvu v jejím hlase nemohl přehléd-
nout a náhle věděl, že zná její příčinu. Byla to její myšlenka sejít 
se s ním. Šla pouze s váhavým souhlasem ostatních, pravděpo-
dobně proti přání vůdce. Riziko, které podstupovala, bylo její. 
Kdyby ji odmítl, mohla se vrátit s prázdnýma rukama a pokoře-
ná. Poznal, že jí to nemůže udělat.

Řekl, a už když otvíral pusu, věděl, že dělá chybu. „Dobře, 
promluvím s vámi. Kdy a kde se sejdeme?“
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„V neděli v deset v kostele svaté Margarety v Binsey. Znáte 
to tam?“

„Ano, znám Binsey.“
„Tak v deset. V kostele.“
Dostala, pro co přišla, a víc se nezdržovala. Sotva  postřehl, 

jak zamumlala: „Děkuju vám, děkuju mockrát.“ Pak  zmizela 
tak rychle a tiše, že splynula s mnoha pohybujícími se stíny 
 kláštera.

Minutu otálel, aby ji znovu nepotkal, pak tiše a sám vyrazil 
k domovu.

7

Sobota 30. ledna 2021

Dnes v sedm hodin mi zavolal Jasper Palmer-Smith a požá-
dal mě, abych ho navštívil. Záležitost spěchala. Nijak to nevy-
světloval, ale to dělával zřídka. Řekl jsem, že mohu přijet těsně 
po obědě. Těchhle čím dál rezolutnějších telefonátů přibýva-
lo. Kdysi vyžadoval mou přítomnost tak jednou za kvartál; ale 
teď už je to každý měsíc. Učil mě dějiny a byl báječný učitel, 
přinejmenším pro chytré studenty. Jako vysokoškolák jsem ni-
kdy nepřiznal, že bych ho měl rád, ale tolerantně jsem připouš-
těl, že „Jasper není špatný. Docela s ním vycházím.“ Dělal jsem 
to z pochopitelných, když už ne zvlášť chvályhodných důvodů. 
Patřil jsem ten rok k jeho oblíbeným žákům. Vždycky míval ob-
líbence. Ty vztahy se téměř výhradně týkaly akademické půdy. 
Není ani teplouš, ani neměl zálibu v malých dětech. Ve skuteč-
nosti neměl malé děti rád, to je o něm všeobecně známo, a li-
dé se vždycky snažili držet je z doslechu při těch řídkých pří-
ležitostech, kdy ráčil přijmout pozvání na soukromou večeři. 
Ale každý rok si vybíral studenta, pokaždé chlapce, nad nímž 
 držel ochrannou ruku. Považovali jsme za samozřejmé, že kri-

Potomci lidi_2012.indd   52Potomci lidi_2012.indd   52 10.10.2012   6:27:0210.10.2012   6:27:02



Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení
její plné verze je možné v elektronickém obchodě
společnosti eReading.

http://www.ereading.cz/

