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I.
Malý Vladimír Uljanov tiše seděl a pozorně zpod svraštělého obočí
sledoval každý matčin pohyb.
Marja Alexandrovna, trochu pobledlá a smutná, pomáhala služce
Nině při prostírání stolu.
Byla sobota, den, kdy k Uljanovým přicházeli otcovi známí. Marja
Alexandrovna neměla ráda těch návštěv; starší bratr, uslyšev o nich, utíkal z domu, bruče:
„K ďasu, k ďasu s těmi jeskyňovci!”
Sestry, uklízejíce v salonku, smály se potichu a Voloďa netrpělivě očekával hosty.
Konečně objevil se v salonku otec.
Sivý, ramenatý, černých, šikmých očí, takových, jaké měl mladší syn,
hrdě nesl tmavomodrý kabát se zlatými knoflíky a s křížem sv. Stanislava
na běločervené stužce, což dodávalo mu slavnostního a vážného výrazu.
Usedl do křesla, přitáhl si malý stolek a ustavil šach, připravuje se
na partii s doktorem Titovem.
Doktor uváděl vždy v údiv malého Vladimíra.
Hoch rád by byl viděl doktora, jak plave. Nepochyboval, že doktor by
mohl ležeti na největší hlubině jako korek jeho udice na řece. Tak byl ten
doktor Titov tlustý a kulatý.
Otec neoslovil Marji Alexandrovnu, neboť věděl, že nemá ráda jeho
hostí; nechtěl si kaziti náladu sporem se ženou.
Ale paní Uljanovová sama začala rozmluvu.
„Můj milý,” pravila, „mohl bys již jednou dáti pokoj sobě i mně s těmi
hostmi! Co z toho máš, že přijde starý pijan, farář, otec Makarij, v zelené, vlněné sutaně, doktor Titov a inspektor lidových škol Petr Petrovič
Šustov. Ani Bohu svíčka, — ani ďáblu pohrabáč, — opravdu!”
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Otec se neklidně pohnul a začal si červeným šátkem otírati zpocené
čelo, bruče:.
„Žijeme v dávném přátelství.., konečně ti všickni mají hojné styky,
mohou býti v životě prospěšní, všelijak pomoci a ledakomu z mocných
tohoto světa dobré slovo o mně pošeptati.. .”
„Och!” povzdychla žena. „A co se toho dobrého slova týká, připomínáš mi Tapkina-Lapkina z Gogolova „Revisora”. Ten též o to silně dbal
a prosil, aby revisor po návratu do Petrohradu řekl ministrovi, že v tom
a v tom městě bydlí Tapkin-Lapkin.”
Temně a při tom mrzutě se zasmála.
„Mášo, jaké to přirovnání..!” pravil s výčitkou.
„Úplně to stejné!” zvolala paní Uljanovová. „Jsi směšný! Proč nezveš
k sobě lidi osvícené, mladé, myslivé, — například lékaře Dochturova, učitele Nilova, nebo i toho divného mnicha, kazatele, bratra Alexeje? Setkala jsem se s nimi u paní Vlasovové; jsou to velmi rozumní, poctiví lidé!”
„Chraň, Bože!” uděšeným hlasem a mávaje rukama zasyčel pan Uljanov. „Jsou to nebezpečné typy... jacísi strůjci.. .”
„Strůjci?” otázala se paní Marja Alexandrovna. „Co to znamená?”
„Něco zlého,” odvětil muž šeptem. „Varoval mne před nimi náčelník
policie... Ale zapomněl jsem ti říci, Mášo, že i on nás dnes navštíví...”
„A ke všemu ještě to!” sprásknuvši ruce zvolala žena rozhorleně.
„To dnes živého slova neuslyšíme. Přítomnost policisty, a k tomu ještě
takového horlivce, všem zamkne ústa.”
Muž mlčel a otíral si zpocené čelo, těžce vzdychaje.
„Malý člověk, jako já, musí míti mocné přátele,” pravil velmi tiše.
Marja Alexandrovna mávla rukou a vyšla do jídelny.
O osmé hodině velmi přesně přicházeli hosté. Brzy seděli všickni v salonku, vedouce živý rozhovor.
Voloďa nespouštěl očí s dvou postav.
Tajně se usmíval a pošťuchoval mladší sestru Sášu, ukazuje pohledem na doktora.
Kulatá, lysá a celá rudá hlava s neobyčejně vypoulenýma očima, bledýma a téměř bílýma, byla dole zakončena třemi podbradky, přelévajícími se jako hustý kyt na bílou, pomačkanou náprsenku košile; kulovitá
hlava spočívala na kulaté, obrovskému míči podobné postavě a to tak
jaksi divně, s takovou obavu vzbuzující nerovnováhou, že se zdálo, že
při silnějším pohybu se musí skutáleti. Krátké, tlusťoučké nožičky visely
s dosti vysoké pohovky, sotva se podlahy dotýkajíce.
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„Jablko na melounu.. .” zašeptal Voloďa k sestře, přimhuřuje oči. Sáša
lehce ho štípla do ramene a tiše vypískla, zatknuvši si rukou ústa.
Chlapec přenesl zrak na nového hosta.
Byl to policejní komisař, odborový rada Bogatov.
O tom člověku kroužily po městě celé legendy.
Byl postrachem zločinců všech odvětví. Ramenatý, hubený, tváře orámované krásnými licousy; dlouhé, směle vzhůru natočené vousy sahaly
svými konci až k přimhouřeným, chytrým očím. Seděl roztažen v křesle,
a co chvíle upravoval si šavli a na šíji visící řád.
Vysoké, lakové boty se leskly a tiše zvonily na nich ostruhy.
Voloďa nemohl se naň vynadívati. Líbila se mu síla, čišící ze svalnaté
postavy Bogatovovy i sebevědomí, tryskající z každého slova, z nejnepatrnějšího záblesku drzých očí.
Zároveň na dně malého srdce chlapcova zdvihalo se neznámé nepřátelství, ba téměř nenávist, chuť učiniti nepříjemnost, připraviti bolest
a hanbu tomu silnému, sebevědomému člověku.
Komisař, kouře tlustou cigaretu, vypravoval.
Všickni schýleni, s úsměvem otrockého nadšení, poslouchali.
Pan Uljanov seděl vzpřímeně, změněný v samu pozornost, snaže se,
aby mu ani slůvko neuklouzlo. Byl zvyklý pozorně poslouchati, — starý
to zvyk učitelský. Tuto vlastnost zdědil po něm mladší syn, obyčejně malomluvný, uzavřený, pozorně hledící a naslouchající.
Doktor Titov, nachýliv hlavu na stranu, marně se snažil své tělo obrátiti k mluvícímu.
Inspektor Šustov tiše vykřikoval a poskakoval v křesle.
Otec Makarij zdvihal oči k nebi, jednou rukou, bílou, buclatou rukou
hladil dlouhou bradu, druhou pak tiskl k hrudi stříbrný kříž, visící na zlatém řetěze, modře emailovaný a zářící kameny ve věnci nad Kristovou
hlavou.
„Drazí pánové, jen račte uvážiti!” pravil určitým, basovým hlasem komisař Bogatov. „Mužíci, jimž ctěný a v celé gubernii vážený pan Aksakov,
patřící k nejstarší šlechtě, nepůjčil dříví na znovuvybudování vyhořelé
vsi, učinili útok na dvůr. Přivítáni byli střelbou. Dva mužíci byli zabiti,
tři raněni, ostatní se rozprchli, ničeho nepořídivše. Poslán byl ke mně
spěšně parobek ze dvora. Bez váhání jsem přijel. Navětřil jsem tu i onde
a za hodinu vyslídil jsem raněné a kázal jsem je k sobě předvésti. Vyptávám se na podrobnosti, na účastníky útoku. — Mlčí... A tak vy tak, bráškové?! A hned jsem udeřil jednoho, druhého, třetího přes ucho, do zubů,
do nosu; zalili se chlapi krví, nu a vyzpívali pravdu! Gubernátor náš nemá

5

rád hluku, znepokojujících zpráv do Petrohradu, neboť z toho jest jen
dlouhá korespondence, vyšetřování, nepříjemnosti! Gubernátor mne
zavolal a pravil: „Šimone Šimonoviči, potrestej vzbouřence, aby se jim
víckrát nezachtělo útoku na starou šlechtu!” Vzal jsem tedy několik svých
policistů a vyměřil jsem mužíkům svědomitě spravedlnost. Ti, kteří útok
provedli, dostali sto ran a pro zastrašení celá ves, i ženy, po pětadvaceti.
Nyní je ticho a klid, jako by mák sel! Lískovky na našeho dobrého mužíka,
— toť nejlepší věc, nejúčinnější věc, nejúčinnější lék. Cha-cha-cha!”
„Velmi dobře, velmi dobře!” souhlasil doktor. „Toť prostředek dobrý
jako baňky. Odvádí krev od hlavy a od srdce.. .”
„Mírný, otcovský trest!” zpívavým hlasem dotvrzoval otec Makarij,
hladě oběma rukama kříž. „Lid náš — toť děti, proto třeba jej trestati jako
děti.. .”
„Hm! Je to lepší, než soud, vězení, Sibiř...” dodal inspektor, hledě na Uljanova.
Marja Alexandrovna přísně pohlédla na muže a zaťala pěsti.
Uljanov se v rozpacích ohlédl a zakašlav obrátil se k dceři.
„Sášo!” pravil. „Ať si kuchařka pospíší. Zajisté jsou naši drazí hosté již
hladovi.”
Marja Alexandrovna, pokynuvši dětem, vyšla ze salonku.
Pánové hovořili dále, vypravujíce si různé klepy z města a úřednické
novinky. Konečně hostitel navrhl, aby se hrálo v karty a v šachy.
Bogatov, otec Makarij a inspektor začali hráti v karty, Uljanov pak
s doktorem úporně se potírali, posouvajíce šachové figurky.
Na pozvání Marje Alexandrovny přešli potom hosté do jídelny. Hosté
hojně popíjeli, vlévajíce do hrdel veliké sklenky vodky a pojídajíce slanečky, kyselé okurky a naložené houby.
„Ale vy umíte pít, otče Makariji!” smál se inspektor, s nadšením hledě
na kněze, nalévajícího si velkou sklenku vodky.
„S boží pomoci ještě mohu,” smál se tenorkem otec Makarij. „To není
nijaké umění! Třeba jen, aby hospodář pozval, dal vodky a hrdlo vždy si
přinesu pro každý případ!”
„Ale že vaše velebnost dosud nepřemutovala na bas a drží tenor?”
divil se doktor.
„Eh!” mávl kněz rukou. „Nejsem přece diákon...”
„A jaký v tom rozdíl?” tázal se Uljanov, trochu již podnapilý.
„Velmi prostý!” zasmál se pop. „Diákon, vypije-li, kašle a křičí: a-a-a! Já
pak po doušku pištím nejvyšší notou: i-i-i!”
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Všickni se rozesmáli, ale otec Makarij nalil si ještě jednu sklenku, vypil,
vypjal vysoko hlavu a zapištěl:
„I-i-i! Takhle!”
Opět rozlehl se veselý smích rozveselené společnosti.
Paní Uljanovová, nakrmivši děti, vypravila je spát.
Seděla mlčky a smutně, tváříc se příjemně jen tehdy, byla-li pozorována. Rozveselená společnost brzy však na ni zapomněla. Postřehši to,
odešla paní Uljanovová z pokoje.
Voloďa neodešel však do pokoje, kde bydlil s bratrem. Tajně se vrátil
a ukryl se v salonku a zdaleka pozoroval hodující.
„Můžete mnoho vypiti, otče Makariji?” otázal se Uljanov popa, klepaje mu na rámě.
„Nekonečně — plus ještě jeden kalíšek!” odvětil pop, pozdvihnuv oči
jako k modlitbě.
„Vaše velebnost, podle názoru Kuzmy Prutkova, může obsáhnouti neobsáhlé.. .” poznamenal se smíchem inspektor.
„Zajisté, Petře Petroviči!” odvětil ihned otec Makarij. „Neboť psáno
jest u Eklesiasty, syna Davida, krále jerusalémského: „Jez chléb svůj s veselím a pij víno své s radostí, neboť se činy tvé Bohu líbí!”
Voloďa zamyslil se nad těmi slovy. Matka učila ho modliti a vodila ho
do cerkve. Lidé modlili se před krásnými, zlacenými obrazy; někteří měli
vzrušené a rozjasněné tváře, — jiní vzdychali a plakali.
Bůh... Velké slovo, strašné, milované, nesrozumitelné slovo!
Bytost, mající tak vznešené, vzrušující jméno — Bůh, musí býti krásná, spanilá, zářící; nemůže býti podobna ani otci, ani doktorovi, ani odborovému radovi s řádem na šíji, ani faráři v zelené sutaně, s krásným křížem na prsou, ba ani ne matce, která přece občas se zlobí a křičí na sestry
a na služku tak, jak to činí Voloďa, štíří-li se se sourozenci... Velká Bytost
nemůže tak jednati a přece otec Makarij pravil, že Bůh schvaluje veselí
při jídle a při pití vína, nač si tak často naříká matka, zoufale a hněvivě
patříc na otce.
Chlapce to zarmoutilo. Bůh zdál se mu méně strašným, méně milovaným, úplně všedním, zbaveným tajemnosti.
„Snad jest podoben otci Makariji, nebo biskupu Leontimu?” tázal se
sám sebe.
Ušklíbl se při té myšlence a začal naslouchati hovoru hostí.
Inspektor Šustov, opřev se lokty o stůl a kývaje hlavou, mluvil:
„Často objíždím vzdálené vsi, kde zakládáme obecné školy. Sbírám
zajímavé, velmi zábavné materiály, o něž mne prosil kolega ze semináře.
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Snad, pánové, pamatujete se na toho hrbáčka Surová? Absolvoval akademii a nyní je profesorem na universitě v Moskvě. Hoho! Velký to učenec, — ne ledajaký! Je osobně znám s ministrem osvěty! Knihy tiskne.
Musil jsem vyhověti jeho prosbě, neboť je to — sami uznáte — velká
protekce! Vyhledal jsem pro něho materiály, — jen prsty olizovat! Víte-li,
že jsem ve dvou vesničkách objevil pohany. Ano, ano — pohany! Úředně
jsou pravoslavní; nařídí-li úřad, jedou 50 verst do cerkve, klaní se tam, až
to hučí, ale doma mají „staré bohy,” před které staví misky s oběťmi —
s mlékem, solí a moukou. Chachacha!”
„A kde jste to viděl, Petře Petroviči?” otázali se zároveň otec Makarij
a policejní komisař.
„Jsou to vsi — Bejzyk a Lugowa,” pravil inspektor.
„Musím to zítra oznámiti biskupovi,” pravil pop. „Třeba poslati tam misionáře, aby učili, varovali, obraceli a utvrzovali v čisté pravoslavné víře!”
„Než to učiníte, pošlu tam své jízdné policisty, ti tam obrátí a znova
pokřtí ty modláře — nahajkami!” zvolal se smíchem Bogatov. „Náš lid ještě divoký, oj divoký, milí pánové!”
„Proto zakládáme obecné školy,” ozval se Uljanov, popíjeje pivo.
„Osvěta rychle se šíří. Již nenajdete ani jedné vsi, v níž by nebyl aspoň
někdo, kdo umí číst a jakž takž psáti.”
„To je dobře!” přichvaloval otec Makarij. „Bude možno dáti jim dobré
knihy o prospěšnosti církve, o úctě k duchovním osobám, o synovských
povinnostech k bátuškovi — caru a k panující nám šťastně carské rodině.. .”
„A o tom, jak žijí civilisovaní národové na západě,” dodal Uljanov.
„To je zbytečné!” ušklíbl se Bogatov. „Toho lid nepochopí, ostatně
není to potřebné, ba je to i nebezpečné, neboť budilo by to nevčasné
sny, ducha nespokojenosti, protestu, vzpoury... Připomeňte si, pánové,
že revolucionáři, zločinci odvážili se i na drahocenný život takového svátého, pro vesničany tak dobrého monarchy, jakým byl car Alexander II.
Bydlil jsem tehdy v Petrohradě a viděl jsem, jak viseli na šibenici Želabov,
Perovskaja a jiní vrahové. Duše se radovala, že dostihla jich ruka spravedlivého Boha!”
„Ruka — Boha?” zašeptal Voloďa. „Tedy Bůh věší lidi?”
Nebyl mu již blízký, srozumitelný, pozemský. Nevrátil se také na nebe,
v tajemný blankyt, protkaný zlatem slunce, stříbrem měsíce a brilianty
hvězd, jak povídala dětem stará chůva Marta. Vzdálil se, ale v jakýsi jiný
svět, temný, nepřátelský, nenávistný.

8

Bůh... víno... šibenice — všecko to vířilo v hlavě chlapcově. Slzy draly
se mu do očí. Srdce bušilo v hrudi. Cítil řezavý žal, touhu po něčem, co
náhle ztratil. Nenáviděl komisaře Bogatova, nenáviděl Boha.
Onen bil v tvář vesničany, až se krví zalévali, tento — vlastní rukou
vytahoval na šibenici.
Komisař bil mužíky za to, že chtěli ztrestati nemilosrdného boháče.
Revolucionáři zabili cara... Proč? Zajisté nebyl též dobrý...
Zatím Uljanov, vystrašený názorem Bogatova, omlouval se:
„Chtěl jsem jen říci, že můžeme dáti mužíkům návody, jak obdělávati
půdu, jak chovati dobytek podle způsobu užívaného na Západě...
„Aá! To je možné!” přisvědčil policejní komisař. „Především však musíme za pomoci vlády a církve udržovati lid v mezích kázně, věrnopoddanství carovi, v klidu a v pokoře... Jinak není možno!”
„Zajisté, neboť jinak objeví se nový Razin, Pugačev, — samozvaní
vůdci lidu, vedoucí jej k vzpouře!” se smíchem zvolal doktor. „A až se to
naše černé mraveniště pohne, to bude pěkný tanec! Ze všech nor vylezli
by ďábli, čarodějnice, běsi, vlkodlaci a pádili by před našimi Ivany, Stefany, Vasily! A ti klidní, dobří, bohabojní mužíci šli by s hrozivým hučením,
mávajíce noži, sekerami a kyji, pouštějíce krev všem, které cestou potkají,
ať toho potřebují, nebo nepotřebují! Jen pro příjemnost, aby uzřeli vřelou krev, aby se například přesvědčili, má-li otec Makarij v břiše červené,
nebo modré útroby? Ha! Tehdy nastal by velký hluk a lomoz a ohnivá záplava zalila by celou svátou Rus! Znám já náš lid! Nezašel daleko od dobrých časů tatarské nevole. Tataři řádili, až se země třásla, ale to je hračka
u porovnání s tím, jak by řádili naši Iváni, Alexejové a Konrádové. Uf! Až
mi mráz po zádech běží při tom pomyšlení!”
Všickni se zamyslili, neklidně na sebe pohlížejíce, ač na stole stála již
celá baterie vyprázdněných lahví.
„Oj, ano, ano, doktore, svátá pravda!” přerušil mlčení policejní komisař. — „To by byl takový tanec, že by se prach až k nebi zdvihl! Něco
vám o tom povím...”
Všickni se pohodlněji usadili a zapálili si cigarety. Uljanov nalil piva.
„Nad Volgou, blízko Samary kočoval loni cikánský tábor. Dravé to,
nenapravitelné plemeno! Známo je, že kde cikán, — tam krádež. Mizí
ctnost vesnických děvčat, ztrácejí se koně! Cha! Cha! Cha!”
„Jednu ztrátu nelze napraviti, druhou ještě lze nahraditi!” podotkl
pop, hladě svůj nádherný kříž.
„Tak to je!” kývl na to hlavou Bogatov. „Tak se také stalo. Jakýsi cikánský chlapík chodil do blízké vsi, vyhledal si tam krasavici, nu a spával
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s ní za jesenních nocí na měkkém seně. Ale netratil času jen milováním!
Vyhlížel, co a kde u koho lze urvati. Cikáni ukradli tři nejlepší koně, zmizeli na protějším břehu, prodali kořist Tatarům a ztratili se v stepích jako
smečka vlků. Mužíci dlouho hledali ukradené koně a dověděli se, že je
mají Tataři. Šuškali o něčem mezi sebou, radili se s popem a jedné noci
provedli útok. Ubili kyji a sekerami osm Tatarů a vzali si koně. z toho křik,
žaloby, hluk, soud! Pět sedláků šlo do nucené práce...
Za rok tentýž tábor kočoval na blízku a mladý cikán zavítal k opuštěné milence. Chytili ho... Nastalo představení, pravé divadlo! Oj, co se to
dělo! Děvče obžalováno bylo, že jest čarodějnicí, neboť jedna ze starých
vesničanek na vlastní oči prý viděla, jak ona krasavice létala na koštěti!
Uvázali děvčeti na šíji starý mlýnský kámen a hodili ji tam, kde řeka tvoří
vír... Zmizela tam jako štěně... s cikánem zatočili jinak. Svázali mu ruce
a nohy řemeny, namazali ho medem a pověsili v lese tak nad mraveniskem, aby se ho dotýkal nohama. Celá ves po tři dny chodila se dívat, jak
zloděje koní za živa mravenci požírali! Dva mužíci byli potom za to odsouzeni na tři roky do těžkého vězení.. .”
„Těžký, příliš těžký trest!” zvolal otec Makarij. „Proč? — Pro lecjakého
cikána — pohana a pro několik Tatarů? Sám Bůh se jistě radoval, že pohani posláni byli do pekel!”
„Bůh! Opět Bůh!...” zastenal Voloďa.
Jméno to ostřím proniklo srdce i mozek chlapcův.
S pláčem vyklouzl ze salonku. Vstoupiv do svého pokoje, padl na lůžko a dlouho těžce, bezútěšně vzlykal.
Probudil ho bratr, vrátivší se domů po půlnoci.
Užasl, spatřiv uplakanou tvář chlapcovu.
„Co se ti stalo?“ otázal se. „Plakal jsi? Usnul jsi neodstrojiv se..
Vášnivé slzy vydraly se Vladimírovi z očí.
Trhaným hlasem, stenaje a vzlykaje, vypravoval všecko a zatínaje
pěsti šeptal:
„Bůh je zlý!... Zlý!...”
Starší bratr vážně naň pohlédl, uvažoval chvíli a pravil tiše, ale rozhodně:
„Není Boha!”
Chlapec zavrávoral jako opilý, děsně vykřikl a omdlel.
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II.
Jaro blížilo se ke konci.
Volga zbavila se ledových pout. Připluly již první lodi s cestujícími.
Stále častěji objevovaly se na řece vory, plující po proudu. Poslední hejna
hus a kachen přeletěla, míříce k severu.
Voloďa přinesl z gymnasia vysvědčení; byly tam samé „výborné” a poznámka profesorského sboru, že jest Voloďa prvním žákem ve třídě.
Otec pohladil ho po tváři, matka políbila ho na čelo a řekla:
„Ty jsi mou radostí a pýchou!”
Klidně a lhostejně přijímal ty pochvaly.
Nechápal ani, proč se mu jich dostává. Učil se pilně, neboť rád by jak
nejrychleji pohltil všecko učení. Učení šlo mu hravě. Zvláště rád měl latinu a ze soukromé píle zkoušel čisti Cicerona, probíraje se ve velkém slovníku Šulcově, nebo prose bratra Alexandra o pomoc. Při všem tom zaměstnání zbývalo mu mnoho volného času. Četl mnoho, jsa pln nadšení
při četbě Puškina, Lermontova, Někrasova; dvakrát přečetl „Vojnu a mír”
Tolstého; zhltal téměř velké množství knih.
Knihy dělil na dva druhy: na „babské”, to jest sentimentální, bezmyšlenkové, po nichž nezůstalo nic kromě zvuku krásného slova
— a na „pravdivé”, v nich nacházel myšlenky, hluboko mu zapadající
do mozku i do srdce.
Čisti začal nedávno. Dříve překáželo mu v tom bruslení.
Měl rád rychlý pohyb a stálé ovládání svalů pro udržení rovnováhy.
Vykonav úlohy běžel na řeku bruslit. Vracel se domů unavený a ospalý. O čtení nebylo řeči. Kladl se do lůžka a spal jako zabitý.
Poslední zimu teprve porozuměl, že brusle zabírají mu příliš mnoho
času a zbavují ho možnosti, aby jej užitečně vyplnil.
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Rozmýšlel se krátce.
Zaťav zuby, šel ke kolegovi Krylovi a provedl s ním obchod. Dal mu
dobré americké brusle, domů pak si odnesl čtyři svazky Turgeněva.
Voloďa byl prvým žákem; nejpilnějším, nejschopnějším a nejmravnějším chlapcem. To mu však nevadilo, aby se netěšil na blízké prázdniny.
Rodina Uljanovova vyjížděla na letní byt do malé vesničky Kukuškino, ležící v lesích, nedaleko řeky.
Byl to vysněný ráj pro malého Vladimíra. Vesničané obklopovali je
všecky přátelstvím, zvláště měli rádi Marii Alexandrovnu, jež nezištně
léčila mužíky podle lékařského poradce, rozdávajíc chorým byliny a mixtury přivezené z města. Byla známa mezi okolním lidem jako znamenitá
lékařka.
Chlapec měl též mnoho známých ve vsi.
Hybný, chtivý příhod, smělý, sebral četnou společnost chlapců a imponoval jim důmyslem a silou. Táhli se za ním, neboť nevyciťovali v něm
„mladého pána”, jenž by se k nim jen snižoval. Nikdy nehleděl je poučovati, nebo se jim vysmívati. Voloďa obyčejně nedůvěřivý, často prchlivý
k svým gymnasijním kolegům cítil se zde ve svém živlu. Byl rovný mezi
rovnými.
Nejednou vracel se domů s modřinou na tváři. Když mu matka proto trpce domlouvala, odpovídal s mírným úsměvem, patře v milovanou
tvář své matky:
„To nic není, maminko! Hráli jsme si na „kozáky a zbojníky”. Dostal
jsem pěstí pod oko od rudého Vaňky, ale já jsem mu také nasadil pořádnou bouli. Nechtěl jsem se poddati a bojoval jsem sám proti pěti, než
přiběhli moji zbojníci.. .”
Nyní po obdržení vysvědčení a po ukončení školního roku všecky ty
rozkoše čekaly Voloďu.
Starší bratr zůstal v městě, sestra Alexandra i Olga byly pozvány
k tetě, proto jel s rodiči jen sám.
Přijeli do vsi a Voloďa hned se vytratil z chaty. Rodiče vybalovali kufry
a koše. Chlapec běžel do lesa.
Slunce chýlilo se již k západu.
Stromy, plné vonného listí, ronily poslední květy a semena. Jiskřivě
zelená tráva, bílé, žluté a modré květy jarní vydychovaly vůni. Silná vůně
dosud vlhké země naplňovala vzduch.
Poletovali motýli, lesklé mouchy, frčící brouci, rychlá šídla. Veverky
mihaly se na vrcholcích stromů sosnových. Ptáčkové poletovali kolem,
štěbetajíce, pískajíce a honíce se za hmyzem.

12

Chlapec stál v nadšení. Vítal les, trávu, hmyz i ptáky.
Všecko kolem zdálo se mu krásné, nesmírně šťastné, nesmrtelné.
Bezděčně smekl čapku a ponořil zraky v bezedném blankytu jasného
dne.
„Bůh! Velký, dobrý Bůh!” zvolal s vděčností a se vzrušením.
Zvuk toho slova připomenul mu otce Makarije a odborového radu
Bogatova. Ušklíbl se bolestně, zlobně přimhouřil oči a zase nasadil si
čapku.
Přešel les, klopýtaje mezi kořeny, plazícími se po stezce, a vyšel na vysoký břeh řeky.
Břeh, zarostlý maliním a kalinami, spadal téměř kolmým srázem.
Níže, ukryté houštím, zvonily a šuměly vlny, vybíhající na písčitý, úzký
kraj břehu.
Řeka, rozlitá až tam v dáli k čtvercovým polím, táhnoucím se tam
od nízkého, písčitého břehu, od žlutých jesepů, dobře hochovi známých,
ale nyní zaplavených, — valila se klidně, majestátně.
Jako vlající šat andělů a archandělů, krásně namalovaných na stropě
kopule katedrály, taká byla bledě modrá, růžová, zlatová, zelenavá stuha
řeky.
Chtěl se vrhnouti do jejích barevných a měkkých proudů a plynouti, plynouti daleko, k slunci, jež rozhazuje šarlat a zlato, jež volá a k sobě
vábí.
Opět malý Vladimír obnažil hlavu, — stál v nevýslovném nadšení —
nehybný, zadívaný, mimovolně vssávaje plnou mocí svěží závan, zaletující sem od Volgy.
Za skalou z vody vystupující, kde pěnil se a vířil prudký proud řeky,
objevil se velký vor.
Lidé, opřeni rameny o dlouhá bidla, vráželi jejich železem okované
konce do dna řeky a postrkovali tak sta silných kmenů sosnových a bukových, spojených houžvemi.
Uprostřed voru stála bouda z kůry a ze zelených větví a před ní na kamenné desce planulo malé ohnisko.
Silný, vousatý kupec seděl před ohněm a popíjel čaj, nalévaje jej z číšky na talířek.
Občas nabádavě vykřikoval:
„Hej! Hej! Mocněji, rychleji, silněji! A zazpívejte si, hoši, práce půjde
lépe. No!”
Schýleni nad bidly začali si dělníci pobručovati:
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„Ej, dubišenka, uchněm!
Ej, ziolonaja, sama pojďot!
Ej uchněm! Ej uchněm.” 1
Mrzuté, bručivé hlasy pozvolna nabývaly živosti, smělejšího tónu
a rytmu.
Mladý plavec, stojící u dlouhého kormidelního vesla, zanotoval náhle
zvučným, vysokým tenorem zbojnickou píseň:
„Iz za ostrova na striežeň,
na prostor riečnoj volny
vyplyvajut razpisnyje
Stěnky Razina čelný.”
Sbor shrbených postav, dupajících bosýma nohama po pohyblivých,
mokrých kladkách, vpadl sezpívaným sborem:
„Vyplyvajut razpisnyje
Stěnky Razina čelny.”2
Slova písně odrážela se o strmý sráz břehu; rozhlaholila se nad řekou
a zalétla nad nížinu, rozdělenou obdélníky polí a pokrytou zelení bezmezných luk.
Náhle zavadil vor o ukryté skalisko a začal se prudce zatáčeti, uchvácen bystrým proudem na hlubinu.
Ozval se křik, umlkla píseň, rychleji dupaly nohy plavců, opěradla
dlouhých bidel vdírala se hlouběji v znavená ramena pracujících lidi,
šplouchala voda, skřípalo kormidlo, praštěly houžve, spojující kmeny.
Ještě nedomřela daleká ozvěna písně, ještě třásla se, chvěla se
ve vzduchu posledním slovem: „čelný”, když před ohniskem sedící kupec
rovnýma nohama vyskočil a přiběhl ke kormidelníkovi.
Široko se rozpřáhl a udeřil s proudem zápasícího člověka v tvář, křiče
vzteklým, chraptivým hlasem:
„Psí synu! Ať matku tvou fenu..! k čertům rohatým...! Vy bídáci, žebráci
podlí, vyvrhelové, vězeňské duše! Aby vás cholera pohltila! Aby vás…“
Běhal, klel, bil, strkal, vyhrožoval, vykřikoval zlá, hnusná, ohyzdná slova...
Vysoký břeh všecko odrážel, každé slovo jako míč odbíjel; ozvěna jich
letěla nad řekou a dopadala tam, kde před chvíli odumřely poslední tóny
písně o Razinovi, ochránci utištěného lidu.
1
2
14

Známá píseň povolžská. „Hej, bidlem udeřme! Hej, zelené samo udeří! Hej, udeřme! Hej, udeřme!“
„Od ostrova na hlubinu, na volný prostor říčného proudu vyplývají pestré čluny Stěnky Razina” (vůdce povolžských pirátů.)

Řeka náhle stala se bezbarvou, zšedla, svraštěla jako tvář starcova;
přihaslo nebe, z něhož odletěli andělé i archandělé, v perlových, růžových, modrých, zlatových, zelených rouchách jako voda.
Voloďa znovu narazil si čapku co nejhlouběji a vsunuv ruce do kapes
kalhot, vracel se smuten a zadumán domů.
Radost umřela mu v srdci.
Již nikde neviděl bezmezné, nesmrtelné veselosti.
Všecko minulo, beze stopy, bez ozvěny zaniklo. Chlapec rozhlížel se
kolem a šeptal.:
„Matka říká a katecheta v gymnasiu učí, že Bůh je milosrdný a věčný...
Proč tedy umírají lidé, psi, ptáci? Proč míjí ticho, plné záře a radosti? Proč
umlkla píseň nad řekou? Proč ten vykrmený kupec bije kormidelníka
a z plna hrdla vykřikuje ohyzdná slova? Ne! Bůh není milosrdný, neboť
nedal věčnosti tomu, co jest krásné a radostné! A snad ani On sám není
věčný? Snad někdy žil a byl milosrdný? Nyní umřel a není již milosrdenství na zemi?”
„Není Boha!” připomněl si slova bratra Alexandra.
„Lépe o tom nepřemýšleti!” zašeptal.
Bolestná grimasa mihla se po okrouhlé tváři chlapcově a skryla se
v chvějících se koutcích očních víček...
Dni na vsi plynuly plné nikdy nezapomenutelných dojmů.
Voloďa pouštěl se s vesnickými chlapci do lesa, do polí, k řece, kde se
děti koupaly, nebo chytaly ryby, sedíce s udicemi na břehu.
Mladý Uljanov v lese lovil. Pořídil si pravý luk a střílel po ptácích. Činil
to tajně, aby matka nevěděla, jež ho proto kárala.
„Pamatuj si, synku,” pravila, hledíc naň přísně, „že největším pokladem, jejž lidé mají, jest život. Bůh ve své dobrotě obdařil jím živoucí bytosti. Nikdo nesmí, neurážeje Boha, zabíjeti ani člověka, ba ani nejmenšího broučka.”
„Ani ne komára, jenž bodá?” otázal se hoch.
„Nu.., komár.., to jest škodlivý hmyz!” odvětila matka poněkud v rozpacích.
„A vlk? Medvěd?” tázal se dále.
„To zase... dravci,” vysvětlovala nejistě matka.
„A nejsou-li také škodliví a draví lidé?” dotíral chlapec. „Slyšel jsem, že
otec Makarij nazýval revolucionáře škůdci a policejní komisař Bogatov
vypravoval, že cikáni jsou dravci... Řekni, maminko!”
Marja Alexandrovna badavě pohlédla v tázavé zraky synovy. Chtěla
cosi odpověděti, ale sevřela rty a teprve po dlouhém mlčení zašeptala:
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„Toho nyní nechápeš. Jsi ještě malý. Časem všeho se dovíš...”
Neptal se dále, ale po ptácích střílel tajně.
Rád též hrával v kostky. Věděl, že to rodiče zakazovali a kárali ho proto. Ale on cítil nepřemožitelnou přitažlivost k hazardní hře.
Přivezl si svoje kostky a hrál s chlapci, vyhrávaje na nich veverčata, zajíčky, vybrané z pelechu, chycené kosy a stehlíky, hole z podivně zkroucených kořenů vyrobené s divnými rukojeťmi.
Nikdy neprohrával.
Konečně ho přistihli.
Vrhal kostku, naplněnou olovem, jež vždy ukázala nejvyšší číslo.
Hoši mu ihned nabili, ale nikoho ani nenapadlo, aby jím pohrdal.
Vzbudil u soudruhů ještě úctu pro důvtip svůj. On pak pokrčil rameny
a řekl klidně:
„Proč jste mi nabili? Přece chtěl jsem vyhráti, proto jsem si takovou
jistou kostku připravil.”
„Jsi chlapík!” zavrtěl hlavou rudý výrostek Sieriožka Chalturin, hoch
pihovatý, švižný jako kočka. „Nerad prohráváš, brášku?”
„Dávám se do hry, abych vyhrál!” odvětil, mhouře oči.
Očekával, že uslyší obžalobu pro nepoctivost. Často slýchal to slovo
v gymnasiu; nejmenší nesprávnost ve vykonávání předpisů hry vyvolávala výbuchy bouře a výkřiky o nepoctivosti.
Voloďa téměř nikdy si nehrál v přestávkách mezi vyučováním.
Obyčejně došel si do kreslírny a prohlížel sádrové modely, poprsí Venuše, velkou sochu Herkula, opřeného o kyj, prohlížel alba s obrazy Eremitáže, galerie Stroganovovy a Louvru.
Divil se četným nedůslednostem.
Žáci při písemných úkolech druh od druha opisovali, napovídali si při
lekcích hluchého katechety a — nenazývali to ani podlostí, ani nepoctivostí, jak to rádi činili při hrách.
Byla v tom jakási nedůslednost a nepravda, což si nemohl vysvětliti
a pohrdlivě se jen usmál.
Vesničtí hoši nabili mu pro kostku s olovem.
To chápal. Zlobili se, že je obehrál. Ale nazývali ho „chlapíkem”, pochvalovali ho a mlaskajíce divili se vyhrávající kostce i jejímu vynálezci.
Často o tom přemýšlel mladý Uljanov, když se svými přáteli chodil
na ryby na břeh tiché, hluboké říční zátoky.
Chlapci seděli řadem několik kroků od sebe a házeli udice do černé
na hlubině vody. s počátku mlčeli, sledujíce ruch korkových plavátek
s husími brky, ukazujících, kdy ryba zabrala. Občas jen ozvalo se hlasité
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plesknutí dlaní na krk nebo na čelo, když odháněni byli tak dotěrní, lační
komáři.
Když je mlčení znudilo, začali hovořiti.
Uljanov pozorně naslouchal vypravování, nepustiv mimo sluch jediného slova.
Zvláště rád naslouchal vypravování rudého Sieriožky.
Od něho po prvé se dověděl, kdo byl slavný zbojník Razin, řádící kdysi na Volze.
Dříve věděl, že to byl mocný vůdce, zajímající kupce a jejich zboží
a plavící se Persy od Kaspického moře i jejich poklady. Tu nad břehem
Volgy, jež vídala pestré lodi zbojníkovy, uslyšel, že Razin kořist svou rozdával mezi chudé mužíky, vykupoval je z otroctví, bránil je před carskými
vojevody a utíkající z nesnesitelného jha.
Rudý výrostek vypravoval též o Pugačevovi i o jiných vzdorných vůdcích, chránících utištěné mužíky i o jejich osudech, když se vášnivě postavili proti carevně Kateřině.
„Eh!” povzdychl a protahoval se Sieriožka. „Kdyby tak nyní nějaký Razin nebo Pugačev přišel! Šli bychom za nimi a zahráli bychom úředníkům
a policii! Sedí nám oni tu, — tu!”
Při těch slovech udeřil se rukou v krk, opakuje asi to, co mluvil a činil
jeho otec nebo bratr, tovární dělník.
Od svých přátel uslyšel mladý Uljanov o bídě a útisku mužíků.
Mnohému nerozuměl.
Povědění: „Vaňka spí jednu noc s Maškou, druhou s Věrkou” — „Duňaška potratila, neboť chodila k znachorce, staré Anně, jež bydlí za vsí
a s ďábly se vodí” — „babě rozmary z žebra vybil” — „puštěn s torbou
pro nezaplacené daně” — „robota” — „červený kohout, jejž svému pánu
za křivdy pustil jakýsi Ivan Griaznov” — to všecko bylo nepochopitelné,
strašné, divné.
Vyptával se přátel, zardíval se nejednou, slyše prosté, případné vysvětlení, ale ještě měl pochyby, nejasnosti a neurčitosti. Rozhodl se, že
sám všecko zjistí, na vlastní oči uzří, že dotkne se prsty strašných ran, jež
dětským srdcem tušil.
Připomněl si žaloby a slzy, obsažené ve verších Někrasova, nebo
v Turgeněvových „Loveckých zápiscích”. Myšlenky počaly se spojovati
s domysly, formovati se, ukládati se. Vynořoval se před ním ponurý obraz
života vesnického, tak odlišného od života v městě, obraz tajemný, vzbuzující strach. Třeba bylo jen do života toho se přímo postaviti, aby bylo
lze všecko naráz zrakem obsáhnouti.
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Přemýšlel o tom, navlékaje nové vnadidlo na udici a věděl již, že nejzajímavější věci mu dosud unikaly. Rozhodl se, že musí všecko viděti
a pochopiti.
Tušil, že očekávají ho nové, neznámé dojmy, stokrát silnější než noční výpravy do tmavého, zachmuřeného lesa, pálení ohňů na osamělých
polanách a poslouchání povídek o vlcích, medvědech, o ďábelských zjeveních a o čarodějnících, pijících lidskou krev.
Vlka potkal jen jednou, ale ten utekl jako bázlivý, spráskaný pes. Od té
doby nebál se vlků.
Hledaje čarodějnice a tajemná zjevení pustil se o půlnoci do lesa,
nebo navštívil starý hřbitov, jehož část sesula se již se strmého břehu
do řeky. Jen jednou pocítil strach, když cosi nad ním v lese zahoukalo
a zablýsklo. Pozoroval to blíže a seznal, že to byl sýček.
Od té doby nevěřil v existenci ďáblův a čarodějnic, s nechutí poslouchaje hovory chlapců o těch „strašácích na staré baby”.
Myšlenky jeho přerušilo jednotvárné, stenavé volání:
„O — o — o —ej! O — o — o —ej!”
Úzkým pásem písku na břehu šli, táhnouce provaz naložené lodi,
„burláci”. Věděl, že byli to bezdomní chuďasové, tuláci, najatí za bídnou
mzdu k nakládání a tažení lodí proti proudu — od Astrachaně do Nižního Novgorodu.
Špinaví, bosí, otrhaní, zarostlí jako divoká zvířata, ohýbajíce se pod
provazem, do ramene se zařezávajícím, táhli burláci těžkou loď, na jejíž
přídi stál kupec, majitel lodi.
Do mokrého písku bořily se černé nohy, pokryté ranami a mozoly,
zpocené šíje chýlily se níž a níže, jako by unikaly slunci a udýchaná, šupějící prsa vydávala pouze jeden zvuk:
„O-o-o-ej! O-o-o-ej!”
Byla to burlácká píseň, — píseň bídy, rabské slabosti a zoufalství.
„O-o-o-ej! O-o-o-ej!”
„Pomáhej vám Bůh, burláci!” vykřikl na ně jeden z hochů, ustupuje
jim z cesty.
„K čertu!” zavrčel v čele jdoucí vysoký chlap mohutné, nahé hrudi, pokryté rudými vředy. „Nad námi má moc jedině ďábel, ty štěně!...”
Přešli a již zdaleka, za poloostrůvkem, hluboko do řeky se vrývajícím,
dolétal tichnoucí sten:
„O-o-o-ej! O-o-o-ej!”
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Uljanovovi sevřelo se srdce. Ďábla nikde neviděl a zatím on měl moc
nad burláky. Kde je sídlo ďáblovo? Chce ďábla uzříti a změřiti se s ním,
byť by musil celý život stenati jako ti lidé, táhnoucí loď.
Jednou večer přinesl Voloďa na umluvené místo karamelky a čokoládu. Prosil Sieriožku, aby mu ukázal všecko, co vyžadovalo pomoci Pugačova i Razina.
„Vy — měšťáci, neznáte vsi a našeho života, neboť u vás všecko jinak,”
pravil rudý výrostek, pohrdavě hledě na přítele.
Nedaleko šel mužík.
Měl na sobě bílé kalhoty a přes ně košili z domácího hrubého plátna.
Šel, silně vykračuje, černýma, bosýma nohama a opíraje se o hůl. Bručel
cosi sám k sobě a potřásal hřivou hustých, zcuchaných vlasů.
„Pavel Chalin vrací se ze dvora. Je rozezlen, jistě asi nepořídil,” zašeptal Sieriožka.
„Proč tam byl?” otázal se Uljanov.
„Již po dva měsíce každodenně tam chodí !” zasmál se výrostek. „Stala
se taková věc. Mladší syn páně Milutinův natrefil v lese Naščku, dceru
Chalinovu. Tak a jinak, — prosbou i hrozbou, dárky přiměl ji, že začala
chodit k mladému pánovi.. .”
„Co v tom zlého, že chodila k Milutinovi?” otázal se Uljanov.
„Eh, ty jsi hloupý!” zvolal Sieriožka a velmi pestře, barvitě a srozumitelně všecko příteli objasnil... „Nu a Naščka byla těhotná... Chalin žádá
po pánu padesát rublů odškodného, jinak že — povídá — do hrobu
smete tu mrchu!”
„A co Milutin?” chvějícím se hlasem otázal se Voloďa.
„Ten praví: Nedám ani groše, neboť ona sama běhala k mému synu,
on ji mocí nedostal. Zabiješ-li dceru, — do „katorgy” půjdeš. Chalin však
stále se svého domáhá. Myslil, že vymámí peníze, neboť chtěl koupit
na trhu druhou krávu.. .”
„A co nyní bude?” s úděsem patře na Sieriožku tázal se mladý Vladimír.
„A co? Bude bít ženu a potom Naščku. Konečně se opije a bude chrápat. Zítra zase pocape k Milutinovi, začne se až k zemi klaněti, naříkati
a prositi.. .” odvětil zrzek a nedbale si odplivl.
„Chci vidět, jak bude bíti,” zašeptal Voloďa.
„Pojďme! Schováme se za plotem. Tamodtud všecko uvidíme i uslyšíme,” souhlasil výrostek, chroupaje karamelku a hlasitě mlaskaje.
Oběhli ves od strany řeky a ukryli se blízko Chalinovy chaty.
Ozýval se z ní silný hlas mužíkův:
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„Ten krvežíznivec, kat, mučitel ani slyšet nechce... Povídá, že ta čubka
sama hledala psa, až ho našla.. .”
„Oj, ne! Při Matce Přečisté, — ne!” vykřikla dívčina. „Milovala jsem ho,
ale on mi sliboval, že mne do cerkve, k oltáři dovede. Já ne...”
Těžká rána dopadla na její prsa, až zastenala.
„Ty — feno, ty — bídná, — couro, — ty podlá neřádnice!” opakoval
mužík a bil hlava nehlava, kopaje dceru a chrle pusté nadávky.
„Co to děláš, ty zvíře!” s křikem vrhla se k němu žena. „Zabiješ děvče...”
Chalin uchopil ženu za vlasy, vyvlékl ji z chaty a sebrav kus dřeva, začal ženu bíti po hřbetě, po hlavě, po bocích.
Žena děsně vyla.
„Dobří lidé! Pomozte! Zabije mne! Za-bi-je..!”
Ze sousedních chat vyběhly ženy a za nimi volným krokem vycházeli
muži.
Obstoupili kolem a vážně, klidně se dívali.
Nijakého vzrušení, nijakého soucitu nepostřehl malý Uljanov na těch
tmavých, osmahlých tvářích mužíků. Muži hleděli spíše zvědavě a zlobně, ženy vzdychaly a se strojeným děsem zakrývaly si dlaněmi oči.
Sieriožka se tiše zasmál.
„Miluj ženu jako duši a třes jí jak hruší!” šeptal slovy přísloví. „A ten jí
třese!”
„Zachraňte sousedku, nebo ji Pavel k smrti ubije!” zvolala stará vesničanka.
„To není naše věc!” odvětil vážným hlasem obecni starosta. „Žena dvakrát v životě bývá nejdražší: když je uvedena do domu a když se doprovází k hrobu. To nic! Pavel ženu poučí a bude pokoj!”
Ale Chalina uchvacoval stále větší vztek. Klna odhodil kus dřeva, jímž
ženu bil a shýbl se pro těžkou klanici.
Starosta k němu přistoupil a pravil mírně:
„No, dost již, dost, sousede Pavle Ivanoviči! Provedl jsi svoje! Žena je
zkrvavena, již ani vstáti nemůže. Dost!”
Chalin pozdvihl k němu ponuré, šílené oči, náhle se uklidnil a téměř
se slzami počal si stěžovati.
„Nedohlídala děvčete, mrcha! Co si nyní počnu? Budu parchanta živit?
Starý zloděj Milutin nechce zaplatit padesát rublů... Však já mu na podzim, až budou sýpky plny žita, pustím „červeného kohouta” na střechu
jeho sídla a posvítím vysokorodému a šlechetnému pánu rudou záplavou do očí, jako že mi Bůh milý! Ten na mne nezapomene!”
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„Nedobře mluvíš, sousede!” napomínal ho jeden z vesničanů. „Bůh
zachraň, kdyby tvá slova donesena byla na policii. Ve vězení zhniješ, nic
jinak.”
Chalin ještě si stěžoval a vyhrožoval. Toho využila na zemi ležící zkrvavená žena, stenajíc vstala a odešla do chaty.
Sousedé, hovoříce o křivdě, spáchané na dívce a poslouchajíce nářky
uklidněného Chalina, odvedli s sebou sedláka.
„Běžím domů; je třeba napojit dobytek,” pravil Sieriožka a uháněl
domů.
Voloďa se nehýbal z místa. Naslouchal, co se děje v jizbě.
Obě ženy vzlykaly a žalostně naříkaly.
Potom však umlkly a cosi šeptem si povídaly, jako by spiknutí kuly.
Brzy nato vyšla dcera z chaty. Pod paží nesla velký sbalený kus plátna
a žlutý šátek s modrými květy.
Voloďa cítil hlad, ale úkrytu svého neopustil.
Uviděl, jak se Pavel vracel domů. Šel vrávoraje, mluvil sám k sobě
a mával rukama. Zkoušel i zazpívat si a zatančit, ale zavrávoral, jen že
na zemi neupadl.
Vhrabal se do chaty skoro bezvědomě. Tu zbitá, zraněná žena rychle
ho uložila a zula mu boty.
Voloďa slyšel, jak opilý mužík chrápal a ze spaní vykřikoval kletby.
Selka vyšla před vrátka a někoho netrpělivě vyhlížela.
Uslyševši blížiti se od zahrady kroky, sebrala několik kamenů, ležících
na dvorku a uložila je u stěny chaty, dále od okénka.
Přiblížily se k ní dvě ženy.
Byla to Naščka, s životem pod zástěrou vyvstávajícím a s ní malá, shrbená stařena, vesnická znachorka. Žlutá, hlubokými, černými vráskami
rozoraná tvář měla vážný výraz. Černé, okrouhlé, jako ptačí oči neklidně
se pohybovaly.
„Tetka, pomoz děvčeti od děcka!” zašeptala selka. „Po žních ti stříbrný
rubl přinesu. U Krista ti přisahám.”
„Pospěšte si, pospěšte!” bručela znachorka, vykasávajíc si rukávy.
Matka pomohla Naščce položiti se na kameny. Ležela tak, že břicho
vypialo se tak jako nadutý trup koně, který před třemi dny padl a ležel
v lese, kde o hnijící vnitřnosti rvali se psi.
Babka hmatala něco pod oděvem dívčiným a zabručela :
„Sousedko, přineste prkno!”
Matka přinesla těžké, široké prkno, na němž se pralo prádlo.
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Znachorka, vykřikši nesrozumitelná zaříkací slova, pozdvihla prkno
a vší silou udeřila ležící do břicha. Ozval se tlumený sten a tichý pláč, potom nové údery.
Trvalo to dlouho. Stenání, skřípění zaťatých zubů a temný ohlas úderů.
Naščka děsně vykřikla a — umlkla.
„Již.. zabručela baba. „Přines teď vodu a kostelní svíčku!”
Mumlajíc zaříkadla stříkala na nehybnou Naščku vodu a chodila kolem se svíčkou, opakujíc stále: „Pane, smiluj se! Pane, smiluj se!”
Matka nachýlila se nad ležící dceru, náhle odběhla, přetírajíc si vyděšené oči, chytajíc se za vlasy a šeptajíc: „Tetko Anno, Naščka nežije..! Naščka ne-ži-je!” Klesla na zemi a hlavou bila o zeď...
Kdesi nedaleko zahrála harmonika.
Veselé, vysoké tóny letěly spěšně, honíce se vzájemně a třepotajíce
se.
Mladý bezstarostný hlas zpíval:
„Vísky tři, statky dva, osm děvčat — sám jen já!”
„Hu — ha!”
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III.
Celá ves shromáždila se před Chalinovou chalupou.
Bílá rakev, na rychlo sbitá z ohoblovaných prken, stála na dvou židlích v pravém koutě jizby. Na polici s černými, očazenými obrazy hořela
voskovice.
Mladý pop, malý, hubený, v odřené sutaně a v staré kápě z černého
sametu, modlil se a zpíval suchým hlasem, jako by vší silou přemáhal pobouření. Modré oči co chvíle zalévaly se slzami, v bledé ruce silně svíral
kříž a těžce oddychuje, zpíval trhaná slova modlitby.
Nehleděl na tísnící se kolem vesničany. Kryl oči sklopenými víčky.
Občas pohlédl na mrtvou Naščku.
Viděl její zaostřený nos, bolestné vrásky kolem úst a jedno kalné, nedovřené oko.
Tu ustal v zpěvu, se sípěním vtáhl v hruď vzduch a mocněji svíral hubenými prsty kov kříže.
Pobožnost se končila.
Dozněla strašlivá, lkající slova:
„Upokoj ji, Pane, v příbytku svých svátých!”
Muži vynesli Naščku, rychlým krokem míříce k hřbitovu, kde se pásly
krávy, zůstavené bez dozoru, kde mezi býlím, spleteným houštím lipnice
a slezu běhali psi.
Nad hrobem dívčiným rychle vyrostl malý kopec, žluté hlíny a nad
ním — bílý dřevěný kříž bez nápisu.
Pan Uljanov pozval popa k sobě na čaj, pravě mu:
„Přijel jste, otče, z daleka, jste unaven. Upřímně vás k nám zveme!”
Chalin kněze nezdržoval; byl rád, že se pozbude neznámého popa
z daleké farní cerkve. Cizí a „učený” člověk pokazil by pohřební hody a tísnivě by na všecky působil.
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Marja Alexandrovna podporovala pozvání manželovo.
Mladý pop s mírným, stydlavým úsměvem mlčky pokynul hlavou,
svlékaje obřadní roucho a zahaluje do červeného šátku kříž, kropáč a nádobu se svěcenou vodou. z kaditelnice vysypal uhlí a pohlédl na vesničany.
Jedli, prsty berouce z malé misky malé špetky pšeničné krupice a netrpělivě pohlížejíce na osiřelé rodiče, lopatami rovnající mohylu.
Pan Uljanov pozvav popa k stolu, protekcionálním tónem vyptával se
ho o faře, o rodině a o záležitostech církevních.
Pop, skromně klopě oči, odpovídal opatrně, nedůvěřivě.
„Z kterého semináře jste, otče?” otázala se paní Uljanovová.
„Absolvoval jsem kijevský seminář a později duchovní akademii v Petrohradě; jmenuji se Čerňavin, Vissarion Čerňavin.. .” odpověděl tichým
hlasem.
„Duchovní akademii!” zvolal pan Uljanov. „Toť nejvyšší vědecký ústav,
a vy, otče Vissarione, jste se zahrabali ve vesnické díře?! Jak je to možné?”
Pop pozdvihl uleknuté oči a zašeptal:
„Nevím, mohu-li otevřeně mluviti... Bojím se, že někdo poslouchá.. .”
„U nás můžete mluviti směle.. .” pravila Marja Alexandrovna.
„Vím...” zašeptal pop. „Znám vašeho syna, Alexandra Iljiče...”
„Taák?” podivila se paní Uljanová. „Kde jste ho, otče, poznal?”
„V Kázáni... Máme společné známé,” odvětil vyhýbavě.
„Vypravujte, otče, jak se stalo, že učeného kněze poslali na takovou
zapadlou faru?”
Otec Vissarion nejistě se rozhlédl a šeptal, schýliv se nad stolem:
„Jsem pronásledován eparchiálním biskupem a svátým synodem.”
„Proč?”
„Postavil jsem se proti církevní politice, nechtěl jsem býti církevním
úředníkem, neboť moje povolání jest kněžství, utvrzování v pravé víře
Kristově...” Náhle oživeně, směleji a hlasitěji začal mluviti: „Rus je dosud
divokým, téměř pohanským krajem, moji drazí! Naši kněží mají býti misionáři! Náš temný, negramotný lid nepřevzal přece nic z křesťanství. Nic!
Dříve bil hlavou v podnoží dřevěného bůžka Peruna a nyní po tisíciletí
bije hlavou před ikonami, na dřevě malovanými. Pro lid Bůh — toť ikona, ale o Duchu neví nic. Neví, nemyslí a pochopiti nemůže! Lásky, světla,
naděje a víry v našem národě není, ale co strašnější, lid náš má smělost
odhoditi i ty nejdrobnější znaky víry—modlitby, upadaje v ponuré rouhačství.” Umlkl, zamysliv se.
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„Náš mužík modlí se o úrodu, o zvětšení role, o zabrání půdy majitelům velkostatků,” pokračoval otec Vissarion. „Jen to plní jeho hlavu.
Slibem půdy lze ho dovésti do nebe i do pekla! Car Alexandr II. osvobodil mužíky, připoutal je k malým kouskům půdy, jež nemůže jim dáti
nic, kromě bídné existence a stálého boje s hladem... Nazvali ho „Osvoboditelem!” Kdosi chytrý mu poradil, aby obrátil mysl lidu k stálé touze
po půdě a tak oslabil síly jeho klamnými sliby. Satanský plán..! Za to car
zahynul rukama revolucionářů...” Všickni mlčeli. Voloďa zadíval se v bledou, zmučenou tvář otce Vissariona.
„Jak mohu já přitáhnouti ten lid k učení Kristovu, přikazuje-li se mně,
abych jej klamal, nabádal k pokoře, k zbožňování cara a k poddajnosti
špatným úřadům? Nemohu! Nemohu!...”
Vzdychal a dodal šeptem:
„Napsal jsem o tom rozpravu. Nyní jsem stíhán, stopován policií, —
poslán do vsi... Kněz! — Toť velké slovo! Strašná odpovědnost! Byli jste
na pohřbu té dívky... Vím, co se děje na vsi... Vím, neboť slyším ve zpovědi hrozné věci! Nejsou to zločiny, neboť zdali označíme tím slovem
útok vlka na jehně. Žijeme v neproniknutelné tmě. Muži k smrti ubíjejí
své ženy, zalíbí-li se jim žena jiná. Ženy přimíchávají mužům jedu do vodky, aby se jich zbavily. Děvčata vedou prostopášný život a potom běhají
k znachorkám, aby je zbavily následků; pijanství, primitivní mravy; lidský
život nemá ceny; zabiti člověka, zabiti s vypočítavým, asijským důmyslem, aby cítil, že umírá, — takový jest náš lid! Nikdo neví, netuší, co může
z toho vzejiti...
„Revoluce, vzpoura?” šeptem otázal se pan Uljanov.
„Ne!” zvolal mladý pop. „Národ, jako divoké, dravé zvíře vyrve se z klece a všecko utopí ve vichru zločinu, v záplavě krve a v plamenech... Ten
čas již přichází..
Pozdvihl ruku a třásl jí nad hlavou, těžce oddychuje.
„Toť strašné!” pravila Marja Alexandrovna.
„Snad naše školy ochrání nás před pohromou?” otázal se pan Uljanov.
„Toť příliš dlouhá cesta. Při náladě našeho lidu i nebezpečná. s úspěchem lze učiti jen syté a spokojené lidi. Ale u nás — hlad a nenávist... Neklamejme se!”
Při těch slovech otec Vissarion vstal od stolu, třikrát se pokřižoval
a zašeptal prosebným hlasem:
„Neopakujte, drazí, nikomu naší rozmluvy! Nebojím se, ale chtěl bych
v té krajině zůstat delší čas.. .”
Vyšli na dvůr, kde stál vozík.
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Vozky tu nebylo.
„Voloďo, doběhni k Chalinovi! Jistě váš kočí, otče Vissarione, hoduje
s jinými po pohřbu na „pominkách”, pravil pan Uljanov.
Chlapec chtěl vykonati rozkaz otcův, když vtom na záprseň Chalinovy chaty počali vycházeti mužíci s ženami. Rázně se třikrát pokřižovali
a vrávorajíce a klopýtajíce sestupovali se schůdků.
Hned za plotem začali neurovnaným sborem zpívati jakousi skočnou
melodii.
Kočí, opilý a vrávorající běžel k svému vozíku.
„Čestný, slavný pohřeb vystrojili dceři... Ha! Světlo věčné, Bože, svěť
duši služebnici své, Nastasii.. mručel, leza na kozlík.
Vozík drkotal ulicí, zdvihaje mraky prachu.
Opilý mužík švihal koně a zlostně křičel:
„Já s tebe, mrcho, kůži sedru, hnáty ti přelámu!”
Rodiče Voloďovi vrátili se domů.
Hoch zůstal venku a hleděl za vozíkem malého, bledého popa, drkotajícím po kamenech a hrčícím okovanými koly.
Viděl kněze před sebou výrazně, s rukou hrozivě vztyčenou nad
hlavou a vedle něho vypaseného otce Makarije, hladícího měkký vous
a stříbrný kříž se zlatým věncem, s modrým emailem a drahými kaménky
nad hlavou Ukřižovaného.
„Dva duchovní.. pomyslil si. „Jak různí a oba divní! Který je lepší, pravdivější — který horší?”
Odpovědi odnikud nebylo. Cítil se na bezcestí, v směsici pojmů...
Přimhouřil černé oči a pevně sevřel rty.
Připomněl si, že se chtěl podívat na žebráka, který přenocoval u starosty. Střásl se sebe mučivé pochybnosti a běžel do chaty, kde byl onen
žebrák. Spatřil ho obklopeného vesničankami a dětmi, deroucími se
k němu,
Byl to „Ksenofont v železe”, stařec, hubený, temné tváře a jakoby mučednických, bezduchých očí. v zimě i v létě chodil bos, v jedné, děravé,
odřené sukmaně. Na vyhublém těle nosil řetěz a žíněnou košili pro umrtvování těla. Na prsou visel velký, těžký obraz Krista s trnovou korunou.
Stařec ani chvilku nemlčel. Bez ustání mluvil. Byla to směs modliteb,
pletek a novin, sebraných z celé Rusi, po níž mnoho let pobíhal bez cíle,
hnán žádostí toulky.
Vypravoval o klášterech, o ostatcích svatých mučedníků, o jejich životech; o vězeních, kde vedlo tisíce mužíků zoufalý, beznadějný život;
o vzpourách, o jakémsi očekávaném „bílém listě,” jenž měl dáti mužíkům
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půdu, pravou svobodu a štěstí; o choleře, rozsévané po vsích lékaři a učiteli; ukazoval talismany proti všem chorobám a proti neštěstí; špetku
hlíny ze Svaté země, úlomek kosti sv. Anny; lahvičku vody ze studně sv.
Mikoláše-Divotvorce. Směje se, pozpěvuje a zvoně řetězem, předpovídal, že brzy přijde Antichrist — nepřítel Boha i lidí, že 606 dní jeho vlády
přežijí jen ti, kteří jsou k zemi přibiti břemenem utrpení a nespravedlnosti a to jsou mužíci. Jim též dáno bude právo soudit utiskovatele; potom
opět zavítá Kristus, na tisíc let ustanoví život lidem od pluhu, aby před
koncem světa doznali radosti pozemského života.
Zpíval, křičel, modlil se, plakal i smál se beze smyslu starý, jako země
černý žebrák.
Pilně pozoroval ho mladý Uljanov. Přerůzné myšlenky budilo v něm
vypravování starcovo.
Před starostovu chalupu náhle zajel za zvuků zvonků povoz, za nímž
jeli na koních dva policisté.
Do jizby vstoupil úředník. Povznešeně přivítal se se starostou a otázal
se:
„Ve tvé vsi bydlí vdova Darja Ugarova, vdova po vojínu, padlém v turecké válce?”
„Bydlí,” odvětil zaleklý mužík, třesoucíma rukama připínaje si na plášť
plechový odznak s nápisem: „starosta”, — odznak to úřadu. „Chata Ugarové stojí tam u „Křivého Úvozu.. .”
„Ukaž mi chatu vdovinu!” rozkázal úředník a vyšel z jizby.
Odešli, provázeni davem vesničanek, zpívajícím Ksenofontem a odevšad se sbíhajícími muži.
U malé chaty s děravou střechou ze zčernalé, shnilé slámy, s rozbitými okny, ucpanými špinavými hadry, — dojila krávu nemladá již žena;
dvě děvčátka dřevěnými vidlemi kydala z chléva hnůj.
„Ve jménu zákona zabírám Darji Ugarové dům, pole a celý majetek
pro nezaplacení daní od smrti jejího muže!” prohlásil přísným hlasem
úředník. „Konejte svou povinnost!”
Pokynul jízdním policistům. Ti vyvedli krávu a počali dávati pečeti
na dům i chlév.
„Sousedé, — dobroději!” zaječela vdova, pozdvihši ruce. „Zachraňte, složte se, zaplaťte za mne! Víte, jaká u mne bída! Muže není, — padl
ve válce... Co jsem já ubohá dělati mohla?... Ani pluhu, ani oráče nebylo.
Sama chodím na pole s dřevěným pluhem jen; táhnou jej kráva a moje
nedospělé dcerky... Kdyby nebylo krávy — té jediné živitelky, dávno bychom hladem pomřely... Pomozte!.. Zaplaťte!.. ”
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Mužíci sklopili hlavy a ponuře hleděli k zemi. Nikdo sebou nehnul,
nikdo slova nepromluvil.
„Nu tak!” pravil úředník. „Darja Ugarova musí ještě dnes chalupu
opustiti. Starosta dohlédne, aby do ukončení celé záležitosti nebyly porušeny pečeti.”
Pokynul hlavou a vsedl do kočáru.
Za ním jeli dva jízdní policisté, odvádějíce na provaze krávu.
Dav se nerozcházel. Stál mlčky a poslouchal nářek, žaloby a pláč Darjin. Vdova rvala na sobě plátěnou košili, přepásanou provázkem; rvala si
vlasy a křičela děsně, jako poraněný pták.
Rozraziv dav, přistoupil k ní Ksenofont.
Zvoně a chrastě řetězy, poklekl před plačící, zoufalou vesničankou.
Dotýkaje se prsty čela, ramen a prsou, šeptal modlitbu a hleděl bezduchými žhavými zraky.
Konečně dotkl se čelem země a pravil slavnostně:
„Darjo, rabo boží! Nemáš-li nikoho, kdo by tě bránil i tvoje Kristem
milované děti? Nemáš-li nikoho, kdo by se o vás staral?”
„Nikoho, ach, nikoho..! Siroty jsme opuštěné, nešťastné...” zvolala
Darja, vybuchnuvši v pláč; téměř bez ducha, sražená s nohou zoufalstvím, bezvládně opřela se o stěnu chaty.
„Ve jménu Otce, Syna i Ducha svátého, amen!” zvolal žebrák. „Tedy
já, nehodný sluha Kristův, beru vás s sebou... Půjdeme spolu žebrem,
na toulku světem... v horku i v mraze, v sloty a bouře i v sněžné vánice...
ves od vsi, město od města, klášter od kláštera, po celé nesmírné tváři
svaté Rusi! Budeme jako ptáci, již neořou a nesejí a Bůh ovoce jim sesílá, jež v srdcích dobrých lidí vyrůstá... Nezoufejte... neplačte! Umučený
Kristus a Matka jeho Přečistá s nebe vám sešlou pomoc... Chystejte se!
Na dalekou, těžkou cestu... Ve jménu Kristově... až do dne, kdy přiblíží
se pomsta a odměna utištěným, v slzách a bolesti tonoucím... Nuže...
na cestu!”
Vzal děvčátka za ruce a šel, chrastě řetězem. Děti se nevzpíraly. Šly
pokorně, tiše plačíce.
Darja pohlédla za odcházejícími, pohlédla zoufalým zrakem na ubohou chatu, rozvalený chlév, na polámaný plot dvorka i na odhozenou
dížku se zbytkem mléka na dně.
Vzkřikla pronikavě, hrozně jako jestřáb, kroužící nad loukou, potom
rozběhla se, dohánějíc Ksenofonta, ťukajícího kyjem o zemi, a dívčinky,
tiše před ním kráčející v špinavých, režných košilích, bosé, s rozcuchanými lněnými vlasy.
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Ženy rozběhly se po jizbách a za chvíli obklopily na žebrotu odcházející, snášejíce chléb, kusy masa, vejce a drobné měďáky. Dávaly almužnu
Ksenofontovi a Darji, šeptajíce:
„Ve jménu božím...”
„Kristus odplatí,” odpovídal žebrák, schovávaje dárky do torby.
Celá ves vyprovázela dřívější sousedku až na křižovatku, vyprovázela
ty, jež navždy opouštěly rodné hnízdo.
Dále šli žebráci již sami.
Jen Voloďa, ukrývaje se za keři, plížil se za nimi.
Ksenofont modlil se šeptem. Darja tiše plakala, dívčiny již se uklidnily
a těšíce se ze změny svého života, běžely napřed a trhaly si kvítí.
Na polích pracovali muži.
Drobní, hubení koníci táhli pluhy o jednom háku, vykovaném vesnickým kovářem, neb z nedostatku železa — s ostrým jen kořenem.
Velká námaha a úsilí jevily se na schýlených hlavách koníků i na napjatých šíjích a plecích lidí, kráčejících za rádlem.
Koníci dýchavičně supěli a oráči pokřikovali udýchanými hlasy:
„0-o-o-ej! O-o-o-ej!”
Voloďa si pomyslil, že jsou to též burláci, táhnoucí za provaz těžkou
loď, plnou bídy a práce bez oddychu, bez naděje.
Mezitím po okraji cesty jdoucí děvčátka zastavila se a stála nehybně,
hledíce na dno příkopu, jdoucího podél cesty.
Z příkopu vyskočili dva výrostci. Křičeli a hnusně kleli, smějíce se
a upravujíce si kalhoty a košile.
Utíkali do pole, kde stála bílá, kosmatá kobyla, zapřažená do dřevěného pluhu.
Za nimi vyhrabalo se děvče s rozcuchanými vlasy, boso, v špinavé, vysoko podkasané sukni.
Šla, líně natahujíc na nahá ramena a na bujná, rozrostlá ňadra plátěnou košili, na plecích roztrženou a zamazanou hlínou. Uljanov ji znal.
Byla to němá pasačka.
Zastavila se. Bezmyšlenkovitě a lhostejně hleděla na kolemjdoucí
žebráky, škrábajíc se pod paží.
Výrostci doběhli ke pluhu. Schýleni šli za pluhem, odvalujícím tenkou
vrstvu půdy, zlostnými výkřiky pobízejíce koně:
„O-o-o-ej! O-o-o-ej!”
Malý Uljanov nešel dále.
Sedl si za keři u cesty a rozplakal se těžkými, palčivými slzami. Ničím
se neradoval.
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Safírové, hluboké nebe, zlatý prach nad cestou, polní květy, jiskřivé,
horké slunce, — vše zdálo se mu šerým, beznadějným, chorým a nuzným. v hlasech ptáků slyšel pouze jedinou melodii, — melodii stenajícího nářku.
Přestal plakati. Místo toho zachvátila ho mocná nenávist.
Kolovaly před ním postavy, vířící v kalném, šerém soumraku.
Bůh, otec s řádem na prsou, starosta, rudý Sieriožka, vysoký policejní
komisař Bogatov, doktor Titov, stará, vrásčitá znachorka, bledý vesnický
pop, jejž pronásledoval otylý otec Makarij, vypjatá nahá ňadra blbé dívky...
Z pole zalátala k němu zlobná, vášnivá žaloba od dřevěných pluhů:
„Ó-o-o-ej! O-o-o-ej!”
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IV.
Uljanov nikdy nevyznačoval se upřímností, ani přílišnou veselostí, ale
po návratu ze vsi i kolegové postřehli změnu v jeho tváři, hlase i v postavě.
Vyhýbal se soudruhům a nikdy s nimi nemluvil. Tak aspoň se jím zdálo. Ve skutečnosti bylo tomu jinak.
Voloďa, vrátiv se z prázdnin, pilně pozoroval své druhy. Badal je tak,
jako by je viděl po prvé.
Provedl přehlídku celé skupiny kolegů a letmo dal jim několik neočekávaných otázek.
Ó, nyní dobře poznal ty hochy!
Ten, — syn velitele pluku, mluvil jen o významu svého otce, o jeho
kariéře, o řádech, o přísnosti, s jakou otec potrestal vzdorné vojáky, odevzdav je vojenskému soudu a na jistou smrt.
Druhý, — syn kupcův, chlubil se bohatstvím rodičů; vypravoval o výdělcích firmy na výročním trhu v Nižním Novgorodě, o chytré aféře při
dodávkách vojsku špatného sukna na vojenské pláště za úplatek.
Jiný, — syn ředitele věznice, s hrubým smíchem podrobně vypravoval o různých způsobech týrání vězňů. Mluvil o krmení jich slanečky
a česnekem a nedodání jim potom vody, o stálém buzení vězňů i o náhlých výsleších vyšetřujícím soudcem unavených a trpících lidí. Popisoval
scény poprav, jež viděl z okna svého bytu.
Malý, dobrodružný Rozanov chlubil se tím, že jeho otec, guberniální rada, odevšad dostává krásné a drahé věci na památku a že on sám
nosí oděv z pravé anglické látky, již mu daroval k jmeninám jakýsi kupec,
jemuž otec vyřizoval jakousi pilnou záležitost.
Hrubý, bezbarvý Kolka Silov vysmíval se svému otci, katedrálnímu faráři a prokurátoru konsistorního soudu, připomínaje, jak draze platí bo-
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hatí pánové, žádající o rozvod a jak vážný, v městě ctěný a při pobožnostech zlatou mitru nosící kněz zamyká se s klienty ve své kanceláři; ukládá
s nimi plán umělých důkazů nevěry a cizoložství i „jiných nectných svinstev”, jak se vyslovil cynický synáček.
Ponurý Voloďa téměř ohmatal, probadal a potom teprve začal jim
vypravovati o strašném, temném, beznadějném životě vesničanů. Vzpomněl o Darji Ugarové, o zlověstném proroctví mladého popa, o smrti Naščině, o žebráku Ksenofontovi, o bídných, směšných pluzích mužických,
na nichž místo ocelového rádla byl jen ohnutý, dubový kořen; popisoval
prostopášný život na vsi, praktiky znachorek, zatemnělost lidu a jeho neurčité mlhavé naděje.
„Strašný to život!” šeptal chlapec. „Jen jak povstanou mužíci, jen jak se
objeví nějaký nový Pugačev nebo Razin. Potom bude tanec!”
„Eh, není ďábel tak strašný, jak ho malují!” pravil syn plukovníkův,
mávnuv rukou. „Otec můj pošle své vojáky. Ti dají salvu, — trrach! —
a bude po všem! s těmi zvířaty jen tak lze jednat!”
Jiní hoši se zasmáli, podporujíce tento názor.
Uljanov od té doby přestal mluviti s hochy své třídy.
Oddal se úplně učení a četbě. Dělal si jakési výpisky, zapisuje je do silného sešitu a přidávaje nim vlastní poznámky. Bratr Alexander náhodou
přečetl sešit Voloďův. Nic o tom neřekl, ale začal mu dávati knihy ke čtení.
Voloďa dobře se učil a stále obíral se četbou římských klasiků. Ve čtvrté třídě nepotřeboval již skoro slovníku.
Učitelů nemiloval, neboť nebylo zač.
Hluchý katecheta šeptal a jen četl z knížky, oči od ní nepozdvihnuv.
Žádal, aby žáci uměli všecko zpaměti, slovo od slova, tak, jak stálo v příručce „pana profesora, doktora svaté teologie, veledůstojného protoreje
Sokolova”, knize svátým synodem schválené a doporučené.
Na všecky, často velmi choulostivé otázky žáků odpovídal stereotypickými slovy:
„Co musíte věděti, to jsem vám řekl a najdete to ve výborné knize
doktora svaté theologie, veledůstojného otce Dimitra Sokolova na str.
76…“
Uljanov, jenž po prohlášení bratrově, že není Boha, bál se začínati
s ním rozmluvy náboženského obsahu, měl velké pochybnosti. Chtěl se
na ně dotázati kněze, ale když tento odkázal ho na stránku 110. učebnice
Sokolovovy, mávl rukou a vícekrát se ho neptal. Byl-li vyvolán vysypal
lekci nejautentičtějšími slovy „pana profesora a doktora svaté theologie”,
dostal „výborně” a posadil se ponurý a zoufanlivý.

32

Profesor matematiky, Eugraf Ornamentov, obrovský, vlasatý chlap
s tmavými brýlemi na rudém nose, stále opilý, zapomínal v chvílích zlosti
místa, kde jest a chrlil hnusné, sprosté nadávky. Zlobil se často, neboť
přes to, že rok co rok řešil tytéž příklady, neuměli žáci z matematiky vůbec nic a stáli u tabule jako „ťulpasové Krále nebeského”, podle výroku
slabocha Ornamentová.
Jedinou jeho záchranou býval malý Uljanov.
Když přijela inspekce do gymnasia, tu uleklý a rozpačitý Ornamentov
volal k tabuli Vladimíra a ten rozřešil i nejtěžší příklad, jejž mu nadiktoval
dohlédající ministerský úředník.
Profesorem latiny a řečtiny byl již po dva roky nádherný muž, s basovým hlasem, snadno přecházejícím ve zvučný tenor, s dlouhým, černým
vousem, s krásnou, bledou tváří a s modrýma očima, výsměšně svíticíma
za skly zlatého binoklu. Jmenoval se Arsenius Kirilovič Iljin.
Mezi staršími žáky vyšších tříd kolovaly zprávy, že krásný Arsenius Kirilovič byl milovníkem milostných příhod, pro kterouž příčinu byl přeložen z Moskvy na provincii.
A opravdu bylo to tak. Voloďa slyšel o tom i doma.
Pan Uljanov se smíchem vypravoval Marji Alexandrovně o románu
profesora Iljina se ženou gymnasijního ředitele.
Ředitel, člověk churavý, životem a stálým karbanem zničený, nedávno se oženil s mladým děvčetem, skoro negramotným, s bývalou švadlenou, jež ho počala zrazovati hned druhý den po svatbě nejprve s oktavány, dokud se na obzoru neobjevil majestátní, hezký Arsenius Kirilovič.
Latinář dobře věděl, že „vlčata”, — jak nazýval své chovance, — byla
důkladně zpravena o jeho milostných dobrodružstvích, proto vcházeje
do třídy tvářil se tajemně, lehce ironicky a jeho modré oči mluvily beze
slov:
„Všecko, co o mně víte, nechte si pro sebe!”
Iljin hned stal se Uljanovi modlou. Profesor znal výborně římské a řecké klasiky, liboval si v antické historii, znal každé slovo z antického světa,
deklamoval krásně „Eneidu” a homérovské hexametry plynuly z jeho úst
jako čarovná hudba, s ničím nesrovnatelná.
Mezi profesorem a žákem navázaly se proto nitky tichého přátelství.
Jednou potkal Iljin Vladimíra na ulici a zastavil ho.
„Což, ty vlče, že tak máš rád antický svět? Chceš-li se věnovati filologii?” otázal se, přátelsky hledě na hocha.
„Nevím ještě, pane profesore,” odvětil Uljanov.
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„Již je čas ustáliti svoje záliby a určiti si správnou životní linii,” poznamenal profesor,
„Ano, — sám tak myslím, —... ale... ale...”
Chlapec se náhle odmlčel.
„Ale... co?...” otázal se Iljin.
„Stále se mi zdá..., zdá, že nynější život jest jaksi nepravdivý, umělý...,
že se má něco státi a že se všecko zřítí...,” šeptal Vladimír.
„Hm!” zabručel profesor, udiveně patře do vážných očí žákových.
„Hm! Takové máš myšlenky?”
„Ano!”
„Nuže, není jiného výboru. Syp, chlapče, na filologii!” zvolal Iljin. „Víšli, že i já chodě s takovými myšlenkami po té hloupé zemi více než třicet
let, řekl jsem si: Proč máš, Arsenie Kiriloviči, býti ve společnosti různých
sviň, lumpů, lapovníků, idiotů, můžeš-li s rozkoší pobýti několik hodin
denně s velkými lidmi a to s jakými! s Homerem, Vergilem, Ovidiem, Xenofontem, Demosthenem, Ciceronem, Platonem !”
Bohužel, když Voloďa přešel do sexty, Arsenius Iljin byl přeložen
do Moskvy a vzal s sebou i paní ředitelovou.
To nemohl Uljanov pochopiti.
Krásný antický svět, vytesaný v mramoru soch, v žule mohutných
svatyň a náhle do toho světa divů, geniů, velkých vůdců a myslitelů sletí
hloupá, záletná, hýřivá ředitelka, neinteligentní švadlena.
Pokrčil rameny a ihned oželel profesora.
Vycítil nepravdu, neupřímnost v jeho životě a lež v slovech.
Nástupce Kirilovičův byl tupý kreten, formalista a nedouk.
Profesor ruské literatury, seminarista Blahovidov, uváděl Uljanova v zoufalství. Chlapec přečetl již skoro celou ruskou literaturu a měl
o ní svůj vlastní úsudek. Znal klasiky a zlobil se na ně, že převážně psali
o šlechtě, o carech a o generálech. Měl rád Černiševského, Někrasova,
Tolstého, Kolcova, že mluvili o lidu. Smál se Aksakovu pro jeho snahy
po spojení Rusi se Slovany Západu. v Kazani setkával se s Poláky a rozuměl propasti, dělící je od Rusů.
Profesor nebyl daleko od hluchého katechety. Nutil žáky opakovati
nudné, tendenční stránky úřední učebnice, nic svého nepřidávaje.
Konečně měl myšlenku... Pořádal nedělní přednášky o literatuře. Vychvaloval ty spisovatele, kteří budili lásku k panující dynastii, jiné nazýval
revolucionáři a zrádci.
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Byl tak tupý a zavilý a tak chtěl dostati za svoje loyální přesvědčení
řád a postup, že Uljanov, maje v úmyslu s ním debatovati, odplivl si a zanechal svého záměru.
Dal mu přídomek: „Dobytek s řádem”; tento přídomek přirostl
k tomuto profesoru na celou dobu jeho pedagogické kariéry.
V septimě staly se důležité události, rozhodující o životě Vladimíra
Uljanova.
Prázdniny prožil s bratrem Alexandrem, jenž byl již studentem universitním, pracuje v matematice a v přírodních vědách.
Alexander začal na procházkách vážně rozmlouvati s mladším bratrem divě se jeho sčetlosti, hloubce myšlenek a jasné logice důkazů.
Vypravoval mu o revoluční straně „Vůle lidu” a přiznal se, že k ní náleží.
„Chceme,” pravil Alexander, „aby všecek náš lid a tedy nejpočetnější
jeho třída — sedláci, měli účast na řízení Rusi. Musíme přinutiti dynastii,
aby svolala konstituantu, která ustanoví formu vládní. Teprve tehdy zmizí
zatemnělost a bída lidu— našeho utištěného mučedníka!”
Vladimír poslouchal.
Když bratr skončil, otázal se ho:
„Jak přinutíte k tomu cara? Lid náš je řízen tak, jako by to bylo bezmyšlenkovité stádo. Sám nedovede nic udělati, neboť je nedůvěřivý a dosud
se nenaučil jíti rámě při rameni; viděl jsem to na každém kroku na vsi.”
„Strana hledá stejně smýšlející i v kruzích liberální šlechty,” odvětil
Alexander. „Ta má vliv a dovede se dostati k caru.. .”
„Divím se tomu!” zvolal Vladimír. „Přece bude-li míti lid hlas, zmenší se
blahobyt šlechty. Ta vás nebude podporovati! ”
„Potom užijeme teroru!” vzkřikl Aleksander.
„A co vám daly bomby Želabova a Perovské? Cara Alexandra III. a dřívější, mikolajevskou, vojenskou vládu?!” pokrčil rameny Vladimír.
„Odkud ty o tom všem víš?”
„Hovořil mi o tom náš profesor historie,” odpověděl Vladimír. „Ten,
který byl o pololetí přidělen na naše gymnasium, Šimon Alexandrovič
Ostapov... Ale chci ti dáti ještě jednu otázku. Rci mi, je-li cílem vaším dobro celé Rusi, či jen sedláků?”
„Jaká to otázka?” podivil se bratr. „Věc prostá; běží nám o celou Rus,
odhora až dolů!”
Vladimír se pohrdavě usmál a nedbale pokrčiv rameny, řekl:
„Tak-li tomu — hrajete si ve sny!”
„Proč?”
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„Proto, že všichni budou nespokojeni a povstane vnitřní boj. Připusťme i na chvíli, že mužíci budou míti ve vládě převahu. Oni sní jen o jediném; získati co nejvíce půdy. Ostapov dokazuje, že právě proto špatná
carská vláda tak dlouho se udržuje. Ideálem jejím stala se chamtivost a to
odpovídá snahám, chutím i snům lidu. Ale opusťme to thema. Jiná věc
mne zajímá. Mužíci, získavše vliv na vládu, věrni své odvěké žádostivosti
půdy, vytvoří záhy nové velkostatkářstvo. Proti němu budou hořeti nenávistí dřívější privilegovaní majitelé půdy a chudoba vesnická. Kde je tu
zdravý smysl, běží-li o celou Rus, odhora až dolů?”
Vybuchl suchým smíchem a přimhouřil oči.
Často vraceli se k tomuto sporu, ale starší bratr vždy musil přiznati,
že mladší bratr budí v něm vážné pochybnosti o spasitelnosti programu
„Vůle lidu”. Jednou pravil Vladimír bratrovi :
„S chutí hodil bych bombu na cara a na jeho pomocníky, ale do té tvé
strany nepůjdu nikdy!”„Proč!?”
„Je to společnost „svátých šílenců”! Proč máte ve jménu lidu mysliti,
žádati a pracovati? On sám, až přijde čas, dovede zařvati, přehluše výbuchy vašich bomb, ale teror prováděti bude tak, že sám Želabov by se
zarděl, jako žáček!”
„To ti také řekl Ostapov?” otázal se Alexander. „Ne, to ti pravím já!”
odvětil hoch vážně. „Vím, že tak bude, neboť lid náš je divoký, krvelačný
a ničeho
nelituje, nemá lásky k minulosti, ježto byla pro něho, jako přítomnost
— macechou; nemá zásad a nezná jiné překážky kromě brutální síly,
před níž jen ustoupí.”
Víckrát již o „Vůli lidu” nemluvili.
Alexander vybídl bratra, aby společně čtli díla Karla Marxe.
Knihy ty ihned uchvátily Vladimíra.
Opustil pro ně oblíbené klasiky římské a zanechal pročítání nádherného Lübkerova „Reálného slovníku klasických starožitností”. Spěšně vykonal nutné lekce a zahloubával se v Marxe, dělaje si poznámky a připojuje celé stránky svých myšlenek.
Když starší bratr s úžasem naň hleděl, pravil mu vzrušeným, nadšeným hlasem:
„Toho vám třeba, — a ničeho více. Tu — taktika, strategie i jisté vítězství!”
„To jest dobré pro průmyslový stát a ne pro naši „svátou Rus”, s jejími
dřevěnými pluhy, s dýmnými jizbami a se znachory!” odporoval bratr.
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„To je dobré pro boj jedné třídy proti celé společnosti!” odvětil Vladimír....
V gymnasiu šlo vše starými cestami. Uljanov byl stále prvým žákem.
Ani kdyby nebyl tak pilný a schopný, snadno byl by se udržel na svém
místě.
Kolegové zůstávali daleko za ním.
Někteří z nich nevyšli za hranice beznadějného měšťáctví. Šestnácti
a sedmnáctiletí mladíci libovali si v pitkách a hazardních hrách v karty;
jiní oddávali se prostopášnostem, pořádajíce noční výpravy na předměstí, do tmavých uliček, kde hrozivě, směle hořely červené lucerny vykřičených domů; příležitostně milkovali se s pokojskými, se švadlenami
a s vesnickými dívkami, přicházejícími do města, aby tu hledaly výdělku.
Nikdo nic nečetl, nikoho nic nezajímalo a nevábilo. Všecky ovládala jediná myšlenka. Ukončiti ať pravdou nebo nepravdou gymnasium
a po něm universitu nebo jiné učiliště, státi se úředníkem a spokojeně,
bezstarostně vésti život, ozářený občas značnějším úplatkem, novou třídou služební, řádem nebo jmenováním.
Byla to doba mrtvolnosti ducha, zpodlení povah, rabského mlčení
a bezmezné služebnosti, — nudná, zhnilá bažina života, na nějž se slepou bezohledností vstoupila těžká noha Alexandra III.; doba, v níž církev,
věda, talenty ohnuly se před mocí dynastie. Bylo to ticho před strašnou
bouří, mučivé ticho, budící strach, před nímž unikalo se k bezvolné pokoře, k bezmyšlenkovému bytí, k existenci, řízené s výše trůnu pomazaného Bohem.
Vladimír pochopiv to, odpustil „Vůli lidu” bezpodstatné a zoufalé snílkovství. Cítil, že byl to živelní protest. Neběželo tu ani o Rus ani o lid. Třeba bylo zatřásti celou zemí, přinutiti ji opustiti ten stav trpnosti, třeba
výbuchem pekelného stroje.
Mezi ním a bratrem přetrhla se však, napohled bez příčiny, nit přátelství a duchovní blízkosti. Alexandrovi byl bratr příliš střízlivý, směle
hledící pravdě v tvář, příliš přísný. Kromě toho neskrýval se s tím, že nepovažuje bratra za stvořeného na revolucionáře.
Alexander psal vědeckou rozpravu. Celé dny seděl shrben nad drobnohledem, studuje jakýsi hmyz.
„Pravý revolucionář nemá ztráceti tolik času nějakým hmyzem!” pomyslil si Vladimír pobouřeně. „Na vsi umírají Naščky v rukách divokých
otců a zatemnělých znachorek; s žebráckou mošnou jdou Darje a jejich
dcery; oblíbenou zábavou dětí v městech je topení psů a koček; řádí
policejní komisař Bogatov; pije a chvástá o pokoře a o mravnosti otec
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Makarij; všichni mlčí a chodí s lhostejnými tvářemi, a tu — hmyz! Komu
je potřebné věděti, má-li ten hmyz srdce a mozek, či nikoliv? Tu třeba
mysliti o stodvaceti milionech lidí a ne o hmyzu.”
Vladimír cítil se velmi osamělým.
Neměl již nikoho, s kým by mohl sdíleti se s myšlenkami, jež v něm
vířily.
Zůstal s ním jen Karel Marx. Nové a stále mocněji strhující pravdy odhaloval před jinochem smělý, chladný myslitel.
Vladimír se velmi zaradoval, dostav jednou v neděli pozvání k profesorovi Ostapovu, kterého měl velmi rád. Mladý učitel, bledé, téměř průsvitné tváře a velkých hnědých očí uvítal ho se srdečnou důvěrností.
Tiskna žákovi ruku, pravil:
„Již dávno měl jsem úmysl pozvati vás k sobě, abych vás odprosil
za žvasty, jimiž obyčejně častuji třídu. Je to arci pro ni velmi stravitelná
věc, ale před vámi, jenž, jak jsem seznal z vašich odpovědí — nejen mnoho četl, ale dovedl i pochopiti, čím jest naše krásná současná doba — cítím se vždy zahanbený.”
Vladimír rozpačitě něco zahuhlal.
„Ne, prosím, neodporujte! Vím přece sám a uvědomuji si své jednání,”
přerušil ho profesor. „Ale co chcete? ,Ráda by šla duše do ráje, ale hříchy
nedovolí!’ Nepatřím k bohatýrům! Bojím se vlastního stínu, což teprve
okresního kurátora nebo gubernátora?! Jsem při všem slabý, velmi slabý
člověk!”
Uvedl hosta do salonu, kde sedělo několik osob, patrně cizích, neboť
Vladimír s nikým z nich nikdy se nesetkal.
Jeden z nich, v studentské uniformě, vypravoval o životě v hlavních
městech.
Obraz, kreslený s výmluvností, s vypravovatelským talentem a s ironií, ještě více Uljanova utvrdil v myšlence o účelnosti existence snílkovské strany „Vůle lidu”.
„Drazí pánové!” zakončil student své vypravování. „Jak víte, byl jsem
vypovězen na Sibiř a řeknu vám, že je tam stokrát lépe než v Petrohradě,
pod ochranným křídlem jeho carské milosti, Alexandra Alexandroviče,
nejjasnějšího pána Všerusi! Tam jest nenávist a očekávání něčeho nového, neuniknutelného. v metropoli egyptské tma a maz; v mozcích —
sedm hubených krav faraónových.”
„Beznadějná situace!” zabručel jeden z hostí.
„Ano i ne!” zvolal student. „Všichni snaží se nemysliti o ničem a přece
tuší, že to tak dlouho nepotrvá. Něco se musí státi!”
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„Ale co?” otázal se Ostapov.
„Nevím! Jedno jest jen jisté, že stále více lidí absolvuje výborně postavenou universitu — vězení! Odtud vycházejí lidé, odhodlaní ke všemu!”
pravil se smíchem. „Nebudou to naši domorostlí Jakobíni s loyálními dušičkami při těch teatrálních bombách, schovaných v záňadří!”
„Aha!” pomyslil si Uljanov a živěji pohnul se v křesle.
Student pohlédl naň podezřívavě.
„Hm!’ zabručel. „Pan profesor zve mladé hosty...”
Ostapov se usmál.
„To je bratr Alexandra Uljanova,” zašeptal a dodal hlasitě: „Vladimír Iljič
jest při svém mládí velmi rozumný člověk.”
„Tak-li tomu, tož dobře,” pravil student „Tedy pokračuji! Pravím vám,
pánové, že viděl jsem se s Michajlovským, s Lepeszyňským i s jinými, kteří zkusili železných mříží i čistého sibiřského vzduchu. Již jinak hovoří, ač
ne tak, jako ti, kteří přivoněli k Marxovi.”
„Jaké jsou proudy?” tázal se kdosi.
„Proud jasný — žádné hovory — jen revoluce, všeobecná, všeruská,
proti všeruskému carovi, jen to!” zvolal student, smělýma očima hledě
na posluchače. „Vše-rus-ká re-vo-lu-ce!”
Nastalo dlouhé mlčení. Nikdo nevěděl, co má říci po tak vážné novině.
A náhle ozval se gymnasista.
Měl bledou tvář, ale ponuré oči patřily tvrdě, hlas neprozrazoval nijakého vzrušení. Ba vyciťoval se v něm chladný výsměch.
„Ti pánové ze svěžího sibiřského vzduchu — ničemu se nenaučili,
nebo neporozuměli Marxovi. Na dně jejich duše jak ovčí ohon chvěje se
tatáž loyálnost, jaká tu vyčítána „Vůli lidu”. A to je pravda! Strana ta má
loyální duší... Všeruská revoluce nemůže se zdařiti, — to je směšný záměr! Mužíci nyní proti církvi nepozdvihnou vzpoury; proti policii a proti
lékařům — to ano, ale vyhubivše tyto pro ně nepřátelské a cizí lidi, přilezou na kolenou ke stupňům trůnu a jako dar složí carovi hlavy policistů
a eskulapů! Revoluce nesmí býti namířena jen proti carovi nýbrž proti
všemu, aby nezůstal kámen na kameni, aby tráva nesměla deset let vyrůsti na bojišti! Takové revoluce nedovede hloupý zatemnělý lid, nýbrž
jediná dobře zorganisovaná, heslem uchvácená třída!”
Všichni s údivem naslouchali mladíku s vyvstalými mongolskými lícními kostmi a s šikmýma očima.
Po dlouhém mlčení cizí student zatleskal a zvolal:
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„Řeknu vám, že o tom malém uslyší celý svět! Zapište si, co jsem vám
nyní řekl. To je — jako že Boha miluji — znamenitý chlapík...”
Od té doby mezi Ostapovem a jeho žákem nastalo tiché dorozumění.
Profesor vykládal historii jen jako pro něho. Zvláště se rozohnil, mluvil-li o dekabristech, jež velebil. Mluvil směle a otevřeně. Rylejev, Testel,
Volkonskij vzbuzovali v něm pravé nadšení. Postřehl však, že Uljanov poslouchá ho s chladnou lhostejností. Ukončil výklad s menším patosem
a vyhledal potom Vladimíra na školní chodbě.
„Co jste si myslil o dekabristech?” otázal se položiv mu ruku na rámě.
„Myslil jsem, že to byli romantikové,” odvětil Uljanov. „Revoluce, kterou začala nejslabší, nenáviděná třída — jest dobrodružství, nic neznačící episoda..!”
Ostapov byl nucen změniti tón svých výkladů.
Syn guberniálního rady pověděl o nich svému otci, jenž udal nepravomyslného učitele kurátorovi. Historik dostal první výstrahu a přísné
napomenutí od ředitele gymnasia, skutečného státního rady a důstojníka několika řádů.
Začaly opět úřední jednotvárné výklady podle drze lživé a arogantně
hloupé knihy slavného ve školství Ilovajského.
Ostapov vykládal jednotvárným hlasem, upřev zrak na černou desku stolu a nepozdvihnuv na žactvo očí. Cítil se malým, ničemným, téměř
podlým. Stud a výčitky svědomí polily ho a žraly.
Ponuře a pohrdavě poslouchal ho Uljanov.
Jednou večer přiběhla pro něho služka od Ostapova, prosíc, aby
ihned ho navštívil v důležité věci.
Mrzutě se oblékl a šel.
Ostapov seděl v rozepjatém županu, neoholený, v rozhalené na prsou košili. Vlasy v nepořádku padaly mu na upocené čelo.
Ztrnulé a žhoucí oči hleděly přímo před sebe bezduchým pohledem.
Profesor ani nepostřehl, že Uljanov vstoupil.
Seděl u stolu. Před ním stála velká láhev vodky a do poloviny naplněná číška a vedle zrcadlo, do něhož upřeně hleděl opilý již Ostapov. Bručel
tiše, tajemně:
„Ha! Opět jsi přiletěl? Nu a což? Nic nového a strašidelnějšího neřekneš! Všecko jsem slyšel... Podal jsi mi zápis, podepsal jsem jej. Slyšíš? podepsal jsem, ty šibeničníku!”
Vycenil zuby a vší silou udeřil rukou do zrcadla. s hlukem a třeskem
padlo na podlahu a za ním spadla láhev, číška i učebnice Ilovajského.
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Prudkou ranou jaksi Ostapov vystřízlivěl, pozdvihl oči a spatřil Uljanova.
„Ah!” táhle zvolal. „Přišel jste, přes to, ž e . . . Ale o tom později! Posaďte
se! Snad wódky...? Takové dobré, silné, anýzové... Takovou měl rád Petr
Veliký... Náš ruský Antichrist...! Petr Velký, tesař Zaardamský, novotář,
ničitel zhnilého Západu... bestie — Petr Velký, car s hrubou holí! Vyrazil
v dýmné chatě okno do Evropy — ostříhal rozcuchaným bojarům vousy
a žádal, aby byli považováni za šviháky... Veselý chlapík. Synka svého pro
jeho lásku k patriarchálnosti svaté Rusi, za příchylnost k černým chatám,
pověrám, k rozcuchaným, zavšiveným bradám — mučil ve vězení a holí
zbil!”
Vladimír nepohnutě seděl, nechápaje, co se stalo s Ostapovem.
„Jsem opilý!” zasmál se hlasitě profesor. „Opilý! Ruský člověk jest
šťastnější než jiní. Má útočiště v bolesti, zoufalství, při výčitkách svědomí... Západní člověk za takových okolností střelí si v leb, vrhne se do řeky,
nebo se na šlích oběsí — a konec! A my — pohroužíme se do Nirvány, —
do vodky — matky! Hahaha! Tak můj mladíku, ani to vás nemine, neboť
máte příliš mnoho v hlavě a v srdci. Avdoťo, dej sem vodku a dvě číšky!
A hni se, jako nejsvižnější grácie, u Baccha!”
Vyděšená služka přinesla novou láhev. Ostapov nalil obě číšky a pozdvihnuv jednu, pravil:
„In vino veritas! Ave amice, morituri te salutant. Bibamus!”
„Nebudu píti!” prudce, s hnusem odpověděl Uljanov.
„Nejsem hoden v tak ušlechtilé společnosti...” začal jízlivým, výsměšným šeptem Ostapov a náhle celý se zhroutil, zbledl, začal se třásti a ohlížeti na všecky strany mumlaje:
„Vidíš? Vidíš? Tam! Tam zase! — Jak jiskřičky... Zapalují se... hasnou
a opět se zapalují...! To oni...! Jdou...! Budou se rouhati... budou proklínati...!”
Vladimír mimovolně pohlédl směrem ruky Ostapova. v polotemných
koutech číhala tma, na stěnách plížily se sotva znatelné stíny, vržené mihavým plamenem lampy a svící na stole hořících.
„Nikoho tu není!” pravil klidným hlasem patře na profesora.
„Nikoho.. ? Zatím.., ale přijdou... Ó, oni nikdy neodpustí a přijdou.. .”
šeptal Ostapov.
Umlk a po chvíli začal mluviti, nehledě na sedícího před ním Uljanova.
„Jidáš zradil Krista, miluje ho, ale ztrativ víru v něho, jako v pravého
Mesiáše... Vzal za jeho hlavu třicet stříbrných, aby ukázal celému světu,
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že za více nestojí, jako obyčejný smrtelník... Ba vrátil stříbrňáky synedriu... A později přišli k němu malí, hbití, zlobní běsové... Počali se smáti,
rváti jej, trýzniti... Oháněl se před nimi, ale oni šeptali: „Jdi na horu, kde
nad srázem stojí suchý strom!” Opakovali mu to po celý den, po celou
noc a ještě po celý den. Šel a usedl pod stromem, patře na žlutou rovinu
a na kalnou, dalekou stuhu Jordánu. Tu vystoupila před něho a ožila tvář
Kristova; zesinavělá, žlučí a octem napojená ústa se pohnula a zašeptala:
„Zrádce, prodal jsi Boha svého...!” z provazu opasku udělal si Jidáš smyčku a oběsil se nad srázem, jako oběť svědomí... Svědomí...!”
Protřel si oči a vypil číšku vodky.
Pohlédl bezduchýma očima po tmavých koutech a šeptal dále:
„Nyní ti běsi ke mně přilétají, ti hbití..., ohníčky blýskající tu a tam...
Po nich vystoupí z mlhy... pět šibenic... a na nich visí... Pestel, Rylejev,
Bestužev, Kachovskij, Muravjev... všichni, kteří chtěli napraviti antichristovské šílenství Petrovo..., Rus spasiti..., osvítiti..., pozdvihnouti... Hledí
na mne strašným zrakem, s nenávistí a křičí nabubřelými ústy: „Zrádce!
Zrádce!” Neboť já jsem se zalekl kurátorem, pokorně vyslechl jsem domluvy a za stříbrňáky mlčím o svátých mučednících... Mlčím jak zbabělec, jako zrádce... Ó — ó! Již jdou... jdou...! Vidíš?”
Stěží Uljanov uklidnil profesora, pomohl mu převléknouti se a vyvedl
ho z domu. Dlouho chodili mlčíce a když Ostapov úplně vystřízlivěl, šli
k Uljanovovým.
Vladimír pošeptal matce, co se stalo a svěřil Ostapova její péči. Ostapov ztrávil noc v pokoji s mladými Uljanovy a druhý den napsala Marja
Alexandrovna list rodině profesorově, radíc, aby někdo přijel a postaral
se o churavého.
Za dva dny nato objevila se v bytě profesora Ostapova — Helena, sestra jeho, dívka šestnáctiletá. Za měsíc přijel otec — starý vojenský lékař.
Profesor se zvolna uzdravoval a nabýval duševní rovnováhy. Nenabyl
však již nikdy dřívějšího klidu a svobody. Žil jednotvárným, šedým životem učitele, ze dne na den, od stupně k stupni, od řádu k řádu. Netěšilo
ho to a nebudilo žádných vzpomínek. Zlhostejněl ke všemu, jako tolik
jiných za toho smrtelným tichem otráveného panování Alexandra III.,
cara, milujícího klid..., klid hřbitova.
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V.
Před svátky vánočními dostalo se panu Uljanovu nového pojmenování. Stal se ředitelem všech národních škol. Začal svou činnost návštěvou všech učilišť v celém obvodu. Vzal s sebou Vladimíra, využiv jeho
vánočních prázdnin.
Cestu konali poštovními saněmi, zajíždějíce často do nejméně navštěvovaných míst, kde uprostřed lesů ukryty jsou osady bez kostelů,
bez škol, bez lékařů i bez úřadů.
Vladimír pamatoval si z přednášek profesora Ostapova, že celý kazaňský obvod tvořil kdysi mocné, vysoce civilisované carství bulharské,
po němž nezůstalo nic kromě pojmenování řeky Volgy. Do toho kraje
v XIII. století vpadli Tataři, ženouce před sebou nesčetné kmeny, uchvácené mongolskou vlnou, valící se z nitra Asie na západ. Zbytky té hordy uviděl nyní Voloďa; byli to Votjaci, Meščeriakové, Čeremišové, Čuvaši
a Mordvini vedle Tatarů a ruských vesničanů.
Temné mraveniště lidí, různících se vzájemně krajem, jazykem, věrou,
mravy a pověrami a to prvotními, často ponurými a krvavými.
Mezi osadami panovalo nesmiřitelné nepřátelství domorodých různých kmenů.
Rusové pohrdavě hleděli na dávné nájezdce, nazývajíce je „tatarva”
nebo „bělooká čudž”, tito zase spláceli chladnou nenávistí. Jednotlivec
Tatar nebo Votjak nemohl bezpečně projiti ruskou vsi; mužík-Velkorus
neodvážil by se bez soudruhů jeti blízko čuvašské nebo čeremišské vsi.
Spory a bitky povstávaly hned před kostelem po službách božích,
nebo mezi dětmi ve škole.
Uljanov byl svědkem velmi zajímavého a poučného divadla.
Zastavili se v malé vísce, čekajíce na posilnění a na nové koně.
Hoch šel k řece a tu zdaleka spatřil sběh lidí. v malých hloučcích táhli
doprostřed zamrzlé řeky, od vesniček, položených po obou březích řeky.
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Nad srázem stál dav žen a dětí. Ženy pověděly Vladimírovi, že dvě
vesničky, řekou oddělené, vedou dlouho spor o louku na ostrově, proto
rozhodly se rozřešiti věc všeobecnou bitvou.
Začalo se ohyzdnými nadávkami a kletbami, po čemž začali se bíti
malí hoši, po nich — výrostkové; netrvalo to však dlouho, neboť všecku
tu drobotinu smetly davy mladých i starých mužů, vrhnuvše se do víru
bitvy.
Zápasníci se ozbrojili; sevřeli do dlaně kameny a ovinuli pěsti silnými řemeny, jak to činili kdysi gladiátoři. Nejmohutnější muži, od nichž
záviselo rozhodnutí boje, mávali dlouhými a těžkými kyji nebo i ojemi
vozů. Bitka trvala krátce, neboť obyvatelé votjacké vísky ustoupili před
prudkým náporem Tatarů z protějšího břehu. Na sněhu zůstalo několik
raněných a snad i zabitých; krev, jako šarlatové máky, vykvetla na ledě.
Uljanov přemýšlel o tom, jak bylo by možno přivésti všecky ty vzájemně se nenávidějící domorodce, náležející k finské a mongolské rase,
k společnému cíli. Chápal, že bylo to snílkovství, jímž se bezvědomě klamala strana „Vůle lidu”.
„Tu třeba tolik hesel, kolik je kmenů!” zašeptal s jízlivým úsměvem
na mrazem zardělé tváři.
Ve větších vsích působily již nedávno založené obecné školy. Vladimír
se zájmem pozoroval učitele a učitelky.
Jedna část klidně vítala nového ředitele. Ti lidé neměli nic, co by tajili.
Tytéž učebnice, podobně jako na gymnasiu, doporučené církví a úřady,
tentýž ohlupující a oklamávající program.
Ale většina učitelstva, jak to ihned postřehl prohlédavý hoch, neměla
čistého, loyálního svědomí. v rozmluvě se svým nadřízeným byli nedůvěřiví, opatrní, zdrželiví. v jejich očích snadno bylo vyčísti nepřátelství
k představiteli vlády.
Pan Uljanov však toho nepostřehl. Všecko bylo na pohled v pořádku.
Lhostejně vyslechl stížnosti do bídných platů, do nouze, do nechuti obyvatelstva ke škole, ba i do nepřátelství k učení a k učitelstvu; netýkalo se
to jeho působnosti, o tom musili uvažovati ústřední úřady. On byl odpověden jen za to, aby se vše konalo podle předpisů.
Odjížděl uspokojený a klidný, nepodezřívaje ani, že v kufrech učitelů
ležely pečlivě zamaskované brožury spisovatelů ze strany „Vůle lidu”, kteří směleji než úřední „učenci”, vykládali historii svaté Rusi.
Mladý Uljanov s těžkým srdcem vracel se domů
Chápal, že lid není jednolitý, že je rozdělen na nepřátelské štěpy, že
holduje místnímu patriotismu a nezná společných snah a zásad.
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Viděl bezednou propast mezi vsí a městem, mezi mužíky a inteligencí, jíž sedláci nerozuměli a již nemilovali, neboť byla pro ně bud zosobněním vlády, nebo něčím ďábelským se vší její vědou, učením a cizími
mravy.
„Jen Džengis-chan, nebo jiný velký nájezdník mohl si s nimi dáti
rady!” pomyslil si Vladimír. „Krvavou rukou hnal je s sebou k podmanění
světa, veda je k cíli, jejž si vytkl. Od té doby se nic nezměnilo, proto i nyní
bylo by třeba nového chána nebo našeho smělého, brutálního Antikrista
— jako byl Petr Velký, novotář s hrubým kyjem v silné dlani!”
O svých dojmech obšírně vykládal hoch v domě Ostapova.
Tam ho všichni měli rádi a jmenovali ho mazlivě — Vola.
Po prvé uslyšel to jméno z úst drobné zlatovlasé Heleny a sám nevěda proč, zarděl se po uši.
Starý doktor Ostapov s údivem poslouchal vypravování vážného
Voly, hovořícího jako dospělý člověk s urovnanými pojmy.
Logika jasná bez nadsázky a vznětů mysli; prostá a silná dialektika
překvapovaly starého lékaře. Nejednou, uvažuje o tom, formuloval své
dojmy takto:
„Ani moje pokolení, ani vrstevníci synovi neměli tak přísných, smělých myšlenek. Ha! v život vstupuje mladá generace, nijak nám podobná.
Snad ona dovede zbudovati nejen lesklé paláce na hliněných základech,
nýbrž opravdu cosi velkého, věčného vybudovati, na příklad pyramidu
ruského Cheopsa!”
Starý doktor celé hodiny hovoříval s Vladimírem. Hochovi bylo to milejší, než poslouchati lhostejný, beznadějný, pochybností plný hlas profesorův.
Jednou, když Vladimír s hlubokým přesvědčením tvrdil o možnosti
změny názoru na zákon a na mravnost, prohodil mladý Ostapov trpká
bezmocná slova:
„Nic z toho nebude! Rus odsouzena je k záhubě.. . ! ”
Všichni ucítili chlad těch beznadějných, pokořujících myšlenek.
Jen Uljanov bystře pohlédl na profesora a ihned odpověděl:
„Rus má 120 nebo 150 milionů lidí a na celé zeměkouli bydlí asi dvě
miliardy cítících a trpících stejně. Ať zhyne Rus, aby zvítězila pravda —
všelidská.”
„Ne, opravdu, toho již příliš!” zvolal lékař.
„Nemůžeme postaviti čistě ruskou pravdu,” odvětil Vladimír. „Nemá
ani cíle, ani prostředků.”
„A všelidská pravda?”
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„O té budou všichni společně pracovati: my, Angličané, Negři, Indové. Společně půjde to lépe a rychleji!”
„Jaká to pravda?” otázal se profesor.
„Nevím ještě, ale cítím ji.., tu... tu..
Při těch slovech dotkl se Vladimír prstem svého
čela.
V koutku tiše seděla Helena, schýlená nad ruční prací.
Při posledních slovech Vladimírových pozdvihla k němu oči. Když
ukázal na čelo, přivřela oči a tiše povzdychla.
Po odchodu otcově a bratrově, nepozdvihnuvši se od vyšívání, otázala se:
„Volo, jste přesvědčen, že pravda sídlí jen v mozku?”„Ano,” odpověděl.
„Jen v mozku.”
„Já soudím jinak!” odpověděla, vrtíc jasnou hlavičkou. „Velké ideje jen
tehdy mohou míti moc nad lidmi, mění-li se v city. To značí, že ve věcech
tvoření, utvrzování a přijímání pravdy musí působiti srdce...”„Ne! Jakmile
srdce přichází v úvahu, začínají kompromisy — těch nestrpím a neuznávám!” zvolal prudce.
„Což, Volo, nikdy nepůjdete za hlasem srdce?” „Ne, nikdy! Srdce jest
nepřítelem rozumu.” Helena vzdychla a umlkla, ještě níže sklonivši se nad
stolem.
„Leno, proč jste vzdychla?” otázal se Vladimír. Dlouho neodpovídala. Vladimír trpělivě čekal, patře, jak světlo lampy klade se zlatými pruhy
na hladce učesané vlasy a hladí dlouhé, silné vrkoče dívčiny.
„Je mi smutno!” zašeptala.
Uljanov mlčel.
„Smutno mi jest,” opakovala a náhle pozdvihla k němu velké, modré
oči, plné žhavých záblesků. „Vola není dobrý!”
Vladimír se neozýval.
„Což Vola nic v životě nemiluje?”
Rozmysliv se, odvětil.
„Přeji dobra a pravdy všem lidem celého světa.. „To značí, že milujete..
?”
„Ne! k tomu stačí rozum,” pravil klidně.
Po chvíli Helena, nespouštějíc s jeho očí divného, tklivého pohledu,
zašeptala:
„A Vola nikoho... nemiluje?”
Chtěl odpověděti, ale náhle plný rozpaků a s živým ruměncem na tváři začal prohlížeti ilustrované vydání Puškina, ležící na stole.
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„Na příklad.., zdali Vola miluje mne? ”ozval se tichý její šepot.
Uljanov se zachvěl a zaťal zuby.
„Neboť já... Volu miluji jako otce, jako miluji matku.., ó nikoliv! Miluji
více.., tak jako Boha!”
Přes zaťaté zuby odpověděl:
„Málo přesvědčivé přirovnání! Leno! Není Boha! To jest zastaralá idea,
náhodou zůstavší v oběhu.”
Nepozdvihl však na ni očí, bál se pohleděti do jejích očí, plných měkké záře.
„Pro mne Bůh jest! Miluji Ho a kromě Něho... miluji Volu!” zašeptala.
„Leno!” vyrazil ztlumeným hlasem, jenž zněl jako volání o pomoc.
Neviděl, ale domyslil si, že vztahuje k němu drobnou ručku s dolíčky
nad každým prstíčkem.
Uchopil ji, přitáhl téměř brutálně Lenu, ucítil na své hrudi tlukoucí
srdce Leny, přivinul ji k sobě a mhouře své tmavé, šikmé oči, vpil se ústy
v její studené, třesoucí se rty.
„Tvoje, tvoje pro celý život, do posledního dechu!” zašeptala v nadšení.
„Pro celý život!” opakoval a náhle jakýsi chlad vkradl se do prsou mladíkových.
Nevěděl, ucítil-li klam v těch vroucích slovech, nebo dotkla-li se ho
zlá předtucha.
Helena, jako pravá žena, tvořila již plán celého jejich života.
„Vola absolvuje universitu a bude advokátem, bude obhajovati jen
nejnešťastnější, nejvíce ukřivděné jako na příklad Darju, která musila jíti
do světa; já vystuduji medicínu a budu léčiti nejchudší a opuštěné.”
Další rozmluvu přerušil profesor Ostapov. Zastavil se na prahu a zvolal:
„Pojďte, přátelé, k večeři!”
Po této rozmluvě s Lenou hleděl Uljanov každou volnou chvíli ztráviti
u Ostapových. I Marxe opustil. v té době první lásky zdál se mu býti příliš
chladným a bezohledným.
Marja Alexandrovna domýšlela se pravdy a byla spokojena s obratem
věcí.
„Velmi řádná a milá dívka!” svěřila se muži. „Z dobré rodiny, vážná,
čestná. Snad Bůh dá, že to dojde k uskutečnění. Měla bych z toho radost!
„Máš pravdu,” souhlasil pan Uljanov. „Otec-generál, — nejlepší lékař
v městě. To je — partie!”
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„Nejdůležitější je to, že je to dívka velmi cenná, rozumná a dobrého
srdce.”
„No, chválabohu!” zvolal pan Uljanov, mna si ruce.
Nikdo nevěděl, že Vladimír prožíval v té době muka pochybností.
Cítil, že zrazuje cosi, co je důležitější než jeho osobní život. Připomněl
si opilého Ostapova, blábolícího o Jidášových výčitkách svědomí. Nyní
rozuměl Jidášovi.,. Chápal, že ještě podvědomá, nepostřežitelná zrada
spojena jest s Lenou.
„A což kdyby tak bylo jako s bruslemi a s latinou? Zanechati Leny
a věnovati se zase Marxovi, svým poznámkám a knihám?”
Nemohl však sebe přemoci a šel k Ostapovům mučednickým zrakem
patře v modré oči Leniny, usmíval se na záblesky na jejích zlatých vrkočích a cítil příjemné chvění roznícení, kdy svrašťujíc obočí, pozorně naslouchala jeho řeči.
Byl mlád, nemohl porozuměti, že jakmile ho napadlo srovnání citu
k té sladké dívce s bruslemi, odvádějícími ho od práce,— znamenalo to,
že nemiloval jí pro celý život, do posledního dechu.
Nevěděl toho a bojoval s první láskou, jež ho uchvacovala. Bojoval...
Poddával se jejímu sladkému kouzlu a střásal se sebe její čaromoc, aby
v slabé chvíli opět po ní vztáhl ruce. Vyciťoval to, co prožívali světci při pokušení, svádějícím je s božích cest. Poddávali se pokušení, již dotýkali se
žíznivými rty čarovné, otravné číše a zase ji odmítali, aby trvali v mukách,
až opět klesali a snili o novém, krásném, vábném zjevu, plném pokušení. Pohrdali sebou, vzpírali se proti slabosti ducha, mučili se a — vítězili
ve jménu božím, kráčejíce cestou, pokrytou ostrými kameny a hložím.
„Ve jménu kterého boha mám bojovati?” otázal se Vladimír sám sebe.
„Kdo žádá ode mne té oběti?”
A odpověď odnikud, — jen kdesi v labyrintu mozku plazí se jako
rychlý had, divná, zneklidňující myšlenka, jako mocný rozkaz:
„Musíš býti sám, volný životních starostí, ničím nespoutaný! Věnuj
všecky síly, celou moc rozumu, celý žár nikoho nemilujícího srdce...”
„Komu, čemu mám to věnovati?” šeptal cítě chvění jím probíhající.
Opět — mlčení. Nový zápas, pochybnosti, výčitky svědomí, slabost,
modré oči Leniny, zlaté vlasy a — muka, muka nad síly..!
Alexander Uljanov, dokončiv práci o hmyzu a odloučiv se od mikroskopu, zval k sobě kolegy a známé. v pokoji jeho bylo skoro denně rušno;
pokoj pln byl dýmu a hlasů diskutující mládeže.
Při příchodu starého Uljanova, nevýslovně hrdého na to, že nedávno
dostal kříž sv. Vladimíra, s čímž je spojeno dědičné šlechtictví, mladí uml-
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kli ihned a navázali všední, nevýznamný hovor. Ale k uším otcovým došla
přece z dřívějšího hovoru jednotlivá slova. Byla to slova strašná: revoluce,
vůle lidu, bohatýrský čin Želabovův...
Pan Uljanov činil trpké výčitky synovi, pravě, že ta „banda bezbožníků” přivede celou rodinu ke zkáze.
Ale doslechy o schůzích v domě státního rady a rytíře řádu sv. Vladimíra dostaly se konečně k uším policmajstrovým.
Policmajster pozval k sobě pana Uljanova a přátelsky upozornil jej, že
pilně sleduje jeho dům a zvláště
Alexandra Iljiče, jak se vyslovil, — mladíka neobyčejné geniálnosti
vědecké, ale, bohužel, zamořeného zločinnými sny masonů a revolucionářů ze strany vrahů svátého cara, Alexandra Osvoboditele.
Starý Uljanov tak se na syna rozhorlil a tak se rozčilil, že omdlel. Dva
týdny těžce stonal, léčen jsa doktorem Ostapovem.
Alexander přestěhoval se se svými schůzemi do jakéhosi spikleneckého lokálu. Doma nastal klid a mír.
Alexander věda, že otec rád hraje v šachy, často s ním hrával a starý
již nezačínal hovoru o nepřípustném pro syna rytíře vysokého řádu a tak
nebezpečném jednání.
Neměl již žádného podezření.
Vladimír byl téhož názoru.
Brzy jej však změnil, neboť jednou, vrátiv se domů, postřehl z pod podušky bratrova lůžka okraj jakési knihy. Vzal ji do ruky a velmi se podivil.
Kniha byla velmi těžká. Využiv bratrovy nepřítomnosti, bedlivě ji prohlédl. Kus železa, uprostřed vyhloubený, měl zevní vzhled knihy.
Strašná myšlenka bleskla hlavou hochovou. Zdálo se, že všecko pochopil.
„Sášo, jsi neopatrný!” pravil, když se bratr vrátil domů. „Takové věci
třeba pečlivě ukrýti.”
Bratr, plný rozpaků, nic neodpověděl.
„Tak tedy!” pomyslil si Vladimír. „Přece ti broučci nepřekáželi Sášovi
státi se revolucionářem, ale mně Lena zabírá mnoho času a zavádí myšlenky mé na měšťácké, sobecké cesty. Nutno tomu učiniti konec!”
Nemohl však...
Různé myšlenky, spojené s objevem v bratrově pokoji, mučily jej. Kolísal a zápasil sám se sebou. Stál na rozcestí a dlouho nenacházel východiska.
Pobledl a hrozně zhubl. Mlčel však a se zoufalou urputností zatínal
rty. Bylo mu jako člověku, jenž po prvé podpisuje rozsudek smrti.
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To trvalo po celé léto.
Na podzim r. 1886 zemřel náhle otec.
Byla to těžká doba. Tehdy ještě více zamiloval se do Leny. Ta jediná
dovedla utěšiti utrápenou matku a ukojiti její bolest a stesk. Paní Uljanovová nikdy si nevážila muže, ale tesknila po něm, proživši s ním tolik
let a sdílejíc s ním dobré i zlé. Marja Alexandrovna milovala muže láskou
matky. Věděla, že ten nerozumný, bezvolný, otrocký polo-Kalmuk astrachanský přešel svou životní dráhu jen zásluhou její, neboť ona budila
v něm lidskou hodnost a dodávala významu a obsahu jeho práci.
Dcery Marje Alexandrovny, smělé a inteligentní, milovaly Lenu a otevřeně nazývaly ji švagrovou.
Vladimír již nedělal si nijakých plánů a zřekl se svých snů. Ze dne
na den očekával nové rány, jež musily na rodinu dopadnouti a změniti
a snad i zbořiti všecko. On jediný věděl o tom lépe, než ten, jímž zdrcující
rána měla býti způsobena. Neměl klamu a naděje.
V březnu následujícího roku, když Vladimír byl již v oktávě, roznesla
se po městě zpráva, že ve výročí smrti Alexandra II. z ruky Želabova byl
objeven chystaný atentát na život vládnoucího cara.
Mezi zatčenými spiklenci byl Alexander Iljič Uljanov a mezi podezřelými — jeho sestra Anna.
Zoufalá a až k zemi přibitá ohromným neštěstím rozhodla se Marja
Alexandrovna jeti do Petrohradu. Děti nemohly ji pustiti samotou. Proto obrátily se k starým, dobrým známým, ale nikdo nechtěl se vystaviti
nepříjemnostem s úřady a projeviti přátelství s rodinou zločince, jenž
pozdvihl ruku na cara. Někteří ani nepřijali mladých Uljanovových. Starý
přítel otcův Šilov vyhýbal se setkání s nimi a již nikdy nepřišel na partii
šachů.
„Inteligentní společnost úplně zpodlela!” pravil Vladimír a pohrdlivě
si odplivl, když se sestrou vracel se od dřívějších přátel, kteří jich nechtěli
ani vpustiti do bytu.
S Marjí Alexandrovnou vydala se na dalekou cestu Lena Ostapova
pod záminkou, že se chce informovati o vstupu na medicínu.
Nešťastná matka nemohla nijak synovi pomoci. Car Alexander, „milující mír”, dovedl mstíti se na nepřátelích pomazance božího.
Matčina prosba o změnu trestu smrti v doživotní žalář byla zamítnuta.
Na ponurém dvorku pevnosti Schlüsselburgu, jež viděla od času Petra Velkého nepřetržitý řetěz ukrutenství, páchaných na nepřátelích despotismu, byl Alexander Uljanov oběšen.
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Marja Alexandrovna vrátila se domů.
Zdála se býti na pohled úplně klidná, jen náhle zesivěla, oči její přihasly a hlava se jí chvěla, jako by tím vyhublým, vyčerpaným tělem zmítalo nikdy neustávající třesení.
Helena Ostapova druhý den po návratu z Petrohradu pozvala k sobě
Vladimíra.
Uljanov postřehl velkou změnu v milované dívce.
Nebyla to již zářící, klidná Lena.
Padl na ni jakýsi stín. Modré oči nabyly chladného klidu, svěží, vřelé
rty byly silně sevřeny, zmizel ruměnec, hlas nabyl tvrdého zvuku kovu.
Uvítala ho bez dávného výbuchu radosti a šťastného smíchu.
Dlouho mlčela, zahleděvši se do vyhublé, přísné tváře Vladimírovy.
„Dobře..!” řekla.
Pozdvihl k ní udivený zrak.
„Přetrpěl jsi a již jsi nalezl ústí pro svůj smutek a hněv,” zašeptala.
Mlčel.
„Vím, že není kdy mysliti na sebe, na mne, na lásku, na šťastný život..,
vím... Nastal čas pomsty za Alexandrovu smrt.”
„Oh, ano!” vydralo se z úst Vladimírovi.
„Bylo mi vypravováno o soudu se spiklenci... Bylo jich několik... Ti, kteří celou věc zosnovali, svedli všecko na Alexandra a jeho druhy... Vyděšená a zdemoralisovaná strana se ukryla, rozpadla... Zbabělci! Ničemníci..!”
Uljanov zachmuřil obočí a mlčel.
„Nutno ukázati vládě, že protest neuhasí! Nové bomby musí býti vrženy! Třeba udržeti hněv národa! Nepochybuji, že i ty jsi o tom přemýšlel
a že jsi se rozhodl jíti v šlépějích bratrových. Volo, odpověz!”
Vladimír ještě níže sklopil hlavu a mlčel.
„Mluv!” šeptala vášnivě. „Tvé sestry přisahaly, že budou nepřáteli rodu
Romanovů a ty mlčíš? Bojíš se?” otázala se.
Uljanov pozdvihl hlavu.
Přísná, urputná tvář jeho byla klidná. Černé oči hleděly chladně.
„Nebojím se!” odvětil suchým, chraptivým hlasem.
„Na čem jsi se rozhodl?”
Opřel hlavu o ruce a nehledě na Lenu, mluvil, jako by se sám před sebou zpovídal.
„Věděl jsem dávno, že bratr má v úmyslu provésti atentát. Našel jsem
u něho část pekelného stroje... Děsilo mne to.... Ani chvíli jsem nepochyboval, že se to skončí bratrovou smrtí... Kdyby se atentát nepodařil,
dal by ho pověsiti Alexander III.; kdyby se zdařil — učinil by to nástupce
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jeho… Jiného východiska nebylo, nemohlo býti! Měl jsem možnost vyvarovati neštěstí, uprositi bratra, pověděti všecko matce... Neučinil jsem
toho... Jen já vím, jaká muka jsem přežil! Dovolil jsem Alexandrovi, aby
odjel s bombami.. na smrt. Nemohl jsem jednati jinak! Člověk musí žíti
pro ideu, pro cíl, zapomínaje na sebe... Zadržován býti nesmí!”
Ustal a hleděl ztrnule před sebe.
„A teď? Co počneš? Budeš mlčeti? Trpěti?” otázala se Lena a dotkla se
rukou Vladimírova čela.
Pohlédl na ni přimhouřenýma očima a řekl, zdůrazňuje každé slovo:
„Já druhé bomby nevrhnu! To je hra na bohatýrstvo. Hloupá, bídná
hra! Bezúčelné prolévání krve. Přisahám, že se Romanovcům pomstím,
ale ještě nepřišla vhodná doba... Ale přijde brzy... Potom poteče krev!
Moře krve!”
„A nepřijde-li ta doba?”
„Přijde... Já její příchod uspíším!” odpověděl, udeřiv pěstí na stůl.
Lena pohlédla naň s úžasem.
Myslila, že mladík hází prázdné, zvučné fráse, aby oklamal ji i sebe,
aby omluvil svou zbabělost a nečinnost. Náhle postřehla jeho ostrý pohled, namířený k sobě. Stal se v té chvíli podobným dravému ptáku. Pálil
ji a dosahoval do nejtajnějších zákoutí jejího mozku.
Vycítila, že vidí všecko, že rozumí každému záchvěvu její mysli.
Sklopil oči a řekl:
„Nebojím se ničeho a nechci nikoho oklamati! Srdce přikazuje, abych
hodil bombu ihned, bez otálení ale rozum velí, že dozraje chvíle pomsty
tehdy, až se bude účtovati za celé věky a kdy narýsován bude plán pro
věky nové, budoucí. Já to vykonám, Leno!”
Velká síla a žhoucí vznět zazvučely hrozně v dušeném hlase Vladimírově.
Na chvíli poddala se Lena tomuto dojmu, ale jen na jednu chvíli.
Ihned dostavily se pochybnosti a bolestné podezření z neupřímnosti ze
snahy obrátiti její pozornost jinam.
Mlčela, s výčitkou hledíc na Uljanova.
Ten znova vpil se v ní ostrým pohledem šikmých očí a bledý úsměv
přelétl přes jeho rty.
Vstal. Na tváří objevilo se váhání,
Syčivým, skoro zlým hlasem pravil:
„Mohl bych nyní odejíti, Leno, beze slova. Vím, co si o mně myslíš. Nebudu se omlouvati. Jednám tak, jak chci! Řeknu jen, že jsi jedinou bytostí,
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již jsem miloval — a poslední. Vrátím se k tobě, až se splní to, o čem jsem
tu před chvílí mluvil!”
Sevřela silně ruce a zašeptala:
„Já nikdy tebe nezapomenu...”
Čekala, že se k ní přiblíží, jak to činíval a že ji mlčky k sobě přivine.
Vladimír tak neučinil. Objal ji ještě jednou záhadným, nepochopitelným pohledem a pomyslil si mrzutě a pohrdavě:
„Neuvěřila! Považuje mne za zbabělce!”
Ihned stala se mu cizí, nepotřebnou; ještě chvíle, ještě slovo a —
mohla by se mu zdáti nepřítelem, k němuž by nenašel jiného citu než
nenávisti.
Neohlédnuv se již, odešel.
Ani netrpěl tímto rozloučením a netesknil za Lenou.
Z gymnasia vracel se domů, celý čas prodlíval s matkou, pilně se učil
a četl.
Stal se ještě zamlklejším a uzavřenějším.
Matka ptala se po příčině přerušení styků s Ostapovými.
Selhal, řka, že mu bylo dáno na srozuměnou, aby nevystavoval rodinu doktora Ostapova nepříjemnostem pro blízké styky s rodinou útočníkovou.
„Ať profesor Ostapov v klidu dostane jen řád, o nějž mu tak běží!” dodal se smíchem.
Zůstav ve svém pokoji, pomyslil si, že se přece dopustil ničemnosti,
neboť snížil v očích matčiných starého přítele, zlatovlasou Lenu a ke všemu lhostejného profesora.
„Eh!” mávl pohrdlivě rukou. „Všecko jest dobré, co nejrychleji a nejpříměji vede k cíli! Nyní aspoň budu míti pokoj.”
Velmi rychle na všecko zapomněl. Učil se vášnivě, připravuje se k maturitě. Zkoušky zdařily se znamenitě.
Vladimír Uljanov byl vyznamenán zlatou medailí. Vstoupil na universitu v Kázáni, dav se zapsati na právnickou fakultu.
Na prázdniny jel s matkou a se sestrou k tetě a když se na podzim
vrátil, dověděl se od kolegů, že doktor Ostapov s dcerou odjeli do Petrohradu, profesor pak Ostapov byl jmenován ředitelem gymnasia v Ufě.
Vladimír vzdychl.
Stále bdělý, sama sebe kontrolující, zjistil, že nebyl to povzdech smutku, nýbrž spíše úlevy, uvědomění svobody a to svobody úplné, ničím nespoutané.
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To, co jsem ztratil, bylo drahé, to, co jsem získal, — jest velké, jako
nejnádhernější poklad.
„Volnost!” zašeptal sám k sobě.
Cítil se mocným...
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VI.
Život na universitě v Kazani byl mnohem bujnější než v hlavních
městech, pod stálým, ani chvíli neustávajícím dozorem četníků a politické policie, k níž tajně náleželi někteří studenti i profesoři.
V Kazani kromě karierovičů, jichž byla převážná většina, byly četné
kroužky studentů, snících o změně poměrů v Rusi. Všecky však byly řízeny „Vůlí lidu”, to jest sociálními revolucionáři.
Vladimír Uljanov ihned byl vtažen do těch kroužků a účastnil se jejich
konspiračních schůzí, ba podjal se i psaní brožur a letáků pro lid. Ale
práce jeho byly s rozhorlením zamítnuty. Neodpovídaly názorům vůdců
a byly uznány za kacířské, za zradu ideálů strany.
Uljanov odstoupil z řady revolučních kolegů a skryl se, čekaje na příležitost k útoku na celou stranu „Vůle lidu”, kterou důkladně poznal.
Nečekal dlouho. v Moskvě i v Petrohradě pro brutálnost policie vyhlásili studenti stávku a přestali choditi do vysokých učilišť.
Kazaňská universita následovala jejich příkladu.
Na schůzi, konané v aktové síni, vystoupil vůdce sociálních revolucionářů dlouhou řečí, žádaje ostrého protestu proti panujícímu systému
a manifestace pro svolání konstituanty.
Po řečníkovi objevil se na katedře nevysoký, ramenatý student s význačnou mongolskou tváří.
Po síni šeptalo se:
„To je bratr pověšeného Alexandra Uljanova…“
Vladimír to slyšel a hleděl na shromáždění zlýma, přimhouřenýma
očima.
„Kolegové!” zvolal. „Řeč má bude krátká. Řeknu vám, že jste stádem
beranů, vedeným kozly..!”
Šumot údivu a hněvivé bručení proběhlo davem studentů.
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„Pryč s nim! Pryč!” zvolalo několik hlasů.
„Slyšme! Slyšme!” křičeli jiní studenti.
„Vaši vůdcové sní o tom, aby car a jeho vláda poslechli hloupého volání po konstituantě. Chtějí k tomu vládní moc donutiti skomlením nebo
osobním terorem. Kolegové, to je cesta hodná hlupců...”
„Pryč! Pryč!” ozvaly se bouřlivé výkřiky.
... „hodná hlupců! Pamatujte si to dobře!” pokračoval Uljanov. „Car je
pomazaným Páně a za takového se považuje.. .”
„Výborně, kolego Uljanove! Výborně!” zařvala část „pravomyslných”
studentů.
„Nejmenovat! Máme mezi sebou vyzvědače!” ozvaly se varovné hlasy.
„Car, pomazaný Páně, soudí, že vláda jeho není z tohoto světa, nýbrž
boží. v tom přesvědčení jest vychován, proto má jiný směr myšlení než
my. On nezná měšťácké mravnosti a zbabělosti. Ó, carové jsou odvážní!
Snadno přetínají život poddaných a rádi dávají svůj! Terorem jich zastrašiti nelze a což teprve hloupými, bezmocnými protesty studentů i směšnými, bezvolnými formulkami „Vůle lidu” o konstituantě! Proč nežádají
sociální revolucionáři raději přídělu půdy na měsíci?!”
„Výborně! Ale řeže to do těch Jakobínů!” rozléhaly se veselé výkřiky.
„Pryč! Pryč s provokatérem! Ruší stávku!” volali hrozíce pěstmi zapeklití lidovci.
„Necháte mne skončiti, či ne?” zvolal chraptivě Uljanov. „Bojíte se
pravdy?”
„Ať mluví! Ať mluví!” podporovali Uljanova.
V síni nastalo hrozivé ticho.
„Konstituanta značila by odstranění carských lokajů od trůnu. Jsouce krmeni a štědře placeni nebudou chtíti opustiti teplý koutek. Hoho, ti
nejsou tak hloupí, moji drazí! Kdo tedy vyslechne ničím nepodepřené žádosti našich jakobínů v úředních čapkách a s dušemi rovněž lokajů, snad
trochu pobouřených a snících o teplém koutku při tučném carském pirogu. Kdo?” „Zrádce! Pomlouvači Vládní agent!” volala rozvzteklená strana
„Vůle lidu”.
„Chlapík! Ten je sází na kůl!” smáli se vládní a neutrálové.
Ale všickni poslouchali dále, neboť smělý řečník pozdvihl ruku a očima hrozil.
„Tou cestou to nepůjde, kolegové! Chcete protestovati? Dobrá! Jdu
s vámi, ale pojďme do kasáren, k vojákům, — mužickým synům, do vsi,
sebeřme síly a se zbraní v ruce ukažme, že dovedeme žádati a že dovedeme padnouti za vykonání své vůle. Pojďme, ale hned, bez otálení,
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neboť za hodinu nás vyzvědači vylapají, „pravomyslní” a neutrálové jim
pomohou, ale strana „Vůle lidu” schová se do keřů, zůstavivši někoho
k sežrání, neboť vůdci jsou potřebni pro psaní letáků se žvásty a s pohádkami pro děti!”
Rozpoutala se pravá bouře, — křik, urážky, nadávky.
„Pryč s provokatérem! Vyhoďte za dveře pomlouvače! Jakým právem
mluví tu takovým tónem? Ruší schůzi! Zrádce!”
Schůze byla skutečně přerušena, poněvadž mezi studenty rozplamenil se spor, ba i bitka.
Uljanov stál na katedře a vážně, pohrdlivě poslouchal. Když se hluk
na chvíli utišil, pravil jízlivým tónem: „Zdá se mi, že jsem na schůzi ruské
konstituanty, neboť jen takovou může ve skutečnosti býti... Ale já ji rozeženu do čtyř stran!”
Klidně opustil řečniště. Hledě tvrdým zrakem, šel mezi rozstupujícími
se před ním studenty, metajícími naň kletby a opustil síň.
Vyšel na chodbu, kde čekali naň kolegové Zegrzda a Ladigin.
Uljanov na ně pohlédl a zašeptal:
„Nyní utíkáme, neboť ti tam se vzpamatují a budou chtět mne zbíti!”
Běželi plným cvalem. Vladimír uhodl. Studenti vybíhali houfně ze síně
a honili prchající.
V té chvíli objevila se policie a pedelové. Začalo zatýkání. Mezi zadrženými studenty byl i Vladimír Uljanov.
Universitní sbor, konferující spolu s úřady administrativními, dlouho
uvažoval, má-li býti Uljanov předán soudu, nebo má-li býti jinak potrestán? Konečně bylo rozhodnuto, že bude vyloučen z university a vypovězen do Kokuškina pod policejní dozor. Všickni souhlasně uznali, že výborně zesměšnil stranu „Vůle lidu” a překazil její záměr vyvolati studentské rozruchy.
„Toho studenta přijal bych ihned za dobrý plat k tajné policii!” poznamenal četnický plukovník.
„Ten nepůjde!” zabručel rektor university.
„Vím to!” usmál se plukovník. „Ostatně nebyl bych jist s takovým
agentem; mohl by hráti dvojakou úlohu. Již se staly takové případy!”
Týž den odjížděl Uljanov ve společnosti vousatého četnického strážmistra z města.
Cestou přemýšlel o tom, že kdyby Helena Ostapovna bydlila v Kázáni,
zajisté by po zprávě o jeho řeči na schůzi považovala ho za ničemného
zrádce a provokatéra.
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Při té myšlence se jízlivě usmál a hledě na strážmistra, pravil mu se
smíchem:
„Život je zábavná historie, pane strážmistře!”
„Eh!” odvětil tento mrzutě.. „Není to nic zábavného... Plat malý, — práce mnoho.. .”
„O !” zvolal vesele Uljanov. „Bojím se, že přejdete do strany „Vůle lidu”,
neboť ta brání všech ukřivděných a slíbí vám zvýšení platu!”
„Žertujete, pane studente a mně opravdu není do smíchu. Žena má
za měsíc rodit a přídavku platu není a není!” zabručel strážmistr.
Vladimír cítil se znamenitě. Jakási velká radost splynula na něho.
Všecko kolem pokrývala bílá plachta sněžná, mráz s hodiny na hodinu
přituhoval; jemu pak se zdálo, že přišlo již jaro, to zářivé, nadměrem kypící činorodými, bujnými silami.
Cítil se úplně osvobozen.
Přerval všecko, co ho poutalo s normálním, šerým, měšťáckým životem.
Nyní mohl nastoupiti jinou cestu, již si byl tak určitě vytkl, vyznačuje
na ní každý krok. Osud jeho byl rozhodnut a věřil, že mu jest souzeno
vykořistiti jej úplně, uvésti v čin všecky myšlenky, jež se již po několik let
ukládaly v jeho hlavě a nabývaly forem jak z ocele ulitých.
„Nyní teprve budu se učit! Učit! Učit!”
Nic ho již od učení nemohlo odtrhnouti. Věděl, že se nezaplete v nijaká politická dobrodružství. Přerval tak rozhodně poměr svůj s „Vůlí lidu”,
tak, že nikdo z té strany v celém nadvolžském kraji ani by naň nepohlédl. z druhé strany sledovaly ho zraky policie, četníků a vyzvědačů. Každý
jeho krok, každé hlasitější promluvení bylo by ihned známo úřadům.
Usmál se při tom pomyšlení, jako by mu přinášelo neslýchané, vysněné štěstí.
Ve svém pokojíku v Kokuškinu dal se úporně, téměř šíleně do učení.
Ve dvou letech absolvoval celý obor práv a byl připraven k získání diplomu. Poslal žádost o připuštění ke zkouškám bud v Kazani nebo v Petrohradě, ale žádost jeho byla rozhodně zamítnuta. Tehdy několikrát učinil kroky, aby dostal povolení k odjezdu do ciziny. Ale snaha ta nesetkala
se s úspěchem.
Jen jedno za tu dobu získal. Dověděl se, že vyhnanství jeho potrvá tři
roky. Brzy nato dovoleno mu bylo vrátiti se do Kazaně. Ale do toho města
ho již nic nevábilo; tu byla proň universita uzavřena. Proto rozhodl se, že
se přesídlí do Samary.
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V té době vykonal obrovskou práci. Poznal díla všech sociologů
a zvláště pečlivě a všestranně prostudoval Marxa.
Mladík, hledící kriticky a střízlivě na život, musil přiznati, že v samařském vyhnanství stal se vážným teoretikem marxismu.
Nesnášel teorie, pohrdal jí a s ní zároveň lidmi suché, formalistické
doktríny.
Uklidňoval sám sebe, takto rozumuje:
„Každý lékař jest nejdříve teoretikem. Ale provede-li s více či méně
šťastným výsledkem několik porodů, nebo zařízne-li nešťastného pacienta, stává se praktikem a pomáhá lidstvu v boji s nemocemi. Jistě bude
tak i se mnou. Rád provedu nejednu, ale tisíce vivisekcí, aby byl ze mne
důkladný specialista!”
Někdy pociťoval nepřemožitelnou touhu promluviti k lidu.
K jakému? k té opilé inteligenci, tupé, karbanící a ke všemu lhostejné? — k slepým vyznavačům formulek „Vůle lidu”? k mužíkům?
„Nikoliv!” pomyslil si. „Ten materiál nedá se zpracovati psaným slovem! Tam potřebí je pěsti, kyje, nebo ještě účinnějších nástrojů násilí!”
Zcela náhodně našel třídu poddajnější.
V domě, v němž bydlil, potkával domovníka, vždy opilého a chvílemi v svém vzteku strašného. Tu bil svou ženu a děti, honil psy, hroze jim
koštětem a napadal všecky, kteří se mu namanuli.
„Co se vám stalo, Gregore?” otázal se ho jednou Uljanov, přistoupiv
k domovníkovi.
„Ať to všecko čerti vezmou!” zařval vztekle. „Země málo a i ta půda,
co nám zůstala, nic nerodí! v městě v zimě není žádného výdělku! Nezaměstnaný bratr sedí mi na krku a já ho musím ž i v i t . . . A odkud to bráti?”
Vladimír si hned sedl ten večer ke stolu a napsal dva letáky, — každý
v pěti exemplářích. Jeden byl o zproletarisování sedláků, druhý — o nezaměstnanosti. Schoval je do bedny s bramborami a šel ke Gregorovi.
Dlouho naslouchal jeho stížnostem, vyptával se na život ve vsi i na těžký
osud nezaměstnaného, vypravoval, vysvětloval, radil.
Výsledek byl neočekávaný, rychlý. Oba bratři stali se jeho pomocníky
a opatrně roznášeli letáky po okolních vsích a továrnách.
V druhém roku vyhnanství poznal Vladimír dívku, v tomtéž domě bydlící.
Malá, snědá, černooká a plných rtů, usmívala se naň drze a vábivé.
Od Gregora se dověděl, že zaměstnávala se šitím šatů, ale nepohrdla
jiným, mnohem lehčím výdělkem, přijímajíc u sebe muže.
Uljanov, potkav ji na schodech, otázal se jí:
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„Slečinka se jmenuje Gruša?”
„Odkud to víte?” odpověděla otázkou a dotěrně se zasmála.
„Pověděl mi to gubernátor,” odpověděl žertem.
„Ten ke mně nechodí.. odvětila. „Moji hosté nejsou tací pánové. Snad
i vy ke mně přijdete?”
„Přijdu!” přisvědčil. „A kdy?”
„Třeba dnes večer!” zašeptala.
Přišel. Rozhlédl se po pokojíku. Obyčejné obydlí chudé prostitutky.
Široká postel, stolek, dvě židle, umyvadlo, na stěně dva olejotisky,
představující nahé ženy a několik pornografických fotografií.
Nezvyklý dodatek tvořil šicí stroj a obraz Kristův v koutě s hořící před
ním olejovou lampičkou.
„Ha!” zvolal Uljanov vesele. „A co tu dělá Syn boží? Chudák, nadíval se
na různé pěkné věci, jež se konaly tu na tom loži!”
Dívka, která si již na sobě rozepínala bluzku, náhle zvážněla. Jiskry
mračného hněvu zamihotaly se jí v očích.
„Ať se dívá! Ať!” zasyčela. „Ať ví, že spasil svět, ale ubohých lidí nedovedl vyrvati z bídy! Musí si oni sami pomoci, jak kdo může; jeden s nožem
v ruce a já — na tom l o ž i . . . Ať se dívá!”
Uljanov se zamyslil. Představil si prostitutku, plnou nenávisti a vědomí vlastní bídy ve chvíli, kdy se jí dá do ruky nůž a řekne se jí:
„Jdi a msti se beztrestně!”
To by si zahýřila!
Bezděčně se usmál a soucitně pohleděl na děvče. Sama o tom nevědouc, naučila ho velké věci, — využiti moci nenávisti.
Postřehla jeho úsměv a otázala se podezřívavě: „Proč se směješ?”
Aby neprozradil před ní svých myšlenek, odpověděl :
„Kristus byl k vám nemilosrdný, ale přece hoří před ním lampička.
Tomu jsem se smál...” Pokrčila nedbale rameny a zabručela:
„Ať ví, že i já nosím v srdci dobrotu...!” Pohlédla na hosta a řekla vážně:
„Nu což? Mám se svléci? Eh, když ty jsi takový divný, zvláštní!”
„Pohovoříme si bez svlékání,” odvětil vesele. „Neobávejte se, — zaplatím!”
„Jsi hloupý! Já beru peníze jen za práci!” zvolala. „Nejsem žebráčká,
která s nataženou rukou stojí před c e r k v í . . .”
Uljanov brzy se s Grušou zpřátelil.
Býval u ní jako klient, pravidelně platě, ale tehdy mu důvěrně tykala
a dosti hrubě se k němu chovala. Častěji navštěvoval ji jako známý a soused. Tehdy hostila ho čajem s preclíky, mluvila vážně, upjatě a stydlivě.
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Před jeho návštěvou ustlala lůžko a vynesla umyvadlo do síně. Obracejíc
se k němu, mluvila uctivě: „Vladimír Iljič” a nedovolovala si nijaké důvěrnosti, ba ani ne žertu.
Když vybuchla stávka v továrně Zlokazových, napsal Uljanov leták
o taktice dělníků a o sabotáži; tyto letáky Gruša roznášela, majíc v továrně mnoho známých. Zatkli ji, dodali ji do vyšetřovací vazby, mučili ji hladem, bitím, chtějíce, aby prozradila organisaci, k níž náležela.
Nevyzradila nic a Vladimíra neprozradila.
Odsoudili ji na dva roky vězení.
Uljanov brzy na ni zapomněl. Byla proň malou, maličkou, nepatrnou
zastávkou na jeho cestě, běžící v neznámou dálku, kde jedině on sám viděl svůj cíl, ničím nezamlžený, vždycky jasný.
Připomněl mu dívku podomkův bratr, vrátivší se z vězení, kde navštívil jakéhosi sedláka.
„Gruša vzkázala vás pozdravovat a říci vám, že jí je lhostejno, kde
shnije, — v nemocnici, nebo ve vězení.”
Uljanov pokrčil rameny, jako by chtěl říci:
„Nu, dobře!”
Neměl kdy plniti si hlavu takovými drobnostmi, takovými střípky života.
Obklopen slovníky a knihami pro samouky, studoval v té době cizí
jazyky.
Měl snad mysliti na směšnou prostitutku, zaněcující obětní lampičku
před ikonou, pohlížející na hříšné lože?
Neměl v sobě ani stínu sentimentality. Nebyl schopen porovnávati tu
kleslou dívku k olejové lampičce. Pro něho byla třískou, odseknutou při
rubání lesa života.
Měl by se pozastaviti nad osudem každé třísky, běželo-li mu o les,
o hustý, temný, neproniknutelný bor.. ?
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VII.
Veselost a radostný pocit volnosti neopouštěly Vladimíra Uljanova.
Nic nemohlo ubiti, nebo aspoň zachmuřiti tuto náladu. Zpráva, kterou
dostal o smrti sestry Olgy, o zoufalství a chorobě matčině, přešinuly se
po něm jako chvilkové stíny, mizející beze stopy.
Cítil se jako vůdce na bojišti.
Všecko bylo důkladně probadáno, promyšleno, připraveno. Nepřítel
v pravý čas obklíčený se čtyř stran dostane zdrcující ránu. Vítězství vyciťovalo se tak výrazně, že při myšlence o bitvě jakési rozkošné chvění
pronikalo vůdce.
Netrpělivě očekával konce svého pobytu v Samaře.
Konečně přišel vytoužený den. Uljanov ihned odejel do Petrohradu;
před měsícem podal žádost o připuštění ke zkoušce diplomové na universitě.
Nemaje s nikým v hlavním městě styků, vykonal zkoušku a zapsal se
do advokatury.
Čta o tom příslušný výnos, záhadně se usmál. Připomněl si modré oči
a zlatovlasou hlavičku, schýlenou nad stolem. Mihla se mu hlavou myšlenka:
„Helena bydlí v Petrohradě. Mohl bych k ní jíti a říci jí, že jednu krátkou etapu jsem přešel a že přejdu všecky budoucí, jak jsem si umínil.”
Zkřivil pohrdlivě ústa a zašeptal:
„Proč?”
Vrátil se do Samary, kde se usadila Marja Alexandrovna a začal advokátní kariéru První věc, jež mu byla svěřena, byla obhajoba dělníka,
obžalovaného pro krádež.
Uljanov navštívil svého klienta ve vězení. Malý človíček o neklidně
mihavých očkách, uzřev advokáta, začal při všem svátém přisahati, že
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se ničeho ani nedotkl a že byl obviněn z krádeže z nenávisti, živené proti
němu kupcem.
„Kdysi na schůzi, pane advokáte, jsem řekl, že ten kupec dře nás
z kůže a že pije naši krev. Nyní se na mně pomstil,” tvrdil dělník.
To stačilo mladému obhájci.
U soudu snažil se dokázati, že krádež za jistých okolností nemůže
býti trestána, že dělník mohl tajně vzíti nějakým způsobem část stroje
a zpeněžíti ji, kdyby měl zločinné instinkty s hlediska užívaného práva.
Ale on toho neučinil, dokazuje tak, že uznává zásadu všeobecné morálky; teprve nyní, příčinou nepřátelského k němu uzpůsobení kupcova, byl
postaven na pranýř těžké obžaloby.
Starý, vážný prokurátor, shovívavě se usmívaje, ukazoval na jasné důkazy, svědčící proti obžalovanému.
Uljanov potíral to svými důvody. Prokurátor porážel všecky důkazy
obhájcovy. Malý a všední případ byl projednáván až do večera. Konečně
žalobce i obhájce vyčerpali své důvody a umlkli.
Předseda soudu, rozmrzelý dlouhým jednáním, pravil přísně, obrátiv
se k obžalovanému:
„Obžalovaný! Vám náleží poslední slovo!”
Unavený, hladový a zívající dělník lenivě vstal a zabručel:
„Nevím, proč tu bylo tolik řeči. Ukradl jsem, ukradl, ale co na tom neobyčejného..? Nejsem ani první,…ani poslední...”
Vladimír Uljanov při prohrál. Pohlédnuv na klienta, na prokurátora,
na soudce, vyprskl bezstarostným smíchem.
V soudní síni nastala nezvyklá veselost.
Tento anekdotický výstup mladého advokáta rozhodl o jeho kariéře.
Uljanov prohrál ještě v několika případech, proto zanechal advokátní
praxe.
Poznal, že nemá schopnosti otáčeti se mezi tvrdými paragrafy trestního zákona, neuměl využiti fakt na přesně omezené ploše zákona. Chtěl
spíše přizpůsobiti zákon danému případu, odmítaje často jeho kompetenci v oboru jistých zjevů širšího významu. Dokazoval, že spravedlnost
jest různá pro zvláštní společenské vrstvy. To, co dobré je a spravedlivé
pro úplatného úředníka s universitním vzděláním, toho nelze užíti u zaostalého vesničana, nebo u vždy hladového dělníka. Nejednou mimovolně stával se žalobcem, obhájcem i soudcem v jedné osobě. Taková logika setkávala se s výsměchem a pohrdavým úsměvem kvalifikovaných
soudců.
Při jednom soudním jednání podotkl prokurátor jízlivě:
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„Patrně pan obhájce má úmysl státi se zákonodárcem, neboť zavádí
úplně nové ideje do kodexu!”
„Ano, mám ten úmysl!” ihned odpověděl Uljanov s takovým výrazem
v tváři a takovým tónem, že nikdo nemohl porozuměti, zdali ten neschopný advokátek mluví vážně, nebo zdali se vysmívá.
Zříkaje se právnické kariéry, začal Vladimír studovati nový zákon
o továrnách a prohluboval svoje vědomosti z oboru sociologie. Pracoval na spisku o trzích, o ekonomických vadách lidové strany a začal psáti
velkou rozpravu pod titulem „Přátelé lidu”, označuje v ní výrazně cesty
a účel boje, jejž musila vypověděti sociálně demokratická strana, organisující se teprve na území Rusi, pod vlivem Marxovým a Engelsovým.
Nedokončiv té práce zajel do Petrohradu, hledaje v hlavním městě
lidi stejně s ním smýšlející.
Nenašel však jich. v kroužcích marxistů měla vůdcovství liberální inteligence, hledící na socialismus teoreticky, vidouc v něm historickou
fási hospodářského rozvoje, v němž lidové masy hrály trpnou úlohu.
Lidé nevycházeli za hranice panující ideologie, snili o změnách existujícího zákona i vládního řádu vzhledem k nové, blížící se dějinné fási
v rozvoji společnosti.
Bloudilo se bezmocně, nevidělo se východisko z labyrintu sporů a při
tom uspávána byla touha po činu skromnou prací o rozšíření množství
brožur liberálního „osvětového komitétu”.
Ale hned tak nevinná činnost byla nucena skrýti se do konspiračního
přítmí, neboť přísná carská vláda ji pronásledovala a neúprosně ničila.
Uljanov několikrát setkal se s vedoucími činiteli „osvětového komitétu” a kroužků, šířících uvědomění v dělnické třídě.
Setkání ta skončila prudkou rozlukou.
Uljanov díval se na petrohradské marxisty s tak špatně skrývaným
pohrdáním, že uváděl je v pobouření, ač nejeden z vyznavačů Marxových pod badavým zrakem „továryše” od Volgy přibyvšího, cítil se rozpačitým, utlačeným a tázal se sám sebe:
„Jací jsme to my revolucionáři?”
„Má-li vaše strana za cíl revoluční boj o socialistickou náladu Rusi?”
nadhodil jim Uljanov otázku svým temným, chraptivým hlasem.
„Zajisté!” odpovídali mu marxisté. „Víme, že musí vypuknouti třídní
boj.”
„A zatím zabýváte se rozdáváním ohlupujících brožurek ubohého
osvětového komitétu, řízeného liberální inteligencí, vždy bezvolnou,
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zbabělou, otrávenou do jádra, do poslední buňky měšťáckou ideologii.
Což? My vám v tom nebráníme! Jděte svou cestou k vlastní své zkáze!”
Takové tvrzení všecky urazilo.
„V čí jméně, kterých „my” mluví k nám továryš Uljanov?” voláno se
všech stran.
Vladimír přimhouřil oči a chrlil zlá, syčící slova:
„Mluvím k vám ve jménu těch, kteří začínají již přetrhávati všecky
styky s tak zvanou společností a brzy podají ruce přirozenému nepříteli
buržoasie, s níž on nic společného nemá, míti nebude a míti nechce.”
„Kdo to jest? Kde se najdou takové vrstvy?”
„Brzy se o tom dovíte!” odpověděl Uljanov a již nikdy neobjevil se
ve schůzích sociálně demokratických kroužků petrohradských.
Bouřili proti němu, neboť slyšeli, že nazývá je pohrdlivě „skřivánky
měšťáckého liberalismu”. Byli by však zapomněli na nadvolžského smělého marxistu, kdyby nebylo celé řady děl toho záhadného člověka.
Byly to tak zvané „žluté sešitky”, rozmnožené hektografem, nabývající
stále většího rozhlasu a jež byly neobyčejně hojně čteny.
Psány prostým, či spíše sprosťáckým, smyslným stylem, výborně přizpůsobeným k zdůraznění základní myšlenky, nemohly se řaditi k pracím
literárním nebo vědeckým. Měly na sobě pečeť surovosti a hněvu fanatických církevních otců, měly charakter papežské bully, plné přesvědčení
o své neomylnosti, upoutávaly pozornost smělostí revolučního pojetí.
Autor žlutých sešitků zároveň vysmíval se, sesměšňoval liberály
a „uniformované” socialisty„ vrhal na ně stín podezřívání, strhával s nich
půvab, jímž byli obklopeni v kruzích neosvícených dělníků, kteří nedovedli zdravě posuzovati lidi.
Sociální demokrati jako kdysi lidovci vytušili v Uljanovu silného protivníka, dravého tygra, úskočného, jenž dovede napadnouti z různých
stran, ale vždy nečekaně a plnou silou.
Zatím Vladimír Uljanov cestoval po Rusi, zastavuje se v továrních
městech. Seznamoval se s dělníky, mezi nimiž nejen že sám mluvil, ale
také bedlivě a klidně poslouchal. Když pak odjížděl, opakovali dělníci
slavnostně fráse:
„Neuznáváme státu, společnosti, zákonů, církve a mravnosti, nechceme odnikud pomoci! My jsme mocí a v krvavém boji dobudeme z vlastní
vůle společnými silami volnosti a spravedlnosti podle vlastního pochopení !”
V té době poznal Vladimír dva dosti inteligentní dělníky, — Babuškina a Šaldunova, a s těmi vtáhl do organisace jiné dělníky, psal letáky
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a brožury, rozšiřoval je v střediskách pracujícího proletariátu, zasévaje
první zrna bezohledného boje s celou společností.
V Petrohradě, pracuje v dělnických kroužcích, vykládal sociologii, četl
a komentoval Marxa a slavný „komunistický manifest”, ale ještě více se
vyptával, naslouchal a přemýšlel o probouzející se k činu duši lidí bezdomných, nejistých zítřka, nikým nebráněných a beztrestně vykořisťovaných.
V jednom kroužku zorganisovaných v tovární čtvrti Petrohradu, —
v Ochtě, poznal dělnici z Torntonovy továrny.
Krásná, urostlá dívka plavých vrkočů, bujných ňader a smělých očí,
jmenovala se Nasťa.
Uljanov, tiskna její drobnou, ale tvrdou dlaň, připomněl si Nasťu z Kokuškina, bitou opilým otcem, oklamanou mladým šlechticem a zabitou
vesnickou znachorkou.
„Této Nastě ledakdo neublíží!” pomyslil si, hledě s úsměvem na dělnici. „To je smělá a odvážná žena! Té nedovolí si nikdo do kaše foukat!”
Ten večer mluvil o erfurtském programu. Dělníci napjatě poslouchali a on podle svého zvyku akcentuje slova, opakoval nejdůležitější body
a snažil se vyvolati v posluchačích snahu po projevu vůle a činu.
Necítil se však klidným. Přítomnost krásné Nasti, tryskající mládím, živelní silou a žárem krve, dráždila ho. Bezděčně utkvíval na ní stále častěji
svým zrakem hledal její oči a v nich — odpověď k němé otázce.
Viděl její hrdé, smělé, téměř drzé oči, v nichž vyčetl též ústy nevyslovenou otázku. Vysoká, bujná ňadra prudce se vlnila, švižné, silné tělo
chvílemi se smyslně a líně protahovalo.
Pohledy mířené Uljanovem na krásné děvče zachytil Babuškin. v přestávce při podávání čaje přistoupil k Vladimírovi a zašeptal mu do ucha:
„Nasťa Kozyreva, gramotné děvče a dělnice z naší strany, ale varuji
vás před ní, neboť není úplně jistá...”
„Jaké máte podezření?” otázal se.
„Žádné! Nic zlého nechtěl jsem o ní říci. Vím jen, že má ráda veselý
život a svádí mladého továrního inženýra. On šílí za ní, ale ona — hned
mu náleží a zase celé měsíce se mu vyhýbá.. .”
„Neřekli jste jí, že se nesluší zadávati si s buržoasií?” otázal se.
„Ne! Prospívá nám to. Jejím prostřednictvím se dovídáme, co má
v úmyslu podniknouti správa továrny proti dělnictvu.”
„Ah — tak!” táhle pověděl Uljanov. „Nepřekážejte jí v jejích milostných pletkách!”
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Při těch slovech ucítil značnou nepříjemnost. Uvědomil si, že byl
na Nasťu žárliv.
„Doprovodím vás domů, továryško!” zašeptal přistoupiv k ní.
Pohlédla naň ostře a blýsknuvši očima, odpověděla lenivě:
„Děkuji.. .”
Dlouho chodili tmavými předměstskými uličkami, došli do lesa v Palustrově a teprve k ránu zastavili se před malým, dřevěným domkem.
„Tu bydlím,” pravila protáhši se. „Zítra je neděle, možno spát podle
vůle.. .”
„A pravda!” zvolal Uljanov. „Zítra je neděle!”
Nasťa neodpověděla. Zaťukala na okénko. Rozespalá, rozcuchaná
žena s děckem na ruce pootevřela dveře a zabručela:
„K čertu! Vyděsila jsi mne. Myslila jsem, že to zase policie. . .”
Dívka, nerozloučivši se s Uljanovem, vešla do síňky a již v šeru jejím
kývla naň hlavou.
Vstoupil dovnitř. Slyšel jak zaskřípěl v zámku klíč. Uljanova obklopila
tma, ale ihned ucítil, že mocné, žhavé rámě ho objalo a strčilo ke dveřím.
Rychle se obrátil, potmě našel pružné tělo Nastino, přivinul je k sobě,
počal líbati ústa, líce, šíji i měkký vlas, těžce oddychuje a šeptaje zmatená
slova, nevěda, odkud mu přišla na paměť.
Vstoupil do malé světničky beze slova...
Uljanov opustil domek teprve o druhé hodině odpoledne.
Cítil únavu, jakousi nechuť a pohrdání samým sebou a žal.
Začal jak obyčejně analysovat svou náladu:
„Fuj! k ďasu!” zabručel. „Hezká samice! Jen co je pravda! Málo takových
chodí po světě... Je smělá, po ničem se neptá, ničeho nežádá... Proč jsem
se jen do toho zapletl? Nyní nebudu moci v její přítomnosti mluviti klidně a rozhodně. Bude si vždycky mysliti, že se ničím přece od toho inženýra neliším.. .”
Připomněl si náhodně pronesená slova Nastina:
„Chci se přesvědčiti, dovedou-li ti socialisti udělati něco pravdivého.
Ne-li, potom škoda řeči a marně vystavovati se nebezpečí. Třeba potom
jinak jednati.”
Neptal se jí, co tím myslila, neboť náhle ho objala svými vřelými rameny a začala se k němu tuliti a lísati se jako kočka.
Dva dny neviděl Nasťu, ale když ji potkal, vraceje se ze schůze, šel
za ní a prožil zase noc v tmavé světničce krásné dělnice.
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Za několik dní potom přišel k němu Babuškin a vypravoval, že Nasťa
provedla v továrně skandál, že udeřila v tvář inženýra, jenž se k ní vtíral
a že běžela žalovat k řediteli.
„Co se stalo?” otázal se Uljanov. „Proč to učinila?”
„Nevím!” odvětil dělník. „Bláznivé dě v č e . . . ! v celé čtvrti ji dobře znají. Co jí asi padlo do hlavy... Kdo ženě rozumí?!”
Zasmál se a počal mluviti o získání nového hektografu pro tisk nezákonných letáčků.
Tentýž večer přišla Nasťa na schůzi kroužku a po skončeném čtení
a rozhovorech opustil Vladimír spolu s ní místnost.
„Prohnala jsem inženýrka!” zvolala se smíchem. „Nyní mám tebe. Nikoho jiného více nechci! Pojďme se dnes pobavit do některé restaurace,
kde hraje hudba a kde je hojně světla!”
Pohlédl na ni s ponurým údivem.
„Chodila jsi tam se svým inženýrem?” otázal se.
„Chodila! Nejsem přece dobytek, jenž může celý život ztráviti v špinavém chlévě, v temnotě, neznaje ani chvilky radosti,” odvětila. „Chci žíti!”
„Nemám kdy, má drahá!” zabručel mrzutě. „Nejsem pro takové věci!”
„A pro jaké?” otázala se a přimhouřila jedno oko.
„Pro boj...,” chtěl říci, ale rozmyslil se, neboť si připomněl, že vůbec
nebojoval o dobytí toho děvčete, ale ona — o tom byl přesvědčen, —
právě na to myslila,
„Pověz!” naléhala.
„Nemám kdy ani na hudbu, ani na světlo v restauraci,” zabručel. „Pro
mne není toho třeba.”
„Ale já toho potřebuji!” zvolala.
„Však si sama poradíš!” pravil tvrdě.
„Poradím!” souhlasila bez hněvu a lenivě se protáhla, patříc zpod
sklopených víček na Uljanova.
Nevěděl, co má počíti. Cítil své rozpaky a mlčel.
„Pojď ke mně!” zašeptala, tulíc se k němu.
Považoval to za nejvhodnější a nejprostší východisko z nepříjemné
situace. Cestou koupil v pouličním krámku několik pomorančů a balíček
karamelek.
Ráno vyšli z domku spolu. Ona — do továrny, on do konspiračního
bytu na Bazilejském ostrově.
Doprovodil ji až ku bráně budovy Torntonovy přádelny.
Nasťa pohlédla naň chytrým, ironií jiskřícím zrakem a pravila jaksi záhadným tónem:
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„Budu po celý život hrdá, že jsem měla takového milence. Vladimíra
Iljiče Uljanova! Ho-hó! To není jen malá věc!”
„Nevelká to čest!” usmál se nucené Uljanov.
„Nemluv, co nemyslíš!” odporovala. „Vím, že brzy o tobě uslyší celá
Rus.”
„Prorokuješ?” otázal se výsměšně.
„Snad.. .” odvětila a rychle vešla do brány, neboť tovární siréna již děsně zaječela.
Od té doby Uljanov vyhýbal se setkání s Nasťou. Pracoval nyní
ve vzdálené čtvrti, v kroužcích Putilovských továren a navazoval styky
s dílnami válečného loďstva v Kronštatě; bylo to velmi nebezpečné předsevzetí. Vojenské úřady držely námořníky i dělníky v přísné kázni.
Právě vrátil se z kronštatské pevnosti, když vrazil k němu Babuškin.
„Zle, Iljiči!” začal již na prahu. „Víš-li, co se stalo? Nasťa Kozyreva našla
si milence!”
„Snad ne prvního?” otázal se lhostejným hlasem Uljanov.
„Nežertujte s tím, továryši!” odvětil dělník. „Může se zhroutiti celá
naše organisace! Ta děvka spojila se s vrchním četnickým strážmistrem!
Rozumíte?”
„Proč bych nerozuměl?” pokrčil Uljanov rameny. „Jsem přesvědčen, že
nám nic nehrozí. Pro každý případ přeneste hektografy do jiné místnosti.
Nejlépe bude, převezete-li je do jídelny Technologického ústavu a odevzdáte-li je mému příteli, Hermanu Krasinovi. Ač ničeho se neobávám. . .”
„Žandarm vytáhne z ní tajemství, neboť jisto jest, že právě proto se
s ní stýká,” pravil Babuškin, velmi pobouřený a znepokojený.
„Eh!” mávl Uljanov rukou. „Ta má jiná vnadidla než tajnosti našich
kroužků, milý továryši! Buďte jen dobré mysli!”
Skutečně, třebaže byla viděna Nasťa se statným, hezkým strážmistrem celé večery v restauracích a divadélkách, neměla organisace dlouho nijakých nepříjemností.
Babuškin potkal děvče na ulici a chtěl nepozorovaně přejiti, ale Nasťa
ho zadržela a pravila:
„Řekněte Vladimíru Iljiči, aby byl o svých záležitostech klidný, ale
o mně mu povězte, že já chci žít a že nejsem stvořena na jeptišku nebo
na knihomola. Mám v sobě mnoho nenávisti, ale ještě více radosti. Chci
teď žíti, aby ta radost předčasně neumřela, neboť co mi potom zbude?
Utopit se, oběsit, nebo polknout si karbolu? Ještě si dříve zahýřím, nasměji a naraduji se dosyta, — a potom — to se uvidí. Snad se k vám vrátím a umru na barikádách. Zatím chci žíti... Povězte mu to a buďte zdráv!”
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Babuškin opakoval tu rozmluvu Iljičovi.
Ten pokrčil rameny a řekl pouze:
„Nu, vidíte, továryši, že nám nic nehrozí?”
Brzy se na ni zapomnělo, když Uljanov dostal neznámým dělníkem
přinesený list. Psala Nasťa, varujíc, že tajná policie stopuje Iljiče, Babuškina, Šapovalova, Kataňskou a učitelku Knipovičovou, poněvadž bylo
zjištěno, že brožury „Kdo jak žije?” a „Král Hlad”, tajně vydané lidovou tiskárnou a podepsané jménem „Tulin”, napsal Uljanov.
Vladimír nepřerušil své práce, ale skrýval se tak dovedně, že žádný
policejní agent nemohl ho vyslíditi. Několikrát málem že nebyl dopaden
na ulici, ale vždy ten klidný a odvážný revolucionář znal podrobný plán
města, síť průchodních domů, konspiračních útulků, sklepních skrýší,
úkrytů v skladištích uhlí a v boudách v zelnicích, táhnoucích se kolem
Petrohradu.
Proto vymykal se z rukou agentů a dával do oběhu stále nové, silnější, rozhodnější a vládu více znepokojující a dělnictvo uchvacující brožury
a letáky. z celé skupiny stíhaných dostala se do vězení jen učitelka Knipovičová, zrazená tajným vyzvědačem, sazečem lidové tiskárny a spolu se
zatčenou několik jejích známých, kteří nenáleželi k organisaci, ale skrývali u sebe zapovězené brožury.
Nejednou skryl se Uljanov v knihkupectví Kalmykové ve vnitřním
městě, kde úřady netušily, že tam bylo by možno přistihnouti odvážného revolucionáře.
Za svého pobytu v hlavním městě navázal Uljanov široce rozvětvené
styky konspirační, dobře zamaskované. Měl i jednoho přítele, — Morsina, topiče u kotlů v Aničkovském paláci. Dva dny Uljanov u něho pobyl
v době nejenergičtějšího slídění po něm v předměstích. v dělnické haleně, začerněný uhlím, pomáhal příteli u pecí, mysle, že snadno mohl by
provésti atentát na cara, ale neučinil toho, neboť neviděl žádného prospěchu v činech romanticko revolučních šílencův.
Brzy ho však policie tak sevřela a se všech stran obklopila, že zbývala
mu jedině cesta — za hranice. Žádal to též Uljanovem založený a rychle
se rozrůstající „Svaz bojovníků o vysvobození dělnické třídy”, naléhali též
přátelé, tušící v mladém, vždy veselém, upřímném a pravdě směle v oči
hledícím revolucionáři znamenitého vůdce.
Zaopatřen byl pro Uljanova zahraniční pas a Uljanov zmizel s očí stíhajících ho vládních agentů, maje pro cizozemské úřady v zásobě ještě
jiný pas, vydaný na smyšlené jméno.
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V Berlíně usadil se Uljanov v malém hotelíku v Moabitu; prohlížel si
město a účastnil se schůzí německých socialistů. Tu poznal mnoho významných vůdců strany, ale nenašel bezprostředních nití, jimiž by se
mohl s nimi spojití.
Porozuměl, že všickni myslili v kruhu parlamentní práce, bojujíce ve volbách o největší počet mandátů do říšského sněmu. Takovou
měšťáckou ideologií byl infikován i nejenergičtější ze všech — Karel
Liebknecht, o čemž se Iljič brzy přesvědčil.
Uljanov setkal se s ním na schůzi v Charlottenburgu a přistoupil
k němu.
„Známo mi o vás, továryši, že tu jste,” prohlásil Liebknecht, uslyšev
jméno ruského socialisty. „Bylo mi řečeno, že kazíte krev Struvemu a Potresovovi.”
„Všelijak se stává,” odvětil Vladimír s úsměvem. „Chtěl jsem se vás,
továryši, otázati, jak dlouho bude německá sociální demokracie tak beznadějně ťapkati na jednom místě, jako slepice před linií, nakreslenou
křídou přímo před jejím zobákem?”
„O jaké linii mluvíte?” otázal se Liebknecht.
„Linií tou jest parlamentarismus, — měšťácká lapačka pro lehkověrné
ubožáky,” odvětil klidně.
Německý socialista pokrčil rameny.
„Co chcete?” zabručel. „Nemáme jiného způsobu.”
„Vy, — Němci, země tak průmyslová, mající celou armádu dělníků,
nezaměstnaných a vyvlastněných vesničanů, nemáte jiného způsobu?!”
zvolal s jízlivým smíchem. „Toť přece úplná kapitulace? Jděte tedy na žold
ke „kaisrovi”..
Liebknecht bystře pohlédl na mluvícího.
„Strana naše není dosti energická k revolučnímu vystoupení a jest
zaměstnána bojem v oboru praktických, hospodářských otázek,” odpověděl.
„Já též měl jsem na mysli praktické hospodářské otázky, proto soudím, že lépe jest zabrati ihned celý dům, než čekati deset let, až majitel
odstoupí nám za vysoký plat jeden pokoj v suterénu!” pravil Uljanov.
„Jak to provésti? Není-li to vůbec utopie?” otázal se Liebknecht.
„Jak vy to máte provésti, — nevím,” odvětil Uljanov. „Vím jen, jak se to
provede v Rusi, v zemi, nemající velkých továrních středisk, kde celkový
počet dělníků nepřekročuje čísla, jež vykazuje každý jednotlivý průmyslový okres. Nemluvím ani o vzdělanostním rozdílu, továryši! ”
„Jsem velmi zvědav!” pravil Němec.
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„Táži se: Neuvažujete-li o tom, že dobře zorganisovaná, ukázněná
a ke všemu odhodlaná skupina, hodivši dobře promyšlená hesla, zásadně přitahující davy pracujících, může provésti revoluci? Nemyslíte-li, že
ona třída dovede rozbiti nynější společnost, vyděsivši ji bezohledným
terorem a tímtéž prostředkem ujmouti se kormidla vlády nad trpnou
a váhavou částí třídy, o niž běží?” otázal se Uljanov.
„Soudím, že tomu skutečně tak jest,” zabručel Liebknecht.
„To bude vykonáno v Rusi!” zvolal Rus. „A jen tou cestou konspirace
a vzpoury ideologů lze dojíti k cíli. Dříve či později i Němci nastoupí tu
cestu, neboť jiné není, továryši! Věřte mi!”
„Kde našli bychom takovou skupinu ideovcův?” povzdychl si
Liebknecht, měře pohledem malou, ale ramenatou postavu stojícího
před ním člověka o přimhouřených, pronikavých očích.
„Est modus in rébus.. .” odpověděl Uljanov a začal hovořiti
s Liebknechtem o možnosti získání podpory z pokladny německých socialistů na šíření marxismu v Rusi pro sesílení společné fronty bojovníků
za další osud pracujících.
Po třínedělním pobytu v Německu odjel Uljanov do Paříže. Měl několik adres ruských studentů, studujících v hlavním městě Francie.
Jméno jeho bylo jim dobře známé. Ukázali mu Paříž, kde zvláště ho
zajímalo museum „des Arts et Métiers” a knihovny, odkud ho nejednou
mocí známí vyvléci musili.
„Eh!” vzdychal. „Kdybych to všecko mohl převézti do Ruska!”
Jednoho dne vrazil k němu mladý student Arinkin a volal radostně:
„Paul Lafargue, vůdce francouzských socialistů svolil, že vás, továryši,
přijme na krátkou rozmluvu.”
Uljanov se zasmál.
„Přijme? Na krátkou rozmluvu? Jaká to měšťácká slova?! Lafargue
bude se mnou rozmlouvati tak dlouho, jak já budu chtíti!”
Jeli k Lafargueovi.
Francouz ostrým a jízlivým pohledem přeměřil postavu a mongolskou tvář hostovu.
„Jste-li Rus, továryši?” otázal se se zdvořilým úsměvem.
„Ano!” zasmál se Uljanov. „Mistra zajisté zaujal tatarský typ a rysy mé
osoby?”
„Přiznám se, že ano,” odvětil.
„Máme u nás málo čistě ruských typů!” odpověděl Uljanov. „Uvažte,
že 300 let byli jsme v otroctví tatarském. Asiaté zůstavili nám dosti ne-
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vábných tváří, ale i velmi cenné známky charakteru. Jsme schopni promyšlené ukrutnosti a fanatismu!”
Lafargue s upřímným úsměvem schýlil hlavu a změniv téma hovoru,
otázal se:
„Rád bych věděl, jaká jest vlastně úroveň inteligence ruských socialistů?”
„Nejinteligentnější studují a vykládají Marxa“ odpověděl klidně host.
„Studují Marxa!” zvolal Francouz. „Ale zdali mu rozumějí?”
„Ano!”
„Puff!” vykřikl Lafargue. „Oni mu nerozumějí. Ani ve Francii nikdo mu
nemůže rozuměti a přece naše strana existuje víc než dvacet let a stále
se rozvíjí.”
„Za to chápají Marxa Lafargue a jiní vůdcové?!!” podotkl Uljanov. „To
stačí! Masy rády dávají se vésti cizím rozumem a rády jsou pod tvrdou
rukou.”
„Tak soudíte vy, továryši? Divně to zní v ústech socialistových! Kde je
svoboda a úcta ke kolektivu?” otázal se Francouz, naslouchaje se stále
rostoucím zájmem chraptivé řeči Rusa, s nepříjemným pro Pařížana akcentem.
„Svoboda je měšťáckým předsudkem. Kolektiv využívá rozumu předních vůdců a to mu musí postačiti! Konečně pro dobro kolektivu — musí
býti držen železnou rukou,” pravil klidně a přesvědčivě Uljanov.
„Jest tedy car pro vás, ideálním typem vládce továryši!”
„Pro mne nikoliv. Pro kolektiv, z něhož vyšel car, — ano! Car nemyslí
o všeruském kolektivu, nýbrž jen o šlechtě a buržoasii.. .” odpověděl Vladimír.
Rozmlouvali ještě dlouho. Lafargue, louče se s hostem, zašeptal
k němu:
„Rád bych se dočkal chvíle, kdy vy, továryši, začnete pracovati podle
svého plánu!”
„Doufám, že chvíle ta se již blíží, mistře!” odvětil Uljanov...
Za několik dní potom seděl Uljanov v malé kavárničce v Ženevě zadívaný v tyrkysovou hladinu Lemanského jezera.
U stolku zaujali místa vyzkoušení revolucionáři ruští, bydlící dávno
v Ženevě na vyhnanství. Byli to Plechanov, otec ruského socialismu, Akselrod, jeho organisátor a Věra Zasuličová, — jeho prapor.
S úctou hleděl Uljanov na přísnou tvář Plechanovovu a jeho keřovité obočí. Naučil se od něho mnoha potřebným věcem, pročítaje knihy
a články starého revolucionáře v nelegálných zahraničních listech. Díval
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se se zbožněním, s něžnou láskou na ta úporně sevřená ústa, jež vypověděla nikdy nezapomenutelná slova, ohnivými písmeny zapsaná v duši
Vladimíra Uljanova.
„Dobro revoluce jest nejvyšším zákonem! Zbaviti tyrany života není
vraždou!”
Velká, mocná slova velkého vůdce a učitele! Tak srozumitelná, drahá
pro Uljanova, neboť šeptal je ještě ústy chlapce, nosícího žákovskou uniformu.
S rozechvěním hleděl na Akselroda, na člověka-stroj, píšícího od rána
do noci, běhajícího od města k městu, kontrolujícího, radícího, uvádějícího v ruch celý mechanismus strany, zapomínajícího na sebe v plamenném, bouřlivém nadšení.
Vladimír Uljanov působil na všecky silným dojmem. Vytušili v něm
nevyčerpané síly, nezlomnou vůli a neobyčejného revolučního ducha,
opřeného o pochopení duše sociálních vrstev i o okolnosti, v nichž bylo
nutno pracovati.
Uljanov mluvil málo o třídních záležitostech a to tím méně, že vycítil
chlad, jenž vanul od celé bytosti Plechanovovy. Starý lev byl rozmrzen
na mladíka, jenž se osmělil vyniknouti nad programovou činnost prostých vojáků sociálně demokratických.
Vladimír vypravoval o svých dojmech v cizině. Neskrýval svého nadšení pro západní civilisaci.
,,Co bychom dokázali při takových poměrech materielních a technických!” zvolal. „Zatím u nás, mám-li říci upřímně pravdu, nemáme nikoho
kromě cara, koho bychom oloupili. Žebrák na žebráku! Krásné jsou to
věci. Tak krásné, že stěží a s bolestí srdce pozdvihl bych na ně ruku!”
„A což, továryši, v Rusku byste ničeho nelitovali?” otázal se Akselrod.
„V Rusku — ničeho!” odpověděl bez váhání. „Čeho bych měl litovati?
v Rusku bíti a bořiti snadno! Bije nás po tisíc let ze všech stran každý, —
komu se zachtělo. Varjagové, Pečingové, Tataři, Poláci, samozvanci, Švédové, naši carové, policie. Vsi hoří po tisících každého roku jako stohy slámy. Tisíce lidí zmírají nemocemi a hladem. Čeho máme litovati na té naší
bezmezné rovině, pokryté lesy, hlinou a bahny tundry? Našich dýmných
chat pod krytem shnilé, smrduté slámy? Těch dusných brlohů, kde lidé
vlekou podlý život vedle krav a telat, kde jedí z jedné mísy, na jednom
loži se množí, rodí děti a umírají? — Našeho života katoržníků, našeho
života bez ideje, — plného pověr: od obětí domácím běsům až k nadšení
pro západnický parlamentarismus? — Kolem nás pustina, kde buď nás
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bili, nebo kde my jsme vraždili. A v tom prostředí celém — primitivní,
ruský mužík, temný jako prales — rab Boha, rab carův a rab ďáblův..
„Ale přece naše města, naše umění, naše literatura..,” protestovala Zasuličová.
„Města?” opakoval Uljanov. „Jsou kdesi daleko, ostatně jsou to jen velké vsi. Nejednou nádherná střediska a hned vedle — bída! Umění, literatura? Jsou bez odporu krásné! Ale Puškin — míšenec a dvořan; Ščedrin
— gubernátor; Tolstoj — hrabě; Někrasov, Turgeněv, Lermontov, Džeržavin, Žukovskij — šlechta, buržoasie! Celé umění vyšlo ze dvorů a paláců,
nebo podníceno bylo nepřáteli pracujících tříd. Nenávist k těm tvůrcům
jest silnější než obdiv jejich děl?!”
„A co na Západě? Na tom shnilém Západě?” otázal se s přísným zábleskem chladných zraků Plechanov?
„Jak to lze srovnávati?!” zvolal Uljanov. „Tu na každém kroku mohutné, geniální vtělení organisované vůle lidu v reálné formy, vůle lidí, toužících po tom, aby s pýchou mohli říci: „Dovedli jsme uvésti prvotní síly
přírody v ložisko rozumných lidských potřeb. Jsme vládci země!”
„Jaké to nadšení!” zasmála se Zasuličová. „Neznáte toho ráje vládců
země!”
„Snad,” souhlasil klidně Uljanov. „Jsem nadšen tím, co již bylo provedeno. Ale vidím též i slabé stránky. Západní člověk příliš věří v cenu
lidské bytosti, nadměrně cítí úctu k své práci a vyciťuje osobní hodnotu.
Slovem — jest individualista. To zrodilo bezmezný egoismus. Ale
velká, nebývalé velká díla budou vykonána zmechanisovanými masami,
pohnutými, mocným, tvrdým intelektem vůdčím, chápajícím všelidské,
hromadné cíle!”
„Daleké horizonty vidíte před sebou!” poznamenal Plechanov.
„Vidím je určitě, jsou tedy blízké!” odpověděl Uljanov. „Západ musí
zhynout parlamentarismem, který ho zžírá jako malomocenství. Náš úkol
— zabezpečiti Rus před tou nevyléčitelnou chorobou..!”
„Smělá to myšlenka!” zašeptal Akselrod.
„Zdravá a jasná!” opravil ho Uljanov vstávaje a louče se s novými známými.
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VIII.
Na podzim vrátil se Uljanov do Petrohradu.
Dlouho nemohl uspořádati a zkonkretisovati všecky své dojmy ze zahraničí. Musil však doznati, že mu západ imponoval.
„Tam teprve lze porozuměti slovům Maxima Gorkého, která vložil
do úst jednomu ze svých bohatýrů: „Člověk — to zní hrdě!” Tolik práce,
námahy mysli, tvůrčí velikosti a smělosti! Jsou to národové, jež vydávají
ze svého lůna „nadlidi!” — pomyslil si Uljanov.
A náhle slovo „nadlidé” vzbudilo v něm pochybnosti.
Začal uvažovati:
„Tvůrce, vybudovavší nádherné dílo „Tisíc a jedna noc”; sochař, vytesávající z mramoru krásnou sochu; malíř, podávající ve formě i v barvě
geniální obraz; básník píšící zvučně znějící sloky; spisovatel, zobrazující
v jediné epopeji celkový obraz světa, — jsou-li všickni oni nadlidmi? Hm!
Hm! Nejsou-li oni spíše slepci, nebo ničemní podvodníci, oklamávající
lidstvo? Což lze klidně tvořiti, vládne-li kolem útisk, bída, odvěká formule
„homo homini lupus est”? Proč tvoří svým geniem to, čeho potřebují tisíce, při tom, kdy miliony ubožáků nemají sil, aby se doplazili k těm dílům
nadšení a pozdvihnouti k nim oči? Jak možno přehlušiti steny, vzlykot
a kletby odstrkovaných davů zvučnými verši a geniální hudbou? Kdo poctivě odváží se odvraceti pozornost lidstva od mučivých strázní k velkým
zjevům v dějinách toho světa, v dějinách, jež řídí mocní a silní, ale chudí
a slabí mají právo jen mlčky umírati, za což staví se jim hromadně pomníky s nápisy, že tam a tam padlo jich tolik a tolik tisíc? Epos, velká literární díla! Nikdo neřekl poctivě a směle, přímo bez klamu: „Pryč se zhnilou
společností, v níž může existovati Louvre, obrazy a sochy velkých mistrů,
všemocná věda a vedle toho — vězení, vyplněná až po střechu lidmi, již
vyrvali se z umělých norem společnosti, — a dále, na východě — chata,
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krytá prohnilou slámou a za její stěnou znachorka, bijící prknem do vystouplého břicha těhotné vesnické dívky! Všickni, všickni se oklamávají: i utiskovatelé i utištění! Snaží se dojíti k dorozumění v parlamentech,
střežených vojskem a policií... Ne! Nikdy ani největší genius nezabrání
zlu! Tu nutná jest davová vůle, neznající smilování, hněv žalobcův i soudcův v jedné osobě, neustanovující si jiného cíle než vítězství.”
Tyto myšlenky krok za krokem vedly ho k pevným závěrům. Byl přesvědčen, že nelze spoléhati na pomoc zahraničních soudruhů, spíše nadál se opaku, rány do plecí. Usmál se téměř vesele a spatřiv vstoupivšího
továryše strany, zvolal, tiskna mu ruku:
„Petr Velký prorazil okno od západu a vpustil do ztuchlé Rusi závan
svěžího vzduchu, nyní my otevřeme Evropě okno od východu, odkud
vrazí ničivý huragan, továryši!”
Dělník udiveně pohlédl na Uljanova. Ten poklepal mu po rameni
a pravil s úsměvem:
„To nic! Odpověděl jsem hlasitě svým myšlenkám!”
Usedli a počali konferovati o tisku nových letáků, jež měly býti rozhozeny v továrnách před očekávanou stávkou.
Opět začala tajná agitační práce.
Policie brzy se dověděla o návratu nebezpečného revolucionáře, jenž
vždycky dovedl vyklouznouti z rukou stíhajících jej pronásledovatelů.
Uljanov byl klidný jak obyčejně a s pedantickou přesností vykonával
svou práci. Ve vyznačené lhůtě vždy byl jeho článek připraven k tisku,
v určené hodině přišel vždy do schůze strany, včas rozmnožoval hektograficky své letáky a rozdával je na určené místo přicházejícím kolportérům.
Pracoval jako chladný, správný, důkladný stroj. Živil se všelijak, spal
sotva několik málo hodin, stále se skrývaje na různých, dobře mu známých a bezpečných místech.
Jda jedné noci po Bazylijském ostrově, postřehl člověka, který jej stále stopoval.
Uljanov se zastavil, předstíraje, že čte na stěně nalepenou úřední vyhlášku o odvodech a klidně čekal.
Neznámý jdoucí za ním a přecházející kolem něho, zabručel:
„Továryši, tato čtvrt obklopena jest policií. Zachraňte se!”
Vladimír Uljanov pohledl blíže na neznámého. Nikdy ho neviděl.
„Snad nějaký vyzvědač?” pomyslil si a šel dále opatrně, stále jsa připraven ukrýti se ve dvoře blízkého domu, jehož průchod ústil do tří ulic.
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Brzy se přesvědčil, že na všech rozích stály tajemné postavy civilistů
a policejních hlídek.
„Lov..!” pomyslil si. „Čekají, až nastane noc.”
Pohlédl na hodinky. Blížila se sedmá hodina. Vstoupil do nejbližší
brány a ukryl se na schodišti. Přeseděl, čta demonstrativně arcikonservativního „Občana” až do hodiny deváté. Potom vyhlédl branou. Vyzvědači
a policisté stáli dosud na svých místech.
Uljanov přešel na druhou stranu ulice a pustil se do temna úzké uličky. Spatřil tu žlutou, oškrábanou, špinavou budovu s hořící lucernou,
na níž černal se napolo otřelý nápis: „Noční útulek.”
Vstoupil do síně a podával dozorci pět kopějek, prose o místo.
Jednooký člověk, sedící u stolu, podezřívavě si ho prohlížel. Jasné,
neklidně míhající se oko jako by hosta ohmatávalo.
Nepostřehl však nic podezřelého. Obyčejný dělník v otřelém plášti,
s vyšlapanými botami s holénkami a v umaštěné čepici.
„Nezaměstnaný?” otázal se.
Uljanov mlčky přikývl hlavou.
„Pas!” pravil dozorce a vztáhl dlouhou, velkými pihami pokrytou ruku.
Přečetl podanou mu listinu, znějící na jméno Bazyla Ostapienka, vesničana z charkovské gubernie, sazeče.
Zapsal do knihy, schoval peníze do krabičky a s břinkotem hodil
na stůl mosazný plíšek s číslem.
„Druhé poschodí, třetí jizba,” zabručel dozorce a vytáhnuv zpod stolu
čajník, nalil si čaje do zamaštěné, dávno nemyté sklenky.
Uljanov našel své místo v temné, začouzené jizbě, kde byl puch,
neboť mraky tabákového dýmu čpěly a třicet postav smrdících potem,
vodkou a špínou i špinavým oděvem, leželo na pryčnách v nenucených
a malebných posicích. Někteří klienti útulku leželi úplně nazí s hnisavými vředy na těle, s ranami na upracovaných nohách. Hledali si vši a kleli,
zlořečíce všem a hrozně se rouhajíce.
Nikdo ještě nespal. Hluk hovoru zaléhal sem též z jiných jizeb, ústících do úzké chodby.
Jakýsi vousatý, polonahý chlap, uzřev nového hosta, vzkřikl:
„Hrabě ráčí sem kráčet! Ticho, chámové, zavřete huby před vysokorodým, neznámým pánem! Moje úcta, pane hrabě!”
„Moje úcta, generále!” odpověděl Uljanov, vesele se směje.
„Proč myslíte, že jsem generálem?” otázal se užaslý chlap.
„Protože oni tak všickni budou vypadati. Myslil jsem, že to již u vás
začalo!” odpověděl svlékaje plášť.
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Všickni se dali do smíchu.
„Myslíš, že tak tomu bude?” otázal se starý žebrák, zabalený v hadry.
„Povídej..!” naléhali jiní.
„Jak může býti jinak?!” odvětil. „Což myslíte, že nám na věky stačí trpělivost zmírati hladem a toulati se po těch brlozích? Ne, bratříčkové! Dosti
toho! Však uvidíte, jak zaženeme generály a všecky pány do těchto děr
a sami budeme bydliti v jejich palácích.”
„A tohle je chlapík pasažér!” nadšeně volali sousedé. „Mluví jako z knihy a každé slovo — ryzí zlato! Již je čas dáti se do práce a udělati konec
s těmi psy. Příliš dlouho pijí naši krev!”
„Třeba mlčeti a trpěti!” ozval se náhle tichý hlas s pryčny, tratící se
v šeru. „Mlčeti a trpěti, abychom byli hodni umučeného Krista — Spasitele..!”
Po těch slovech jakýsi nemladý, ponurý mužik počal se hlučně
škrábati na prsou. Usedl a prohlížel vyškrábaný hmyz a zabíjeti jej na křivém, jako pazneht hrubém nehtě.
Uljanov jízlivě se usmál a otázal se:
„Veš?”
„Veš! To je již pátá; celé lůžko je zamořeno,” zabručel.
„Třeba mlčeti a trpěti!” pravil, napodobuje ho, Uljanov. „Nemůžeš vydržeti štípání vší, ale mluvíš o trpělivosti, milý bratře! Nebo chceš nás, či
sebe oklamati, křesťane!”
Posluchači zařičeli smíchem. Křesťan se více neozval.
„Eh!” zvolal nahý chlap. „Kdyby tak zvolili soudcem mne, já bych dlouho nemluvil! Nůž na krk — a do jámy! Té nenávisti se ve mně tolik nashromáždilo jako těch vší a štěnic v těch pryčnách! Eh!”
„Snad se dočkáte, továryši!” potěšil Vladimír.
„Oj! Aspoň jeden, jediný takový den prožít, potom již by nebylo líto
umříti! Za všecku tu křivdu, za všecku bídu.”
„Snad se dočkáte!” opakoval Uljanov, klada se na lože a zahaluje se
v plášť.
Více nepromluvil.
Ubožáci, nocující v útulku, tiše vypravovali si o svých útrapách, o bídě
a o životních ranách.
Druh za druhem umlkal a usínal.
Uljanov nemohl usnouti. Očekával policejní revisi a pozorně naslouchal.
Kdesi nedaleko hodiny odbíjely půlnoc.
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V útulku zavládlo ticho. Lidé, zdrcení kolem života, slézající se sem
odevšad jako poraněný hmyz, upadali v těžký, neklidný sen.
Náhle Uljanov uslyšel určitý šramot a tichý šepot:
„Vaňko, pojď! Již možno...”
Dvé lidí vyklouzlo z polotemné jizby, osvětlené petrolejovou lampou,
vysoko u stropu zavěšenou, hrozně čadící — a zmizelo v šeru chodby.
Brzy ozvaly se opatrné, kradmé kroky a do jizby se spícími postavami
zmítajících se v snách a pobručujících ubožáků vplížili se dva muži a dvě
ženy.
Po chvíli všickni — již leželi v řadě jiných na špinavých pryčnách, slabě šeptajíce, jakoby cvrlikající kdesi za krbem cvrčci.
Za chvíli ozvaly se ohlasy polibků...
Z chodby rozlehly se náhle těžké kroky několika lidí a hlasitý křik:
„Revise ve všech jizbách zároveň! Pospěšte si!”
Na prahu vyrostly postavy ramenatých policistů a dozorců s lucerničkami.
Vešli do jizby, budili spící lidi, strhovali s nich kryjící je hadry, prohledávali oděv a prohlíželi pasy, svítíce lidem v oči před světlem přimhouřené a vyděšené.
Uljanov nepozvednuv se z lože a stenaje, vytáhl svůj pas. Policista jej
prohlédl, poznamenal si jméno do knížky a listinu vrátil. v revisi se pokračovalo při vzdychání, vystrašených hlasech nočních obyvatelů útulku, při
pohrůžkách a pohrdlivých nadávkách policistův.
Jeden z dozorců náhle prudce vzkřikl:
„Ach, ty nevěstko, prostopášná čarodějnice, ďáblice! v útulku taková
hanebnost!?”
Vladimír opatrně pozdvihl hlavu. v světle luceren uzřel stojící nemladou již ženu, zničené, pijácké tváře. Rozcuchané vlasy padaly na hubená,
obnažená ramena a na vychudlé prsy. Stála, široko rozvírajíc odulé rty
a ceníc polámané, vyhnilé zuby.
Hleděla výsměšným, zlým, tvrdým zrakem.
„Pryč odtud do ženské jizby!” křičel dozorce dupaje nohama a blýskaje svým jedním okem. „Taková prašivá ovce celé stádo nakazí!”
Žena se drze smála.
„Eh! Máte tu, jak vidím, nejen tu jednu prašivou ovci,” zasmál se policista a stáhl s pryčny drobnou, snad patnáctiletou dívčinu, dětské dosud
tvářičky. Úplně nahé, štíhlé, drobné tělo svíjelo se jako had v rukou statného muže.
Uljanov se zájmem pozoroval celou příhodu.
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Dozorce pěstmi bil ohromného chlapa, vedle něhož nalezena byla
dívčina a křičel:
„Sebeř své hadry a pryč z útulku, ale ihned, nebo tě dám vyhodit odtud!”
„Zač?” na pohled udiveně tázal se chlap, jako by nerozuměl. „Kdyby
mi z kapsy vypadla kopějka, nehněval by se dozorce na mne, ale vypadla-li mi na neštěstí dívčina, — hned tolik křiku! Pan dozorce má divný
charakter!”
Zatím dívčina, házejíc jako blátem odpornými slovy, vytrhla se a hledala mezi rozházenými hadry svou košili a sukni, rozhlížela se kolem
vzteklými, hrozivými a drzými zraky. Byly to oči děcka. Ale výraz jejich
budil strach. Zdálo se, že jedovatá zmije upírá ztrnulé, mstivé, nehybné
a strachu neznající pohledy.
Děvče konečně našlo své špinavé prádlo, rychle se obléklo a postavilo se, opřevši ruce o boky.
Jeho hlas zněl ostře a pronikavě jako zvuk rozbitého skla.
Křičelo jako smyslů zbavené:
„Psi nečistí, kati, mrchy smrduté! Vehnali jste mne do tmavé jámy
a nedovolíte, abych se bránila, jak mohu, před smrtí hladem! Provaz ať
vás nemine! Kéž by na vás choroba padla! Oj, běda vám! Přijde na vás
čas, kdy se ze všeho před lidem zodpovíte! Potom já se postavím a povím
o vás to, co vím, vy psi, lotři, kati, mučitelé! Fuj! Fuj!”
Plila na policisty, na dozorce a chrlila stále strašnější a ohyzdnější slova.
Vystrčili dívku z jizby.
Revise šťastně skončena. Všickni měli průkazy v pořádku. Jenom
„křesťan” vzbudil podezření jakousi nepřesností v pase. Odveden byl
na policii.
Vladimír Uljanov se jízlivě usmál a pomyslil si:
„Dobře mu tak! Ať nyní trpí a mlčí..! Prorok, psí krev, podlá, rabská
duše!”
Zbytek noci minul již v klidu.
Ráno přinesli dozorci hrnečky, velký čajník s čajem a chléb. Po snídani
byli nocležníci vyhnáni z útulku. Uljanov vyšel též, ukryv se v jejich davu.
Šel, přemýšleje o dívce-děcku, jež měla divoké oči zmije.
„Rád bych se s ní setkal! Dal bych jí letáky, aby je rozdávala, neboť
taková se již ničeho nelekne. Nemá nic, co by ztratila...”
Ale nesetkal se s ní. Ubíral se labyrintem úzkých uliček a zákoutí
k Něvskému mýtu. Tam měl přátele. Bylo mu však řečeno, že nemůže
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tu zůstati, neboť byty jsou pod policejním dozorem. Byl však odkázán
do školy, kde jako dělník bílil stropy a stěny; mohl tak zmýliti vyzvědače.
Učitelkou této školy byla od několika let známá — Naděja Konstantinovna Krupskaja, sociální demokratka, mající hojné styky; byla činná
a smělá, ač stále mlčelivá a stydlivá.
Setkal se s ní u socialistů, těch „skřivánků liberální buržoasie”, u Kalmykové a Knipowičové.
Nebyla nijak hezká, spíše ošklivá, ale zanechávala po sobě teplou
a radostnou vzpomínku. Podkladem toho byla duševní její rovnováha,
klid, nikdy neztrácející se dobrá nálada a hluboká víra v ideje, jimž sloužila.
Ta tichá, skromná učitelka uměla poslouchati a rozuměla každému
hnutí mysli a nálady lidí, s nimiž se setkávala.
Uljanov věděl, že náležela k nečetným jeho přátelům z vrstvy revoluční inteligence; ba slyšel, že vedla o něho tuhé spory se Struvem a s jinými petrohradskými socialisty.
Pobyl ve škole několik dní.
Mnoho spolu hovořili.
Vladimír, jenž vždy byl pamětliv svého cíle a v rozhovorech nikdy nedal se unésti nadšením, fraseologií, na pohled zdaje se zcela upřímným,
s Krupskou zapomínal na přísnost k sobě samému a svěřoval jí své nejtajnější myšlenky.
Spatřiv v jejích klidných, rozumných očích hluboký soucit k sobě
i němé nadšení, náhle se zamyslil.
Zdála se mu jakoby stvořenou na jeho ženu. Tak jak on nežádala
od života ničeho pro sebe. Byla každé chvíle ochotna všecko obětovati
pro věc, jíž sloužila. Čtla mnoho, měla kritický dar i orientační schopnost,
znala cizí jazyky a ničeho se nebála.
Mohla se státi nejlepší pomocnicí, přímo ideálním nejvěrnějším přítelem.
Vážně na ni pohlédl a přimhouřiv oči otázal se:
„Co byste, továryško, řekla, kdybyste se dověděla, že jsem učinil něco,
co společnost označuje slovem podlost nebo zločin?”
Pozdvihla k němu klidné, jasné oči a ihned odvětila prostě, bez afektace.
„Nepochybovala bych, že jste to učinil pro dobro ideje.”
Uljanov tiše se zasmál a zamnul si ruce.
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„A kdybych zvolal náhle s pathosem jako Černov3: Nadějo Konstantinovno, já budu diktátorem Všerusi?” otázal se smíchem.
„Bez váhání bych uvěřila!” pravila, hledíc naň mírně a upřímně.
„Hm, hm!” zabručel. „Proto myslím, že bychom snad učinili dobře,
kdybychom sloučili svůj život a šli jím společně až do konce.., k šibenici
nebo... k diktatuře, Nadějo Konstantinovno!”
Sklopila na chvilku oči a klidně, beze všeho vzrušení
řekla:
„Řekla bych — ano, vyhovuje-li to vám, továryši!”
„Vyhovuje!”
Více o tom nemluvili. Konečně ani o tom nemohli mluviti, neboť
v noci vrazil do školy Babuškinem poslaný dělník a oznámil, že kolem
školy chodí tajní policisté.
Uljanov prchl směrem k carské továrně na porculán. Za několik dní
potom přestěhoval se do vnitřního města, kde při ostřejším pronásledování cítil se nejbezpečnějším.
Ale policie byla mu již na stopě.
V prosinci podniknut byl lov téměř v celém městě. Obydlí všech podezřelých osob, nevylučujíc liberálů, byla zrevidována.
Uljanov byl lapen a uvězněn.
Naděja Konstantinovna opatřovala mu knihy a zpravila Marji Alexandrovnu o uvěznění synovu. Stařenka přijela do Petrohradu a navštívila
syna. Upokojil ji, že mu nic vážného nehrozí, neboť četníci měli jen podezření, nenašedše žádných přitěžujících důkazů.
A tak tomu též bylo. Uljanov nebyl ani postaven před soud, ale z rozkazu policejních úřadů byl vypovězen na Sibiř na dobu tří let.
„Jedu na osvěžující dovolenou a na hony!” zpravil Krupskou z vězení,
poslav jí vypůjčenou knihu s dopisem, psaným mlékem mezi tištěnými
řádky.

3

Známý ruský činitel strany sociálních revolucionářů.
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IX.
Třetí rok vyhnanství blížil se ke konci.
Dva roky minuly téměř v úplném klidu. Sibiřské úřady byly mnohem
liberálnější a nesnažily se týrati politické vyhnance.
Vladimír Uljanov žil ve vsi Šušenskoje, nedaleko města Minusiňska,
ležícího na malebných březích řeky Jeniseje.
Brzy po odbytém vězení přijela sem se svou matkou Naděja Krupskaja.
Za několik týdnů po svém příjezdu stala se ženou Vladimíra Uljanova.
Oba necítili nijakého nadšení, ani radosti, ani štěstí, jež milujícím srdcím
mění celou zemi v slunný ráj, šum lesů a vánek — v čarovnou, neznámou, božskou hudbu. Necítili toho a nemyslili na to.
Podali si ruce jako dva přátelé, spojení pouty, stejně silnými jako láska a vzájemné oddání, — spojení věrností k ideji, dražší jim nad vlastní
život, k ideji jedinečné. Ta byla jim pokrmem, sluncem, vzduchem. s jejím
soumrakem nastoupila by pro její vyznavače a šiřitele chvíle umírání.
Uljanov měl plnou důvěru k Naději Krupské, — tato pak — neochvějnou, fanatickou víru v jeho síly.
Doby sibiřského vyhnanství v krásném, úrodném kraji minusiňském
využili prospěšně. Tu v konečnou formu vykrystalovaly Uljanovovy myšlenky, tu nakreslen byl plán jeho činnosti pro budoucí život.
Uljanov přečetl nesčetné množství knih. Posílali mu je z Petrohradu přátelé jeho i Krupské, ale též Polák, bydlící ve vsi Koratuz, Eugenius
Różycki, inženýr-horník, který ač zaujímal postavení, přál všem vypovězencům.
Vladimír Uljanov dokončil ve vyhnanství svou práci o rozvoji kapitalismu. Začal ji ve vězení, kde psal tajně mlékem na druhé straně lístků,
na něž psal perem nevinné citáty z ruských a cizích autorů. Jen takový
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rukopis mohl vynésti za bránu vězení. Mléko naléval do malých kalamářů urobených z uhněteného v prstech chleba.
„Jednou do mé cely šestkrát přišli dozorci, proto šestkrát spolkl jsem
kalamáře!“ se smíchem vypravoval Uljanov ženě a s povzdechem žertovně dodal:
„Škoda, že mne tak brzy pustili z vězení! Bylo by třeba déle o té knize
pracovati, neboť tu nemám po ruce potřebných materiálů!“
Na Sibiři nahříval aršíky nad petrolejovou lampou a tu slova, napsaná
mlékem, vystoupila a ztmavěla na bílé půdě.
Nepřerušuje práce, Uljanov stále četl a psal; spolu s Krupskou k podnětu Struveho překládal Engelse a Webba, vydělávaje si tak. Bylo to nutné, neboť úřad vyměřil na jeho stravování jen osm rublů měsíčně a jen
malé výpomoci posílala mu každý měsíc matka Marja Alexandrovna
a sestra Vladimírova – Elizarova.
Jedinou zábavou Vladimírovou byly daleké vycházky a honba. Vášnivě střílel zajíce a tetřevy, ale při střelbě byl ukvapený, proto kořist nebyla
hojná. Ale přece miloval vášnivě honbu a nikdy neopustil příležitost prožítí volnou chvíli s pušku v poli nebo v lese.
Při těchto mysliveckých výpravách poznal sibiřského mužíka, jako
člověka nezávislého, důvěřujícího ve vlastní síly a skoro neuznávajícího
cizích jemu ústředních úřadů. Uljanov, rozumějící duši nadvolžského
mužíka, postřehl rozdíly i podobnosti, jevící se mezi obyvatelstvem ruským a sibiřským.
Rozdíl byl v tom, že sibiřský mužík neměl touhy po půdě. Mohl ji míti
v libovolném rozměru.
Nebylo tam velkostatků, náležejících šlechtě, nebo darovaných carským dekretem úředníkům nebo vojákům za věrné služby státu.
Úplně jinak se cítil mužík ruský. Dobře si pamatoval a nikdy nezapomínal, že kdysi, ať již za mongolských chánů, ať za moskevských carů,
náležela půda vladaři, ale vzdělávána a využitkována byla lidem od pluhu. Teprve od Petra Velikého a zvláště od časů Kateřiny II. a Alžběty, jež
obdarovávaly své milce velkostatky, počala se zabírati půda sedlákům.
Sedláci nikdy toho neuznávali a stále čekali na „bílý list”. Ten záhadný,
mystický akt, vysněný v temných hlubinách mužického mozku, měl vrátiti bezprávně zabranou půdu jejím přirozeným majitelům.
Několikrát v ruských dějinách nastali dnové, kdy sedláci usilovali vzíti
si půdu samovolně; tu rozvířily se selské vzpoury, otřásající Rusí od dob
Kateřiny II. až do roku 1861, do manifestu Alexandra II. o svobodě.
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Vzpoury vybuchovaly i později, ale militarisací země a rozšířením
administrativní sítě měly jen místní charakter a bývaly hned v zárodku
utlumeny.
Sibiřský mužík, potomek trestanců, vysílaných do asijských provincií
říše, nebo míšenec s Mongoly různých kmenů, snil o odtržení se od Ruska, jehož nemiloval a jehož se bál, toho Ruska, jež mu vnucovalo svůj
systém, jemu cizí, nepříjemný a vymáhající velkých výloh.
Ale podobnost obou typů selských byla nápadná.
Oba typy byly zásadně anarchistické a trpné. Navyklé podle dávných
tradic vládnouti samostatně ve své oblasti podle rozumu selské komuny, žily v tomto návyku, jenž byl úřady podporován. Centrální úřady byly
nuceny přepustiti obcím část svých úkolů, nemohouce na tak širém prostranství postihnouti každého jednotlivého občana.
Oba typy vyznačovaly se krajní trpkostí. Skoro bez vzdělání jsouce,
netoužily vůbec po nějakém pokroku a jenom vládní úřady vnucovaly
mužíkům změnu života a hospodářského systému.
Uljanov tomu porozuměl a dobře si to zapamatoval.
Neměl nejmenší pochybnosti, že mužíci podvolují se úředním příkazům jen pod tlakem síly, uznávajíce za nejlepší vládce ty, kteří se vyznačovali rozhodností a schopností projevu své bezohledné vůle.
Když o tom uvažoval, usmál se, zamnul si ruce a šeptal:
„O, Karle Marxe, byl jsi velkým znalcem duše toho lidského stáda!
Vycítil jsi lépe než kdo jiný, že ten dobytek rád chodí v stádě, ale stádo
potřebuje pastýře s bičem a psa s ostrými zuby!”
Vracel se z těch loveckých výprav vždy vesel a podnícen a říkal ženě:
„Moje drahá! Znal jsem málo ruskou ves kromě té své nadvolžské, ale
tu procházím ničím nenahraditelnou universitu.”
Vypravoval o svých postřezích a dojmech táže se se smíchem:
„Pověz mi jen: kdo a jak povede sedláky? Nikdo žádným normálním
způsobem! Ruského mužíka třeba před sebou hnáti holí Petra Velikého, kulomety a bodáky nynějších gubernátorů, ale co nám zbývá? Ještě
účinnější bič, jejž třeba vynajiti! Musí však to býti takový bič, jehož zapráskání pohnulo by nebem i zemí! O tom nutno uvažovati zcela vážně!”
Uvažoval o tom Uljanov, bloudě bez cíle stepí. Svěřoval se s tím jen
ženě, ale mluvil-li o tom, tlumil hlas, zatínal zuby, mhouřil oči, jako by
viděl před sebou nepřítele. Patrně byly to strašné myšlenky i slova, neboť
Naděja Konstantinovna měla hrůzou zbledlé líce a v děse tiskla ruce k prsům. Ale neodporovala, neboť plála neochvějnou věrou k tomu člověku,
tak hrozně přímému a tvrdému jako kámen.
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Zřídka navštěvovali jiné vyhnance, roztroušené v sousedství, ale Uljanov s nimi nikdy o svých nejtajnějších záměrech nemluvil. Věděl, že
to, na čem se ustanovil, bylo pro ně nepřijatelné. Neodešliť příliš daleko
od loyálního socialismu německých soudruhů a nikdo z nich nerovnal se
smělostí myšlenek Plechnovovi, ač Uljanov po osobním seznámení ani
svému mistru nedůvěřoval.
Vladimír neměl rád častých návštěv soudruhů ve vyhnanství. Způsobovaly ostřejší dozor, revise, vyšetřování, vyzvědačství, což kalilo mu klid,
potřebný k normální práci a hlubokému přemýšlení. Kromě toho blízké
společenské styky, klepy, drobné hádky, ba i čestné soudy, dosti časté
v kruzích zdenervovaných lidí, zmučených dlouhým vyhnanstvím, —
vedly k nesvárům a k neporozuměním v soukromém životě.
Uljanov potřeboval pro své vážné, téměř asketické přemýšlení ticha
a samoty.
Často s puškou na rameni vycházel na stepi. Sedal ve stínu bříz a opájel se pohledem na bezmezné lány a zelená luka, pokrytá bujnou travou,
nádhernými květy pestrých, jiskřivých barev a omamné vůně, fial nočních, bílých, žlutých i rudých lilií, hlohů a nesčetných jiných, podle jména
mu neznámých. Stáda skotu, ovcí a koní pásla se bez dozoru. Na jihu rýsovaly se matným, téměř nepozorovatelným, modravým pásmem daleké hory, výběžky hor Sajanských.
Řídké rozlehlé, bohaté táhly vsi, se mezi poli pšeničnými a březovými
háji. v hlubokých údolích proudily bystré potoky a řeky spěchající k řečišti Jeniseje.
Hejna stepních tetřevů, křepelek a dropů, kryjíce se v trávě, mihala se
kolem. Vysoko, jako černá skvrna na modrém stanu jasného nebe tkvěl
obrovský berkut - sup, pátraje po kořisti; dravě kvílel, stenavě, tence, jako
by litoval, že nebylo mu dáno tolik sil, aby všecko mohl ubiti a rozervati.
Tu a tam nad trávu a keře zdvihaly se sloupy a desky červeného
pískovce. Byly to dolmeny, starobylá pohřebiště nesčetných kmenů,
od věků konajících pouti úrodnými rovinami k neznámému cíli.
Uljanov věděl, že velcí vůdcové Mongolů táhli tudy na západ, zůstavujíce za sebou mrtvoly svých a cizích bojovníků, spících tu po celé věky
pod červenými monolity nerušený sen.
„Daleká byla cesta a mlhavý cíl vnuků Džengisových,” uvažoval Uljanov, „ale přece došli do roviny polské a uherské a kdyby nebylo mezi
nimi sporů a závisti, kdož ví, zdali neuviděly by jich hradby Říma a Paříže?
Však zašli daleko, až do Slezska, k Budínu a k Vídni! Toutéž cestou nájezd-
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níků táhnou i moje myšlenky, cestou, vydeptanou nesčetnými, mocnými
hordami...”
Po pravém břehu Jeniseje táhly se velké vsi bohatých kozáků, osazených tu kdysi cary k obraně jižních hranic Sibiře. Zůstali tu navždy, ač
nikdo již neměl v úmyslu napadnouti mocnou říši, jež jako ohromný pavouk rozložila se v široké síti, vržené téměř na pětinu plochy celé naší
planety.
Mezi těmito vsemi kozáků na místech méně úrodných usadila vláda
vyvlastněné, bezdomé ubožáky, zbavené na Rusi svých lánů. I tu, v tom
krásném kraji vlekli oni, zatemnělí, líní, závistiví a zlí — život bídný. Kradli
kozákům dobytek i koně, kosili jim luka, káceli les, vybírali ze sítí a vrší
ryby, podpalovali domy a v bitkách vraždili bohaté sousedy.
Za řekou, dále od pobřežních skal, kočovali Tataři, hlídajíce stáda koní
a ovcí. Odháněli smečky vlků a tlupy zlých lidí, beztrestně napadající
přísné vyznavače bojovného proroka z Mekky.
Nikdy neustávající nepřátelství panovalo mezi oběma břehy Jeniseje,
jež sevřená rudými skalami Kizyl-Kaja, valila se s šumem a hukotem, víříc, pěníc se mezi podvodními skalisky a spěchajíc k oceánu, kde panoval
Bílý Duch, zuřící v jiskřících se ledových palácích a mluvící hrozivě řevem
severních vichrů, mrazivým dechem smrti.
Tu rodily se a vytvářely Uljanovovy myšlenky, smělé až drzé, téměř
šílené; tu dozrávaly a zaměnily se v žhoucí a přísné přísahy, jako asketické vzruchy fanatického proroka, jako ponuré modlitby sektářů, ukrytých
v lesích, kaplích a v brlozích poustevníků, hledících v zásvětí.
A zatím on, štvaný vyhnanec, myslil klidně, chladně, bez nadšení
a snílkovství o všedních věcech, ze země a z jejích slz zrozených a oplodněných hned v chvíli zrození temnou, slepou a němou nenávistí; stavěl
mosty nad propastmi; podminovával tvrze, mátl a na bezcestí uváděl
tisíce nepřátel.
Tu, naslouchaje šumotu a šplouchání proudu Jeniseje, vyciťuje každý
záchvěv mohutných sil prvotní přírody, šepoty stínů, vycházejících zpod
červených kamenů dávného pohřebiště, — pochopil, že mezi bojovníky
za osudy utlačených, povolanými k vybudování nového světa a života,
on byl jediný, který měl sílu, vůli a schopnost vůdce.
Měl by zhynouti za mřížemi žaláře, na šibenici, kulí nebo v dalekém
vyhnanství? Bylo by to nesmyslným plýtváním sil, nutných pro velký cíl!
Přišel k přesvědčení, že nesmí zůstati v Rusku, — v tom Rusku temném, carském, nehybném, jak hnijící, řasami, vodními rostlinami a sítím
zarostlé jezero.
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Toužil po volnosti, po svěžím vzduchu, po svobodném pohybu,
po hlubokém vydechnutí a po činu, ničím nespoutaném.
Věděl, že po jeho deportaci na Sibiř a po zatčení žáků, jím odchovaných, strana jeho řítila se rychle k úpadku. Nic se v ní nedělo; stěží sotva
se udržovalo spojení mezi zbylými členy. Drobná, klopotná práce s uvědomováním lidu měla nepatrné výsledky. Uljanov cítil se povolaným
k velkému dílu.
„Rozbíjím skály, užívaje malého, příručního kladívka,” pomyslil si trpce, „a zatím potřebuji těžkého silného, drtícího kladiva. Tím by byl velký denník, vydávaný v cizině a rozšiřovaný pravidelně tajnými cestami
po celé Rusi. Vím, že takový deník bude kladivem bořícím i tvořícím, cítím sílu uchopiti se ho a rozdávati jím neomylné rány.”
Od té chvíle ho vyhnanství tížilo.
Přestal spáti, jisti, chodil mlčky, jsa neklidný a sžírán horečkou práce
a vykonáním zamyšleného záměru.
S takovým tajným úmyslem vrátil se po uplynulé lhůtě nuceného pobytu na Sibiři do Petrohradu, zanechav ženu v Ufě.
Rozhlédl se po metropoli, zbadal důkladně stav strany a náladu v revolučních kruzích, radil se s předními vůdci socialistického ruchu a porozuměv všemu, napsal ženě krátký list:
„Všecko, o čem jsem přemýšlel, patře na stepi minusiňské a na mocný
proud Jeniseje, uskutečnilo se, nebo se brzy uskuteční. Odjíždím do ciziny. Očekávej dopis, po čemž ihned přijeď!”
Uljanov viděl již před sebou vytoužené kladivo, jež bylo podobno kladivu Thora, vykovávajícího ostré hroty, štíty, pancéře i meče, rozbíjejícího
jím hory i hlavy nepřátel, vehnaných do mračné Walhally, odkud na věky
není návratu.
Kladivo to drtilo a bořilo věžící se skály protivenství, ale budovati nebude moci, jsouc nástrojem ničícím.
„Nejdříve zbořiti staré, zničiti, úplně vyhubiti a potom tvořiti nové!”
pomyslil si Uljanov, zatínaje zuby a mhouře šikmé oči...
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X.
V malé pivnici, jakých je na sta v předměstích Mnichova, seděla
u stolku u okna skromně oděná žena, vážné, upjaté tváře.
Před ní stála sklenice piva, jíž se však nedotkla. Netrpělivě dívala se
na hodinky. Patrně na někoho čekala.
Hodiny nad výčepem odbily jedenáctou.
V té chvíli otevřely se dveře a do polotemného lokálu vstoupil malý,
ramenatý muž v šedém plášti a v pomačkaném, měkkém klobouku.
Opatrně se rozhlédl. v této době v pivnici, kam obyčejně se scházeli dělníci, právě nikoho nebylo.
Nový host obrátil šikmé oči k ženské postavě v černém plášti a přistoupil k stolku.
„Bacharjova?” zabručel.
Žena pokynem hlavy přisvědčila.
Muž usedl a tázavě patřil na ženu.
Ke stolku přiblížil se majitel pivnice.
„Světlé? Černé?” položil obyčejnou otázku.
„Prosím o sklenku bílé kávy!” odvětil host.
Němec kouře z dýmky odešel do kuchyně.
„Doktor Jordanov?” otázala se žena.
„Jordanov...”
„Vydáváte ten deník „Jiskru”, jenž volá po spravedlnosti?”
Muž chvíli váhal, ale skloniv hlavu zašeptal:
„Dejme tomu, že ano; ale oč běží?”
Žena ihned odpověděla:
„Chci dáti značnou sumu na vydávání toho listu. Vím, že redakce má
stálé finanční potíže, jak to ostatně obyčejně bývá u nelegálních listů
v cizině, proto...”
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Umlkla, neboť přicházel sklepník, nesa velký šálek kávy.
Když odešel, pokračovala:
„Vysvětlím všecko. Jsem sestra Bacharjova, jenž byl pověšen pro organisaci atentátu na Nikolaje II. Chci se mstíti... Ale ne na caru, neboť to
nikam nevede... Celé zlo není jenom v carovi. Nebude-li ten, bude Jiný...
Vina v režimu...”
Člověk s šikmýma očima se nepatrně usmál a poslouchal:
„V „Jiskře” vedete boj se sociálními revolucionáři; nazýváte je zbabělci, romantiky, drobnými buržuji. Tak skutečně jest! Znám je dobře! „Jiskra” bojuje proti legálním teoriím socialistů, neúprosně jdoucích k oportunismu a k podřízenosti měšťáckým ideálům. Váš list má stokrát pravdu,
dokazuje, že není ani chvíle k ztracení v tvoření pravé sociálně revoluční
strany, jež právě v nejtěžší době musí začíti boj proti carismu, proti buržoasii a jejím pomocníkům z tábora sociálních revolucionářů, demokratů a liberálů!”
„Hm! hm!” zabručel doktor Jordanov. „Zajisté jste pozorně četla články „Jiskry”, ale nechápu, jaký to má vztah k vašemu úmyslu pomstíti se
za smrt teroristy Bacharjova?”
„Chci rozbiti, zničiti sociální revolucionáře, posílající na smrt plamenné hlavy a sami se skrývající a dále oklamávající lid!” vybuchla žena.
„Taák?” pravil Jordanov, ostře dívaje se na neznámou a stopuje výraz
její tváře. „O návrhů lze mluviti.., musíme se uraditi v naší skupině...”
„Martov, Potresov, Zasuličová jistě se nebudou tomu vzpírati...” začala.
„Jak vidím, jste dobře obeznámena se složením vedení „Jiskry”, podotkl ironicky.
„Oh, ano!” odvětila živě. „Mám již dlouho úmysl dorozuměti se
s v á m i . . .”
„A jaké podmínky?” přerušil ji otázkou.
„Prozatím mohla bych disponovati sumou 3000 marek...; žádám však,
abych byla přijata jako stálá spolupracovnice... Mám dobrý styl, jsem
vzdělaná... Absolvovala jsem vyšší kursy profesora Petra Lesgafta v Petrohradě.”
„A jméno vaše?” otázal se klidně, mírně na ni pohlížeje.
„Rosčinová; Věra Ivanovna Rosčinová...; můj muž je zvěrolékařem
v Kubáni...”
Člověk s šikmýma očima seděl v zamyšlení. Tvář jeho měla tklivý,
dobrácký výraz. Ale zpod sklopených víček zrak jeho přebíhal po tváři
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sedící před ním ženy. Neušlo jeho pozornosti vítězné zazáření v bledých
jejích očích a nervosní pohyby prstů.
Pozdvihl hlavu a pravil tiše:
„Musím se poraditi s kolegy, Věro Ivanovno! Zítra vám dám odpověď.
Sejdeme se zítra v tutéž hodinu u téhož stolku...”
Pokynul sklepníkovi, zaplatil a s upřímným úsměvem na tváři, stisknuv ruku nové známé, odešel.
Dlouho kroužil po městě, až konečně, rozhlédnuv se kolem, rychle
zamířil do čtvrti Schwabing a zmizel ve dvorku starého, dosti špinavého
domu,
Vstoupil do malého bytu a zavolal na ženu, otáčející se v kuchyni:
„Má drahá! Nechej u všech ďasů toho v kuchyni a leť ihned pro Parvusa, Bobrova a Rosu Luxemburgovu. Je prý u Parvusa. Ať sem přijdou,
ani chvilku neotálejíce. Od nich stav se u našeho sazeče Blůmenfelda
a zavolej ho sem. Jen spěchej, spěchej! Periculum in mora!”
Mluvil veselým hlasem, chodil po pokojíku, mnul si ruce a cosi nízkým hlasem si notoval. Byl ve výborné náladě.
Za hodinu potom, stále přecházeje po pokojíku, vypravoval shromážděným soudruhům o své schůzce v pivnici a skončil slovy:
„Prohnaní jsou četníci — ctihodní Lopuchin, Siemiakin, von Kotten,
Klimovič, Harting, — ale i Vladimír Uljanov, ač znám tu je jako nevinný
bulharský lékař Jordanov, má také olej v hlavě! Cha-cha-cha! Chtějí se
vplížiti do naší organisace úplatkem 3000 marek. Výborně! Já peníze vezmu, neboť jimi rozdmycháme trochu tu svou „Jiskru”. Stěží lze ji udržovati
těmi groši, jež sbírají chudí továryši a nám posílají po Babuškinovi, Lepeszyńském, Skubikovi a Goldmanovi.. Tři tisíce marek — toť ohromná
suma! Vezmu ji — a četníky vyvedu na vrch makovice! Hoho! Vyvedu!”
Hlasitě se zasmál a mnul si ruce.
Ale soudruzi protestovali. Mlčela jen, jak obyčejně, Naděja Konstantinovna, patříc na muže jako na duhu.
Útok začal Parvus. Nesmírně hovorný a vznětlivý jako kupa suché slámy, dupal, házel rukama a přímo byl beze smyslů:
„Bráti peníze od četníků a vyzvědačů?! Toť zločin, zrada! Toho nám nikdy nepromine Plechanov, skupina „Svobody práce”, naše i jiné příbuzné
strany. Třeba pamatovati, že...”
Mluvil celou hodinu a byl by ještě mluvil, kdyby byl nepřiskočil Uljanov a mhouře oči, chladným, strašlivě klidným tónem prohlásil:
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„Dost! Já peníze od četníků vezmu! Kašlu na to, co budou štěkati
hlupci a co si pomyslí „příbuzné” strany! Zde je cíl, toť nejpřednější a pro
mne je lhostejno jakou cestou se k němu dojde!”
Bobrov nervosním pohybem pokrčil rameny a ušklíbl se.
Uljanov to postřehl a tázavě se naň podívav, opakoval:
„Já ty peníze přijmu..! Běží vám o měšťáckou „slušnost”? Proč jste tedy
schvalovali, když jsem zorganisoval napadení pošty v Tule a získal tak několik tisíc rublů? Vždyť ztratily se peníze nejen měšťáků, nýbrž i chudých
mužíků, nuzných dělníků a přece jste volali: „Výborně! Výborně!” Odhoďte předsudky, továryši! A nebojte se! Všecku odpovědnost beru na sebe.
Chacha! Všecku! Všecku! Jak se říká v modlitbě: „Nyní i vždycky až
na věky věkův!”
Spor ustal. Uljanov se usmál a řekl:
„Továryši Blümenfelde, vy znáte všecky Rusy v Lipsku, v Drážďanech
i v Mnichově..
„I v Berlíně!” dodal sazeč hrdě.
„I v Berlíně!” zvolal se smíchem Uljanov. „Zítra před jedenáctou nahlédnete do pivnice a povíte, koho to na mne poslali četníci. Ta žena řekla, že se jmenuje Rosčinová... Budu na rohu čekati na vaše zprávy a potom teprve půjdu pro peníze.”
Soudruzi ještě dlouho spolu hovořili. Vladimír Uljanov s takou odzbrojující prostotou a s takou přesvědčivou silou uklidňoval jejich revoluční svědomí, že brzy se rozesmáli, představujíce si, jak hloupě budou se
tvářiti carští agenti, již sedli na lep tak snadné provokace.
Po odchodu soudruhů, usmívaje se chytře, diktoval Krupské několik
dopisů nejbližším přátelům, vyličuje jim zdejší příhody, svůj plán a rozhodnutí, neohlížeti se na Martova, Axelroda a Potresova, kteří jsou zatíženi měšťáckými předsudky. Podpisuje ty listy, připsal vlastnoručně:
„Vidím, že budu nucen přeměniti rozumy těch lidí, kteří nazývají sebe
socialisty, nebo se od nich odtrhnouti. Mravnost a zákonité prostředky
neleží na naší cestě. Neseme s sebou revoluci v celém životě a ve všech
lidských pojmech. Zapamatujte si ta slova!” Dopsav, zamnul si ruce a chodil po pokoji hlasitě se směje a vesele si bruče:
„Hm...! Hm..! Hm..!”
Nazítří přiběhl k Uljanovu, jenž stál blízko pivnice, Blümenfeld. Supaje a odplivuje co chvíle, zašeptal: „Znám tu b a b u . . . Je to Šumilová,
příbuzná agentky Zenaidy Gerngrosové-Žučenkové, té, která zničila teroristy Bacharjova, Ivana Rasputina, Akimovou a Savina — a nyní se skrý-
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vá před pomstou sociálních revolucionářů v Lipsku a v Heidelbergu. Toť
jsou — špiclové z tlupy ničemy Hartinga, Vladimíre Iljiči..!
Slyšel jsem, že Žučenko užívá služebního pseudonymu „Michajev”.”
„Děkuji vám, továryši!” pravil Uljanov a vstoupil do pivnice.
Sedl si k stolku, u něhož seděla Šumilová a přátelsky se na ni usmívaje, pravil:
„Naše skupina má za to, že boj s maloměšťáckou sociálně revoluční
stranou odpovídá našim záměrům. Přistupujeme na vaši nabídku.”
„Výborně!” odvětila napohled klidně. „Tu jsou peníze, — 3000 marek.
Kdy mohu vstoupiti do redakce a dáti se do práce? Mám připravený článek o agitaci našich společných nepřátel proti „Jiskře”!”
„Hned.., hned..,” zašeptal Uljanov, pečlivě přepočítávaje a pozorně
prohlížeje bankovky.
Jsa s tím hotov, schoval balíček bankovek do kapsy kabátu, zapjal
plášť a pozdvihl výsměšný pohled na ženu před ním sedící. Schýlil se nad
stůl a s důrazem mluvil tichým, syčivým hlasem:
„Ctěná paní Šumilová! Prosím, abyste vyslovila naši vděčnost ještě
ctěnější Zenaidě Teodorovně Žučenkové, ctihodnému panu radovi Hartingovi i ostatním „ochranářům” — za tak cenný dar. Užijeme ho prospěšně, věřte mi, prosím! Co pak se týče naší spolupráce, s tím není třeba spěchati, leda že byste se chtěla setkati u nás s několika sociálními revolucionáři, toužícími od nějakého času blíže poznati Zenaidu Teodorovnu?
Peníze vrátíme brzy s úroky, — s úroky, ctěná paní!”
Vstal a s hlasitým smíchem zamířil k východu.
„Netvor!” zasyčela Šumilová, zatínajíc pěsti.
Uljanov se obrátil a zamhouřil oči...
Od toho dne nabrala „Jiskra” nového rozběhu. Útoky její na snílkovství
drobných měšťáků sociálně revolučních, na oportunismus sociálních demokratů, na Struveho i Tugan-Baranowského s jich „legalisovaným marxismem”, stávaly se stále ostřejší a vzteklejší, odtrhujíce od oněch stran
stále četnější zástupy dělníků.
Uljanov jen k tomu směřoval. Jeho deník dával trosečníkům teoretického socialismu hotový program a plán práce, vnucoval jim revoluční
vůli k činu; vyváděl je za hradby společnosti; vybízel k vybudování vlastními silami tvrze pravého socialismu, vypovídajícího boj zastaralým bohům: státu, společnosti, církvi, rodině i měšťácké mravnosti.
„Všecky ideje, zákony, sympatie umřely, kromě jedné, — revoluce
pro vytvoření republiky ne měšťácké, nýbrž pro založení říše práce —
na ruinách starého světa. To jest jediný cíl, k němuž musíme jíti, na nic
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a na nikoho se neohlížejíce, jdouce přes zločin, krví, po mrtvolách! Vítězství naše musí býti bezohledné a bezohledné musí býti i naše jednání!”
hlásal Uljanov dělníkům, kteří přicházeli k němu pro direktivu, jak ustaviti program druhého sjezdu sociálně demokratické strany.
Tehdy mladá strana ruských socialistů byla ještě sjednocená a dosud
žádné protivné proudy jí nejitřily. v čele strany stáli „bůžkové” ruského socialismu: Plechanov, Dejč, Akselrod, Martov, Zasuličová, Potresov. Smělé
články „Jiskry” je děsily. Začaly vanouti první chladné větry, zvěstovatelé
blížícího se nepřátelství.
Bouře byla však zažehnána působením zevních událostí.
„Jiskra” nemohla býti déle tištěna v Německu. Majitelé tiskárny, nuceni policií, jednající pod vlivem tajné carské agentury, nechtěli ve svých
ústavech tisknouti list.
Plechanov naléhal na to, aby „Jiskra” byla přestěhována do Ženevy.
Měl v úmyslu postaviti ji pod svou osobní kontrolu a vliv, ale Uljanov se
rozhodl přestěhovati se do Londýna, aby se ještě více osamostatnil a unikl vlivu svého starého učitele a nekriticky jemu oddaných socialistů.
Celé dny a bezesné noci žil v hlubokém zamyšlení. Musil provésti to,
co si předsevzal. Neměl na to peněz. Odjezd do Anglie a vydávání tam
listu vyžadovaly peněz a to značných.
Peníze z Ruska přicházely zřídka a byly to jen drobné sumičky, po groši sbírané v dělnických střediscích. Policie často zabavila poslané peníze,
vypátrala stopy sbírek, všecky zrekvirovala a zúčastněné osoby uvěznila.
„Těžká situace!” mručel Uljanov. „Jak z toho vybřísti?”
Vyšel z domu a na roveru jel za město. Potřeboval k přemýšlení samoty. Na zpáteční cestě již pozdě večer navštívil jakéhosi Valcise, Lotyše, rytce. Ten byl svého času deportován na Sibiř pro padělání peněz,
ale utekl do ciziny, kde pracoval v grafických závodech. Často přicházel
k Uljanovu, dožaduje se práce. Vladimír ho odbýval, neboť ho považoval
za nevzdělance, jenž nemá pevného revolučního přesvědčení.
Nyní zaťukal na dveře jeho pokojíku v malém, špinavém hotelku.
„Přicházím k vám v důležité věci, továryši!” pravil. „Mohu se spolehnouti, že dovedete zachovati tajemství?”
„Jak by mohlo býti jinak?” odvětil potěšený Valcis, jemuž otázka Uljanova pochlebovala.
„Zdali byste mohl v závodě vašem tajně poříditi klišé ruské bankovky
a vytisknouti jí asi dvě stě kusů?” šeptal Uljanov.
„Musím to dříve dobře prozkoumati,” odvětil rytec.
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Minulo několik dní neklidného očekávání. Uljanov nemohl obstáti
v domě. Po práci vycházel z domu a bloudil městem.
Zmítal sebou jako dravec v kleci. Soudruzi v Rusku čekali na nová čísla „Jiskry”, ale list nevycházel a nebylo peněz na přesídlení do Londýna.
Došly zprávy, že Plechanov se tiše vysmíval, jak „Jiskra”, vzdorující
jeho vůli, povlovně umírá.
Ve chvíli nejvyššího rozčilení Iljičova, pozdě v noci zaťukáno bylo
na jeho byt v Schwabingu podle umluveného způsobu.
Vstoupil Valcis. Tvářil se tajemně.
Zašeptal:
„Rozsvěťte lampu!”
Když zablesklo světlo, vyňal Lotyš zpod pláště sporý balíček, pevně
provázkem svázaný.
Uljanov naň pohlédl a vykřikl:
„Peníze! „Jiskra” opět bude žíti!”
„Pět set bankovek po deseti rublech!” chlubil se Valcis. „Čistá práce!
Tady to nikdo nepozná! Učinil jsem zkoušku. Proměnil jsem v bance deset těch bankovek. Šlo to hladce.”
Vladimír Uljanov tiskl ruce rytci a děkoval mu, směje a raduje se.
„Nikdy vám té služby nezapomenu!” pravil. „Dejte mi nyní klišé, může
se někdy užiti!”
„Klišé při tisku prasklo při 511. bankovce,” zabručel Valcis, klopě oči.
Uljanov letmo naň pohlédl a pravil klidně: „Prasklo, — pravíte? Nu,
budiž! Děkuji vám, továryši!”
Valcis odešel.
Krupskaja, hledíc na muže, otázala se: „Nemyslíš-li, Voloďo, že ten člověk bude nyní tisknouti falešné bankovky?”
„Zajisté, že bude!” zvolal vesele. „Nezáleží mi na tom. Bude tisknout,
dokud ho neuvězní. Ale nyní do práce!”
Rozdělili bankovky na malé balíčky po sto rublech. Nazítří rozdali je
soudruhům, aby je v různých čtvrtích vyměnili za německé peníze.
Asi o třetí hodině kupoval již Vladimír Uljanov anglické libry a jízdní lístky do Londýna a Naděja Konstantinovna balila knihy a malý kufr,
v němž byl jejich skromný, ba chudý majetek...
V Londýně začala oživená práce.
Přibyl nový spolupracovník. Byl to mladý socialista, Leon Bronštejn,
známý pod pseudonymem Trockij. Nedávno utekl ze sibiřského vězení
a dostal se přes hranice. Byl znám již v studentských a dělnických kroužcích, kde úspěšně vystupoval jako vykladač marxismu.
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Mladý revolucionář měl nepřemožitelnou chuť k žurnalistice a počal
každodenně psáti do.Jiskry”.
Uljanov pilně ho sledoval. Jednou, když Trockij od něho odešel, pravil
Krupské:
„Ten mladík má velmi znamenité agitační schopnosti a ježto ničím
se neváže, jistě to vysoko dovede. Jako člověk své rasy jest impulsivní,
prudký, ale nestálý. Potřebuje takového mentora, jako jsem já, jenž se
nikdy nerozohní, já pak potřebuji jeho, neboť časem jen on, jak se mi zdá,
dovede až do konce věc promysliti a jednati podle mého plánu.”
Naděja Konstantinovna ozvala se tiše:
„Má příliš mnoho aplombu, sloh má nepříjemný, drzý, feuilletonový,
arbitrálný, ale bez přesvědčující hloubky a prostoty...”
„Ještě je mlád!” zasmál se Vladimír. „Brzy se všemu naučí! Chci ho
uvésti do naší skupiny s Plechanovem. Bude sedmý a náš, — což bude
dobré při hlasování, — což je nutné pro přijetí našich návrhů.”
Ale Plechanov nechtěl ani slyšeti o Trockém, do skupiny ho nepřijal
a nepřipustil ho ani do komitétu své „Jitřenky” ani „Jiskry”.
Uražený Trockij odjel do Paříže.
Směr, daný Uljanovem „Jiskře”, nelíbil se Plechanovi. Marně však sám
přijížděl do Londýna a konferoval tu s Vladimírem; tento stále opakoval:
„Jsem stoupencem revolučního, bojujícího marxismu a takým zůstanu, byť by mne snad všickni opustili..!”
Jednou vyzval Plechanova na procházku.
Zavezl ho do Highgate a dovedl jej na hřbitov.
„Jaká to fantasie vláčeti mne po tom smetišti?” otázal se Plechanov.
„Za chvíli, Jiří Valentinoviči, nebudete těch slov opakovati!” zašeptal
Uljanov.
Ušli ještě několik set kroků a stanuli u skromného pomníku.
„Karel Marx!” četl hlasitě Plechanov.
„Karel Marx!” opakoval Vladimír. „Usedněme tu a mlčky oddejme se
přemýšlení! Místo to si toho zaslouží...”
Seděli dlouho a ani nepromluvili.
Uljanov schýlil hlavu a zpod oka pozoroval starého revolucionáře.
Otřásl se, neboť cítil, jak mu studený záchvěv přeběhl po hřbetě.
„Ten člověk myslí v té chvíli na sebe!” zašeptal bezhlasně.
Vzpřímil se a počal mluviti, upíraje zrak v bledé oči starého Plechanova:
„Nedovedu pronášeti lehkých frásí. Mluvím prostě, to, co si v té chvíli myslím. Ukládalo se mi to dávno v hlavě, — ode dne, když jsem vás
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po prvé spatřil. Jiří Valentinoviči; probadal jsem vše až do dna, důkladně, neboť jen takovou myšlenku uznávám. Nahlas opakoval jsem to, co
mám v té chvíli říci, opakoval jsem tu, vyvolávaje v paměti tvář největšího z proroků, — starého Karla Marxe. On slyšel mou zpověď a utvrdil
mne v mém záměru...”
Plechanov pozdvihl kosmaté obočí a poslouchal.
„Bude-li pracující třída očekávati svého zrovnoprávnění od buržoasie, — všecko se zhroutí. Zrovnoprávnění to bude dáno tehdy, až naši
nepřátelé budou míti nepřekonatelné zbraně. Technika a chemie k tomu
vedou. Musíme zdeptati buržoasii dříve, musíme předtím držeti celý svět
v stavu nikdy neuhasínající revoluce, musíme odhoditi všecko, co nám
buržoasní panstvo zrádně slibuje a dává, musíme míti stále připravenu
ukrytou dýku a kámen v záňadří, abychom udeřili z nenadání a v nejvhodnějším okamžiku! Jiné cesty není, není, Jiří Valentinoviči!”
Starý socialista zachmuřil čelo a zabručel mrzutě:
„A zatím paděláte peníze! Przníte svaté ideály revoluce a socialismu!”
Uljanov zaťal dásně a přimhouřil oči.
„Padělám peníze, ale v té chvíli, kdy počínají sloužiti revoluci, stávají se pravými!” vybuchl prudce. „Hanbu pociťují poražení, vítězové toho
slova neznají!”
„A přece..,” začal Plechanov.
„Nic více!” přerušil ho Uljanov. „Bolí mne vaše slova, och, bolí! Dokončím tedy to, o čem jsem nejednou přemýšlel nad hrobem Marxovým.
Musím to dokončiti, zvláště po tom, co jsem od vás slyšel! Vězte, že se
nezastavím před rozbitím strany, před rozchodem strany, před rozchodem s vámi, před nejtěžší a nejdrtivější obžalobou, již vmetnu vám, nezamýšlím se ani na chvíli, abych vás zničil, vás, jehož miluji a zbožňuji
upřímným srdcem, zdeptám vás a jméno vaše zhyzdím na věky! Pro sebe
nemám nic, kromě ideje, ale té budu brániti zuby, nehty, slovem, bodákem i šibenicemi! Pojďte se mnou až do konce a jméno vaše zůstane jasné jako slunce! Odstoupíte-li ode mne, — běda vám!”
„Pohrůžka?” otázal se Plechanov.
„Výstraha a vroucí prosba!” vydral se Uljanovu z úst vášnivý šepot.
Více k sobě nepromluvili a vraceli se do Londýna zamyšlení, zdrcení.
Plechanov brzy na to odjel. Rozloučení bylo chladné a pro oba tíživé.
Při loučení oba nevěděli, co by si měli říci.
Uljanov brzy potom odjel do Bretagne.
Chtěl se setkati s matkou, jež tu užívala léta a také uviděti širé moře.
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Nechal v redakci několik článků pro „Jiskru”, jež podepsal novým pseudonymem — „Lenin”.
Po prvé to učinil mimovolně. Napsal první jméno, jež mu přišlo
na mysl.
„Lenin?”
Náhle vynořila se mu ve vzpomínkách milovaná kdysi, oduševnělá
tvář Helenina, zlaté kadeře, oči plné nadšení a něžné záře.
„Zdali o mne slyšela?” pomyslil si s povzdechem. „Snad mne považuje
za netvora, jako ta Šumilová? Eh!
Jistě již dávno zapomněla! Žije zajisté v jiném prostředí ta — dcera
generálova!”
Ale kolem sebe cítil jakési lehké šumění, jakési chvění ve vzduchu,
jako by drobní motýlkové hladili mu tvář a dotýkali se očních víček.
Ba, až se podivil, neboť upadl v zamyšlení, obklopen vzpomínkami
mládí.
V té chvíli Naděja Konstantinovna otázala se ho na adresu jednoho
z továryšů v New-Yorku. Nevhodné dřívější myšlenky ihned odvanuly,
neočekávaně hrnoucí vzpomínky jako vyplašené odletěly.
„Všecko — hlouposti!” zašeptal — „Lenin” z téže příčiny, či spíše beze
vší příčiny, jako jiné pseudonymy: Ulin, Iljin, Ivanov, Tulin; proto, proč
jsem byl v Německu doktorem Jordanovem, Modráčkem — v Praze a tu
— Richterem. Nic jiného! Všecko hloupost, drobnůstka, prázdný dojem
proti životnímu cílí.
Smál se dlouho, jízlivě a tiše sám před sebou a nikdo o myšlenkách
jeho věděti nesměl.
Překročilť tehdy svůj neviditelný Rubikon.
Tam na tom břehu zůstaly jeho osobní city a sny, tu na druhém — stál
on a s ním všecko, co vykonati si umínil. Tu neviděl nic pro sebe. Cítil se
nejvyšším knězem ideje, již považoval za nejvznešenější.
Smál se tedy tomu, co zanechal na protějším břehu, co zůstalo tam
tak ubohé, malicherné, navždy daleké.
„A nyní? Ach, ano! Kde si napsal tu adresu onoho továryše z New-Yorku, odkud dostávala „Jiskra” dvakrát do roka po stu dolarech?”
v Bretagni setkal se s matkou.
Hovořili spolu jen malou chvíli. Marja Alexandrovna rozuměla synově
duši. Všecko bylo za ním. Byl celý v budoucnosti, kterou chtěl budovati.
Nezbylo v něm místa pro ni, — pro matku! Zarmoutilo jí to, neboť ubohé,
milující srdce matčino toužilo po lásce, po teplém citu; chtělo uzříti dítě
— syna.
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Brzy se však uklidnila, neboť jsouc vnímavá a plna porozumění uviděla, že v srdci Vladimírově nebylo místa ani pro něho samotného. Stal
se člověkem — strojem, pracujícím podle vyššího příkazu, ukazujícího cíl
daleký, nebo blízký, jen jemu viditelný.
Vladimír celé dny, ba i noci ztrávil u moře.
Vtiskl se mezi rozeklané skály, vyštěrbané vlnami a vichry, a upadl
v zadumání.
Pozoroval, jak dobíhající sem vlny přílivu rozstřikovaly se v pěny, bily
v strmá skaliska, ustupovaly a opět se hnaly se sykotem, vzteklým hučením a šploucháním. Zdálo se, že neměly síly dáti rozhodnou ránu v černé, tvrdé, odvěčné skály. Narážely, bily v hrud břehu a opět unikaly...
Bystré oči Vladimírovy postřehly hluboké štěrbiny v srázných březích,
prohlubně plné stínů v žulovém brnění skal a nesčetné úlomky, valící se
na vodou zalévané pobřeží.
Byla to práce vln a jejich kořist...
„Věky minou,” pomyslil si Uljanov, „a z té skalní tvrze nic nezbude!
Sivé, rozpěněné moře počne se vdírati tam, kde nyní pracovitý rolník
hází zrno na zoranou roli. Ó, kdyby vědělo moře, co chce a k čemu spěje!
Zdvojilo by úsilí, rozmnožilo by řady mocných vln a dobylo by naráz to,
k čemu nyní, bezmyšlenkovitě bojujíc, celých věků potřebuje. Nečiním
tak já! Prorážím a drtím hruď starých pojmů a snů, odtrhuji z nich kus
po kuse, část po části, ale vím, že za tou přehradou leží úhorem nížina.
Chci jí dobýti, zaliti vlnami svých myšlenek a zbudovati novou tvrz, mohutný hrad, jehož nedovede dobýti nikdo, nikdo!”
Zatím vlny odstupovaly. Již nedotíraly k skalním výstupkům a k tmavým zátokám; ukojené, umdlévající lízaly kamenité jesepy, bezmocně se
rozbíjely o ostré hrany vyštěrbaných úskalí a odstupovaly dál a dále, mizejíce v bílém varu moře, v kotlující se mlze, v šíleném tanci zpěněných
vod, nad nimiž zmítali se a kroužili rackové, stenavě křičící:
„Šílenství! Zmar!”
Tu Uljanov napjal zrak a hledal jizvy na skalách, rány, zadané virem
přílivu... Nepostřehl nic... Nic!
Žulový sráz stál nedotčený, mocný a hrdý, nastavuje kamennou hruď,
vzdorující moři a vichrům.
Doletoval sem vánek od moře, šoumal v suchých, tvrdých travinách,
syčel štěrbinami a hlubokými rozpadlinami:
„Ne síla, ale čas! Čas! Čas!”
Uljanov svíral ruce v pěst, chtěl hroziti, proklínati a metati slova nenávisti, ale nemohl a mlčel, oněmělý, očarovaný.
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Rozněcovaly se a hořely na moři pruhy čarovného světla, táhnoucí se
od obzoru až k úzkému, kamenitému pobřeží.
Růžové, zelené, zlaté za svítání, — šarlatové a fialové v hodině večerní zoře, pokrývaly, hladily, uklidňovaly vzbouřené, bez oddechu, bez příčiny hněvivé moře.
Moře umlkalo; pokorné, bezmocné, mírně vášnivé tiše šumělo, horoucně šeptalo, jako by tajemství svěřovalo němým, skalami naježeným
břehům:
„Pomine všecko, ale pravda zůstane. Pravda, žijící dále než kraj, kde
slunce vychází a zapadá... Dále! Dále!”
„Kde jest ona pravda?” tázal se Uljanov. „Kde? Nechť jsem hozen tam
a já ji dobudu a dám ji zbědovanému, krví, potem a slzami zalitému lidstvu... Kde je..?”
V pohyblivém hejnu poletovali rackové a naříkali:
„šílenství! Šílenství! Zmar!”
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XI.
Uljanov pobíhal po pokoji a mluvil sám k sobě, ač Krupskaja seděla
u stolu. Neobracel k ní vůbec pozornosti, ba ani nepostřehl její přítomnosti.
Vykřikoval, zatínaje pěsti:
„Dobře! Výborně! Komitét mne přehlasoval...? Musíme přestěhovati
„Jiskru” do Ženevy? Nyní — konec! Vím, co bude... Nemám pochybností!
Plechanov uchvátí náš deník! Budu nucen rozejiti se s Plechanovem i s jinými, dáti se v boj! To bolí.., to mne trýzní!”
Náhle zavrávoral a padl v mdloby. Hrozné chvění třáslo strnulým tělem; skřípěl zuby a chroptěl, stenaje a vyrážeje nesouvislá slova.
Naděja Konstantinovna stěží přivedla ho k vědomí.
Otevřel oči a patrně si ihned všecko připomněl.
Zaklel a zašeptal, patře v okno, za nímž zdvihala se špinavá, cihlová
zeď:
„Piš!”
Krupskaja usedla ihned ke stolu.
„Napiš Trockému, aby si pospíšil s příjezdem do Ženevy. On způsobí
přerušení styků s Plechanovem a s jeho skupinou... Chci zůstati trochu
stranou... Pro každý případ... Připrav též listy těm mladým studentům Zinověvovi a Kamieněvu. Jsou to ohnivé hlavy a smělá srdce. Ať přijedou..!
Chyba, že nemám po ruce žádného statečného Rusa, je to zlé a nepříjemné, ale v boji nelze dbáti toho, kdo se chopí zbraně... Jen bije-li se..!
Napiš jim hned..!”
Úplně zničený, chorý, v horečkách přijel Uljanov do Ženevy. Zastal tam již Trockého. Dlouho radil se s ním a s Lunačarským, jenž přijel
do Švýcar.
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Zaradoval se, poznav toho znamenitého řečníka s hlubokým, ušlechtilým, důvěru a úctu vzbuzujícím hlasem. Byl to pravý Rus, vysoké kultury
a velkých vědomostí.
Uljanov byl pln radosti.
„Taková atrakce! Znamenitá!” pomyslil si mna si ruce.
Ale radost jeho brzy oslábla.
Poznav důkladně Lunačarského, zachmuřil čelo a bručel sám k sobě:
„Nu, co z toho, že mám Rusa?! Nese na sobě kletbu rasy, — onen
o nic reálného opřený maximalismus myšlení. Věří v naše vítězství jako
v nějaký nadpřirozený zázrak, jenž náhle změní myšlení a lidskou přirozenost. Svatý Mikuláš, nebo to ruské, hloupé, rabské „avoš”, — tyto naše
„mocnosti” i jej ovládají. On půjde za mnou, ale bude plakati a bíti se
v prsa uzří-li, že krví stvrdíme naše právo, že otroctvím uvedeme lidstvo
k svobodě!”
Trockij ihned zaútočil na Plechanova.
Celá redakce „Jiskry” sešla se v Landoltově kavárně. Diskutovalo se
o záměru třetího sjezdu ruských socialistů. Trockij hájil programu, vypracovaného Leninem. Lunačarski ho podporoval. Plechanov a Akselrod
potírali názory nových členů strany.
Ale dělníci a studenti, naslouchající debatám, prohlásili se pro program Leninův.
Trockij, obrátiv se k Plechanovu, zvolal s jízlivým smíchem:
„Rozumíte-li, továryši, proč jsme byli podporováni členy strany? Proto, že vy již neznáte a nevyciťujete pracující třídy. Emigrace vyssála z vás
pocit ruské skutečnosti; vaše slova a myšlenky jsou dobré pro legální socialisty evropské, ale ne pro nás! Stali jste se musejními předměty!”
Od toho dne se poměry se skupinou Plechanovou nejen v komitétu
strany, ale i v redakci „Jiskry” tak přiostřily, že Uljanov, Martov i Potresov
odepřeli své spolupracovnictví.
Vladimír s Krupskou a s Martovem pracovali celé dny a noci, píšíce
listy a oběžníky, objasňující situaci strany a žádající peníze na nový list.
Za několik týdnů objevil se malý časopisek „Vpřed”.
Když první zkušebně číslo leželo již na stole a Trockij předčítal články
namířené proti Plechanovovi a vinící starého vůdce ze zbabělosti, žádající nového sjezdu strany, kde by bylo promluveno o činnosti, taktice
a programu strany, tu Uljanov, ještě slabý a chorý, zatínal chladné pěsti a skoro zoufale hleděl v azurové nebe, šeptaje nehybnými rty slova,
sama se deroucí z úst. Byla to slova Kristova, vylkaná ve chvíly zmítání se
ducha, tesknoty a váhání:
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„Bože, odejmi ode mne ten kalich muk!”
V té chvíli, kdy měl vzplanouti smrtelný boj, pochopil Uljanov, že od té
chvíle má již sám vésti pracující lid k onomu v dáli hořícímu ohnisku, nad
nímž se chvěla krvavá záplava; musil uchopiti ve své ruce osudy miliony
zoufalých ubožáků, hnáti lid ten v boj s davy nepřátel, byť by mezi nimi
byli i bratři a mistři, pro něž srdce bila tklivým zbožňováním.
Nebe neodpovídalo na němé volání Uljanova.
Začal boj.
Padaly těžké obžaloby, pomluvy, plamenná slova pobouření, nenávisti; tvrdé, jako kámen myšlenky, dusící nebo uchvacující.
Malý, chudý „Vpřed!” dosáhl cíle.
Přes intriky a úsilí Plechanova vykonal se třetí sjezd ruské socialistické
strany. Stal se prvním kongresem bolševiků a zárodkem strany komunistické, k níž přistupovalo stále více dávných straníků ženevské skupiny
starých „bůžků” a vůdců socialismu. Nepomohly snahy Bebla, usilujícího
přiměti Lenina k smíru s menševiky Plechanova a navrhujícího ve věci
smírčí soud.
Uljanovu bylo již všecko jasno.
Cesty jeho učitele rozešly se navždy s cestami revolučního marxismu.
Pro Uljanova byl Plechanov již agentem buržoasie, nepřítelem, jenž musí
býti úplně zničen.
Po prvé otevřeně, před celým světem prohlásil Uljanov smělá hesla
ruského komunismu, nabádaje dělníky, aby se nespokojili vybudováním
buržoasní republiky v Rusku i aby se nedali lapiti v sítě shnilým parlamentarismem Západu.
„Chceme založiti první socialistickou republiku na Rusi,” pravil k soudruhům, již k němu přišli. „To je naším ideálem. Nechci vás klamati slibem, že ihned dosáhneme cíle. Za příliš těžkých podmínek, existujících
v naší vlasti i v zahraničí, kde vládne klam, — zdviháme prapor boje. Já
však věřím, že dovedeme roznítíti revoluci, jež naráz stane na rozhraní
mezi socialistickým a buržoasním převratem. Další kroky budou snazší!
Prohloubení revoluce dovede nás ještě blíže k touženému cíli, k ideálu.
Neustupme nikdy!”
Jméno Uljanova-Lenina stávalo se stále známějším, uchvacovalo
stále nové davy stoupenců a oddaných továryšů, ale vytvářelo též nové
kádry krutých nepřátel.
Po osobních, přátelských stycích netoužil. Běželo mu pouze o rozmnožení počtu ideji oddaných továryšů. Nepřátel se nebál a říkával slovy
básníkovými: „Uznání pro nás ne v radostných výkřicích davu, ale v nená-
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visti a v kletbách poražených nepřátel.” Když v Rusku po neúspěšné válce
s Japonskem vypukla měšťácká revoluce, podporovaná socialisty, proplížil se Lenin tajně do Petrohradu.
Menševici, řízení z Ženevy Plechanovem, vytvořili Radu dělnických
delegátů. Do ní ihned vstoupili bolševici: Trockij, Zinověv, Kamieněv,
Badajev i jiní dávajíce energický a opravdu revoluční ráz té v dějinách
lidstva první instituci, v níž dělnická třída vzala ve své ruce vládu, vypověděla boj buržoasii a prohlásila hesla sociální revoluce.
Lenin, sedě na galerii síně, kde jednala dělnická Rada, nikomu neznámý, ukrytý v davu obecenstva, naslouchal řečem menševiků a poučených jím továryšů strany.
Myslil si, zatínaje zuby.
„Jen přesila, násilí, neslýchaný teror sjednotí ty lidi a dovede je
k mému cíli. Jen žádného slitování, byť by to byl otec nebo žena! Kdo
není se mnou, musí zhynouti!”
Mhouřil oči a hledě na mluvící menševiky, hovořící o spolupráci s vládou, šeptal:
„Zhyneš! I ty, i ty..! Zhynete všickni!”
Patře na své straníky, kladl si mučivé otázky:
„Zdali jsou dosti silní, stateční a vytrvalí, aby nepřipustili rozehnání
všude se tvořících dělnických Rad?”
Jel do Moskvy, věda, že tam nejdříve vypukne zbrojné povstání dělníků a že tam na ulicích vyrostou barikády.
Radil se a dával rady Šancerovi-Muratovi, vůdci dozrávajícího povstání.
Vlny revoluce valily se od západní hranice až do Vladivostoku.
Úřady ztrácely hlavu a bez odporu ustupovaly se svých míst. Armáda,
zůstavší ještě na válečném území, přestupovala na stranu lidu.
Nikdo nevěděl, že prohnaný Witte dal mlčky souhlas k výbuchu pobouření a protestu, aby přinutil Mikuláše II. k podepsání dekretu o nové
ústavě, ustavující svolání státní dumy.
Důvěrný přítel Alexandra III. pochopil, že parlamentarismus oslní
a uchvátí všecky pobouřené vrstvy lidu a uklidní na dlouhý čas jeho myšlení.
Chápal to i Lenin. Obával se, že Witte dovede svésti revoluci v klidné
řečiště parlamentarismu. Proto svými stoupenci dodával Radě bouřlivého, revolučního charakteru a podněcoval snahy po zbrojném povstání.
To vypuklo konečně v Moskvě, ale udusilo se ve vlastní krvi na Prešni.
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Tu nepřátelé Witteho, aby jej očernili v očích monarchových, pustili
v běh celý svůj aparát k utlumení revoluce. Počaly pracovati kárné oddíly
Rinnovy, hraběte Mellera, barona Rennenkampfa, skřípěly šibenice, pod
deštěm kulí padala sta k smrti odsouzených revolucionářů, vězení plnila
se politickými protivníky carovými.
Witte, obávaje se o svou kariéru, rozehnal Radu dělnických delegátů,
vsadiv nejradikálnější řečníky do vězení a postaviv je před soud.
Uljanov-Lenin ukryl se ve Finsku.
V malém finském městečku tajně usadil se německý občan, tiskař povoláním, Ervín Weikoff. Konal stálé vycházky mezi Kuokkalou, Perkarwi,
Wyborgem a Helsingforsem a všude měl schůzky s různými lidmi, přicházejícími k němu z Rusi.
Jedné noci na malý domek, stojící na dvorku, obklopeném smrky,
bylo zaťukáno třikrát a po malé přestávce dvakrát.
Bylo to umluvené znamení.
Malý, ramenatý člověk s lysou, mocnou lebkou otevřel dveře. Na prahu stál mladý dělník v černém plášti se zdviženým límcem.
„Vladimíre Iljiči, — to jsem já, — Badajev! Přivádím vám hosty,” pravil,
podávaje hospodáři ruku.
„Ach, jak se těším, továryši!” odvětil Lenin. „Vejděte, prosím!”
Do pokoje vstoupili tři námořníci a mladý pop s široko rozevřenýma,
snivýma očima.
Všickni usedli. Badajev vypravoval.
„Továryši Dybienko, Železňakov a Šustov byli námořníky na pancéřníku „Potemkin”, jenž vyvěsil revoluční vlajku.”
„Buďte zdrávi, továryši!” zvolal Lenin. „Proletariát nikdy nezapomene
vašich činů! Stalyť se zárodkem revoluce v loďstvu. Vypravujte mi celý
průběh události.”
Námořníci dlouho mluvili ponurými hlasy. Když došli v líčení o odzbrojení jich v rumunském přístavu, pravil Dubienko:
„Utekli jsme z Rumunska a hledali jsme vás po světě, abyste nám řekli, co máme nyní dělati?”
Lenin na to ihned odpověděl:
„Pojedete do ciziny a odtamtud budete říditi styky s továryši, sloužícími ve válečném loďstvu.”
„Známe všecky v Sevastopoli, v Oděse i v Kronštatě...” pravil Šustov.
„Rovněž tak uvažoval jsem i já!” radoval se Lenin.
Budeme posílati na loďstvo své noviny a brožury, aby továryši připraveni byli vstoupiti v naše řady.” „Vstoupí všickni, jako jeden muž!” zvolali
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námořníci. „Ale dříve vyvraždí všecky důstojníky, kteří nám křivdili a mučili nás!”
Lenin pozdvihl hlavu a dlouho hleděl na mluvící. Usmál se téměř
dobrácky, jako na děti a řekl s důrazem: „Předáme důstojníky vašemu
soudu, továryši!”„My si s nimi svým způsobem pohrajeme!” zabručeli.
„Pohrajte! Vašeho rozsudku nezměníme,” pravil Lenin mírně a přimhouřil oči.
Radili se šeptem a potom, vzavše od Lenina list, odešli.
Badajev, ukazuje pohledem na popa, pravil: „Otec Gregor Gapon vedl
dělníky před Zimní palác, aby prosil cara, by propustil špatné ministry
i aby dal ústavu.”
Lenin mlčel, svíraje dásně a mhouře oči.
Mlčel dlouho, po svém zvyku nepozorovaně pohlížeje na popa, před
ním sedícího.
Konečně zašeptal:
„Když jsem vás po prvé potkal v cizině, byl jsem přesvědčen, že pop
Gapon jest agentem „Ochrany”, podlým provokatérem, vedoucím hloupý dav nejzatemnělejších dělníků před salvy carské gardy!”
Gapon se zachvěl a sepjal ruce na prsou, dívaje se v pronikavý zrak
Leninův.
„Nyní, hledě na vás, mám pochybnosti... Považuji vás spíše za člověka, nerozumějícího tomu, co činil. Prosit cara? Prositi na kolenou tyrana?
Oč? O to, co lze mu vyrvati z hrdla pouze silou, vyrvati se srdcem jeho
i s hlavou? Šílenci! Blázni! Rabské duše!”
Po těch slovech počal Lenin pobíhati po jizbě a luskati prsty.
Po chvíli zastavil se před mlčícím popem a upřev naň pronikavý pohled, pravil:
„Což, nic nemluvíte?! Poslouchám!”
Pop sebou pohnul a tiskna bledé ruce k hrudi, zastenal:
„Slepí lidé viní mne ze zrady... A já? Já již po pět let budím v dělnických čtvrtích ducha, posiluji víru v příští království božího na zemi...”
Nabral dechu a pokračoval:
„Měl jsem prorocké vidění a uslyšel jsem rozkazující hlas: „Změnilo se
srdce tyranů, proto veď za sebou lid, aby srdce ono vylilo proud dobroty!”
„A ono vylilo proud olova z karabin!” vybuchl zlým smíchem Lenin.
„Tvůj Bůh nezná cara a poradil ti strašný zločin..! Co máš v úmyslu nyní činiti?”„Nevím!” zašeptal Gapon vášnivě. „Mysl moje zmítá se na rozcestí...”
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„Já ukáži vám pravou cestu,” řekl po rozmýšlení Lenin. „Jeďte do ciziny,
vstupte do rodin emigrantů, vetřete se domů boháčů i těch nejnuznějších a všude vypravujte o tom, co učinil car s prosícím davem, s kříži
a s ikonami. Opakujte jako slova Bible stále totéž: „Cara i jeho ochránce
musíme zničiti rukama upracovaných lidí!” Rozumíte?”
„Rozumím,” odvětil tiše pop.
„Jděte nyní! Musím s továryšem promluviti o samotě!” pravil Lenin,
doprovázeje Gapona ke dveřím.
Když se za popem zavřely dveře a za chvíli zavrzla vrátka, pohlédl Lenin na Badajeva a otázal se: „Agent?”
„Ne!” rozhodně řekl.
„Vaše to věc!” děl Lenin, pokrčiv rameny. „Co chcete s ním učiniti?”
„Nabízí se, že přes hranice převeze všecko, co mu poručíme: zbraně,
granáty, nelegální tisk.... Popa si nikdo nepovšimne!”
Lenin udiveně pohlédl na dělníka a pokrčil rameny.
„Kdo vám doporučil, abyste přivedli ke mně toho člověka?” otázal se
náhle.
„Neobávejte se!” odpověděl Badajev. „Je to dobrý, smělý, vyzkoušený
straník. Jmenuje se Malinowski.”
„Malinowski? Malinowski?” opakoval Lenin. „Aha! Již si připomínám.
Mluvil mi o něm Leon Trockij. s vámi a s jinými kandidáty má z naší strany
vstoupiti do dumy.”
„Vladimíre Iljiči!” zvolal Badajev. „Uvolněte mne! Nemohu přece mluviti o státním rozpočtu a podávati opravy navržených zákonů! Jsem nevzdělaný, neučený! Ale tu nejsou to žerty: toť parlamentní práce!”
Lenin se hlasitě zasmál a potom smál se dlouho, mna si ruce. Konečně se poněkud uklidnil a pravil poklepávaje dělníka po rameni.
„A proč byste mluvil o státním rozpočtu a návrzích zákonů? Vy musíte při každé příležitosti vystoupiti na tribunu a opakovati, že pracující
třída neuznává žádných měšťáckých návrhů a rozpočtů, že se snaží zničiti ztrouchnivělé, páchnoucí státní instituce, že rozežene na všecky strany
cara, ministry, buržoasii a budou-li se vzpírati, — pošle je na lucerny! Toť
všecko, co máte uměti, milý bratře!”
Badajev s údivem patřil na mluvícího.
„Jak že tak?” otázal se pochybovačně. „V dumě sejdou se ministři, generálové, vážní pánové, boháči a my budeme tak mluviti?”
„Myslíte-li, že šibenice neudrží boháče a ministra?” otázal se Lenin.
„Udrží...” zabručel dělník. „Ale takové řeči nebudou chtět slyšeti.”
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„Hloupých vašich řečí o rozpočtu nebudou poslouchati, ale o lucerně
a oprátce přeci si poslechnou!” zasmál se Lenin, žertovně hledě na Badajeva.
Náhle přestal se smáti a schýliv nízko hlavu, pohlédl úkosem a zabručel:
„Gapon, — zrádce, — podplacený státem..
.„Nikoliv!” zvolal Badajev. „Dávno ho znají v dělnických kruzích.”
„Gapon, — prodajný zrádce!” důrazně opakoval Lenin. „Řekněte to
Trockému. Ať se o něm zmíní menševikům a sociálním revolucionářům.
Ti s ním již vyrovnají účty! Dnes změním byt. Zpravím vás o tom. Nyní již
jděte, neboť mám mnoho práce.”
Když Badajev odešel, přestěhoval se Lenin ihned do jiného domu
a ukryl se. Po několik dní nikdo ze straníků o něm nevěděl.
Zatím před dřívějším bytem Leninovým po celý den seděla stařena,
prodávající z košíka karamelky a slunečnicová semínka. Pilně pozorovala
mimojdoucí a třetího dne postřehla mladého popa, jenž rychlým krokem několikrát přešel kolem domu, snaže se spárami ohrady nahlédnouti do dvorku.
Když blížil se ke konci ulice, přistoupil k němu elegantní muž menší
postavy, masité, vyholené tváře a šilhavého oka, co chvíle mizejícího pod
těžkým, třesoucím se očním víčkem.
Stařena zdvihla svůj košík a cupala městečkem, stále vykřikujíc:
„Jablka! Bonbony! Semínka slunečnícová-á-á!”
Zastavila se u malé chaty a ostražitě se obhlédnuvši, vklouzla do síně.
Na zaťukání vyšel Lenin.
„Továryši!” zašeptala. „Pop Gapon krouží kolem vašeho domu a spolu
s ním číhá Ivan Manasevič-Manujlov, ochranář a Witteův agent.”
„Dobře, továryši Šimone! Nyní vyzvěďte, kde Gapon bydlí a zpravte
o tom Rutenberga, o němž mi psal Nachamkes.”
Po těch slovech zamkl Lenin dveře.
Uplynulo několik týdnů. Lenin ukrýval se v Teriokách, v Perkarwě,
v Usikirce i v Helsingforsu. Konečně vrátil se do Kuokkaly, do svého dřívějšího bytu. Zastal tam soudruha Šimona.
„Nu, vypravujte, jak se všecko provedlo?” otázal se, potřásaje rukou
dělníkovou.
„Gapon bydlil v Teriokách. Vystopoval jsem ho a zpravil jsem inženýra Rutenberga. Ten šel k popovi ještě s dvěma soudruhy, doručil mu
obžalobu i rozsudek. Svázali ho a — pověsili. Policie Gapona našla. Visel
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již dva dny. Na prsou měl arch papíru s rozsudkem smrti od sociálních
revolucionářů.”
„Psu — psí smrt!” zasmál se Lenin. „Ten Rutenberg — nejen inženýr,
ale i kat jak se patří. Mohl by nám prospěti, kdyby přešel k nám!”
„Nepřejde!” odpověděl Šimon. „To je druh Savinkovův, tvrdý sociální
revolucionář!”
„Škoda!” povzdychl Lenin. „Poslal bych ho, aby zabil toho blázna revoluce!”
„Koho?”
„Boryse Savinkova!” tiše se smíchem odpověděl Lenin.
Továryš Šimon s údivem pohlédl v přimhouřené oči stojícího před
ním Lenina. Ten mlčky dobrácky a při tom chytře se usmál, kývl hlavou
a prstem ukázal k zemi.
„Bud nyní, či později pošlu ho tam!” zašeptal s důrazem.
„Zač?”
„Já vím zač!” zavrčel Lenin, bera do ruky knihu a sedaje si k oknu.
Šimon opustil Leninův byt.
Teprve, když se všickni přesvědčili, že nová konstituce byla úskočným
činem, zásadně změněným a téměř zrušeným, požádala strana Lenina,
aby odjel do ciziny, ježto politická policie byla mu již na stopě a stále těsněji obklopovala vládou nenáviděného vůdce dělnické třídy.
Rozloučil se s doprovázejícími jej soudruhy slovy:
„Přesvědčili jste se, že nemáme společných cest ani s carátem, ani
s buržoasií s jejím prohnilým parlamentarismem. Ať jdou po té cestě ty
dělnické vrstvy, které nemají odvahy a odporu k otroctví. My bez jejich
pomoci dobudeme vlády nad zemí, ustanovíme svůj zákon a vyměříme
svou spravedlnost svým nepřátelům! Nezapomeneme též oněch továryšů, kteří podléhajíce vůli falešných proroků a zločinných vůdců, stojí
v cestě k vítězství proletariátu. Neustávejte v organizování, v zvětšování
svých řad, v přípravách k rozhodné bitvě.” Byla to slova tak smělá, že zdála se všem holedbáním bez obsahu a bez významu.
Reakce počala již ukazovati zuby, zuřily vojenské soudy, nacionalistické skupiny otevřeně vyhlašovaly se pro rozehnání a zrušení dumy, žádaly
užití nejostřejších prostředků k pokoření revolucionářů, vystupujících ze
svých úkrytů, a zničení jednou pro vždy předčasných snů probouzející
se Rusi.
Kdo mohl v té době věřiti naděje a síly plným slovům odjíždějícího
vůdce? s nedůvěrou poslouchali ho továryši a šeptali si, smutně kývajíce
hlavami: „Než slunce vyjde, rosa oči vyžere..!”
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XII.
Lenin, odjíždějící z Rusi, nikomu neukázal své tváře.
Byla strašná.
Když seděl sám ve vagoně a hleděl na míhající se před okny smutné
krajiny, stala se tvář jeho tragickou maskou nenávisti.
Nenáviděl nyní všecko a všecky.
Práce několika let zdála se mu marnou, bídnou, bez rozmachu a síly.
Nenáviděl Plechanova, Struveho, Bebla, dávné přátele — Martova
a Potresova, nenáviděl Trockého.
„Oni všickni chtějí,” šeptal skrze zuby, „abych po utlumení povstání
a po sesílení reakce vehnal si kuli v leb jako největší zločinec, jako zrádce,
podobný Gaponovi, jako netvor, vysílající lidi na jistou smrt!”
Zasmál se tiše a jízlivě, neboť si důkladně uvědomil, že myšlenka
o možnosti sebevraždy ani jednou mu nepřišla do hlavy.
Věděl, že jest zle, že Rus, vyděšená „stolypinskými kravatami”, jak nazývány šibenice, jimiž ministerský předseda Petr Stolypin pokryl celou
zemi, — padá v propast bezedného šera a utrpení.
Před očima Leninovýma přešla sta dělníků, sedláků, vojáků i revoluční inteligence, — všech, kteří ho navštěvovali v Kuokkale a v Teriokách.
Rozmlouval s nimi, ale ještě více vyciťoval nevyslovené myšlenky.
Ty byly rmutné a beznadějné. Všickni byli přesvědčeni, že revoluce byla
na dlouhá léta udušena, dělnické organisace rozehnány, že nutno zrevidovati programy stran a nejvýše se snažiti, aby aspoň uznána byla legální frakce sociálně demokratická v parlamentě.
Lenin kypěl hněvem. Nenáviděl své na duchu klesající straníky. Nikdy
neměl přátel, neboť přátelství neuznával, žádaje pouze oddanosti myšlence.
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Každého z nejvěrnějších soudruhů mohl by bez váhání odmítnouti,
rozdrtiti, poslati na smrt, kdyby se ukázal nepotřebným nebo škodlivým.
Všickni to vyciťovali a vyhýbali se bližším s ním stykům. Lenin žil, vida
jen svůj cíl. Přestával býti člověkem. Změnil se v stroj, bořící přežité ideje,
měnící pohyb svých kol a válců, odpovídající na všecky nejzamotanější,
nepředvídané zevní pohyby.
Připomněl si náhle událost, jež se stala v Kuokkale. Probudilať dávné
vzpomínky od Volgy i ze Sibiře a nutila Lenina, aby zaťal zuby a mlčel, ač
hotov byl proklínati a vlastníma rukama rozbijeti hlavy,
Kalinin, jeden z nejbližších jeho žáků, přivedl si několik sedláků, delegátů strany práce v státní dumě. Hosté hleděli nedůvěřivě, úkosem
a mlčeli.
„Vítám vás, továryši,” začal Lenin, dobrácky se na vesničany usmívaje.
„Doufám, že společně půjdeme k cíli, — k úplné změně organisace Ruska?”
Starý mužík, sedící proti Leninovi, podezřele naň pohlédl a pomyslil
si asi:
„Eh, neoklameš nás! Známe dobře takové revolucionáře v městských
kabátcích a v tvrdých límcích! Různými cestami jdeme!”
Neřekl to nahlas a jen bručel:
„To se ukáže... Musíme se nejdříve dobře na vás, bolševiky, podívati..
Lenin ihned vycítil nedůvěřivost, ba nepřátelství. Opatrně, krok
za krokem počal vysvětlovati cíl revoluce, — vyhubení buržoasie.
„Dělníci zaberou do svých rukou továrny i banky a dají vám půdu,
pluhy, traktory, žací stroje.. pravil. Vesničan opět naň zašilhal a přerušil
ho:
„Mužíci sami dovedou přivlastniti si půdu. Nás — mraveniště! Až se
pozdvihneme, — kdo nás zadrží? Vojáci, naši synové, střílet do nás nebudou, oj, nebudou! My si s půdou a s pány ihned poradíme!”
„Výborně!” zvolal Lenin. „Proletariát povede vás potom k novým kořistem revoluce, továryši!”
„Počkejte trochu!” pravil mužík, ponuře hledě na čistý límec a bílé,
těžké práce neznající ruce Leninovy. „Proletariát — toť jako pracující lid?”
„Ano!” odpověděl Vladimír, nechápaje dosud, kam míří ten klidný,
jako kámen, nebo jako kmen starého dubu tvrdý mužík.
„Jaká vaše práce, — tvoje na příklad?” otázal se a tvrdým, jako železný
hák ohnutým, černým prstem o rozpukané kůži dotkl se opatrně bledé,
měkké dlaně Leninovy.
Byl to neočekávaný obrat věci.
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Prorok a vůdce dělníků přimhouřil oči a po chvíli pravil mírným hlasem:
„Pracuji hlavou, aby Rus mohla šťastně žíti...” „Tá-á-k!” zabručel mužík,
hledě na své soudruhy, kteří se jízlivě do vousů usmívali a hladili rozcuchané brady. „To by také řekl car, policista i učitel!”
Náhle živě počal mluviti, mávaje černýma, starýma rukama:
„Nikoliv, brachu! To jsme již nejednou slyšeli! Ty, milý člověče, bos,
v tvrdých, režných kalhotách pochod si za pluhem, poznej krvavou naši
práci, zimu, mráz, starost o rodinu, strach před neúrodou, před hladem
a chorobami... Eh...!”
Lenin vyhýbavě odpověděl:
„Továryši, my vás k lepšímu osudu dovedeme! Postavíme se před
vaše řady a povedeme vás.”
Mužíci vyměnili si vzájemně bystré pohledy. Stařec, hladě si bradu,
zabručel:
„Nyní to již víme... Vy nás povedete? A neptáte se, čeho nám třeba?”
„Nuže, mluvte tedy, ač to již sami víme,” ozval se Lenin, mírně hledě
na mužíky.
,,K čemu dlouhé řeči?!” pokračoval starý vesničan.,,Nechceme cara,
neboť občas na válku myslí, lidi nám bere, daněmi utiskuje. Nechceme
monarchie, neboť dokud ta bude, dotud vy nenecháte vzpour a — nikdy
klidu nebude. s velkostatkáři a se šlechtou sami si to vyřídíme. k čemu by
byly sekery, kyje, požáry? He? Tak tedy! To chceme, k tomu směřujeme,
milý člověče!”
Leninovy oči na chvilku zablýskly, ale opanoval se a tázal se ještě mírnějším hlasem:
„Ale nezmínili jste se o buržoasii, o kapitalistech, kteří platí vám málo
za chléb a žádají vysoké ceny za zboží ze svých továren? Dobře-li vám
s nimi? Je-li vám třeba učenců, advokátů a jiné inteligentní spřeži, která
vás šidí a táhne v objetí buržoasie, aby tato mohla vás odřítí z kůže?!”
Mužíci mlčeli, rozmýšleli se a občas záhadnými pohledy pozorovali
dělníky, kteří hovoru naslouchali.
Jeden z vesničanů, mohutný, ramenatý člověk, pohlédl kolem smělýma, modrýma očima a pravil klidně, ale s důrazem:
„Slyšeli jsme již to vaše povídání v dumě! Je to všecko prázdné, nijaké,
nemoudré. Kukaččí slova!“
„Kukaččí?!” vydralo se z úst pobouřenému Kalininovi.
„Ano, kukaččí!” zasmál se mužík. „Nemáte nic: ani domu, ani role, ale
do cizích hnízd rádi byste se dostali a za hospodáře všeho se nabízíte!

114

Buržuji dávají nám pluhy, výborné obilí k setí, pěkný dobytek, dobré zboží. Což? My za všecko platíme, ježto jsou to potřebné věci. Na celém světě se platí, — platíme i my. A co vy nám dáte? Nedovedete říditi továrny,
vésti hospodářství. Kovář, zámečník, tesař, — toť není moudrý člověk,
který všecko umí... A jak lze se obejiti bez advokáta, bez lidí učených?
Kdo potom poradí? Snad ne vy?”
„My vám pomůžeme zabrati zemi, uchvácenou carem a měšťáky,” poznamenal Lenin.
„Děkujeme!” ozvali se mužíci sborem. „V té věci půjdeme s vámi.”
„Nuže, to je shoda!” zvolal Lenin.
Vesničané se chytře usmívali.
„Pravdu povíme,“ zabručel starý, „povíme, aby později sporu mezi
námi nebylo! Zemi zabereme, ale nedovolíme, aby se někdo mísil do našich záležitosti... Naše bude potom vláda. Nebudeme trpěti ani vzpour,
ani válek...“
„A dělníci?“ vybuchl Kalinin. „Co si myslíte? Na to nikdy nepřistoupíme! Vyvoláme takovou stávku, že bude vám z toho horko!“
Lenin s hrozivou výčitkou pohlédl na soudruha.
Mužíci však již pozdvihli hlavy, zamračeně hleděli a mlčeli.
„Však se nějak dohodneme v těch věcech,“ pravil smířlivě Lenin, ač
měl přimhouřené oči a silně svíral dásně... „Zařídíme to...“
Starý vesničan nevěnoval těm slovům nijaké pozornosti. Vstal a stahuje na sobě plášť, řekl:
,,Ihned povím, co „země“ o vás soudí. Víme, že od dělníků vzpoury
a nepokoje povstávají. Přinutíme je ke zrušení velkých továren, kde se
v tisících hromadíte. Rozhodíme malé továrny po celé Rusi, daleko jednu
od druhé. Když v každé továrně bude po stu dělníků, potom si s nimi poradíme! Bude klid, neboť nyní pracovati nemůžeme...“
Přítomní dělníci ztropili hluk. Ozvaly se výkřiky, pohrůžky, nadávky.:
„Buržuji! Číst neumějí a již o utiskování dělnictva mluví! Dobře vás
naučili ti maloměšťáčtí lokajové, ta spřež inteligence, ti liberální lotři!
Zrádci!“
Mužíci dívali se na sebe, jako by se ptali, nebylo-li by na čase vykasati
rukávy a biti ztvrdlými, těžkými pěstmi.
Lenin postřehl jejich pohledy i myšlenky.
Náhle se zasmál zvučně, upřímně, vesele.
„Továryši!“ vzkřikl se smíchem. „To je zábavná historie! Oč se přete?
Všickni mají pravdu! Továryši od půdy myslí o půdě, neboť té chtějí se
nejdříve zmocniti. Dělníci — myslí o moci politické, poněvadž je to jejich
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nejvážnější úkol. Dobývejme společně posic svých nepřátel a později
dojdeme k dorozumění i v jiných věcech. Což máme se děliti o kůži medvěda, jehož jsme dosud neulovili?!”
Dělníci bručeli a zlobně pohlíželi na mužíky. Tito hleděli na ně pohrdavě a pravili:
„Proč se nedorozuměti...? My jsme ochotni. Jenom nejdříve půdu!”
Konečně opustili Leninův byt.
Továryši obklopili svého vůdce a zasypávali jej výčitkami.
„Mluvil jste s nimi — a oni to jsou zrádci revoluce! Co to znamená?
Stud! Hanba!”
Lenin vyskočil z křesla, přiskočil k pobouřeným dělníkům a křičel syčivým hlasem:
„Dost! Dost! Mužíkův je sto milionů, — slyšíte — vy bezhlavci? Musím
s nimi stále politisovati. s nimi bude těžší, delší boj, než s carem a s buržoasií! Rozumíte?” Soudruzi umlkli, patříce na vzteklou tvář Leninovu. Lenin zpozorovav to, ihned se uklidnil a usmál se. „Řeknu vám jen toto a vy
si to dobře zapamatujte!” pravil. „Až budeme prováděti sociální revoluci,
— vesnice, „země” vypoví heslo mužické, buržoasní revoluce.” Po odchodu dělníků počal Lenin běhati po pokoji a radostně mnouti si ruce, křiče:
„Ani o jotu jsem se nezmýlil! Porozuměl jsem všemu tam nad Volgou a Jenisejí. Nic se nezměnilo! šel jsem správnou cestou. Bez iniciativy
a bez vedení proletariátu jest mužictvo nulou pro revoluci, mnou připravovanou. Nulou! Ale já k té nule přidám nová, ohromná čísla!”
Umlkl a přimhouřiv oči pravil skrze zaťaté zuby: „Byť bych měl vyhubiti padesát milionů sedláků! Oni jsou chamtivými otroky, ale já je uhnu
krvavým bičem, přízrakem strašné smrti, útiskem, jakého nikdy nedoznali! Změním je na nové raby proletariátu, až se vzpamatují a půjdou
s námi rámě při rameni!”
Odplivl si. v té chvíli nenáviděl to mravenisko temných lidí od pluhu,
kteří mu stáli v cestě.
Byl úplně osamělý, ale myšlenka o těžkém boji s mužictvem dodala
mu chuti k životu...
Odjížděl, maje u sebe jen Naděju Konstantinovnu, mlčící, skromnou,
přísnou, — poslušný nástroj v jeho ruce a několik lidí cizí jemu rasy.
Jeden z dělníků doprovázejících jej otázal se: „Čím to jest, Vladimíre
Iljiči, že nejbližší vaši pomocníci: Trockij, Sverdlov, Joffe, Zinověv, Kamieněv, Stěklov — jsou židé?”
Lenin přimhouřil oči a odpověděl:
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„S Rusy nelze podniknouti takové věci! Ihned počnou si hráti s utopiemi, toužiti po duši všehomíra, uvažovati o obšťastnění lidstva, ale
utrhne-li se jim knoflík u blůzy, upadnou v zoufalství, usednou s pláčem
na březích „babylonských řek”, počnou se bíti v prsa, vyciťovati pokání
a beraníma očima hleděti k nebi. Pro naši věc byli by nejlepší Američané,
Angličané nebo Němci. Poněvadž těch není, beru jiné, ty, kteří nemají
v sobě ruské krve, — továryši!”
Zasmál se zlým smíchem.
„Vy jste náš, ruský člověk a přece vedete k cíli a nepoklesl jste na duchu?” otázal se znova dělník.
„Jaký já jsem ruský člověk?” odvětil Lenin, pokrčiv rameny. „Otec-Kalmuk z Astrachaně, matka — rodem Blanková—jméno cizího původu...
Já jsem zdědil po Kalmucích smělost nešetření ničeho, boření i odvahu
budovati nový svět na zříceninách a hřbitovech starého světa.”
Pohlédl na užaslého soudruha a náhle se odmlčel. Potom se usmál
dobrácky a mírným hlasem dodal: „Zažertoval sem si s vámi, příteli! Jaký
to já jsem cizozemec? Narodil jsem se nad Volgou a od mládí naslouchal
jsem pověstem o Stěnku Razinovi, o Jemielkovi Pugačevu i o jiných zbojnících a povstalcích. Cha-cha-cha!”
„Nu, přece jste mne uklidnil!” zvolal dělník. „Uklidnil? — To je — dobře! Řeknu vám nyní něco jiného,” pokračoval Lenin. „V zoufalství nikdy
neupadnu a před ničím se nezastavím. Věřím, že to, co jsme dnes prohráli, zítra vyhrajeme! v tom se nepodobám ruskému člověku! A to proto, že v mládí vyhodil jsem ze srdce lásku k sobě a starost o vlastní život.
Po ničem netoužím, jen po vítězství strany a toho dosáhnu rychle, vězte,
továryši! Nepřemýšlejte o těch cizích nám krví našich pomocnících! Což
si zatěžujete hlavu tím, zdali Rus či kdo jiný urobil pro vás kladivo, pilu
a soustruh? Ne! Proto ať vám neběží o to, kdo vám dá socialistický stát, ať
je to Rus, Žid, Polák, Lotyš nebo Negr! Jen když dá!”
Dělník se zasmál a pravil s přesvědčením v hlase:
„Zajisté, že tomu tak!”
„Nu, vidíte, jak je to prosté a jasné?!”
„Zajisté, že ano!” opakoval dělník a více se již neptal...
Lenin usadil se zatím v Curychu. Pracoval tu na založení hned dvou
deníků, šetře groš ke groši z posílaných mu z Rusi od zbytků své strany
peněžních výpomocí.
Hlavními jeho nepřáteli byli nyní menševici, proti nimž k budoucímu
zápasu brousil nůž.
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Neměl též velkého nadšení pro západní soudruhy, vězící v poutech
demokratické ideologie.
V Stuttgartě ke konci r. 1907 po prvé vyzkoušel západoevropskou sociální demokracii, svolanou na sjezd II. internacionály.
Lenin podal k přijetí návrh, aby v případě evropské války všecky socialistické strany snažily se vyvolati občanskou válku proti kapitalismu
a vztyčiti prapor sociální revoluce. Návrh podporovala jen Rosa Luxemburgová, tak že byl se vší rozhodností zamítnut. Bebel v zásadě souhlasil
s myšlenkou návrhu, ale z ohledů taktických považoval jeho provedení
za nevhodné.
Lenin tehdy s pohrdavým výrazem v tváři zvolal:
„Pamatujte si, že mine několik let a potom buď přijmete můj návrh,
nebo přejdete v řady nepřátel proletariátu!”
Narazil si čapku na hlavu a již měl úmysl opustiti schůzi.
Ale neučinil toho.
„Nesmí se ustoupiti. Sjezd přijme ničemnou „gutaperčovou” formuli,
která nás oslabí !”
Zůstal a spolu se Zinověvem a s Rosou Luxemburgovou prosadili
změnu, zavazující socialisty, že se vynasnaží postaviti se proti válce a proti kapitalismů.
Druhého dne Lenin prohlížeje noviny, smál se dlouho a zlověstně.
Veškeren socialistický tisk vztekle se naň vrhl, nazývaje ho „anarchistou”, Maratem, zločincem a šílencem, zachváceným mánií velikášství
a osobní ambicí.
„Hlupáci! Škodliví hlupáci!” syčel se smíchem.
Když vzal do ruky noviny ruských socialistů, vedených Plechanovem,
přestal se smáti. Náhle se uklidnil a pozorně četl, zastavuje se při jednotlivých větách a slovech.
Dočetl a zamhouřiv oči, seděl v zamyšlení.
„Četla jsi?” otázal se Krupské, pohybem hlavy ukazuje na kupu novin,
rozházených po stole i po zemi.
„Přehlédla jsem dnešní noviny,” odvětila. „Útok proti tobě na celé
čáře!”
„Útok..,” zašeptal. „Útok, který končí jejich porážkou! Zatím nic mi
nezáleží na zdvořilém, dobře vychovaném, jako pejsek vydresovaném
v cirkuse evropském socialismu. s tím se vypořádám později! Přijde čas,
kdy si na mně vyláme zuby... Ale nemohu nechati bez odpovědi naše bezhlavce, kteří jako ovce hrnou se za Plechanovem. Ten ví, co dělá, jenom
že dosud neodkryl svých karet! Ostatní jdou bezmyšlenkovitě za ním.
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Déle nemohu čekati! Musím otevříti oči továryšům strany a v prach zahoditi staré „ikony” socialismu, nebo... nebo aspoň poházeti je od hlavy
k patě blátem. Musím v tom udělati pořádek!”
Uchopil „Jitřenku” a hlasitě četl:
„Slyšíš?” zvolal. „Zovou mne Něčajevem. Tolik let se mnou pracují
a dosud mne neznají. Já — a Něčajev!! Co mám s ním společného? Třídní
nenávist, víru v spasitelnost revoluce, energii do boje? Ale to mají i Plechanov, Kautzký, Bebel, Lafargue, ba i Černov a Savinkov.
Něčajev byl vzteklý slepec, bez rozmyslu vrhající se na šílené činy. O,
já nejsem takový! O každém svém kroku přemýšlel jsem celá léta a nohu
stavím tam, kde znám každý kámen, každé stébélko trávy. Znám a mohu
předvídati každý záchvěv duše ruského národa, jehož nikdo nezná a nikdy neznal... Nejlepší toho důkaz — nerozumějí mi!”
Krupskaja se tiše zasmála.
„Co ti přišlo do hlavy?” otázal se Lenin.
„Kdysi četla jsem tvou charakteristiku. Již se nepamatuji, kdo to psal,
že jsi nejschopnějším žákem jesuitů, že v tobě se spojily vady i přednosti Machiaveliho, Talleyranda, Napoleona, Bismarka, Bakunina, Blanqui
i Něčajeva,” pravila se smíchem.
„O takovém biografoví užiti lze názoru ruských popův, kteří o hlupcích říkají, že jsou to „ťulpasové Krále nebeského!” odvětil Lenin a začal
se hlasitě a vesele smáti.
Byl to divně bezstarostný, ale úplně upřímný smích...
Lenin přestěhoval se do Ženevy, kde založil deník a tu „v jámě lví” —
Plechanova začal boj s menševiky.
Nazval je „prohnilci” a „spráskanými psy”, štěkajícími na vlastní stín.
Konečně napsal článek, který poděsil i Naděju Konstantinovnu.
Lenin
dokazoval, že menševici zaprodali se buržoasii.
„Tak nelze psáti!” protestovala Krupskaja. „Toť jest již vyslovená pomluva! Kdo uvěří, že Plechanov, Dejč, Čecheidze jsou zaprodanci?!”
Lenin se smál, hledě na ni, ale v jeho očích bylo tak hluboké pohrdání
k obavám ženy a jejímu rozhorlení, že umlkla a stísněná odešla z pokoje.
Socialisté nenechali této obžaloby bez odpovědi.
Lenin byl povolán před soud strany.
Stavěl se klidný, bezstarostný, jenom v očích jeho hořely jízlivé ohníčky.
Na otázku, zdali měl úmysl vzbuditi v širokých kruzích dělnických nedůvěru k straně, usmíval se a odvětil:
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„Užil jsem úplně vědomě takových výrazů, aby třída dělnická chápala
moje obžaloby doslovně, to jest, že jste buržoasií koupeni.”
„Toť jest přece hanebná pomluva!” zvolali soudci vzchopivše se se
svých míst.
Lenin lhostejně pohlédl na shromážděné a pokrčiv rameny, klidným
hlasem řekl:
„Chce-li se protivník poraziti, třeba užiti takových výrazů, jež by vzbudily v davu nejhorší podezření. Právě proto jsem tak jednal”
„A kde jsou vaše mravní zásady?” s rozhorlením otázal se jeden
za soudců.
„Kdo vám, továryši, pověděl takové žvásty, že já mám zásady a že holduji mravnosti?” odpověděl otázkou, přimhouřiv oči.
„Jsou etické, nezměnitelné zásady...” začal mluviti soudce.
Lenin ho netrpělivě přerušil:
„Továryši, netraťte slov a času. v mém slovníku takových slov není.
Moje zásada — revoluce; mravnost — revoluce..! To jest všecko! Pro
úspěch revoluce všecky cesty a prostředky jsou přípustné.”
„I padělání peněz, nebo „půjčky” od četnictva?” zvolal s místa pro
obecenstvo jakýsi mladík, bije se v prsa. „Co na to odpovíte, továryši Uljanove?!”
Lenin se záhadně usmál a odvětil mírným, dobráckým hlasem, jako
by mluvil k dítěti:
„Odpovím! Továryši, nemáte-li u sebe klišé bankovky? Natiskl bych
bankovek ve prospěch strany a revoluce. A zdali neznáte nějakého četníka, který by chtěl dáti peníze na mého „Proletáře”? Ochotně bych je
přijal.”
Nastal hluk, bouřlivé výkřiky i kletby.
Lenin pozdvihl hlavu a chraptivým hlasem zvolal:
„Továryši! Nemám nic, co bych vám řekl. Odcházím a prohlašuji, že
rozsudek váš mi rukou nesváže, že budu jednati tak, jak toho žádá prospěch revoluce a bolševické strany, to jest pravých socialistův a nikoliv
lokajů, nadskakujících liberálním lhářům a demokratickým šantážistům..!“
Ale protivníci škodili mu v Ženevě na každém kroku. Nemohl ani nalézti pro sebe tiskárny. Byl nucen přestěhovati se do Paříže.
Tu Lenin s Krupskou žili těžkým životem.
V Rusku všecko se skrylo, nebo podlehlo, udušeno vzmáhající se temnou reakcí.
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Socialisté buď se zříkali svého přesvědčení a přestupovali k legálním
liberálům, nebo oplakávali minulé časy naděje, tvrdíce, že revoluce umřela na dlouhá léta a snad i navždy. Nikdo již nehledal nových cest a jen
z daleké Paříže dolétal osamělý, mocný hlas:
„Nenechte se oklamati hrobařům revoluce, kterou menševici a jiní
zrádci naší věcí nazývají chaosem. Přežili jsme dobu velké revoluce ne
proto, že byl vyhlášen manifest ze dne 17. října 1905 o ruské konstituci, ne proto, že buržoasie začala protestovati proti zchátralým formám
vlády, — ale proto, jenom proto, že v Moskvě vypuklo zbrojné povstání
dělníků a že před světovým proletariátem na jeden měsíc zazářila petrohradská rada dělnických delegátů, jako vůdčí hvězda. Echa její neumrou!
Revoluce brzy se obrodí, povstanou dělnické Rady, — Rady zvítězí!”
Ta smělá, nadějí ozářená slova, hořela jako daleké blýskavice.
Některým byla jako poslední hukoty odletující bouře, jiným — klamnými ohni, pouštěnými k postrachu a jiným, — a těch bylo v Rusku stále
méně, — zněla jako tklivá slova Evangelia, jež kdysi v mračné době pronásledování křesťanů hlásali z úkrytů apoštolové a jejich žáci, podporujíce a oživujíce víru stíhaných, mučených, bázní opanovaných, nejistých
ani dne, ani hodiny vyznavačů drahé a pro ně jediné pravdy.
Při tom rozprášená a téměř zničená strana nemohla opatřiti svého
vůdce a proroka peněžními prostředky.
Drobné sumy, posílané z Ruska, nestačily by vydržovati Lenina, Krupskou, Zinověva a Kamieněva, neboť větší část výpomoci obětována byla
na tisk „Sociálního Demokrata,” v němž hlásána byla hesla naděje a nabádání k bdělosti, aby nebyla zmařena chvilka, vhodná pro rozvinutí rudého praporu.
Byla to léta hladu a nejvyšší bídy.
Lenin, živě se černou kávou a suchým chlebem, celé dny prosedával
v Národní Bibliotéce a pracoval na celé řadě knih, jež měly se později státi biblí nové sekty revolučního proletariátu.
Nevěnoval již nijaké pozornosti útokům socialistů z jiných táborů,
jejich výsměchu a pomluvám, — pracoval, neklesaje na duchu, nezlomný v své víře v příští úsvit nové revoluce,
„Odkud ta víra a jistota, že přijdou jiné časy, kdy pracující vrstvy budou moci spěti k svému cíli?” tázal se ho nejednou Kamieněv.
Tutéž otázku četl Lenin v očích Krupské i Zinověva.
Pozdvihl hlavu, naslouchal, ostražitý a dravý.
Zdálo se, že to divoká šelma větří a číhá, cítíc blížící se kořist.
Mhouřil šikmé oči, mnul ruce a ostře šeptal:
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„Velká válka jest neodvratná... Tuším ji každým záchvěvem duše. Slyším její těžký chod, každým dnem rozléhají se blíž a blíže její těžké, tvrdé
kroky. Blíží se náš čas! Hodina posledního boje a vítězství!”
Více nemluvil. Chorý, bledý, hladový, v roztrhaném oděvu běžel
do knihovny, četl, psal, jako by se obával, že nestačí ukončiti práce, neboť za chvíli nastane potřeba činu, boje, pro něž on, — chudý, bědný
emigrant — horlivě sbíral, systemisoval a oživoval hesla, skládal „svátou
knihu” nové víry, bitevní zbraň a nástroje ničící nepřátelské tvrze.
Po těžkých letech útisku počalo se buditi svědomí ujařmeného ruského národa. Na daleké sibiřské Leně způsobilo vyděračství a trýznění
kapitálu povstání dělníků v zlatých dolech. Ozvěny četnických výstřelů
proti bezbranným lidem přinesly ponurou, dráždící zprávu přes bezmezné roviny Rusi.
Odpovědělo jim vření v továrních střediskách, v kruzích inteligence,
v státní dumě, v ruském i v zahraničním tisku.
Vláda se zalekla a revoluční živly opět zaujaly svoje místa. v Petrohradě a v Moskvě objevily se legální, krajně revoluční časopisy „Hvězda”,
„Pravda” a „Mysl”.
Lenin vypustil celou povodeň svých článků.
Budil v soudruzích hasnoucí víru a možnost sociální revoluce, haněl
parlamentarismus, uváděl nové obžaloby, odsuzující protivníky a tvrdil,
že západní socialismus prohnil spolu s legalismem sociálních demokratův.
Vmetl směle celému světu v tvář rukavici, prohlásiv, že jen ruský proletariát má sílu zbořiti starou, přežilou, v marasmu tonoucí společnost
a uvésti lidstvo na cestu pravého pokroku a jíti v čele pracujících všech
ras a národův.
V této době oživujícího ruchu požádala strana Lenina, aby se usadil
blíže ruské hranice. Potřebovalať stále jeho rad a vedení.
Ihned opustil Paříž a přesídlil do Prahy.
Každodenně přijížděli sem soudruzi z Petrohradu a z Moskvy. Styky
s Ruskem nebyly ani na chvíli přerušeny. Lenin opět spojil a rozmnožil
řady straníků, řídil časopis „Pravda”, v němž umisťoval svoje články, ozývaje se na všecky ohlasy života a připravoval řeči pro nejsmělejšího řečníka dumy, továryše Malinowského.
Lenin omládl. Nevyčerpané zásoby sil se v něm bouřily a tryskaly. Nespal, nejedl, radě se s hostmi, pracuje u psacího stolu, rozesílaje soukromé dopisy, oběžníky, vyhlášky.
Opět stával se vůdcem.
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Soudruzi myslili, že řídí život strany v prožívané době. On však připravoval stranu pro velké činy, neboť cítil a nezlomně věřil, že dávno očekávaná chvíle se blíží rychle a nezadržitelně.
V té době svolal Lenin sjezd strany v české Praze, aby bylo tu promluveno o taktice, shodné s okolnostmi momentu politického.
Před započetím porad dostal šifrovaný list. Po přečtení jeho se záhadně usmál.
Na sjezdu přiblížil se k němu neznámý člověk a podezřívavě si ho
prohlížeje, pravil:
„Jsem šťasten, továryši, že vás poznávám. Jsem delegátem sociální
levice v ruské státní dumě. Pronášel jsem tam řeči, vámi napsané...”
„Malinowski?” přerušil ho Lenin.
„Ano!” přisvědčil neznámý.
„Myslím, že chcete se mnou promluviti o samotě!” zašeptal Lenin.
„Skutečně... chtěl jsem...” začal Malinowski.
„Zde ne!” zavrtěl hlavou Lenin. „Přijďte ke mně dnes večer. Budeme
sami... Mezi čtyřma očima lépe se mluví. Není-li pravda?”
„Věc jasná, že snadněji,” souhlasil. „Přijdu k vám, Vladimíre Iljiči.”
Asi o půl noci objevil se v Leninově pokoji a neklidným zrakem pátral
po všech koutech.
„Vidím, že chcete mi cosi důležitého říci!” pravil s úsměvem Lenin.
„Mluvte směle, — nikdo nás neposlouchá.”
Usedli, sklonili k sobě hlavy jako dva spiklenci.
„Objevila se jistá nepříjemnost,” začal Malinowski nejistým, třesoucím
se hlasem. „Továryši tvrdí, že mají důkazy... důkazy...”
„Že sloužíte na dvou frontách: revoluci a policii,” dokončil zaň Lenin.
„Víte to již?” otázal se, s úžasem a se strachem hledě v ohnivé oči Leninovy.
Ten mlčky přikývl a čekal, nespouštěje očí s neklidně se mihajících
zraků hostových.
„Pomluva! Děje se mi křivda, Vladimíre Iljiči!” zvolal, udeřiv se v prsa.
„Víte, že jsem byl menševikem, ale postupně, po dlouhém pozorování
a přemýšlení přešel jsem k bolševikům a věrně vykonávám vaše příkazy,
továryši!”
„Dost!” zasyčel Lenin. „Ani slova více! Vím všecko, „továryši Romane”!
Všecko! Od vaší první obyčejné krádeže i té poslední, — s vloupáním,
za což jste byl odsouzen k vězení, — až k těm tajným rozmluvám s šéfem
četnictva Kuriovém i s Běleckým z policejního departementu!”
Malinowski prudce povstal a sáhl do kapsy.
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Lenin se jízlivě usmál.
„Nechte revolver v klidu! Nic vám z naší strany nehrozí... zatím,” zašeptal. „Jste nám potřebný, neboť jen vy jediný, — se svolením departementu policie můžete beztrestně pronášeti v dumě to, co my vám nadiktujeme. Pro stranu jest lhostejno, kdo hlásá naše myšlenky: ať poctivý
socialista, nebo podlý provokatér. Běží nám o to, aby Rusko slyšelo, co si
myslíme a kam spějeme.”
Továryš Roman mlčel, s úžasem a s nedůvěrou hledě na Lenina, který
se naň upřímně díval a pokračoval :
„Po celou dobu vaší spolupráce s námi budeme vás brániti před všelikými útoky. Začnete-li se však od toho uchylovati...”
Uljanov vstal a přistoupil k Malinowskému. Dotkl se jeho kapsy a dodal:
„Revolver, ba ani celý oddíl četníků vás, továryši, neubrání. Zhynete
téhož dne, kdy ústřední komitét strany vydá na vás výrok smrti. A zatím
buďte klidný! Úplně klidný!”
Rozešli se, mocně si potřásše rukama a přátelsky hovoříce.
Sotva se za provokatérem zavřely dveře, vyklouzl z almary Zinověv
a z pod postele vylezl Muralov, starý dělník ze strany.
Smáli se tiše a pravili Leninovi:
„Ale nasadil jste mu, Iljiči, brouka do hlavy! Cha, cha, cha!”
Lenin sevřel rty a zašeptal:
„Je to škůdník a největší lotr, ale strana má z něho více užitku než nebezpečí. Musíme ho všemožně brániti. On nám někdy vyzpívá všecko, co
potřebujeme věděti a potom nastane... likvidace...”
„Smrt?” otázal se Zinověv.
„Takoví lidé nesmějí dlouho žíti,” s úsměvem mírným odpověděl Lenin. „Zapamatujte si jen dnešní den, neboť možno, že budete nuceni dosvědčiti, co jsem mluvil s provokatérem i s vámi.”
Soudruzi mlčky přikývli hlavou.
„Chci uvésti Malinowského do ústředního komitétu strany; postarejte se o jednomyslnou jeho volbu na zítřejším sjezdu!” dodal Vladimír.
Soudruzi opět pokynem hlavy potvrdili rozkaz vůdcův.
Neměli ani pochybností, ani stínu váhání.
Šli přece k cíli strany.
Pro ni byli hotovi dáti život... svůj i jiných, byť by měli zničiti polovinu
lidstva.
Byl to vyšší rozkaz. Pro ně — zářící ideál, pro nepřátele — temný zločin...
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XIII.
Táhne bouře.
Sotva padla ta slova, bouře se rozzuřila. Bouře v horách, — vzteklá,
ohnivá, hučící, stohlasá bouře.
Zrodila ji černá chmura.
Ta od svítání kupila se na východě.
Byla od zábřesku dne jako opary nad bahniskem. v poledne vzrostla
na netvorný val žlutých, kalných mlh, splývajících s bledostí nebe. Před
západem slunce ztuhla v tmavou plachtu se skvrnami bílých obláčků,
rychle unikajících.
O té hodině šarlatového soumraku visela ta plachta, černá jako smuteční sukno, zastírajíc celou východní půli nebe.
Ještě čekala nehybně, jako těhotný netvor, v strachu před porodem
oněmělý.
Konečně netvor zavyl bolem, roztrhnuv lůno.
Chmura vydala mohutný vzdech.
Sehnula dechem svým haluze stromů a svráskovatěla stuhy potoků.
Svinovala tlapy, bezvládně rozestřené, vypjala hruď a zařvala hlasem
bezměrné muky.
Hlas zoufalé hrůzy padl v údolí hor tatranských, valil se rozbouřeným
potokem, šlehal a rval ložiska skal.
S hukotem valily se kameny, sesouvaly se laviny štěrku, šplouchaly
a vyvalovaly se na strmé břehy rozbouřené potoky a vyděšená řeka, jež
byla jako krvavý pás v posledních záblescích slunce.
Roztržené lůno chmury vydalo ohnivý plod, spleti hadovitých blesků.
Před chvílí zrozené, již vzteklé, vbíjely jazyky v štíty hor, padaly v doliny,
srážely hrubé pně stromů, lámaly větve, chrlily plameny na střechy halných útulen.
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Řev jejich provázely hory hukotem valících se balvanů, třeskem lámajících se smrků a mohutnou ozvěnou.
Ozvěna se rozpoutala, rozzuřila. Jako strachem zachvácený kamzík
přeskakovala doliny a běžela v poplachu po štítech. Padala na dno hlubokých údolí, slepě hnala se vpřed, odrážela se od svislých útesů skal,
v běhu zastavovala se o rozpěněné potoky a hynula tam kdesi pod stěnou černých smrčin, na opuštěných pastviskách.
Znovu chmura vzdychla, ráz na ráz oddychovala v hrozné bolesti,
v zoufalství muk.
v šumotu, svistu, vytí, v nářku hrozného vichru utonuly všecky hlasy.
Blýskavice padaly bystrým hadovitým letem beze zvuku, oněměla plachá ozvěna.
Těžce oddychovala hruď chmury, rvaná vyjícím stenem.
Ten dech mohutný pokácel tmavou část lesa, k propasti sehnal písčitou lavinu, svrhl dolů od pravěku ležící útesy skal, mechem a kosodřevinou obrostlých, ale neulevil svému těhotnému lůnu.
To vychrlilo z neznámých hlubin proudy vody; rozplynulo se v slzách,
vyplnilo nad břehy koryta potoků, strhlo a odneslo ve vírech a pěnách
drny, keře, kusy luk, zbytky ohrad a v divokém děse bezmocné stádko
ovcí.
v slzavém lkáni roztřásla se, rozstřikla, roztála těhotná chmura a s posledními struhami deště spadla na smutnou zemi.
Na západě tenkou čárkou značila se nepohaslá večerní zoře. Na nebi,
shazujícím tmavé roucho, rozhořely se hvězdy...
Dvé lidí, ukrytých pod převislou skalou, vyšlo na stezku a pohlíželo
na daleké doliny a hory tonoucí v měkkém šeru.
„Pochopil jsem všecko!” zvolal jeden.
Pozdvihl k nebi mohutnou, nadšenou tvář a plnou hrudí vssál vonný
halný vánek.
„Pochopil jsem všecko! Chceš v prach a v nicotu obrátiti nepravost
pokolení, na zříceninách a na spáleništích vybudovati svatyni svobodného lidstva. Vidím jako v skutečnosti vlast svou, řízenou ničím nespoutaným duchem. Tušil jsem v zmítání duše ten horký čas, neboť jsem pravil
k bratřím:
„Tlelo v duši žhavé uhlí,
bohatý zdroj sloupů jisker,
že jen dát je na ohnisko,
zachvátí hned plamen světy...
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Hoří svět již! Nechať zhyne
v oněch jisker strašné změti,
jen když při tom zachrání se
rozteskněné naše duše ! ! . . .”
Pozdvihl ruce, v nadšení objímaje duší celou zemi a zvolal:
„Lenine! Lenine! Jsi velkým prorokem, učitelem, mesiášem utištěného lidstva!”
Ten, k němuž básník promluvil v nadšení ta slova, pokývl lysou, oblou
lebí, přimhouřil oči a odvětil chraptivě:
„Jsem! Příchod můj předpověděl před 140 roky jiný buřič, — bojující
o štěstí utištěných... Pugačev! Na popravišti vmetl katům v tvář prorocká
slova: „Já nejsem orel, jsem jen orlím pískletem; orel dosud krouží pod
oblaky, ale spadne, sletí!” Hle, již jsem spadl!”
Tvář s vyvstalými lícními kostmi se zkřivila, ta tvář s šikmýma očima
a se sinavými, odulými rty.
Lenin se smál tiše.., dlouho.., beze zvuku a beze slova.
Básník počal se chvěti na celém těle, patře na ten zjev, bledou skvrnou vystupující z šera, jako přízrak strašné tváře, vynořující se z mlh zapomenutí.
Šikmé oči, vystouplé lícní kosti, hrubé rty, pokryté řídkým porostem
vousů, žlutavá pleť lysé lebi počaly se rozplývati v matný kruh, valící se
v bezměrnou, okem nepostihlou dálku.
Jacísi jezdci pádí na malých koních, až země stená a duní pod tisíci
křepkých, bystrých kopyt. Lidé v špičatých čapkách, v ovčích kožiších vyjí
a pronikavě pískají. Se sykotem letí střely. Lesknou se jemná ostří tasených v útoku mečů. Míhají se vpřed namířené hroty kopí. Uhánějí jako vichr a kolem záplavy a zuřivé plameny nad městy a nad lány obilí. U ohňů
tryská ostrý smích, jejž pronikají steny, lkáni hrůzy a zoufalství. v záři
a v záchvěvech plamených jazyků zmítají se nahé zajatkyně. Jejich bílá
těla a rozpuštěné vlasy svíjejí se všude jako pěna hřívnatých vln. Ozbrojení lidé šikmých očí uchvacují je s temným smíchem, dušeným chtíčem.
Padají na udupanou trávu.
Mezi rychle pohasínajícími ohnisky tisknou k sobě nahá těla, prudce
a dravě se jich zmocňují a v oblacích dýmu, v směsi smíchu a křiku, před
tváří smrti zuří v radostné vášni. k hrozným vůdcům vlekou na provazech
přemožená ruská knížata a davy zajatců. Smějí se vůdcové, rozradovaní
vítězstvím a vlastníma rukama podřezávají hrdla, otvírají hrudi, vytrhují
srdce nepřátel. Krev, nářek, smrtelný chrapot, bolestný křik vražděných,
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vzlykot nahých, šílenstvím uchvácených žen, házených pod nohy vítězům. Vůdcové mongolští, sytí rozkoše a krve pokorným knížatům, kteří
klečí na kraji cesty, darují svoje sestry a dcery a ruští bojarové v strachu
o svůj život vedou do stanu nájezdníků svoje ženy. z šera vynořují se tatarské tváře potomků vítězů i přemožených, ponurá, dravčí hlava Ivana
Hrozného a ještě hroznější přízraky ruských carů a milosrdenství neznající moci jejich, deptající lidi a celé národy. Kolem lupy a mrtvoly povražděných; spáleniště a zříceniny; šibenice a klenby vězení; pláč, stenání,
kletby, nenávist, vzpoury a opět — šibenice, okovy, mohyly bez počtu,
obklopující jako temné víchy udupanou cestu, ztrácející se na východě,
cestu zalitou krví a ponurou jako staré pohřebiště...
Lenin stále se smál. Tiše.., dlouho..., beze zvuku a beze slova...
Básník přetřel si oči a vzpamatoval se.
Pohlédl hluboko v mračné, šikmé oči, v širokou tvář s hrubými rty;
postřehl vyvstávající lícní kosti pod žlutou pletí na tvářích, řídký vous
nad hrubými rty a na bradě, zastavil se pohledem na mocné, oblé, lysé
lebce, svítící v temnotě a... celý se zachvěl.
„A hle, spadl jsem...” zašeptaly odulé, sinavé rty Leninovy.
Básník mlčel.
Pohlédl k východu. Tam visel bezedný, neproniknutelný zrakem mrak.
Obrátil tvář k západu. Za temnou clonou hasly zbytky červánků.
Jako náhle vypuknuvší bouře přišla bezměrná hrůza. Básník pozdvihl
ruku a pravil hlasem v duši zrozeným:
„Ale pohroužíš-li tu zemi v temnotu — zhyneš a proklínati budou
tebe vnukové vnuků našich..!”
Lenin se smál a s hrubých rtů jeho splýval ostrý, pronikavý sykot.
Třásl se celý a mhouřil šikmé oči...
Kdesi daleko — daleko, již za horami ozval se temný hukot převalující
se bouře nad světem.
Slabý hukot... Ani ozvěna mu neodpověděla.
Neslyšela ohlasu odlétající bouře a snad nerozuměla daleké hrozbě...?
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XIV.
Lenin, rozešed se v horském klimatickém místě v Zakopaném s básníkem, vracel se sám do své chaty ve vsi Poronině.
Přestěhoval se sem s Krupskou a se Zinověvem z Prahy, aby byl blíže
ruské hranici. Přicházel každodenně z Poronina na poštu do Zakopaného, kde měl několik přátel, Poláků a Rusů, bydlících v tom podhorském
místě již odedávna.
Sem přicházeli různými cestami a nejčastěji stezkami podloudníků,
přes „zelenou hranici” ruští revolucionáři bolševičtí k poradám se svým
vůdcem. Odtud se vraceli, nesouce v oděvu, v čapkách i v botách zašité
články Leninem napsané, brožury a letáky, rozšiřující se potom po Rusi
v tisících výtisků.
Nyní po výletu do hor, vdechuje plnou hrudí oživující vzduch, svěží
a čistý po bouři, promlouvající ještě zdaleka temným hučením, — vracel
se domů.
Měl před sebou ještě několik kilometrů cesty.
Pomyslil si, že by se mohl zastaviti u svého známého, Rusa Vigilova,
a vypůjčiti si od něho rower (jízdní kolo), ale neučinil toho. Opíraje se
o horalskou okovanou hůl, kráčel cestou k Poroninu.
Připomínal si nadšená slova polského básníka, žehnajícího mu na velké dílo uvedení lidstva na cestu nebývalého v dějinách pokroku ducha.
Chytře se usmál a zabručel:
„Slibem osvobození ujařmených národů zatřesu celým světem.”
Opět se zasmál, nyní již hlasitěji.
Mysl jeho běžela dále. Zdálo se, že konala přehlídku sil, kontrolovala
dobytá postavení, vysunutá před stráže — badala nepřátelské tvrze.
Každý jiný člověk klesl by v zoufalství a pochybování, neboť kolem
věžily se nepřátelské, mocné překážky.
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Evropská válka, kterou od několika let předvídal, vypukla. Oceňoval
situaci s chladnou rozvahou. Nepochyboval, že evropské mocnosti spojují, hromadí všecky zásoby sil vnitřních, že se rozhodly provést i konečné súčtování.
„Budeme svědky krvavé řeži mezi imperialistickými dravci!” pomyslil
si a znovu se zasmál a mával holí.
V Rusku vzmáhající se patriotismus, uměle podporovaný tiskem a vládou, musil přinutiti revoluční strany k mlčení, nebo k ukrytí se do myších
děr.
Lenin věděl, že v kruzích německých a francouzských socialistů považován byl za šílence a fanatika, věřícího v sociální revoluci. Menševici,
s Plechanovem, Martovem, Danem a Akselrodem v čele, snažili se vykopati propast mezi svou stranou a bolševiky, vedouce ostrý boj proti
anarchismu jejich vůdce; Trockij, Joffe, Urickij pracovali o smíření obou
socialistických stran; v samém táboře organisace, stvořené Leninem, vládl rozklad a různoběžnost v taktice: schopní lidé, jako Lozowski, Wolski,
Bohdanov, Lunačarskij i Alexinskij potírali bolševické centrum, vedené
Leninem, Kamieněvem, Zinověvem a Krupskou.
Zdálo se, že všecko přešlo do nepřátelského tábora.
„Koho mám ve svých řadách?” tázal se Lenin. „Tři věrné druhy, kteří
konečně mohou se zaleknouti posledního, rozhodného slova v kritické
chvíli? Malé skupinky stranických dělníků, jako ostrůvky v rozbouřeném
moři obklopené nepřáteli. Liebknecht, Rosa Luxemburgová, snad i Klára Zetkinová v Německu. Ano! Ti nezradí, neustoupí od našich hesel, ale
jak se zachová celá masa, těch několik milionů dělníků, zorganisovaných
v II. internacionále, řízených starými vůdci jako Kautsky, Bebel, Plechanov, Wanderwelde, Vaillant, Scheidemann, Ladzari? Budou-li vyvedeny
na bludné cesty, nebo půjdou-li ty davy za hlasem revolučního svědomí
a zdravého rozumu?”
Lenin se zastavil a na chvíli se zamyslil.
„Ne!” zašeptal. „Tam na západě nenajdu spojenců.”
Zasmál se a táhle zapískal.
„Co tedy?” otázal se kohosi ukrytého ve tmě.
„Co tedy? Sklonití hlavu pokorně, čekati na lepší časy a mlčeti?”
Smích byl stále syčivější a jízlivější.
Ve vzpomínkách náhle ožily řetězy zelených a růžových hor, pozorovaných s podoblačného průsmyku, kam zavedl ho do svých vrchů a halí
zamilovaný polský básník, neústupný a mocný jako skála, celý z ní, —
od paty k hlavě — zrozený.

130

Lenin viděl za kamennou přehradou, za clonou mlh a křižujících se
paprsků slunečních celou zemi.
Viděl ji takovou, jakou ji znal od let hlubokého zadumání, těžkých starostí, žhavé nenávisti.
Byla to země slz, pláče a skřípění zubů...
Viděl ji od věků, od věků bez počtu, od dávných časů mocných, hrdých císařů všech čtyř stran světa, sedících na trůně Assyrie a Babylonu,
od tajemných králů-kněží, synův egyptského Ra-slunce, od božských
vládců Číny a tak bez konce přes epochy a století, pod meči a berlami
korunovaných dravců, mudrců a světců.. Kraj věčné, krvavé přemoci
hrstky možných, moudrých i zbrojných nad mraveništěm bídných, bezbranných, bezradných.
„Cha, cha, cha!” rozlehl se hlasitý, zlý smích člověka stojícího na cestě,
člověka v odřeném oděvu a v zničené obuvi.
„Cha-cha-cha!” smál se Lenin, mhouřil šikmé oči, až kolem malých,
k nebi přitištěných uší zachvěly se naběhlé svaly. „Cha-cha-cha! To jsou
moje zástupy! Všickni ti, jimž ponecháno bylo jediné právo, — plakati,
řváti, výti zoufalstvím, skřípěti zuby nenávistí...! Ti půjdou za mnou..! Nejnešťastnější, nejzatemnělejší, nejzdeptanější půjdou v čele, do prvního
ohně a za nimi ti, kteří umějí již trpěti a mlčeti. Ale já vyrvu z nich chladnou nenávist, že zaskřípají zuby jakoby ocelí po skle a půjdou za mnou...
půjdou..
Usmál se tiše, téměř mírně, jak obyčejně, když věděl, že všecko důkladně promyslil a byl-li jist úspěchem.
Šel dále, lhostejným zrakem pohlížeje na nebe, poseté hvězdami.
Bylo mu cizí, nezajímavé, neboť daleké, nepostižitelné. Veselý, ostrý,
pronikavý pohled upíral k zemi, na hory, černou, zubatou stěnou odrážející se od nebe, — na tmavé lesy, — v okna horalských chat, jež svítila
po obou stranách cesty.
Celou svou bytostí cítil zemi.
Pronikaly ho přízemní záchvěvy, od polí, boru i od chudých chat doletovaly šelesty a šepty; rozuměl jim a odpovídal jim myšlenkami a tichou radostí, vyciťovanou v srdci.
Divná jsou zřízení lidem neznámého, předvěčného soudu!
Hle, v té chvíli, v noční tmě, na cestě pískem posypané, blízko vísek
ukrytých v horských, rozlohách, šel osamělý člověk. Nesl pod klenbou
mohutné lebky myšlenku, jež měla otřásti celým světem; tu pod stanem
starých vrb u cesty zažehovaly se ohně v smělých, šikmých očích, jež viděly všecko, co žilo, myslilo a trpělo za těmi horami a za dalekým obzo-

131

rem a jež chtěly žárem svým oplodniti nenávist, aby vydala hojné, věčné
ovoce lásky; po rozhoupaném, dřevěném můstku nad bystrým potokem
kráčel člověk bledožluté tváře vzdálených mongolských předků a přemýšlel o poboření všeho, co po věky krvavého boje a orlího letu genia
budovalo tisíce pokolení, toužících po štěstí a řízených touhou po božství.
V neznámém, zapadlém horském zákoutí šel onen člověk. v téže
chvíli v nádherných palácích vládců, parlamentů, boháčů, v svatyních
víry a vědy, míru a pořádku plynul svým ložiskem ničím nezkalený potok
každodenních starostí a záhad, jakoby korytem, před věky a na věky vyrytým. Nikdo netušil blížící se katastrofy, způsobené slovem, jež mohlo
někdy státi se tělem; nikdo nepodezříval, že kdesi v zátiší Tater dýchal
a přemýšlel člověk, mající moc prohlásiti se druhým Mesiášem — bílým
nebo černým, zářícím nebo chmurným, Kristem, nebo Antikristem...
Nikdo o tom nevěděl.
Lidstvo, zahnané prudkým během života, šlo od věků vyšlapanou
stezkou bezejmenných bohatýrů a mučedníků, hledíc lhostejně na vích
prohnilých a zetlelých ideí, nevidouc před sebou jiného cíle, kromě tmavé propasti hrobu.
Dávno pozbylo víry i naděje, nesnilo o nových Mesiáších a neslyšelo
ohlasů člověka o šikmých, nenávistných očích, o vzdorně zaťatých rtech,
sevřených nezlomným rozhodnutím...
Lenin blížil se k Poroninu.
Postřehl osamělou postavu, stojící na cestě. Vyhnul se jí, bedlivě ji pozoruje.
Spatřil mladého muže. Na krásné, oduševnělé tváři planuly při bledém světle vycházejícího měsíce nadšené oči.
„Promiňte...” uslyšel Lenin tiché zavolání. „Mám čest viděti továryše
Vladimíra Iljiče Uljanova-Lenina?”
Vladimír se zastavil, podezřívavě patře na neznámého.
„Jsem Lenin,” odvětil a postavil se do ostražité, k boji hotové posice.
„Jsem k vám poslán, továryši,” pravil mladík. „Dnes přišel jsem z Ruska... Jsem členem ústředního sociálně revolučního komitétu. Jméno mé:
Sielaninov, — Michal Pavlovič Sielaninov, ve straně zovou mne „Muroměc”. Vidíte, že mám úplnou důvěru?! Prosil bych o totéž u vás, továryši!”
Lenin pohlížel naň pozorně, nedůvěřivě a mlčel.
Neznámý se nepatrně usmál a zašeptal:
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„Nemám u sebe nijaké zbraně... Jsem ochoten podrobiti se osobní
prohlídce. Nepřišel jsem s úmyslem teroristického atentátu, nýbrž k vážnému rozhovoru, — a to poslednímu.”
Lenin zavrtěl hlavou a pravil:
„Jsme blízko domu... Snad vstoupíte ke mně?” „Raději bych s vámi
promluvil tady. Doma nejste sám,”... odvětil Sielaninov.
„Jak chcete!” pokrčil Lenin rameny. „Posaďme se tady. Vracím se
s hor... Jsem unaven...”
Usedli vedle sebe na hromadě kamenů a dlouho mlčeli.
Lenin udiveně pozdvihl oči k neznámému. „Hned,” zašeptal Sielaninov, odpovídaje na němou otázku. „Chci co nejpřesněji zformulovati
svoje otázky a požadavky.”
„Požadavky?” opakoval Lenin a přimhouřil oči. Náhle pochopil cíl návštěvy hostovy.
Sielaninov pronesl první otázku.
„Máte v úmyslu začíti revoluci v době války?”„Ano!”
„Chcete odevzdati politickou moc dělnické třídě?”„Ano!”
„Máte v úmyslu postaviti zdeklasovaný proletariát v čelo rolnického
lidu?” doptával se Sielaninov.
„Ano! Víte o tom, neboť psal jsem nejednou o našem programu strany v době války,” odvětil Lenin.
„Víme!” potvrdil mladík. „Právě v této záležitosti vyslala mne moje
strana, abych se s vámi dorozuměl, továryši.”
„Oč běží?”
„Navrhujeme spolupráci na celé revoluční linii..” „Na celé? Slyšel-li
jsem dobře?” ozval se Lenin jizlivou otázkou.
„Ano, — ale jen do chvíle vítězství revoluce,” odpověděl Sielaninov.
„To je zábavné!” zasmál se Lenin. „Snad budete tak laskav a vysvětlíte
mi podrobnosti tak neobyčejné nabídky?”
„Proto jsem zde,” odvětil mladík vážným hlasem. „Ústřední komitét
sociálních revolucionářů bude s vámi spolupracovati do chvíle svržení
dynastie, zrušení monarchie a vyvlastnění půdy. Bude vám pomáhati
při úpravě života pracujícího proletariátu, žádá však, abyste se nemísili
do politiky rolnictva. Máť ono svoje ideály a tradice...“
„Tradice maloměšťáků, horších než velkoměšťáků, neboť sedláci jsou
zatemnělí a trpní!” přerušil ho Lenin zlostně.
Sielaninov nahlédl hluboko v žhoucí zřítelnice Vladimírovy a opakoval důrazně:
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„Rolnictvo má svoje ideály a třídní tradice. Strana naše dovede z těch
sto milionů lidí učiniti nejmocnější skupinu společnosti, jež bude říditi
další osudy Ruska.”
„Chcete revoluci mužickou, maloměšťáckou a my máme pro ni prolévati svou krev, abychom se dostali pod nové jařmo, kdo ví, ne-li těžší
a nesnadněji svržitelné?...”
„Dopomůžeme vám k utvrzení spravedlnosti,” zvolal Sielaninov.
„Nikoliv! Spravedlnost zavládne tehdy, až my ji ustanovíme, my —
pracující proletariát!” vybuchl Lenin.
„Zahynete!” zvolal mladík. „Dříve či později živelní síla lidu půdy vás
smete, jako suché listí, zanesené z cizího kraje!”
„Velmi poetické přirovnání, ale není nijak přesvědčující!” zasmál se
Lenin s úšklebkem. „Dovedeme si poraditi s těmi sto miliony temných,
chamtivých lidí. Est modus in rébus, továryši.”
„Těžký úkol!” usmál se Sielaninov. „Nedokončil jste latinského textu,
Vladimíre Iljiči a snad ho neznáte? Římský básník pověděl dále: „Sunt
certi denique fines, quod ultra citraque nequit consistere rectum!” Nezlomná pravda celé věci tkví v lásce k zemi, vlastním potem zalité, továryši! Té nedáme nikomu! Mluvím o ruské zemi, kde od pravěku pokolení
předků odvalovala hroudy a ryla brázdy!”
Lenin syčivým hlasem pravil:
„My ty vaše stomiliony rozdělíme na tři, — čtyři skupiny a poštveme
je do boje mezi sebou! Velká a moudrá je zásada: ,Divide et impera’!”
„Zahynete!” opakoval s důrazem Sielaninov. „Dovedeme do konce
svůj plán! v Rusku zdaří se sociální revoluce.”
„Zahynete!” jako echo ozval se žhavý šepot. „Zvítězíme!” odpověděl
syčící hlas. „Nepřijímáte-li naší pomoci a našich podmínek?” „Ne! Stokrát
ne!!” vzkřikl Lenin a s rozmachem udeřil holí do kamene. Hůl praskla
a okovaný její konec zaryl se do hlubokého písku a lehkého prachu.
„Podobně stane se i s vámi!” podotkl Sielaninov. „Vaše zbraň se roztříští a země ji pokryje.”
„Nebavte se s kouzly, továryši!” obořil se Lenin. „Zapamatujte si dohře dnešní příhodu s holí a moje slova!” pravil mladík, vstávaje a hledě
na Vladimíra.
„Nedělejte se věštcem nebo čarodějem!” odpověděl Lenin zlým hlasem a sklopiv hlavu dodal:
„Rcete svým soudruhům, že za úsilí odvésti mne od mého plánu pošle je strana naše na šibenici, čehož i vám, i Černovovi a Savinkovi z té
duše přeji!” Obrátil se a zamířil domů.
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„Zahynete!” dolétl k němu zvučný, nadšený hlas. „Zahynete vy i strana vaše!”
Lenin šel domů a mnul si ruce.
„Výborně! Bojí se mne a již posílají pokušitele!” pomyslil si. „Velký skutečný úspěch!”
Doma zastal téměř všecky svoje druhy a přibylé emisary z Ruska.
Dýmu byl plný pokoj. Rozléhaly se pobouřené hlasy hádajících se lidí.
Spatřivše vstupujícího Lenina, hrnuli se k němu a obstoupili ho.
„Nečetl-li jste, Iljiči, dnes „Vorwärts”? To je rána! Německá sociální
demokracie rozhodla se, že schválí vojenské úvěry na válku! v říšském
sněmě bude proti tomu protestovati jediný Liebknecht a nikdo nepochybuje, že zůstane osamocen! Neštěstí! Zrada! Němečtí soudruzi za nic
nepovažují stuttgartskou resoluci a její schválení na sjezdě v Basileji!”
Lenin skočil v před, rozhrnul obklopující jej továryše a uchopiv
„Vorwärts”, četl zprávu o schůzi německého parlamentu.
Strašně zbledl. Třel si zpocené čelo a bezduchým zrakem hleděl
na shromážděné.
Konečně zaťal zuby a těžce vyjektal:
„To je nemožné! To jistě nacionalisté vydali zfalšované číslo „Vorwärtsu”. Žraloci imperialismu jsou schopni všeho!”
Dlouho hovořili o znepokojující zprávě. Nikdo té noci nepomyslil
na spánek. Před půlnocí dostal Lenin z Berlína telegram.
Telegrafovala Klára Apfelbaumová.
Lenin přečetl krátkou zprávu a těžce oddychuje usedl, jako by ho síly
náhle opustily.
Nebylo pochybnosti. Parlamentární frakce německých, francouzských i anglických socialistů rozhodly se schváliti válečné úvěry.
V pokoji nastalo dusné mlčení.
Všichni hleděli na Leninovu tvář.
Ta víc a více žloutla a stávala se stále ponuřejší. Pronikavé oči se mu
široko rozevřely, rty se křečovitě sevřely, víčka oční se chvěla a kolem uší
vyvstaly boule svalů. z pološera vyzírala divoká, vztekem a nenávistí jako
by zkamenělá mongolská tvář a prsty, cásající řídký vous, svíraly se a napínaly jako spáry dravého ptáka.
Lenin se dlouho neozýval. Konečně vstal a pravil chraptivě:
„Druhá internacionála umřela!”
Přítomní užasli slyšíce ta rouhavá slova, vyřčená
o mohutné organisaci, jež svou sítí obepínala celý starý
i nový svět.
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A ještě větší úžas, ba úděs způsobil druhý výrok vůdce a učitele:
„Oh, naše karta není dosud přebita! Založíme třetí internacionálu; ta
nezradí proletariátu; ta nevrazí nůž do zad sociální revoluci! My budeme
jejími tvůrci! Na shledanou, továryši! Musím psáti..
Sedl si u stolu a zamyslil se.
Psal do rána. Metal strašné urážky a obžaloby proti zrádcům pracujících tříd; vyzýval dělníky všech národů k protestu proti „ugodovcům”, sluhům kapitálu, ničemným zbabělcům a mával rudým praporem, na němž
hořela slova: „Tvořiti novou internacionálu pro poslední, vítěznou bitvu
utištěných proti utiskovatelům!”
Lenin několik dní ani téměř v práci neustávaje psal, rediguje komunistický manifest o válce, rozesílaje listy na všecky strany světa, přesvědčuje, probouzeje k vzpouře svědomí, vyzývaje k boji, odsuzuje včera ještě
velebené vůdce, dnes však zrádce věci a nepřátele pracujících davů.
Jednou večer v malém domku, jejž obýval Lenin, objevila se rakouská
policie a vojenská patrola.
Kdosi udal tajemného Rusa, obviňuje ho z vyzvědačství na prospěch
Ruska. Po revisi bytu byl Lenin zatčen a dopraven do vězení v Novém
Sączi.
Lenin nemyslil na hrozící mu nebezpečí. Jiné, vážnější myšlenky ho
úplně zaměstnávaly.
Zatím s každým dnem stále černější chmury stahovaly se nad jeho
hlavou.
Rakouské náhlé soudy nedávaly si přílišné práce s osobami, podezřelými z vyzvědačství. Na začátku války téměř každodenně stříleny byly
zcela náhodně zatčené, nevinné osoby. Polští socialisté napjali proto
všecky vzpruhy, aby osvobodili Lenina z vězení.
Vůdce rakouských socialistů Viktor Adler, zpraven o celé záležitosti,
měl dlouhý rozhovor s ministerským předsedou, hrabětem Stürkghem;
vřele a s pathosem dokazoval, že uvěznění tak známého vůdce vyvolá jistě pobouření ruských sfér dělnických, trpně, nebo i nepřátelsky
uzpůsobených proti válce, ukazoval na nesčetné výhody, propustí-li se
na svobodu Lenin, jenž pracuje k tomu, aby v době války vypukla v Rusku revoluce.
Vysvětlení Adlerovo mělo u ministra úspěch; ministr po prvé tehdy
uslyšel o straně a o programu bolševiků a ihned zpravil o všem rakouský
generální štáb i německou vládu.
Z Vídně vydán byl rozkaz, aby Vladimír Uljanov Lenin byl propuštěn
na svobodu.
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V době korespondence v této věci byl Lenin ještě ve vězení.
Seděl v hlubokém zadumání ve své cele, kde byl umístěn ještě jeden
vězeň.
Byl to též Rus, — prostý mužík, bezzemek, neuvědomělý, negramotný. Přišel před rokem do Rakouska na polní práce, neboť doma zmíral
hladem. Vypravoval o tom všem Leninovi a dodal, že byl zatčen při překročení hranic.
Otázán byv vojenskou hlídkou, kam jde, odpověděl upřímně, že jako
záložník vrací se do vlasti, aby se v době války dostavil k vojsku.
Při prohlídce našel se u něho list s plány silnic a s výčtem rakouských
pluků, stojících blízko ruské hranice.
„Kdo vám dal ten list?” vykřikl Lenin, naslouchaje vypravování spoluvězňovu.
„Správce statku, kde jsem jako dělník pracoval,” odpověděl. „Dal mi
list a přikázal mi, abych jej doručil v Moskvě jeho známému. Nevěděl
jsem, co bylo v listě psáno, a nyní mi tu řekli, že jsem byl vyzvědačem.”
Domluvil a těžce vzdychl.
Lenin více mužíka neposlouchal a nemluvil s ním. Přemýšlel o nesmírně důležitějších věcech, než byl osud nevzdělaného, nikomu nepotřebného vesničana.
Ukládal v mysli plán neomylného útoku na druhou internacionálu.
Konečně byla tato práce do nejmenších podrobností hotova a teprve
nyní začal zase naslouchati tomu, co mluvil na pryčně ležící mužík. Ubožák patrně cítil nepřemožitelnou potřebu sděliti se s někým s myšlenkami, které ho trápily. Mluvil stále, přebíhaje s předmětu na předmět.
Jednou ráno přišla vězeňská hlídka a dovedla ho k soudu.
Mužík vrátil se teprve k večeru. Byl klidný a ku podivu veselý. Oči hořely mu neobyčejnou září, radost linula se mu z rozjasněné tváře.
„Nu, jak je s vaší věcí?” otázal se ho lhostejně Lenin.
„Hotova... ”, odvětil, klidně se usmívaje.
„Vidím, že se vám dobře dařilo?” pravil Vladimír. „Osvobodili vás?”
Mužík moudře pohlédl na Lenina a zašeptal:
„Rozsudek smr ti...”
Lenin se zachvěl a pozdvihl naň užasle oči. Nepostřehl nejmenšího
vzrušení a neklidu na osmahlé, hlubokými vráskami jakoby brázdami rozorané tváři mužíkově.
Stál vzpřímeně a prsty rozčesával rudý vous, sahající mu až na prsa.
Usmíval se s jakýmsi divným výrazem na tváři a tiše se tázal:
„Věříš-li v Boha a v Syna Božího?”
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„Boha neznám a Ježíše z Nazaretu si vážím, neboť nahnal strachu bohatým a nepravým lidem,” odpověděl Lenin s nuceným úsměvem.
„Boha nikdo nemůže znáti, Jej třeba cítiti! Hluboko On se skryl v člověku, — oj, hluboko! A člověk — toť silná věc, mocná. Jeho skořápkou
i Bůh nesnadno se k němu dostane!”
Chvíli přemýšlel a potom dodal:
„Toť dobře, že si Krista vážíš. To schvaluji.”
„Zač?” otázal se Lenin, divě se sobě, že o těch věcech rozpřádá hovor.
„Za to, že cítíš v nejbídnějším člověku jasného Boha!... Syn chudé
panny, o níž sousedé jistě opakovali ohyzdné, sprosté řeči a náhle... Syn
Boží! Nikdo nevěděl, proč je Synem Božím. Sám též nemohl to vysvětliti,
ale věřil v to, jiní též uvěřili a věří celé věky... proto se to děje, protože
každý člověk je Synem Božím, bratrem Kristovým...”
„A Spasitelem, k němuž vysílají modlitby zatemnělí lidé, podléhající
řečem popů!” dodal Lenin se zlobným smíchem.
„Ne, milý člověče, ne! Spasitel byl jeden... A víš-li proč?”
„Mluvíš, jako velmi sčetlý mnich,...” poznamenal Lenin.
„Jaký že já sčetlý?!” odvětil mužík pozdvihuje hubená ramena. „Když
jsem ztratil svůj záhon, byl jsem dlouhá léta tulákem, žil jsem v klášterech, vydělávaje si skývu chleba a rád jsem rozmlouval s mnichy...”
„A oni tě naučili církevním povídačkám?” vmísil se otázkou Lenin.
Mužík zavrtěl hlavou a zašeptal:
„Nikoliv, oni ne! U jakéhosi poustevníka, skrývajícího se v lesích
na Korně, poznal jsem pravdu.”
„Náležíš k sektářům?”
„Ne!” odpíral vesničan. „Hledal jsem u nich pravdu, ukojení, útěchu,
— nenašel jsem nic. Samý klam., !”
„To si myslím!” zvolal Lenin. „Neřekl jsi však, proč považuješ Ježíše
za pravého Syna Božího?”
Mužík usedl na pryčně a opřev hlavu o ruku, odpověděl:
„Proto, že měl smělost tvořiti... Smělost božskou, neboť tvořil pravdu
uprostřed nepravosti, apoštoly — z chuďasů, vesničanů a rybářů; mrtvé
křísil a později přikázal: „Nesuďte!”
„Nerozumím,” přiznal se Lenin se zájmem hledě na spoluvězně.
„Je to prosté!” odvětil tento, dotýkaje se Leninova ramene. „Poslyš!
Bůh není Bohem jen proto, že jest na nebi sám v sobě, všemohoucí,
vševědoucí, nesmrtelný Tvůrce. Ne! Je takým proto, že spolu s Ním nosí
v sobě moc, vědění i tvoření archandělé, andělé, duchové zlí a slabí lidé.
Každý z nich má svůj osud a svoje předurčení, cosi jako lhůtu a práci, již
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má vykonati. Kristus pochopil to první a jediný. Nemyslil na to, že jen On
trpí, snáší pot, útisk a muku, raduje se i pláče; věděl, že každý člověk stejně, ba snad jako slabší více trpí, hlouběji se raduje. Kristus poznával, chápal, miloval, v úctě měl i veřejnou hříšnici i Marii i Martu, Jidáše i apoštola Jana i římského císaře. „Nesuďte!” učil, jenom že nedodal: „Nahlédněte
v každé srdce, v každou duši..!”
„A proč toho nedodal?” otázal se Lenin. „Poněvadž tehdy ještě nepřišel čas,” šeptal mužík. „Lidé ještě nevykoupili se z prvotního hříchu... Musili přejiti křížovou cestou, kterou ukázal jim Kristus náš Spasitel.”
Poslouchaje podivného spoluvězně, vzpomněl si Lenin na vesnického žebráka „Ksenofonta v železe” a něžně se usmál. Mužík to postřehl
a zaradoval se. Rozhovořil se směleji a hlasitěji:
„Musíme přejiti panování Antikrista a pokušení jeho. z Boží vůle on
přijde, jako druhý Syn Boží; před tím budou války — vzpoury, mor, choroby a zločiny. Tehdy lidé začnou se vzájemně poznávati, spojovati se
k boji i k obraně jako vojáci, stavějíce si nad sebe vůdce, tvoříce setniny,
pluky, armády — a přetrvají! Ti, jichž nedosáhla slova Spasitelova, jako
stádo vepřů, posedlých satany, skočí do moře a propast vodní pohltí je.
Ti, kteří zůstanou, vybudují na zemi „svaté město”, „Nebeský Jerusalém...”
„V „svaté Rusi”?” otázal se Lenin.
„Eh, co značí Rus v takové věci? Drobné zrnéčko písku, kapka v moři!”
odpověděl mužík. „Rusko může zhynout, ale my — národ budeme hlásati pravdu všem národům! My jim dáme tu pravdu!”
„My!” zasmál se Lenin. „Ruská pravda?”
„A jaká jiná?” podivil se mužík. „Pověz, kdo jiný může to učiniti?! Jiní
národové žijí v dostatku a v pýše, myslí, že jsou rovni mocným andělům.
Ne! z našich temných lesů, z našich stepí, kde kol dokola spojuje se nebe
se zemí, z našich dýmných chat, krytých slámou, z našich žalářů, kde řetězy zvoní nevinní, temní lidé, — odtamtud ona přijde — jasná a mocná
Pravda. Jenom my, lidé od pluhu, kladiva a pout máme smělost tvoření.
Máme dosti místa, nevyužitou zásobu sil, doma nemáme o čem pracovati, jsme dělníky světa... Jen křiknout a zbudujeme palác nebo chrám,
jakých nikdo dosud nespatřil.”
Umlkl a hleděl ztrnulým zrakem na Lenina.
Vladimír otázal se již zcela vážně:
„Jak budou stavěti a tvořiti lidé temní od pluhu a z dýmné chaty? Nedovedou přece toho?”
„Neboj se, milý člověče! Chodí po naší zemi chudí temní, ale chodí
též svati a moudrosti plní... Ti nás naučí, neobávej se! Bůh — nejen pro

139

červíky bídné, ale i pro orly s širokými, mohutnými perutěmi... Pro všecky
jedno slunce svítí — Pravda Boží!”
„Nevidím ani úsvitu toho slunce,” zabručel Lenin.
„Ty, milý, nevidíš, ale jiní vidí již i tu, i tam... Uzřel jsem před sebou
v posledním dnu života... a raduji se, že popřáno mi ji uzříti, — zářící jako
zoře! Velké to štěstí!”
Mužík se zamyslil a mlčel.
Lenin pozorně naň hleděl. Zvolna uvědomoval si obraz ruské duše:
— maximalismus snah, — buď všecko, nebo nic; mystickou víru v možnost založení na zemi „Nebeského Jerusaléma”; tajemné přesvědčení
o poslání národa, věčnou touhu i vycítění zodpovědnosti i mučednictví
za štěstí celého lidstva od začátku do konce země, bez samolibosti, bez
lásky k své vlasti, skládané jako obětní beránek na oltáři božské Pravdy
pro dobro všech, všech, jak široký svět a snad dále až po hranice nejvzdálenějších, sotva viditelných hvězd na nebi a zářivých mlhovin...
Mužík nedotkl se přineseného mu jídla.
Klečel, obrátiv tvář k východu, žehnal se slavnostně a klaněl, bije čelem v prkna pryčny.
Po půlnoci byli vězňové probuzeni. Dozorce a voják s bodákem vyvedli mužíka. Odešel mlčky, v sebe uzavřený, klidný.
Lenin dlouho naslouchal, ale soudruh se nevrátil.
Ráno se dověděl, že rozsudek byl vykonán.
Vladimír Iljič zaťal zuby, až zaskřípěly a temně vychroptěl:
„Pravil jsi: „Nesuďte!” A zatím tebe odsoudili a popravili?! Ó, já budu
souditi bez milosti, bez slitování... a trestati celou mocí nenávisti a bolesti
své...!”
Nový den přinesl smrt temnému, prostému mužíkovi, věřícímu v povstání „svátého města”, kde nebudou lidé souditi lidi, — a svobodu člověku smělého a pyšného ducha, v němž vynesen byl již rozsudek bez milosrdenství a v němž planula žádost trestu, mstivou rukou vyměřeného.
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XV.
Přišlo léto r. 1915.
Z malého domku, na němž visel štít malé restaurace „Puits de Jacob”
a ševce, vyšel malý, zavalitý člověk, žluté tváře a tmavých, šikmých očí.
Pohlédl na azurové nebe a zamířil k Belvoir-Parku, usmívaje se
na modrou, oslnivou září tryskající hladinu Curyšského jezera.
Zastavil se na pobřeží a díval se na mimojdoucí obecenstvo, zlým,
ponurým pohledem provázeje nastrojené ženy, muže v bílých kalhotech, sportovních košilích a houfy veselých, šťastných dětí.
Oblouky jeho mongolských obočí se chmuřily, zaťaté rty se chvílemi
chvěly, bezezvučně něco šeptajíce.
Náhle se radostně a přátelsky usmál.
Vysoký, atletický člověk v světlém oděvu a s měkkým kloboukem šel
pružným krokem, lehce se na silných bedrech kolébaje.
„Haló, mr. Lenine!” zvolal zdaleka a na vyholené sluncem a větrem osmahlé tváři vykvetl mírný, téměř dětinský úsměv.
Hledě ocelovýma očima, v nichž mihotaly se jiskřičky veselosti a lehké ironie, rázně potřásl Leninovi rukou a poklepal ho na rameni.
„Nu, což, pojedeme?” otázal se, nacpávaje dýmku.
„Ovšem!” odvětil Lenin. „Mám dnes výjimečně volný den. Chci ho užitečně a příjemně užiti, Mr.... Kingu.”
„Vždycky musíte o to moje jméno klopýtnout!!” zasmál se Američan.
„Musím se přiznati, že mým hrdlem nejde lehce!” souhlasil Lenin. „Jistě jacísi zlí duchové našeptali vašim předkům to šeredné jméno! King?
Král!! Jen si pomyslete!”
Američan vyprskl smíchem.
„Nevěděli, staruškové, že jejich marnotratný potomek bude míti tak
silně radikálního známého,” zvolal odfukuje husté kotouče dýmu. „Poje-
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deme dnes na Utokulm. Strašný úpal, jistě tam nikoho nepotkáme. Obávám se jen, že vám, Mr. Lenine, bude horko v tom teplém oděvu?”
„Nikoliv!” odvětil veselým hlasem Vladimír. „Poněvadž mám jenom
jednu garnituru, proto oblékaje ji dnes, pravil jsem, aby byla průdušná
a lehká jako řecký chiton!”
King opět zahalil se dýmem a hlasitě se smál.
Ozubená elektrická dráha vyvezla je až na štít hory. s železné verandy
hotelu rozhlédli se na krajinu pod nimi ležící.
Bledě žlutá skvrna Curychu, jevila se jako krtčí hromádka na břehu
modrého jezera, tam zelené údolí Limatu, řetězy hor, jiskřících se ledovci; v sluneční mlze leskly se na skalách bílé skvrny sněhu; zářilo azurové
nebe; lenivě plula stříbrná oblaka, plná jakési nevýslovné radosti. Všecko
to hltaly jejich vnímavé duše.
Mlčeli, hledíce na neobsáhlou zrakem, mnohobarevnou paletu velkého mistra — přírody.
Mr. King vzdychl a tiše pravil:
„Nemáme již takových obrazů ve Spojených Státech! Všude protínají kraj železniční koleje, obzor zahalují dýmy továren, dolů, elektrických
továren a stanic. Musím každých pět let přijížděti sem, abych si oddechl
od zuřivosti amerického života. Přivezu sem své syny, ať se tu učí milovati
přírodu a chápati, že její odvěká práce a energie nádhernější a mocnější
jest než úsilí lidské!”
Lenin se záhadně usmíval.
Když Američan umlkl, pravil výsměšným hlasem: „Já však, hledě
na to panorama, tak mírné, klidné a šťastné, vidím tam v dáli, až tam —
za Thoune... pusté, holé roviny Rusi, hory nikým neobydlené, vinoucí se
bahnité cesty, vyšlapané miliony lidí, zvonících pouty! Kráčejí v té chvíli
s hluboko skloněnými hlavami, shrbení, k zemi přibití pod švihajícím je
bičem carovým a všickni jdou do vězení, do cerkví nebo do mohyl. Kdybych měl syny, přivezl bych je sem, ale oni by vzkřikli nenávistí: „Spravedlnost! Pomstu! Nový život!” Američan chvíli přemýšlel a potom pravil
tichým, vážným hlasem.
„Myslil jsem včera celý večer o názorech a ideách vašich... Překvapily
mne... Přišel jsem však k přesvědčení, že jste snílkem a utopistou. Nelze
přece jedním skokem přenésti se s Utokulmu na vrcholek Rigi?! Proto
třeba aeroplanu nebo visuté dráhy, jak to jest nad Niagarou, nebo v údolích Skalnatých Hor!”
Lenin neodpověděl. Stál, upřeně hledě na daleké štíty, které stále
hustěji zahalovaly plachty měkkých, stříbřitých oblaků.
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„Pojďme výše až na samý vrchol!” navrhl Mr. King. Lenin mlčky pokynul hlavou. Úzkou, kamenitou stezkou šli mezi skalními balvany a drobnými keříky rhododendronů, zachycujících se kořeny do spár a sypkého
štěrku.
Konečně došli a usedli na kamenech.
Pod nimi táhl se zubatý hřbet Albis a nad nimi pluly bělavé pruhy
a plachty oblaků.
Mr. King pohlédl na Lenina a řekl:
„Uvažoval jsem o včerejší naší rozmluvě. Dospěl jsem k přesvědčení,
že plán pána stvoření, člověka-stroje a společenstva-stroje jest pochybný. Najdou se vždy tak vynikající osobnosti, pro něž nebude místa v žádném hromadném mechanismu. Neumístíte-li takových lidí v systému, —
zboří jej, rozvalí, zastaví harmonický běh proti vlastní vůli, vedeni jsouce
vlastní, individuální vůlí. Jsou to lidé o celou hlavu převyšující dav.”
„Společnost zkrátí svůj trup o jednu takovou hlavu, neboť moc a právo náleží skutečné většině,” odvětil Lenin klidně.
„Ale ta hlava bude rozhodně náležeti geniovi,” poznamenal Američan.
„Dav má hromadného genia a to mu musí vystačiti.”
„Historie nezná asi takového případu,” pokrčil rameny mr. King. „Geniové přicházejí na svět téměř vždy s hluboce anarchistickými charaktery
ve smyslu nepoddání se pravidlu masy; geniální hlavy davy za sebou vedou a nikoliv opačně.”
Lenin mlčel. Američan naň pohlédl a dodal:
„Etapy pokroku.., historické epochy v dějinách národů, — toť biografie geniů v různých oborech práce.”
Lenin stále se neozýval.
Dýmaje z lulky a lehce se kolébaje na kameni, pokračoval mr. King.
„V oboru materialistických názorů předstihla Amerika všecky jiné
země. Dospěla k tomu cestou podpory vynikajících individualit. Máme
celé dynastie dědičných individuálních schopností, hraničících na geniálnost. Třeba si připomenouti, že se vynořily tyto individuality z nejnižších, často z nejnuznějších společenských vrstev. To příčí se vašemu
tvrzení, mr. Lenine, že jen dědičná buržoasie je schopna utiskovati slabší. Vy snad nevíte, jaké myšlenky rodí se v hlavách potomků pastuchů,
pouličních prodavačů novin, maloobchodníků, obyčejných námořníků
a nejednou — kriminálních zločinců!”
Lenin pozdvihl hlavu a pozorně poslouchal.
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„Oni myslí o změně pouště na plantáže bavlny. Mají vypracované plány a rozpočty mohutných přehrad na Missisipi a na jejich přítocích; vědí
o možnosti povznesení úrodnosti půdy pomocí elektrických proudů
o vysokém napětí; sní o zastoupení rukou lidských traktory v rolnictvu
a v průmyslu — složitými, důkladnými stroji, poháněnými elektřinou,
kterou dodají v libovolném množství vodopády, bystré řeky, vítr a v břehy bijící mořské vlny; jsou přesvědčeni, že brzy opustí
uhelné doly, kde v potu tváře a s nasazením života pracují jak otroci lidé různých barev. Všecko zastoupí elektřina! Ta nás zaopatří teplem,
světlem a silou. — Zmizejí davy dělníků, ustane jejich těžká práce a přestane existovati prostor. Elektrická energie a chemie stanou se živitelkami a služebnicemi lidstva. Ano! Jeden z mých kolegů, — inženýr chemik
jako já, tvrdí, že za padesát let poskytne chemie látky na oděv, syntetického pokrmu a ve spojení s elektřinou a biologií, — zázračného panacea
v boji se smrtí! Znám jednoho agronoma, jenž pracuje na systému polního hospodářství pod zemí pro případ vychladnutí povrchu naší planety...
Jiný zase, - biolog, pracuje o zregulování plodnosti much a o vytváření
libovolně buď mužských, nebo ženských bytostí, zabývaje se myšlenkou
o umělém vypěstění geniů, - ovšem nejdříve u hmyzu a ještěrek!”
Lenin seděl naslouchaje. Měl široko otevřené oči, plné záře. Hltal každé slovo.
Zpozorovav zájem Rusův, Američan pokračoval:
„V jiných oborech praktické vědy kypí rovněž úsilovná práce! Sháníme nyní kádry lidí, nejschopnějších přijímati a rozvíjeti pevné doktríny
ať vědecké, nebo technické; formujeme armádu vysoce kvalifikovaných
dělníků o zcela harmonickém vztahu odbornosti k fysiologickým i psychologickým podmínkám; projektujeme založení zvláštní organisace
pro racionální využití času, aby žádná chvíle nebyla bez užitku ztracena.”
„Jak je to nádherné!” vydral se Leninovi z úst výkřik nadšení.
„Velmi nádherné, ale i nebezpečné, my dear! —” podotkl mr. King.
„Dám vám několik otázek, jež vysvětlí mou obavu. Nehrozí-li lidstvu nebezpečí, že na podkladě podobných experimentů neobjeví se člověk, rozumově neobyčejně mocný a nepodřídí-li všecky své vůli vedoucí snad
k nejhoršímu útisku? Zdali vytváření armády nejschopnějších dělníků,
nejpřizpůsobenějších k jistým činnostem, nestane se počátkem nové
třídy privilegované a nepovstane-li proto ještě větší propast mezi společenskými vrstvami? Nebude-li to příčinou výbuchu nenávisti, revoluce,
války? Konečně, co učiníme s miliony průměrných, obyčejných dělníků,
systematicky házených přes palubu státního života neživými stroji i stroji
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živými a myslícími, jakými budou odborníci, vybraní na podkladě přesného, vědeckého badání?” Lenin dlouho neodpovídal. Vrásky na čele se
mu pohybovaly, přivřená víčka se chvěla.
„Ti řadoví, průměrní musí povstati,” — zasyčel, „vyvražditi přebytek
lidí-strojů, potřebné pak nutno držeti železnou rukou, násilím, terorem
je přinutiti, aby sloužili celému společenstvu, jež bude kontrolovati a vykonávati spravedlivé rozdílení produktů.”
Američan se jízlivě zasmál.
„Rozbití vyšší civilisační formy pro dobro trpného, temného davu?
Návrat k starým hospodářským metodám?” otázal se.
„Oh ne!” vybuchl Lenin. „Proletariát jest velmi vynalézavý v oboru zastrašujícího teroru! On dovede přinutiti odborníky k usilovné, svědomité
a pokrokové práci. Kromě toho, jak mravenisko, počne vytvářeti přesně
vypočtěné kádry specialistů ve všech oborech. To bude následující etapa
v práci biologů a psychologů!” Mr. King v úžase široko otevřel oči.
„God!” zvolal. „Zabořil jste se jednou nohou v temný středověk, s jeho
násilím a nuceností, — druhou — v kraj dalekých, fantastických věků!
Ani zde ani tam nepodaří se vám nic vybudovati!” „Uvidíme!” zasyčel Lenin a zaťal zuby. „Neuvidíme!” odpíral Američan.
„Strach o život a tvrdá, nemilosrdná ruka mohou zázraky učiniti!” zašeptal Lenin.
„Zázraky — ne! Zločiny — ano!” byla rozhodná odpověď.
Po těch slovech, rozhorleně pronesených, Američan vstal a nehledě
na Lenina pravil:
„Myslil jsem, že směřujete k revoluci, aby otřesen byl zmaterialisovaný, měšťácký svět a aby upravena byla cesta pro ducha... Tak jsem soudil... A vy zatím sníte o banditismu všesvětové míry. Toť strašné!”
„Ano, pro vás, mr. Kingu, který si každých pět let přijedete na odpočinek ve Svýcařích, napěchován jsa dolary!” zvolal Lenin, nenávistně hledě
na mohutnou postavu Američanovu. „Ale takových, jako vy, připusťme,
jest na světě milion, a ostatní — těch tisíc sedm set milionů, — nemají
tak elegantního oděvu, ani deset dolarů pro zítřek a jsou hladoví. Rozumíte? Hladoví! Naše ruské přísloví dí: „Hladového slavíka nelze nakrmiti
nejkrásnějšími písničkami!” Člověk dolarů dovoluje si mluviti o duchu!”
Zasmál se směle, drzým, zlým pohledem malých, černých očí patře
na svěží tvář užaslého a rozhorleného Američana.
Mr. King pokynul hlavou a odešel.
Lenin zůstal, černaje se na kameni jako velký, posupný pták. Hleděl
dolů na údolí v různé strany se rozbíhající na čtverce vinic a polí, na lesk-
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lé nitky ocelových kolejnic, na šedé skvrny vísek a městeček, na lesknoucí se kopule a kříže Curychu, na hladinu klidného jezera, jež leželo dole
jako deska z lapis-lazuli.
Neviděl nic. Zrak jeho pronikal mlžné opary a chmury, kupící se na východě, a běžel dál a dále...
Chtěl uzříti bídné záhony ruských mužíků a — nepoznal jich.
Točily se tam obrovské traktory, poháněné elektřinou a nahrazující
práci tisíců upocených, znavených rolníků a koní, namáhavě táhnoucích
pluhy.
Dýmaly tam komíny mnoha set elektráren a nesčetných továren;
v čistých domcích vesnických zářila hojně osvětlená okna.
Svátečně odění dělníci čistých rukou a spokojených tváří vraceli se
domů beze spěchu a radosti. Byli si všickni sobě podobni jako blíženci,
v stejném oděvu, nelišíce se od sebe ani výrazem tváří, ani pohyby.
Lenin pochopil, že ti lidé-zjevy, zrození v jeho fantasii, jsou stroje, mající harmonii pohybů a strašnou sílu davovou, ale zbavení vášní.
„Jsou-li ti lidé šťastní?” mihla se mu hlavou náhlá myšlenka.
„Jsou spokojeni,” zněla odpověď.
Lenin díval se dále, upíraje černé oči v daleký, zamlžený obzor.
Na náměstích měst a městeček i osad, — tam kde kdysi stály příbytky
boží, čněly do výše divadla, musea a školy.
Nedoletovaly k Leninovi, ač upjatě naslouchal — árii chřest pout, ani
stenavé, rabské volání:
„Ó-ej! Ó-ej!”
Třesa se téměř obavou, že uzří strašné divadlo, hledal všude bezduchou tvář v rakvi ležící Nasťky se zaostřeným nosem a nedovřeným
okem, po němž běhala černá moucha.
Neslyšel zaříkávání staré znachorky Anny, bijící těhotné děvče prknem po břiše.
Nemohl nalézti únavou zuřivého obra-burlaka, s hrudí zvředovatělou, ani němé pasačky, natahující na sebe jupku a škrábající se pod paží...
Všecko minulo, co trápilo a nenávistí plnilo jeho duši.
Nad bezmeznou rovinou jako šum mírného větru nesla se ukojivá
slova:
„Rovnost, — štěstí..!”
Náhle se vzpamatoval, neboť dav mimojdoucích turistů hlasitě hovořil. Lenin zachytil náhodně vytrženou větu:
„Socialisté ukázali se dobrými vlastenci....”
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Zjevení prchlo. Přísná pravda nahlédla výsměšně v černé, ostré, šikmé oči.
Vzchopil se a téměř utíkal k stanici ozubené dráhy, aby rychleji dostal se do města, aby doma psal, metal v svět žhavá, srozumitelná slova
pomsty, prosté a smělé výzvy do boje za to, co naloupili, uchvátili si zámožní, bohatí a mocní, deptající lhostejně po zmučených tělech milionů,
stamilionů pracujících v potě čela, bez oddechu, bez naděje.
„Já vám nesu vysvobození!” šeptal vroucně. „Následujte mne a slovo
naděje stane se tělem.”
S vrcholu Utokulmu vrátil se jako jiný člověk.
Žil jen nenávistí, z nenávisti čerpal oheň svých myšlenek i sílu slov,
od nenávisti značil cestu k lásce ke stenajícímu lidstvu a znovu si umiňoval, že dovede je k cíli — jasné a zářící, vykoupané v oživujícím prameni
krve, otužené a zocelené v ohni pomsty za věky útisku.
„Nesuďte!” zalehl k němu nejednou šepot v rakouském vězení popraveného vesničana.
Zachvěl se a odpovídal v duchu:
„Hloupý, nevědomý, rabský dobytek..!”
Na krátký čas odtrhl se od svých myšlenek, jež ho jako hustá mlha
obklopovaly. Cítil se churavým a přepracovaným. Konečně považoval
za nutno na nějaký čas zmizeti z očí švýcarské vlády. Přibyv do svobodné
země, podepsal závazek, že nebude kaliti míru v zemi.
Fysicky ho nekalil, ale polemické jeho články, otiskované v švýcarských socialistických listech, znepokojovaly veřejné mínění i úřady. Byl
pilně pozorován a každý jeho krok stopován. Vyciťovaly se v tom vlivy
politických agentů Ruska a jeho spojenců...
Rozhodl se, že odjede. Užil pozvání na Capri bydlícího ruského spisovatele Maxima Gorkého.
Jednoho dne Lenin beze stopy zmizel, písemně dorozuměv se dříve
s italskými socialisty Nittim a Serratim.
Gorkého zastal chorého, stísněného.
Obrovský, hranatý člověk, těžké, hrubě tesané tváře, myslivých, přísných očí, radostně uvítal malého, pohyblivého přítele, který, strčiv ruce
do kapes kalhot a vypjav hlavu, prohlížel ho pronikavýma očima, mluvil
jako by sám k sobě:
„Zle! k čertu — zle! Pleť jako hlína, oči podkroužené, rty bledé, na tváři ani stopa po životě. Jak to možné? Třeba šetřiti talentu, neboť takový
se často nevyskytne... Já mluvím a mluvím, a on, jako ten kocour v Kry-
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lovově bájce: „poslouchá a — pojídá,” ovšem, zdá se nějaké pilulky, ale
přece pojídá!”
Oba se hlasitě a přátelsky smáli.
Několik dní prožili spolu.
Obyčejně časně ráno vyjížděli na bárce starého rybáře Giovanniho
Spadara a kolébajíce se na mírných vlnách azurového moře, tiše hovořili
o všem a o ničem, což dovedou jen praví Rusové, navlékajíce na jednu
nit úplně různé myšlenky a dojmy. Ale netrvalo to obyčejně dlouho.
Úplně náhodně pronesené slovo způsobilo u Lenina vystřízlivění.
Náhle přimhouřil oči. Neviděl tehdy bílých a růžových rybářských
plachet, průhledných, safírových vln, stříbrných jako plující labutě oblaků, kroužících racků, dalekých, dýmajících parníků, zelení a květy pokrytých strmých, barevných skal Capri. Před oči stavěly se mu řady továryšů, v hluku a v strachu hledajících vůdce, a vedle jiné řady—ozbrojené
a hněvivé, hotovící se k útoku.
„Proklatě!” zašeptal Lenin a zaťal pěsti.
Gorkij téměř se slzami v očích mluvil o strašných porážkách, jež utrpělo Rusko na bojištích, o statisících povražděných vesničanů.
„Kolik slz plyne nyní po našich vískách!” pravil lomě rukama. „Kolik
vzlyků a výkřiků zoufalství slyší naše bídné chaty!”
Lenin pohlédl naň tvrdým zrakem a odpovídal:
„Budiž i tak! Mnoho lidí sedí v těch chatách. Stačí pro sto válek... Všech
nevyvraždí! Zatím je to voda na náš mlýn... Ať jen ještě přijde hlad a dobře přitiskne! Revoluce nabubří jako vřed. Jen dotknouti se — a praskne!
Chacha! Za tu krev mužíků a dělníků vylijeme celé moře krve našich nepřátel a vrahů!”
Starý rybář, jenž měl rád bezstarostný, upřímný smích Leninův, při
takových chvílích s nepokojem a s obavou naslouchal chraptivým, temným tónům jeho mluvy.
„Ale to je strašné!” utrhl se Gorkij. „Revoluce za takovou hekatombu
nevinných, roztrhaných, rozdrcených lidí! Ne! Ne!”
Lenin svraštil mongolské obočí a řekl:
„Jen hlupák bojí se skropiti meč krví, má-li meč v ruce a ví-li, k čemu
jej má! Pro revoluci není nikdy dosti velkých obětí, věř mi, Alexi Maximoviči! Pamatuj si, že my jsme syny vzpoury našeho národa. Ať nepřátelé
naši dopomohou vzpouru tu začíti a pozdvihnouti ji až pod oblaka, jako
rudou vlnu!”
„Toť hrozná pravda!” zašeptal spisovatel.
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„Hrozná?” zasmál se Lenin. „To pravíš ty? Maxim Gorkij? Člověk, jenž
vyšel z nejtemnější, nejzdeptanější vrstvy lidu? Ty — znalec duše bezdomého bosáka, nenávidějící pouliční děvky, vzpurného mužíka a dělníka,
o svítající revoluční myšlence?! Styď se! Prožíváme železné časy! Dnes nelze nám hladiti lidi po hlavě. Ruce dopadají těžce, aby drtily lebky a bez
milosrdenství lámaly kosti! ”
Umlkl a po chvíli dodal:
„Nejvyšší naší tužbou stalo se vyhubení všelikého násilí! Pekelně těžký úkol!... Násilím a útiskem dosáhneme jeho rozřešení. Jiné cesty není,
neboť člověk není schopný tvořiti věci a pojmy ideální, dokonalé v libovolné chvíli! Bylo třeba staletí otroctví, aby se zrodila vzpoura, přejdou
desetiletí nového útisku a vlády železné ruky, než ze vzpoury vyroste
pravá svoboda, která jest něčím jiným, — jen rovností..
Gorkij neodpovídal.
Nechtěl vlévati trpkost pochybností do duše přítele, mluvícího s tak
hlubokým, silným, odzbrojujícím přesvědčením.
Velký spisovatel chápal, že Lenin v té chvíli nemluvil k němu, obru
myšlenek a citů, nýbrž k zbědovaným davům, snícím slepě o rovnosti,
k zatemnělým chuďasům, jež chtěl dovésti k dalekému cíli, skrývajícímu
se v zlověstné mlze.
Mlčel.
Lenin brzy dostal list od ženy. Oznamovala mu o socialistickém kongrese, svolaném k jeho žádosti ve Švýcarech.
Neváhaje ani chvíli, rozloučil se s Gorkým, se známými rybáři, s partnery, s nimiž hrával v šachy a vrátil se do Curychu.
Včas přibyl do Zimmerwaldu, kde s nenávistí v očích a v hlase střetl
se s vůdci socialismu evropského: Ledebourem, Serratim, Rakovským,
Ladzarim, Brizonem, Maringem, Heglundem, Horterem; porážel je zneuctíváním, stavěje je na pranýř těžkých podezření, strhuje s nich slávu
i čest, vystavuje je posměchu; vyvolával pobouření davu a výkřiky nenávisti; obviňoval je ze zrady a zbabělosti; šířil pomluvy; nesvědomitě spekuloval slovy protivníků; mluvil prostým, tvrdým, často příliš útočným
stylem, užíval logiky ostré jako čepel nože; stále opakoval hlavní myšlenku; nutil posluchače k přijetí svých názorů; zbavoval je svobodné volby;
mluvil temným, chraptivým hlasem, beze stínu pathosu, ale gesty rukou,
hlavy a celého těla, s hrozivým nebo zase dobráckým výrazem tváře,
pronikavým pohledem malých, bystrých očí rozprašoval řady protivníků,
odtrhuje jim stále nové stoupence pro sebe. Krok za krokem, jako by bojoval bodákem, upravoval si cestu a probudiv instinkty shromážděných
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obyčejných straníků, vbíjel v jejich mozky svou formuli o záměně války
imperialistické na válku občanskou proti vládám a kapitalismu.
Nedbaje odsouzení, že zrazuje vlast, pronesl po půl roce potom v Kienthalu smělá, strašná slova, že Rusko může zhynout, jenom když se zdaří sociální revoluce a jedním rázem položil podvalí třetí internacionály.
Již tehdy sformoval jasně to, o čem přemýšlel na štítě Utokulmu. Stále to opakoval, vbíjel to v hlavy hrnoucích se k němu internacionalistův.
Mluvil, vztekle dupaje nohou a zdvihaje pěst jako těžký kovářský perlík:
„Člověk jest příliš hloupý, aby sám sobě postačil. Deset nebo milion
svobodných hlupců — toť stádo! Demokratismus a svoboda, — toť drzý
výmysl buržoasie a nejhloupější pověra! Nejlepší formou vlády pro
lidstvo jest bezmezný despotismus, jenž se nevykonává na prospěch
vládnoucích a utlačovatelů, nýbrž pro dobro utlačovaných a po jejich
vůli.”
Těm slovům vůdcovým naslouchali nejnuznější, stíhaní páriové ducha, ti kteří jen chlebem živi býti mohou, zející pomstou, podněcovaní
závistí, blýskali očima a zatínali pěsti, opakujíce slova strašného evangelia:
„Bezmezný despotismus utiskovaných!...”
Za Mesiášem násilí ve jménu lásky šli stále četnější apoštolové vzpoury, krveprolévání a šílených snů.
Roku 1917, jako úder hromu, roztrhujícího nebe i země, přiletěla
zvěst na břehy klidného azurového jezera Guryšského:
„V Rusku jest revoluce! Car zřekl se trůnu!”
Lenin mnul si ruce, mhouřil oči a několikrát opakoval:
„Nastal můj čas! Nastal můj čas!”
Hledal cestu do Ruska. Všecky byly hrozně dlouhé.
Kromě toho po svém vystoupení v Zimmerwaldu všude mohl se setkati s nepřekonatelnými obtížemi ve státech spojených s Ruskem, ba
i obávati se útoku agentů petrohradské vlády.
Nejkratší cesta vedla přes Německo a Švédsko. Uvědomil si, že posypou se naň žaloby ze zrady vlasti, ale neviděl před sebou jiného východiska ze situace.
Neváhaje rozhodl se, že vyvolí tuto jedinou cestu. Risikoval sebou
ve jménu revoluce.
Švýcarští internacionalisté s Plattenem, Pannekockem a s Henriettou
Roland-Holstemovou v čele dorozuměli se s Liebknechtem, jenž pomocí
jiných socialistů získal dovolení přejezdu přes území německé pro Lenina,
Krupskou, Zinověva, Rakovského i jiné. Lenin, dorozuměv se zahraniční-
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mi socialisty o svém záměru, vsedl na švýcarské hranici do německého
vozu a vydal se na cestu. Ale obával se, že továryši ze strany s rozhorlením přijmou zprávu o jeho rozhodnutí. Aby se zabezpečil před rozlomením vlastní strany, pozval do Bernu internacionalisty všech stran, aby
podepsali protokol o cílech a podmínkách přejezdu ruských komunistů
přes Německo. Zároveň svým jménem obrátil se listem na rozloučenou
k švýcarským dělníkům, vysvětluje svoje revoluční záměry a zdůrazňuje
své nepřátelství k vládám imperialistickým, nevylučuje ani vlády německé a rakouské.
V Berlíně Scheidemann, Noske, Ledebour s jinými ugodovci chtěli se
setkati s vůdcem ruského proletariátu. Lenin, uslyšev o tom, vzchopil se
s místa a vzkřikl na své továryše:
„Rcete těm zrádcům, že chtějí-li, abych je spoličkoval, ať vstoupí!...”
Stál bledý a rozvzteklený.
Nikdo z německých socialistů neosmělil se předstoupiti před malého
člověka o širokých plecích a pronikavých mongolských očí.
Blízko ruských hranic někdo poznamenal:
„Nyní teprve počnou nás zasypávati pomluvami a obžalovávati nás
pro záměry vyzvědačství a zradu Ruska! Začne tanec čarodějnic na Lysé
Hoře! Brr!” Lenin lhostejně pohlédl na mluvícího a zabručel: „Kašlu na to!
Jdu k svému cíli. Cesta přes Německo byla nejkratší z těch, jež k němu
vedou.”
Pokrčil rameny a začal si notovati francouzskou kabaretní písničku:
„Tu ne sais rien, mon gá...”
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XVI.
Vladimír Lenin, jsa sám a ostražitý, konal daleké vycházky po Petrohradě. Pozoroval každou podrobnost, lovil a upevňoval si v paměti náhodou slyšená jednotlivá slova, vyciťoval utajené myšlenky. Byl všude.
Celé hodiny stával ve frontách u potravinářských krámů a chytře, ač
na pohled lhostejně podněcoval pobouření, panující v davu. v určitých
hodinách čekal na lidi, vycházející z nemocnice, kde byli návštěvou u raněných a nemocných vojáků, přivážených z fronty, kde armádu stíhala
porážka za porážkou. Spolu s mužíky naříkal zoufale nad poli, opuštěnými mladými, životem kypícími vesničany, a pro nedostatek sil ležícími
ladem; předpovídal neúrodu a hlad; udával ztráty vojsk na tři miliony lidí,
zahynuvších v obraně boháčů a šlechty; dělníkům a dělnicím, navštěvujícím syny nebo přátele, šeptal tajemně o spravedlivých a moudrých
heslech bolševiků; zbědovaným a zoufalým ženám z třídy inteligence
vyprávěl děsivá slova o tom, že Němci vynašli nová děla a otravné koule, jež smetou celé pluky; zmiňoval se tajně o generálech, podplacených
nepřáteli.
„My, Rusové, nepřipravení na válku, nesmíme dále snášeti trýzně
války. Musíme přinutiti vládu, aby zanechala války. Jinak— zalijeme se
vlastní krví.” „Co počíti? Co dělati?” otázala se ho jednou stařenka jakási,
lomíc zoufale rukama.
Lenin se k ní schýlil a zašeptal:
„Ať naráz povstane celý národ, nechť uchopí vládu do svých rukou
a vzkřikne: „Utlačovaní, ubíjení, připojte se k nám! Budujeme nový, krásný a spravedlivý život!”
„A nebudou-li jiní chtíti?” otázala se.
„Potom učiníme to sami. Uzavřeme mír s Němci! Máme doma práce
po krk!” odpověděl.
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„Němci, vidouce snadnou kořist, mohou urvati potřebné jim kraje. Co
potom?” zašeptala.
Mrzutě pokrčil rameny a zasyčel:
„Co nám je Rusko!? Musíme si zaříditi svůj vlastní život!”
Stařenka obrátila na něho pobouřené oči a tvář její zalil žhavý ruměnec.
„Zrádce! Jsi jistě z bandy toho zaprodance Lenina!” zvolala.
Vladimír musil rychle ustoupiti z obklopujícího jej davu a zmizeti
v bráně nejbližšího domu.
Hovořil s vojáky, utíkajícími z fronty a ubírajícími se domů a odnášejícími si karabiny. Ty nepotřeboval poučovati; byl to neukázněný dav,
pobouřený neúspěchy na bojišti, úplatkářstvím u vyšších, nedostatkem
zbraní, nábojů a potravin. Těm podával komunistická hesla, jež roznášeli
po celé Rusi, jako bacily strašné nemoci.
Opatrně a obezřele mísil se do rozmluv vojáků, shromažďujících se
před kasárnami a otravoval je podezřeními, že dočasná vláda sní o novém caru a o zrušení kořistí revoluce.
Po několika týdnech Lenin věděl již a chápal všecko.
Chodě po bytě jednoho ze svých soudruhů, uvažoval o všem a činil
z toho závěry... Zamnul si ruce.
Mhouře oči pravil k Naději Konstantinovně:
„Moje drahá! Pověz Zinověvovi, aby svolal ke mně zodpovědné továryše. Musím jim dáti plán činnosti.”
Večer téhož dne mluvil k shromážděným klidným, temným hlasem,
ani na chvíli se nerozohňuje:
„Vypracoval jsem program. Jest velmi prostý a rozhodně nutný. Nutno míti všude naše agitátory: v armádě, v davech, v radě vojenských
a dělnických delegátů, v kasárnách i v továrnách! Ti musí vnášeti rozvrat
v armádu, neboť nestane-li se tak, potom frontové pluky nás vybijí. Musí
všude křičeti, že bolševici žádají ukončení války. Tehdy teprve přitáhneme k sobě vojáky a sedláky. Nesmíme propustiti žádného zařízení vlády
a legálních socialistů, abychom vždy mohli postaviti návrhy radikálnější
a tím paralysovati vliv oněch institucí. To jest nyní všecko! Kromě toho,
jak jsme dosud činili, třeba zahrnouti města našimi novinami, plakáty
a brožurami; organisovati kádry bojůvek a zbrojit, kvapem zbrojit! Pamatujte, že musíme býti připraveni, abychom v každé chvíli mohli uchopiti
kormidlo událostí do svých rukou!”
Jako pavouk snuje svou síť, napínaje ji mezi haluzemi stromů, — jako
vichr, roznášející zárodky chorob, — jako v době Neronově první křesťa-
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né, od úst k ústům podávající sladká, osvěžující slova Učitelova, — tak
předli niti velkého spiknutí, tak šířili nové evangelium spiklenci, řízení
Trockým, Kaměněvem, Zinověvem, Lunačarským, Stěklovem a Bucharinem, — rozsévajíce dál a dále znepokojující hesla, budící naděje i děs.
Ten, v jehož jménu se to všecko konalo, zůstával v stínu, tajemný,
ukrytý před lidským zrakem, — ten malý člověk mongolské tváře a obezřetných, ostrých, pevných očí.
Ukryl se jako dravý pavouk, číhající na kořist v tmavé díře, připravený
ke skoku a k útoku; zahalil se jako strašný Jehova v chmury a mlhy, kde
mohly se zroditi mírné úsvity dne i černé, ponuré plachty nočního temna.
Zůstával neproniknutelný, nepochopitelný, záhadný a zároveň hrozný.
Čekal klidně, jist běhu událostí.
Odcházeli jeden po druhém ministři buržoasní a inteligentní, trýznění starostmi o osud vlasti, ale bezmocní; po nich přišel malý, ctižádostivý
advokátek, Alexander Kierenskij, hlásící se jako přívrženec zimmerwaldské formule, ale pósující na Napoleona. Bezmocně kolísal, povolávaje
k vládě stále nové a nové lidi: hned milionáře a hned zase socialistu, jenž
byl ještě včera „katoržníkem”. Marně usiloval uspokojiti ze dne na den
rostoucí požadavky armády a pouličního davu, jehož chtěl býti modlou;
v této šílené honbě za popularitou vlastníma rukama rozkládal armádu,
odpuzoval od sebe zkušené a rozumné politiky a otvíral cestu na svou
řadu čekajícímu bolševismu.
V davech budily se již dravé pudy. Nebylo možno je uklidniti a uspokojiti.
Kierenskij hodil na stůl poslední trumfy; kontrolu vojenských rad nad
rozkazy velitelů a zrušení trestu smrti i u zběhů a zrádců.
Lenin, uslyšev o tom, zamnul si ruce a zvolal:
„Chacha! Ten křikloun se již vyčerpal! Nyní jest v našich rukou. Armáda půjde brzy za námi, neboť to není již armáda, nýbrž ozbrojený, nebezpečný a nezodpovědný dav.”
„Kierenskij zrušil radikálně trest smrti...” podotkla Naděja Konstantinovna. „To může vyvolati dojem...”
„Chacha!“ smál se Lenin. „Toť znamení úplné desorientace! Jak možno v revolučním čase odhoditi takovou zbraň, jakou je trest smrti? To je
— slabost, zbabělost, nedostatek rozumu! My tu zbraň zdvihneme! A to
tehdy, až naše strana odkryje své karty!”
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V radě dělnických a vojenských delegátů vřel stálý boj mezi sociálními demokraty, lidovci a bolševiky, kteří nedovolovali radě, aby se spojila
s vládou a provedla své projekty.
Hlad a zmatky v Rusku rostly.
Konečně jednoho dne na začátku července svolal Lenin opět své soudruhy a mhouře oči, otázal se tiše, významně:
„Neměli bychom zkusiti otevřený, zbrojný boj o vládu?”
Nastalo hluboké, trapné mlčení. Všickni chápali, že padla slova, rozhodující o osudu revoluce, strany a nečetné skupiny spiklenců.
„Začíti!”ozval se smělý, zvučný hlas.
To promluvil Stalin, Gruzín, odvážný organisátor bojových oddílů.
Jiní protestovali. Po dlouhých sporech rozhodnuto, aby se zbrojné
vystoupení odložilo. Rozumělo se, že rada dělnických delegátů mohla
ještě udržeti davy; na frontě stály ještě pluky, věrné vládě; na venku neprosákla dosud společností rozkladná hesla bolševiků; ves, záhadná ves
ruská, sídlo Boha, běsů, trpného mučednictví, divokých, živelních vznětů, — ta ves mlčela.
Ale práce agitátorů nevyšla na prázdno.
Zoufalé, hladové, nedostatek silné vlády cítící davy samy vyšly na ulici se zbraní v ruce. Bolševici byli nuceni postaviti se jim v čelo.
Útok se nezdařil.
Vláda i rada našly dosti zbrojných sil, aby utlumily vzbouření. Bolševičtí vůdci byli zatčeni a uvězněni.
Mezi nimi nebylo však toho, jehož jméno, jako planoucí „Mene, Tekel,
Fares”, nejednou rozhořelo se na stěnách nádherné pracovny Alexandra
III. v Zimním paláci, jejž vyvolil si za sídlo „Alexander IV.”, jak posměšně
nazýval Kierenského Trockij.
Lenin a Zinověv zmizeli beze stopy.
Marně hledal je Kierenskij i vůdci rady dělnicko-vojenské, — Čchejdze, Ceretelli, Černov a Savinkov.
Nepomohlo vypsání obrovské odměny peněžní za vypátrání nebo
polapení „zrádců vlasti.”
Nikdo nevěděl nic o vůdci proletariátu.
Kierenskij zatím triumfoval. Pronášel stále nabubřelejší řeči; stavěl
sebe jako diktátora Rusi, ale zpozorovav, že neviditelný nepřítel téměř
každodenně uveřejňoval v novinách svoje články, ulekl se jejich hrozivého významu.
Opět začalo se šílené, bezmocné, ničemné zmítání.
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Jednoho dne projektoval vojenskou diktaturu carského generála
Kornilova, druhý den ho zradil, prohlásil ho za nepřítele vlasti a postavil
ho téměř mimo zákon.
Nabádal k nové ofensivě na frontě, přisahal, že Rusko vykoná svou
povinnost k spojencům a že vytrvá až do vítězného konce; zároveň stále
vrhal do armády símě demoralisace, pochleboval vojákům, sliboval, co
splniti nemohl; lhal a klamal.
Konferoval s cizími vyslanci o obraně fronty a hned na to svolával
„demokratickou poradu”, složenou z rozhodných odpůrců války.
Směle, ba drze vyhrožoval, že udusí všecky známky vzpoury a nekázně, ale při tom nevěděl, že ho budou brániti pouze žáci vojenských škol,
děti a mládež uchvácená prázdnými frásemi „blázna revoluce” i prapor
děvčat a mladých žen, vedených Bočkariovou.
Kierenskij neuvědomoval si ani skutečné situace, ani síly svého vlivu,
vysněného pouze v zátiší carské pracovny, ani svých sil.
Ale věděl o tom důkladně kdosi jiný.
Ten jiný chodil právě po půdě baráku, stojícího na dvoře domu dělníka Jemeljanova, nedaleko Petrohradu při stanici Razliv.
Byl to Vladimír Lenin.
Mnul si ruce a pravil k soudruhům Jemeljanovu a Alilujevu:
„Starý Krylov napsal v jedné ze svých bájek, že „úslužný hlupák jest
nebezpečnější než nepřítel”. Buržujové mohou totéž říci o Kierenském!
„Alexander IV.” byl naším nejlepším spojencem! Pustil nás do Ruska, rozvrátil armádu a zohyzdil sebe samého v očích všech. Nyní můžeme jíti
a téměř holýma rukama zmocniti se vlády. Vlády není... Snad bude třeba
trochu zarachotiti kulomety proti molodcům-menševikům, ale ani to nezabere mnoho času!”
„Je třeba trochu počkati, Iljiči, neboť, slyš, generálové začínají se hýbati, bouří proti nám kozáky a tvoří jakési důstojnické prapory. Ještě není
čas!”
„Vím to!” zasmál se Lenin. „Nemám na spěch, neboť vím, že naše věc
každým dnem vstupuje na lepší cesty! Naši nepřátelé sami se pohltí..
Lenin psal listy, články, letáky; šířil podezřívavost, pobouření, nenávist; rozšiřoval klepy a pomluvy; obviňoval vládu a za ní jdoucí socialisty
z imperialistických tendencí, nabádaje k organisaci a ozbroj ování; naléhal na uzavření okamžitého evropského míru bez anexí a kontribucí;
žádal, aby předána byla úplně vláda do rukou dělnickým, vojenským
a selským radám.
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Socialisté-menševici, zastrašení rostoucí revolučností továrních dělníků, napjali všecky síly a přišli konečně na stopu Leninovu.
Ale vůdce byl včas varován.
Lenin odjel z Razliva a přestěhoval se do Finska. Zastaviv se ve Vyborgu, vyvolal tu strašnou řež důstojníků tamní posádky, což ihned ozvalo
se echem v Kronštatě, kde námořníci povraždili své důstojníky a skutečně ovládli pevnost a celé loďstvo na Baltu.
Krvavá stopa táhla se za Leninem, až náhle zmizela.
Strašný člověk náhle se ztratil, jako by se do země propadl.
Zatím klidně bydlil v domě policmajstra Helsingforsu, Rovia, nakloněného bolševismu a velebícího jeho tvůrce.
Mezi Leninem a Petrohradem brzy navázal se těsný styk.
Organisoval jej a pečlivě udržoval finský socialista Smilga, který též
Lenina brzy převezl do Vyborgu jako sazeče Konstantina Ivanova.
Lenin za pomoci Smilgovy připravoval finské pluky a baltické loďstvo
do boje s vládními vojsky; agitoval mezi ruskými vojáky, umístěnými
na hranici, navazoval styky s levým křídlem sociálních revolucionářů
a rozvinul v celé plnosti zuřivou agitaci na vsi.
Tehdy obával se autority Kornilova, jenž usiloval povzbuditi vlastenectví a zachrániti Rusko. Věděl, že by to byl těžký boj.
„Jak přemůžeme bojovného, schopného generála, nemajíce ve svých
řadách zkušených důstojníků?” ptal se sám sebe a hrozně klel.
Přemýšlel o tom dnem i nocí, nemohl spáti a jisti.
Za krátko došel do takového stavu, že v jakémsi zoufalém šílenství
přiběhl ve Vyborgu k plukovníku generálního štábu, jdoucímu s oddílem
ozbrojených kozáků, a zvolal:
„Továryši plukovníku! Přejděte na stranu dělníků, kteří dříve či později zvítězí! Nepůjdete-li, plukovníku, s nimi, — skončíte na oprátce, nebo
pod ranami pažeb; přistoupíte-li na můj návrh, jmenujeme vás vůdcem
našich branných sil!”
„Jak se opovažuješ takto ke mně mluviti, zrádce?” zvolal pobouřený
důstojník a pokynuv kozákům, rozkázal: „Zatkněte toho člověka! Odveďte ho k soudu!”
Kozáci obstoupili Lenina.
Lenin ohlédl se a zkřivil ústa.
Postřehl vojíny, toulající se po ulici.
Byli to ti, kteří přede dvěma měsíci povraždili své důstojníky.
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Opilí, v rozepjatých pláštích a v rozhalených blůzách, s čapkami
do týla hlavy sraženými, zpívali, kleli a rozkousávali slunečnicová semena, nazývaná „ořechy revoluce”.
Nevelká skupina těchto vojáků se zastavila a pozorovala, co se děje.
Lenin náhle pozdvihl ruku a vzkřikl:
„Továryši! Ten buržuj-plukovník, ten, jenž pil krev vojáků, seděl bezpečně u štábu, ale nás hnal na smrt! Nyní mne zatkl proto, že jsem mu
nechtěl říci, kde se ukrývá náš Iljič, náš Lenin!”
V jednom okamžení sesypaly se sem davy vojáků se všech stran.
Ustrašení kozáci utekli. Plukovník, vida to, chtěl vytáhnouti z pouzdra
revolver. Avšak nedospíšil. Jeden ze seběhších se vojáků udeřil ho kamenem do hlavy. Plukovník padl a nad ním počaly se zdvihati pěsti a těžké
boty vojáků, vztekle řvoucích a metajících hnusné kletby.
Lenin zdaleka se ohlédl.
Na dlažbě ležely jakési zkrvavené hadry.
Mírně se usmál a pravil hlasitě:
„Vlastní matka by teď nepoznala ctihodného plukovníka! Tak ho zřídili vojáci velké ruské revoluce! Hm! Hm..!”
Za chvíli naň zapomněl.
Myslil na to, že třeba poslati listy do Petrohradu s přísným napomenutím, aby se soudruzi nebavili poradami, schůzemi, kongresy a různým
jiným povídáním.
„Revoluce žádá jen jedno: — zbrojiti se! Jen zbrojit!” šeptal, rychle jda
domů.
Kdesi v postranní ulici rozlehl se výstřel a vzteklý křik davu. Opatrně
vychýlil hlavu od rohu domu a nahlédl do uličky.
Nějací lidé kohosi bili, vlekouce ho po kamenech dlažby a co chvíle
vybuchujíce blbým smíchem.
Hlava bitého člověka tloukla se a poskakovala po kamenech a za ní
táhla se krvavá stopa.
„Svatý” hněv lidu se probouzí..,” pomyslil, si Lenin a záhadně se usmál.
„Nesuďte!” vyplynul z úkrytů vzpomínek vroucí šepot.
Lenin uzřel celu rakouského vězení a na pryčně klečícího divného
mužíka-odsouzence, bijícího hlavou poklony a rázně kreslícího nad sebou znamení kříže...
„Ne!” šeptal Lenin hněvivě. „Obviňujte, suďte a vyměřujte trest sami!
Nastal čas pomsty za věky jařma a utrpení. Nepřátelé vaši musí padnouti
a hroby jejich zarostou býlím zapomenutí! Suďte, bratři, továrysi!
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Dav přebíhal s řevem, svistem a s dupotem noh. Jízdní drahou vlekl
mladého důstojníka, bil ho, dupal po něm, rval jej.
„Ať žije sociální revoluce!” zvolal Lenin. „Ať žije vláda dělnických, vojenských a selských rad!”
„Hó! Hó! Hó!” odpovídal mu dav a běžel dále týraje ubitého.
Lenin provázel vzdalující se vrahy dobráckým pohledem černých očí
a šeptal:
„Jeden z mých trumfů! Vyhodím jej, vyhodím…“
Na blízké věži ozval se zvon, vybízející k večerní pobožnosti.
Zapadající slunce zanítilo ohně a záři na zlatém kříži, znaku umučení.
Lenin pohlédl přimhouřenými zraky na kříž a pravil vyzývavě:
„Nuže, což? Kde moc Tvá a Tvoje učení lásky? Mlčíš a neprotivíš se?
A budeš mlčeti, neboť my utvrdíme pravdu...!”
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XVII.
Tmavá listopadová noc visela nad Petrohradem. v ulicích kladla se
těžká, mrazivá tma. Nemnohé lucerny zbylé po krvavých dnech červencových a po stálých bojích, osvětlovaly bídně jízdní dráhu Něvského Prospektu, kalná tmavá okna domů a obchodní výklady, zatlučené prkny.
Sněžilo.
Tu a tam z vrat domů vyhlédaly bledé tváře vojáků a černé čapky policistů. Temně řinčely opírající se o chodník pažby ručnic. Blýskala ostří
bodáků.
Ulice byla prázdná. Všude leželo hrozivé ticho, plné napjatého, bdělého strachu.
Náhle od nábřeží průplavu Mojky ozval se lomoz otvírané brány
a druhý, — hlasitější prudce zavíraných, těžkých dveří.
Plachou ozvěnou, odrážející se od domů prázdné ulice, ozvaly se kroky rychle jdoucího člověka.
Chodec, vtlačiv si čapku se štítkem nad oči a ohrnuv si límec, vyšel na Něvský Prospekt a zamířil Mořskou ulicí k oblouku, vedoucímu
na Zimní náměstí.
Pod ohromnou klenbou rozléhaly se kroky ještě hlasitěji, hučely jako
vrčení bubnu.
Chodec již viděl před sebou tmavé obrysy Zimního paláce a štíhlou
siluetu alexandrovského sloupu; chodec chtěl přejiti náměstí směrem
k Bazilijskému ostrovu, když tu od bílé budovy admirality třesklo několik
výstřelů.
Kule s lehkým prásknutím udeřily do zdi a odrazily omítku, s šelestem
padající na sněhem poprášený chodník.
Chodec klopýtl a vpadl do jízdní dráhy.
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„Cha! Cha!” zasyčel za těžkými kvádry žulového základu sloupu
smích, „Štěkavec Kierenskij bojí se o svou kůži. Kdosi ještě brání paláce
a osoby kejklíře revoluce! Co myslíte, továryši Antonove-Ovsiejenko, co
bude zítra?”
Mluvil to člověk malého vzrůstu, širokých plecí a velké hlavy, tonoucí
v staré dělnické čapce.
Jeho druh — ponurý, hubený, ve vojenském plášti, pokrčil rameny
a odvětil:
„Vladimíre Iljiči, již jsem svoje slovo pověděl. Hlavní město bude zítra
do večera dobyto... Dva dny běhám po všech továrnách a kasárnách. Čtyřicet tisíc ozbrojených dělníků, pluk Pavlovský a Preobraženský na první
rozkaz Leninův vyjdou se zbraní na ulici. Všecko nyní záleží na vás...”
„Jsem připraven!” zasyčel Lenin.
Mongolská tvář jeho se zkřivila, úzkými štěrbinami přimhouřených,
šikmých očí leskly se černé zřítelnice, osvětlené elektrickou lucernou.
„Jsem připraven!” opakoval. „Jen oni ještě váhají...”
„Kdo?” otázal se Antonov, snímaje a otvíraje brýle, — „Zinověv, Kaměněv?”
„Ano! Oni a i jiní, kromě mládeže, nejsou si jisti vítězstvím. Musím je
přesvědčiti, neboť začínati bez víry ve vítězství, bylo by zločinem před
proletariátem!”„Ustoupiti již nemůžete!” zvolal Antonov. „Ve svém článku
určil jste již pevnou lhůtu boje o vládu komunistů. Ustoupiti již pozdě!”
„Já neustupuji!” zasmál se Lenin. „Chci jen dosíci všeobecného vzruchu a největšího napětí.”
„Vyřkněte slovo, Vladimíre Iljiči a za hodinu nebude odporujících..,”
zabručel Antonov a zamračeně pohlédl na Lenina. „Vyvraždím třeba celý
ústřední komitét strany i celou radu dělnických a vojenských delegátů!”
Třetí muž, ukryty v tmavém koutě zdi, zaskřípal zuby.
„Co je vám, továryši Chalejnene?” otázal se Lenin.
Tázaný odvětil lámanou ruštinou:
„Znáte finské, vás ochraňující revolucionáře? Řekněte slovo, a my
uděláme pořádek... Nikdo nebude již míti odvahy, aby vám odporoval..
Opět zaskřípal zuby a vzpřímil se. Byl jako mladý, tvrdý, neohebný
dub.
Lenin se tiše zasmál.
„Uvidíme..! Dnešní noc ukáže...” zašeptal. „Nyní Pojďme!”
Neskrývajíce se, vyšli na Něvský Prospekt, hovoříce hlasitě o všedních
věcech.
U Aničkovského paláce byli zadrženi.
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Stráž prohlížela legitimace.
Byly vydány na jména tajemníků dělnické rady a delegáta, vracejících
se ze Zimního paláce, kde sídlila prozatímní vláda.
Šli dále.
Na ulici, kde podzemním korytem plynula říčka Ligovka, postřehli
před budovou nádraží vojenské hlídky a ve vratech všech domů ukryté
skupinky lidí, — mladých i starých, v oděvu občanském i ve vojenských
pláštích.
Postupujíce směrem k Tauridskému paláci, setkávali se s četnějšími
a četnějšími skupinami dělníků a vojáků, ukrytých v polotmavých zákoutích a uvnitř síní domů. Osamělé postavy i větší skupiny táhly k Ligovce
a k Znaměnskému náměstí. Vzdálená předměstí vychrlila ty mlčící, hrozivé stíny, číhající a plížící se v nočním šeru, ložisky chudých, špinavých
ulic.
„Přední stráže proletářské revoluce..!” zašeptal Lenin a zamnul si ruce.
„Ty nezradí!”
„Nezradí!” opakoval Antonov. „Jiné shromáždili jsme poblíž pošty, tvrze a budovy státní banky
Umlkli, rychle jdouce vpřed.
Došli k velké, hojně osvětlené budově, obklopené rozsáhlým parkem. Neodloživše plášťů ani čepic, vešli do síně naplněné dělníky, vojáky
a studenty.
Ihned byli zpozorováni. Síní přelétl šepot úžasu: „Vladimír Lenin..! Kierenskij nařídil, aby byl zatčen... Lenin nezná strachu!”
Továryši zatím rázným krokem prodírali se davem, míříce k předsednickému stolu, stojícímu na vysokém výstupku.
Lenin vystoupil na estrádu, strhl s hlavy čapku a oběma rukama ji
mačkaje, začal mluviti.
Hlas jeho zněl brutální vášní, tvrdé myšlenky padaly prostě, srozumitelně; krátké věty, neokrášlené odbornou výmluvností, často v polovině
přetržené poloslovy, dopadaly jako těžké kameny; byla to řeč plná vnitřní síly, nepřekonatelné přesvědčivosti, místy šílené výmluvnosti, připravené vybuchnouti v nenávist a rouhání.
Lysá lebka zmítala se v kalném, dýmem naplněném vzduchu, pěsti jako kladiva se zdvihaly a bily do stolu, rozněcovaly se a hasly ohně
v očích, které všecko viděly, badaly každou tvář, odpovídaly na každý
výkřik, hrozily a souhlasily, oceňovaly nejmenší podrobnosti, nepostižitelné grimasy na tvářích shromáždění.
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Řeč byla dlouhá, ale Lenin, jako by hřeb v dřevo vrážel, stále opakoval
jedny a tytéž věty:
„Déle čekati bylo by zločinem! Byla by to zrada revoluce! Ozbrojené
povstání musí se začíti ihned! Nynější vláda nemá ani zdravého smyslu,
ani plánu, ani sil, ani záchrany. Podlehne nám! Zítra navrhneme uzavření
míru! Půda sedlákům — ihned! Továrny — dělnickým masám — ihned!
Buď vítězství revoluce, nebo vítězství reakce!! Vypukne-li zbrojné povstání hned dnes — vítězství, budeme-li otáleti — porážka! Otálení, — toť
zločin — to zrada! Vítězství naše bude vyžadovati dvou nebo tří dnů
boje! Ať žije sociální revoluce! Ať žije diktatura proletariátu! Ať žije zbrojné povstání!”
Nastala bouře výkřiků a potlesku; k Leninovi drali se, tlačíce se a prodírajíce se davem dělníků, vojáci; lidé křičeli, vztahovali k němu ruce, bili
se v prsa. v tom lomozu utonuly výkřiky odporu a hlasy, volající: „Śílenství! Utopie! ”
Na estrádu vyskočil náhle obrovský námořník a hlasem, převyšujícím
silou hluk a lomoz, oznámil: „Křižník „Aurora” k výzvě továryše Lenina
spustil kotvy na Něvě! Děla jeho nařídili jsme proti tvrzi a proti Zimnímu
paláci! Čekáme na signál!”
Celé shromáždění uchvátilo nesmírné nadšení. I ti, kteří před chvíli
protestovali, křičeli nyní s ostatními: „Ať žije zbrojné povstání!”
Lenin udeřil pěstí na stůl a pozdvihl vysoko nad hlavou ruku, svírající
čapku:
„Továryši! O svítání musíte býti na místech, na nejnebezpečnějších
místech, v řadách avantgardy revoluce!” volal chraptivě.
„Ať žije Lenin!” draly se a vybuchovaly nové výkřiky z davu!
Nastal lomoz, zmatek: lidé vybíhali ze síně, tísnili se u dveří, hledajíce
svůj oděv. Jiní obstoupili předsednický stůl a poslouchali, co mluvil člověk bledé tváře a sevřených rtů; upřel černé oči, černou v nepořádku rozcuchanou kštici schýlil nad mapu i zdálo se, že hrozí hákovitým nosem,
na němž leskl se skřipec.
„Ano! Ano! Továryš Trockij má pravdu!” přisvědčovali praporčík Krylenko a obr námořník Dybienko, nahlížejíce v plán Petrohradu.
„Vyslat telegram továryši Muravěvovi, aby začal „tanec” v Moskvě,”
pravil Lenin, dotknuv se ramene Trockého.
„Telegram je připraven!” odvětil Trockij, hledě skly skřipce smělýma,
šilhavýma očima. „Továryš Volodarskij pojede na telegrafní úřad a pošle
depeši.”
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„Zdali podaří se mu oklamati bdělost vládních censorův?” otázal se
mladý student.
„Telegraf jest od poledne v našich rukách. Censorové přistoupili
k naší straně,” pravil Antonov.
Lenin se hlasitě zasmál, začal si mnouti ruce a přecházeti po estrádě,
opakuje:
„Ah! To je dobře! To je dobře!”
Náhle zvážněl a kývl na Antonova.
„Začněte, továryši, ihned, aby neustoupili ti, kteří nemají odvahy!”
Člověk ve vojenském plášti neodpověděl a vyběhl ze síně.
Lenin usedl stranou a neposlouchal porad vůdců, kteří nazítří měli
vésti proletariát buď k vítězství nebo na smrt.
Vytáhl z kapsy sešit a začal psáti.
Přiblížil se k němu Trockij a s údivem naň hleděl.
„Píši článek, cosi jako manifest; ten musí býti základem nového práva,” odpověděl Lenin na němou otázku soudruhovu. „Učiňte všecko, aby
článek ten byl zítra v novinách.”
„Obstoupím tiskárnu „Pravdy” praporem Pavlovského pluku a noviny
s vaším článkem vyjdou!” pravil Trockij.
Lenin začal se smáti, tříti ruce a opakovati:
„Dobře i tak, není-li jinak možno! Dobře i tak..!”
Dokončil a podal popsané aršíky Trockému.
Dotkl se jeho ramene a otázal se.
„Jak budeme titulovati své ministry? Nelze jich jmenovati ministry.
Je to starý a znenáviděný titul! Pomyslete si jen! Ministr Pleve, ministr
Goremykin, ministr Kierenskij... k čertu! To je k ničemu! Již sama taková
sestava může vzbuditi v masách nedůvěru a zničiti celou naši věc. Ministr — toť prokleté, třikrát prokleté slovo!”
„Snad... lidovými komisaři?” — projevil návrh Trockij.
„Lidový komisař?” zabručel Lenin. „Lidový komisař... Snad to bude
dobré.. ? Voní to revolucí a to je základ pro nás... Lidový komisař..! Zcela
dobře!”
Zamnul si ruce a pravil se smíchem:
„Již jsem psal v našich denících o tom „Udrží-li proletariát vládu
ve svých rukách?” Že vlády bude dobyto, — o tom není již pochyby. Ale
jak ji udržeti, — to třeba davům vysvětliti...”
„To další záležitost!” odvětil Trockij. „Nejprve musíme zmocniti se vlády a později...”
Lenin svraštil obočí a hněv zažehl chladné ohně v jeho šikmých očích.
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„Nic na později! Všecko rázem! Vím, co třeba činiti. Nejsem jist jen
s ústředním komitétem komunistické strany a všech „ugodovců”. Snad se
jim zachce hráti si na sentimentalismus a buržoasní pravověrnost? k čertu! Již v cizině jsem si všecko promyslil. Znám ruský lid odhora až dolů.
Nahoře vládne utopie a nedostatek vůle, dále je propast — a na dně
— neporušené, spící síly! Tyto probuditi — to jest náš úkol. A cesta, vedoucí k cíli, — určitá, spíše ne cesta, nýbrž silnice!” Trockij sklopil hlavu
a tázavě pohlédl na přítele. „Jak přišli jsme k událostem dneška a do této
síně?” pokračoval Lenin. „Cestou pochopení němých snah mas a souhlasem s žádostmi jejich pudů. Masy byly znaveny a zmučeny válkou, proto
pronesli jsme heslo: „Pryč s válkou!” Mužíci mrzutě patřili na zabírání lidí
od pluhů, — proto heslo naše ihned došlo souhlasu a hodíme-li heslo
jiné: —„Půda mužíkům!”, přejdou tito duší i tělem na naši stranu. Dělníci,
tolikrát a tak oklamávaní sociálními demokraty, zbavení naděje na zlepšení existence, v jedné chvíli postavili se do našich řad, nad nimiž viděti
byly rudé plachty s nápisy: „Kontrola produkce a práce! — dělnictvu!”
Nyní dáme jim ještě více.”
„A buržoasie, inteligence?” otázal se dělník, naslouchající této rozmluvě.
„Ta musí vyhynout! Smeteme tu třídu s cesty vítězného proletariátu,
továryši!” zvolal Lenin, zatínaje pěsti.
„Ah! Konečně! Konečně dočkám se hodiny pomsty!” vzkřikl dělník.
„Za bídu celého života, za ubití radosti od dětství, za dceru prostitutku,
za...”
Lenin přistoupil k němu a položil mu ruce na ramena.
Zahleděl se mu dlouho do očí a později přimhouřil oči a skrze zuby
zašeptal:
„Dokonáte dílo pomsty, továryši, v celé plnosti, od začátku do konce.
Poskytnu vám k tomu příležitost. Jak se jmenujete?”
„Petr Bogomolov. Kovář z továrny v Obuchově...”
„Továryši Bogomolove, až bude vláda v našich rukách, připomeňte mi
dnešní rozhovor; dám vám možnost pomsty do dna, do sytá a přijdete-li
ke mně i se svou dcerou, — tož i jí dám..! Nechť odbije na nepřátelích
proletariátu bídu a hanbu svou!”
V tom okamžení za ohromnými okny síně přilétl a zatřásl, zazvonil tabulemi suchý třesk salvy.
Všem zastavil se dech.
Bylo slyšeti, jak tlukou srdce.
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Z různých stran doletovaly jednotlivé ohlasy střelby, slévaly se v salvy
a zmíraly. Kdesi zařehtal kulomet. Ještě jeden.., ještě...
Po temném nebi švihlo bílé žihadlo reflektoru a hned potom zahřměl
dělový výstřel. s žalostným třeskem zachvěly se tabule oken a zhasla
elektrická lampa, stojící na stole.
,,To — „Aurora”!” zvolal Zinověv. „Bombarduje pevnost!”
„Konečně jsme začali!” povzdychl Lenin a rozpjav ramena, protáhl se.
S přimhouřenýma očima a s rozchýlenými, silnými rty byl podoben
velkému dravci.
„Začali jsme...” šeptem odpověděli mu lidé sedící u stolu.
„V šťastnou hodinu!” ozval se slavnostním, nadšeným hlasem kovář
a zbožně se pokřižoval.
Lenin dupl nohou a obrátil k němu zlobnou, plnou pohrdání tvář.
„Nechoďte ke mně, továryši, neboť neučiním pro vás nic!” zasyčel.
„Jste otrokem starých, síly zbavujících předsudků, hloupých, otravných
pověr o Bohu. Jste tak revolucionářem, jako já metropolitou!”
Odplivl a jda k východu ze síně, zvolal:
„Suchanove! Jdu se k vám prospat...”
Kovář však mu zastoupil cestu a zabručel:
„Budu vám těma rukama biti a rdousiti popy, neboť oni pomáhali carům nás utiskovati... Ale Bůh — to jest něco jiného... On mluví k člověku...”
„Mluví-li, tož poslouchejte Jeho a mně dejte pokoj!” přerušil ho Lenin.
„Ano! On ozývá se hlasem duše... tam... kdesi hluboko... Oj, nemluvte
tak, továryši Lenine, nemluvte hrdě, neboť jednou Ho uslyšíte, až vám
bude těžko a mysl, jak zbloudilý žebrák bude státi na křižovatce cest, nevědouc, kam jiti má, napravo, či nalevo... Oj, nemluvte! Bůh — toť velká
věc!”
Lenin neodpověděl. Ani na mluvícího nepohlédl. Dělník stál ještě
chvíli a hleděl naň. Bruče, rychle vyšel ze síně.
„Zatemnělý, hloupý dobytek, oklamaný církví!” pravil Lenin a obrátiv
se k Trockému, dodal:
„Slyšeli jste, jakou nenávistí zněl hlas toho starce, mluvil-li o pomstě?
To byl projev instinktu! Využití jeho dovede nás k vítězství!”
„Ale provalí-li se všecky instinkty temného, divokého národa?” otázal
se poblíž stojící Zinověv.
Této rozmluvě naslouchal vysoký, hubený člověk se zapadlou hrudí.
Tvář jeho se stále křivila a třásla. Chladné, bezduché oči zůstávaly široce
rozevřeny, ztrnulé. Přistoupil a s bledým úsvěvem na tváři pravil skrze zaťaté zuby:
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„Na to je rada! Udusiti, vyděsiti terorem, jakého svět nikdy neviděl, terorem, prováděným ve jménu vyšších hesel, než jsou žádosti instinktu...
Třeba jen umět nalézti taková hesla, hoditi je, aby praskla v davu, jako
pekelný stroj s hukotem, ohněm a krví.”
Lenin pozdvihl k němu badavý, ostrý, podezřívavý zrak. Nikdy nesetkal se s tím člověkem.
Tázavě pohlédl na Trockého.
Ten se nahnul a řekl:
„Továryš Dzieržyňski... Neznáte ho, Vladimíre Iljiči, ač to náš starý, válečný druh. Velmi se nám zasloužil propagandou v armádě na frontě. Považuji továryše Dzieržyňského vedle Dziewaltovského a Krylenka za nejschopnějšího a nejenergičtějšího pracovníka naší strany!”
„Buďte zdráv, továryši! Těším se slyše to... Jste Polák? Vážím si Poláků,
neboť je to přirozený, historický revoluční živel...
„Jsem Polák,” zasyčel Dzieržyňski — „Polák s duší plnou nenávisti
a žízně pomsty!”
„Nad kým?” otázali se s náhlým neklidem Lenin i Trockij.
„Nad Ruskem!” bez váhání odvětil Dzieržyňski.
„Nad Ruskem?”
„Ano! Nad carským Ruskem, jež vselo símě zpodlení do polského
národa. Podařilo se mu magnáty připoutati k trůnu a vesnický lid přinutilo k samovolnému, k vlastní obraně vložení pout, otrocké, slepé lásky
k vlasti a k tradicím.”
„Továryš Dzieržyňski holduje nacionalismu a vlastenectví?!” pohrdlivě křivě ústa, otázal se Lenin.
„Ne!” zavrtěl Dzieržyňski hlavou. „Chci jen Poláky viděti v prvých
houfcích proletářské armády; zatím je to nemožné, neboť milují fanaticky vlast, továryši.”
„Najdeme na ně prostředky!” uklidnil ho Trockij.
Tvář Dzieržyňského se strašně zkřivila, až ji musil stisknouti oběma
rukama. Oči ještě šíře se rozevřely, křeč zkřivila tenké, bledé rty.
„Chcete, továryši, vtáhnouti Polsku v sféru své činnosti?” otázal se.
„Nyní běží nám o Rusko,” vyhýbavě odpověděl Lenin.
„Nyní... a později?” padla nová otázka a ještě děsnější křeč přeběhla
po bledé tváři Dzieržyňského.
Hleděl na stojící před ním továryše zchladlým, ztrnulým, téměř šíleným, ale hrozným zrakem.
„Polsko vstoupí v plán světové proletářské revoluce,” odvětil Trockij,
neboť Lenin mlčky bedlivě pozoroval Poláka.
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„Zdá se mi, že vám rozumím,” zabručel Lenin přistoupiv o krok k Dzieržyňskému. „Těším se, že jsem vás poznal. Vložíme ve vaše ruce stíhání
nepřátel proletariátu a revoluce.”
Dzieržyňski náhle se vzpřímil a pozdvihl vysoko hlavu. Zdálo se, že
chce povolati nebe za svědka svých slov.
S důrazem, odděluje slova a slabiky pronesl krátkou větu.
„V krvi je utopím..!”
„Třídní revoluce vás o to požádá,” zašeptal Lenin.
„Splním!” bylo odpovědí...
Do síně vběhl student bez čapky, s karabinou v ruce:
„Nádraží opanována jsou téměř bez výstřelu... Bojuje se o poštu,
o státní banku a o telefonní stanici..!”
Vyběhl ze síně porážeje židle a vrážeje do odcházejících lidí.
Kdesi daleko převalovaly se ozvěny dělových výstřelů, těžce kroužily
nad městem a narážely na ohromná okna, třesouce jimi.
Okny vplývaly již první kalné pruhy předsvitu.
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XVIII.
Od anglického nábřeží volně jel velký automobil, šofér ohlížel se
na všecky strany. Divil se, že ač již jest devět hodin, není na ulicích nijakého ruchu. Ani povozů, ani chodců.
Kdesi štěkaly kulomety a salvy karabin rozdíraly vzduch.
Nad domy vznášela se hejna poplašených holubů, sletovala na střechy a ihned se zase vysoko zdvihala, opisujíce nad městem široká kola.
Z blízké uličky vyběhlo několik vojáků a zastoupilo autu cestu.
„Kdo jede?” ozvaly se hrozivé otázky a bodáky obrátily se vpřed.
Uděšený šofér třesoucím se hlasem odpověděl:
„Inženýr Boldyrev, ředitel tabákové továrny...”
Jeden z vojáků otevřel dveře auta a nahlédnuv dovnitř a zabručel:
„Nnu! Vystoupit! z rozkazu vojenského revolučního komitétu podléhá automobil rekvisici. Občan je volný. Připomínám však předem: vraťte
se, neboť v té čtvrti není o kuli nouze!”
„Jakým právem...,” začal protestovati v automobilu sedící okázalý
muž s dlouhými, šedivějícími licousy a knírem.
Do vozu vklouzl lesklý bodák a nahlédla zamračená tvář vojákova.
„To naše právo!” zabručel.
„Násilí... Přemoc.. pravil, vystupuje z auta inženýr Boldyrev. „Postěžuji
si ministrovi...”
Voják tiše se zasmál:
„Ale pospěšte si, občane, neotálejte, neboť za hodinu uvrhneme
všecky ministry do vězení... Ivanové! Sedni k šoférovi a odevzdej automobil veliteli!”
Jeden z vojáků ihned sedl do vozu a ceně zuby, pravil užaslému inženýru:
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„Basta! Najezdili jste se dost, napili jste se naší krve, nyní přišla řada
na nás! Hybaj!”
Boldyrev neodmluviv šel k Alexandrovskému mostu.
Nebyl příliš udiven.
Kolísání drobného advokátka Kierenského, jejž revoluční vlna náhodou vynesla na místo ředitele vlády; jeho zrada proti generálu Kornilovu, jenž měl v úmyslu zavésti pořádek v zemi a udržeti obrannou frontu
na západní hranici; objevení se, jako vedlejší vláda, rady dělnických a vojenských delegátů, řízené cizinci Ceretellim a Čcheidzem; vyzývavý tón
bolševických novin, žádajících pro radu plnou moc vládní, — všecko to
ukazovalo na možnost občanské války. Očekával ji, rozuměl, že musila
býti krutá, krvavá, poněvadž znal ruský národ; nemyslil však, že ten moment tak rychle nastane.
Boldyrevovi se naopak zdálo, že nastaly jisté události, jež výbuch občanské války oddálí.
V zimním paláci konaly schůze demokratické rady, svolané k záchraně vlasti; ohlášen sjezd dělnických a vojenských delegátů; to mohlo oddáliti, nebo i snad překaziti zbrojné vystoupení bolševiků, pracujících
pod vlivem ve Finsku skrývajícího se Lenina.
A náhle — nejen povstání, ale i objevy nové vlády: rekvisice soukromých aut a úplně jasná, nepřátelská nálada povstalců.
„Najezdili jste se, — napili jste se naší krve, nyní přišla řada na nás..,”
připomněl si ředitel slova vojákova.
Velmi vážné a poplašné zjevy znepokojily Boldyreva.
Neběží mu již o válku.
Chápal, že rozprchávající se armáda, samovolně opouštějící frontu,
radící se o každém rozkazu velitelství a beztrestně trýznící důstojníky,
nemůže zadržeti tak silného protivníka, jakým jsou Němci. Obával se jen
toho, aby Rusko neodstoupilo od spojenců způsobem hanebným a nebylo zdeptáno zevním nepřítelem, zataženo jsouc ve vír domácí války
s nepředvídanými důsledky.
Šel směrem k Litejnému prospektu, odkud nepřicházely dosud ohlasy pouličních bojů. Viděl výrazně mraky, stahující se nad vlastí a snažil se
nalézti pro ni možné cesty záchrany a naděje.
Tyto myšlenky přiclonily před ním neodvratnou, vždy těžkou a nepříjemnou rozmluvu se ženou. Věděl, že i dnes tak bude, neboť se to opakovalo stále častěji a prudčeji.
Uvědomoval si, že sám dával příčinu k domácím výstupům, nenacházel pro sebe ospravedlnění a to ho hněvalo a působilo mu nepříjemnosti.
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Zvláště mučilo ho přesvědčení, že při vší vůli nemohl nic ve svém životě změniti. Byl bezmocný, bezradný proti náladě, která ho uchvátila
před třemi roky a zbavila ho vůle. Chápal celou směšnost, bezúčelnost
a nestálost situace, do níž se dostal v chvíli náhlého vznětu a nervového
podráždění.
„Choroba, šílenství a není mi pomoci...,” šeptal sám k sobě v chvíli výčitek svědomí.
V zamyšlení došel k Litejnému prospektu, táhnoucímu se od nábřeží
řeky do vnitřního města.
Nepřešel však ani sto kroků, když se střechy nejbližšího domu ozval
se suchý klapot kulometu.
Boldyrev pozdvihl hlavu, ale nic nepostřehl. Ozýval se jen udýchaný třesk strojní pušky a hlasitá ozvěna, odrážející se od domů, stojících
na protější straně ulice.
Sypaly se červené úlomky cihel a kusy omítky, rozstřikujíce se v kotouče bílého prachu; s třeskem praskaly okenní tabule a s vyšších poschodí padaly na chodník třísky rozbitých rámů.
Kulomet umlkl a tu v otvorech rozbitých oken objevili se lidé, a dali
salvu, míříce vysoko.
Boldyrev chtěl se ukrýti v bráně, ale v té chvíli se střechy s rachotem
a třeskem plechu svalil se a padl přímo před něho strážník se zkrvavenou
tváří.
„Hyne naše svatá Rus!” vzdychala jakási stařenka.
„Nějací banditi, vlastizrádci chtějí se zmocniti hlavního města,” souhlasil s ní silný, vousatý kupec a náhle počal se křižovati jako v kostele.
Bledý mladík, sedící na stupni schůdků, jistě dělník v ošumělém oděvu, jízlivě se zasmál.
„Nu ano! Staré písničky!” ozval se. „Komu třeba té vaší „svaté Rusi”, kde
ve vězeních jsou vražděni lidé?! Komu? Vám, jen vám! Ale my, — pracující lid, — nic jsme od ní neměli. Pro vás byla ona matkou, ale pro nás
— macechou! Teď my vám zazpíváme, o čem jsme ode dávna snili... Konec!... Přišel náš čas!...”
Do hovoru vmísili se jiní a rozplamenil se spor.
„Bylo možno dojíti k dorozumění bez krveprolití!” voláno.
„Zajisté! Ale dělníci tomu nechtěli. — Bez revoluce ani krok!”
„Ale vyvolili si ti zrádci chvíli k povstání! Domácí válka — a tam nepřítel stojí na prahu vlasti!” křičel starý člověk v úřednické uniformě.
Dělník vstal a rozezleně odpověděl:
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„Krákejte! Krákejte! Nic vám nepomůže. Proč bychom se měli s vámi
dorozumívati? Sami můžeme vám všecko vyrvati a — vyrveme! Teď pozdě!”
„Zrádci!” vzkřikl kupec, přistoupiv se zaťatými pěstmi k dělníkovi: „Třeba hájiti vlasti, — ne vyvolávati vzpoury, vy psí synové!”
Dělník se opět zasmál:
„Nejvhodnější čas ke vzpouře, pane kupče! Kdyby nebyla válka, —
zadusili byste nás, ale nyní čeká to vás! Ano, pane buržuji, přichází vaše
poslední hodina!”
Kupec vrhl se na mluvícího a udeřil ho do prsou. Slabý, hubený člověk klesl pod těžkou ranou. Jeden ze stojících na blízku mužů počal ležícího kopati. Dělník se vzchopil a vyběhl na ulici křiče:
„Továryši! Bijí tu bolševiky!”
Boldyrev dále nečekal, rychle vyšel a skryl se do nejbližší brány. Viděl,
jak několik ozbrojených dělníků pádilo již přes ulici a obstoupili napadeného.
Za chvíli byl z brány vyvlečen kupec a okázalý mladík v úřednické
čapce. Dělníci je vedli, pobízejíce je pěstmi a pažbami, ale náhle se skupina zastavila.
Zatčení rychle byli postaveni ke zdi.
Dělníci odběhli doprostřed ulice a dali salvu.
Na chodníku zůstala dvě nehybná těla.
Boldyrev nepohlédl na ležící mrtvoly, neboť cítil, že ho uchvacuje děs
a mráz rozechvívá mu celé tělo
Začal sám sebe badati.
Ne! Nebyl to strach o vlastní život. Cítil spíše hrůzu z neznámé dosud,
ale již se blížící pohromy. Neviděl jí, neslyšel jejího hlasu, ale cítil ji jako
upíra, tísnícího prsa a zarývajícího v hrdlo své chladné prsty.
Ohlas střelby dolétal sem zdaleka.
Několik chodců přešlo před branou, kde stál Boldyrev v úkrytu. Šel
za nimi a zahnul v postranní ulice. Musil se však zastaviti. Chodník i jízdní
dráha byly zataraseny.
Dav výrostků v gymnasijních čapkách stavěl tu barikádu. z dvorů snášeli kamení, kusy uhlí, dříví, bedny, stoly. Rychle vyrostl důkladný val; nad
ním třepetal se rudý prapor.
Hoši pracovali spěšně. Někteří nosili ještě těžké pytle a prkna, jiní již
nabíjeli karabiny a zaujali místa na barikádě.
Kdosi hrozně vykřikl:
„Vojáci!”

172

Všichni ukryli se za barikádou. Dav, přihlížející práci hochů, v okamžení se rozprášil. Nad oddílem, táhnoucím ulicí, objevila se bílá plachta.
Ozvala se trubka.
Několik hochů, mávajících šátky, šlo vstříc vojákům.
„Proč střílíte?” tázali se jich vojáci:
„My bojujeme za továryše Lenina!” odpověděli sborem.
„Tož i my mu jdeme na pomoc k Zimnímu paláci,” odvětil poddůstojník, vedoucí oddíl. *
Z konce příční ulice vyrazilo několik ozbrojených mužů a zastavilo se
na chodníku.
„Heslo?”
„Proletariát!...” odpověděli vojáci.
V té chvíli padly výstřely. Oddíl v poplachu se rozprášil; na dlažbě, zalita jsouce krví zmítala se těla vojínů a dvou gymnasistů, jako ryby, vyhozené na břeh.
„Bože!” zastenal Boldyrev a již běžel, bledý, rozechvělý a ničeho nedbající. Měl jen jedinou touhu, — ukrýti se ve svém útulném bytě, aby nic
neviděl a nic neslyšel. Vrazil do síně domu a zamířil k výtahu.
„Stroj nefunguje,” odvětil starý vrátný mrzutým hlasem.
„Velmi nepříjemná novina,” podotkl inženýr.
„Bude hůře... Výtah, — ech, toť hloupost! Byt není vysoko, můžete jíti
pěšky. Obyčejný lid obejde se bez výtahu, proto i buržujové mohou...”
Boldyrev s úžasem pohlédl na vrátného. Toho člověka znal již patnáct
let. Byl vždy zdvořilý, tichý a úslužný. Nyní pohlížel na inženýra ponurým
zrakem a měl zlobný úsměv na rtech.
„Rychle jste se změnil,... občane...” zabručel Boldyrev.
„Lituji, že k tomu došlo teprve teď, na stará léta!” odvětil vrátný téměř
drze.
Inženýr již více nepromluvil. Vystoupil do druhého poschodí a zazvonil.
Pokojská otevřela mu dveře a patřila naň záhadným zrakem.
„Je-li paní doma?”
„Ano!” odvětila. „Paní nechtěla mi dáti dovolenou dopoledne, ale zatím..
„Zajisté,” přerušil ji Boldyrev, „vždyť dříve třeba podati snídaní...”
„Mám nyní důležitější záležitosti!” odvětila ostře pokojská. „Všecky
služebné musí býti na schůzi... Panstvo může si samo upraviti snídani
a prostříti... Neumřete!”...
Boldyrev pochopil všecko a pomyslil si:
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„Nevolníci cítí svobodu a zdvihají hlavy. Od nich vytrpíme nejvíce...”
Svlékl plášť a vstoupil do svého pokoje.
Začal přecházeti po pokoji a tříti si zimou zkřehlé ruce.
Cítil nesnesitelnou bázeň. Jakási zlá předtucha ležela mu na srdci
jako kámen.
Ten den, jeho den, byl otráven dříve, než se vrátil domů.
Obyčejně cítil se pod mocí a pod kouzlem zážitků v stavu tichého rozesnění. Dnes z té nálady nezůstala ani stopa.
Přešel do pokoje ženina.
Žena seděla u stolku a při ohlasu jeho kroků ani hlavy nepozdvihla.
„Marie!” pravil tiše.
Paní Boldyrevová sklonila náhle hlavu na ruce a dala se do usedavého pláče.
„Marie,... Marie!” opakoval vzrušeným hlasem.
„Nyní vidím, jak jsem ti lhostejná...”, začala mluvit slzíc. „V tak strašné
době nepomyslil jsi na mne, zůstavil jsi mne tu o samotě... Kolem střelba... Služebnictvo stalo se náhle brutálním a vyzývavým... A ty,... ty, raději
dlíš u tamté ženy!... Pro ni všecko, — cit i starostlivost, ale pro mne nic!
Proč?! Před rokem ještě, zůstavši sama, celé noci jsem proplakala, v zoufalství tloukla jsem hlavou o stěnu... Měla jsem však naději,... že se vrátíš,... že pochopíš rozdíl mezi tam tou... baletkou a matkou svých synů,...
ženou, jež stála při tobě v dobách dobrých i zlých... Zmýlila jsem se! To
není již blouznění, ne opožděné fantasie, to — láska! Ty miluješ ji... Staral
jsi se v té strašné noci o ni, pouze o ni!”
Pláč přerušil její slova.
Vstala a uplakanýma, zoufalýma očima hleděla na rozpačitého muže.
Stál před ní a myslil, že mohla by se zdáti mladou ženou. Ztepilá, vysoká
postava, černé, nádherné vlasy, otevřená podlouhlá tvář, krásné, safírové
oči a svěží ještě, vřelé, téměř dívčí rty, — nic neukazovalo na stáří. Jenom
dvě hluboké vrásky kolem úst a mučednický, bolestný výraz očí svědčily
o hlubokém utrpení a smutku té ženy.
„Marie!” pravil Boldyrev. „Vím, že jsem vinen a nezasluhuji odpuštění... Nešťastný záchvat..., téměř chorobný a nepřemožitelná síla táhnoucí mne k oné ženě!... C’est plus fort que moi... Byl jsem neklidný o tebe
a velmi brzy jsem odjel... Dlouho jsem se nemohl dostati sem, zrekvirovali mi automobil, šel jsem pěšky,... ukrýval jsem se před kulemi,... byl
jsem svědkem strašných, otřásajících scén.”
Jak malé, ulekané děcko ujal ženu za ruku a trhaným hlasem vypravoval o svých příhodách.
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Mlčela, nemohouc utlumiti pláč, tryskající ze srdce a zapomenouti
těžké, bolestné urážky, přecházející chvílemi v nenávist.
V předpokoji ozval se netrpělivě prudce zvonek.
Za chvíli prudce vstoupil vysoký, osmahlý mladík.
„Těším se, že vás vidím spolu!” zvolal. „Matko, Gregor není ještě
doma?”
„Ne!” odpověděla paní Boldyrevová, stírajíc slzy.
„Měl přijíti?”
„Pláčeš?” otázal se mladík a hledě na otce s jízlivým úsměvem, dodal:
„Zase romantická eskapada? Aj, aj! v tvém věku, otče, to jest již směšné!
Divím se jen, že matka za tři roky nepřivykla těm pohostinským výstupům svého ohnivého vládce a pána!”
„Petře!” napomenula syna paní Boldyrevová, s neklidem hledíc
na muže.
Ten seděl ve fotelu, bledý a zamyšlený. Patrně ani neslyšel jízlivých
slov synových.
„Valeriane!” s bázní pravila dotknuvši se jeho ramene a starostlivě
hledíc na tu vypěstěnou tvář, tak bezvolnou, poddajnou, lehkomyslnou
a zároveň vznětlivou. Chvílemi nenáviděla ty modré oči, kypré rty, bílé
čelo, měkké zlaté licousy a bujné, téměř mladické vlasy, nenáviděla to
jako opuštěná, zrazená žena.
Cítila však něžnost k němu, k tomu muži bezbrannému proti všemu,
co přecházelo za hranice normálního života průměrných lidí.
Znala svého muže, věděla přece, že nedosáhl blahobytu vlastní prací,
úsilím mozku a svalů. Šťastná shoda okolností upravila jeho osud a dala
mu nezávislé postavení.
Boldyrev dovedl pouze nepokaziti si své kariéry. Byl poctivý, systematický v práci, jíž se nadměrně neoddával, pouze potud, pokud od něho
čeho žádala; kromě toho — nic. Byl spokojen se svým postavením a větších snah neměl.
Pozdvihl k ženě zamlžené, modré oči, v nichž nepohasly ještě záblesky děsu a smutku.
„Co?” zašeptal užaslý, jako by se byl probudil z těžkého snu. „Ptala jsi
se mne na něco, Marie?”
„Petr přišel a očekává Gregora...,” pravila.
„Co u vás nového?” otázal se pan Boldyrev, hledě na syna. „Jak se chovají vaši dělníci?”
„Špatně!” zvolal syn. „Dnes ráno nastoupila jen desetina jich do práce.
Ostatní šli za bolševiky. Ti, kteří zůstali, uspořádali schůzi a na trakařích
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vyvezli všecky inženýry. Pouze mne ušetřili proto, jak sami pověděli, —
že jsem s nimi lidsky jednal a zároveň s nimi pracoval na obráběcích strojích. Vyvolili mne ředitelem. Situace stala se hloupou a velmi dráždivou.
Odmítl jsem to a dal jsem výpověď. Jinak jsem nemohl jednat vzhledem
k našemu ředitelství. Musil jsem býti solidární!”
„Zajisté!” souhlasil otec. „Ředitelství to zajisté ocení, až nastanou normální časy.”
„Nenastanou!” řekl vážně syn.
„Nenastanou?” otázala se paní Boldyrevová. „Snad..., někdy... ale ne
brzy,” odvětil mladý inženýr. „Jsem přesvědčen, že se revoluce podaří a to
revoluce taková, o jaké sní ti lidé. Těším se z toho!” „Co to mluvíš, Petře!”
rozhorlil se otec. „Mluvím to, co si myslím!” odpověděl syn. „Nebylo možno déle snášeti takového stavu. Ti, kteří nejtíže pracují, byli v podstatě
věci na stupni otroků, nebo nežádoucích, třeba že nutných strojů, které
se vyhodí, nepracují-li dosti správně, nebo nejsou-li po kalkulaci majitelově již potřebné...”
„Všude je tentýž systém,” hájil se pan Boldyrev.
„Všude je to špatné! To pochopili američtí kapitalisté; ti, vybírajíce si
z množství dělníků ty nejlepší, činí je účastníky podniku v poměru spravedlivě a poctivě vypočítaném. Jiným zemím a v první řadě Rusku svítí
revoluce svou záplavou v oči,...” s uzarděním v tváři odpovídal Petr.
V pracovně zazvonil telefon.
Pan Boldyrev vzal sluchátko.
Náhle zbledl a téměř bezvládně klesl do křesla, šeptal chraptivě, nemoha dechu popadnouti.
„Naše sklady byly vyloupeny oddílem námořníků a dělníků. Továrna
byla zapálena... Telefonuje mi to president...”
Petr Boldyrev luskl prsty a chodě po pokoji, mluvil:
„Toho se nejvíce bojím! Divoký pud našeho davu, řízený přemírou
mstivosti, počne bořiti. Co potom bude s Ruskem? Rád budu pracovati
s lidem úplně osvobozeným, ale, nikoliv s tím, jenž jen boří! To je — hrozné! Pojedeš do továrny?”
„President praví, že v celém okolí zuří bitva mezi vzbouřenci a Semenovským plukem, podporujícím vládu,” zašeptal zničený Boldyrev.
Do pracovny vstoupil Gregor Boldyrev.
Byl též, jako starší bratr, podoben matce. Tytéž havraní vlasy, snědá
tvář a velké, modré oči. Ale jako bratr jeho kypěl životem a zápalem, tak
celý vzhled Gregorův prozrazoval snílkovství a sklon k hlubokému přemýšlení.
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„Ach, náš metafysik přišel!” zvolal Petr spatřiv bratra.
„Co se to děje! Co se to děje!” zvolal Gregor spínaje ruce. „Ve všech
čtvrtích zuří bitva! Jen stěží, postranními uličkami jsem se k vám dostal!”
„A co u tebe nového?” otázal se otec.
„Nic dobrého. Dělnická rada rozhodla se zavřít naši továrnu, jako
nepotřebnou pro proletariát, neboť vyrábíme voňavá mýdla, kolínskou
vodu a prášek na zuby,” odvětil se smutným úsměvem.
„Ale vyrábíte i léčiva?” pravil Petr.
„Poukazovali jsme na to. Dělníci řekli, že všecky ty aspiriny a pyramidony jsou dobré pro buržuje, ale ne pro dělný lid. Všecky zásoby byly
zrekvirovány a odvezeny bůh ví kam. v továrně umístěny byly oddíly
povstalců z předměstských továren. Na vlastní oči jsem viděl, jak dělníci
odšroubovávali mosazné a bronzové součástky aparátů a odnášeli platinové a stříbrné nádoby... Krásná to revoluce v XX. století..!”
„Krásná, nekrásná, ale je to revoluce a k tomu — ruská! Jiná, bratře,
nemůže býti! Jsme divokým národem a divokost naši zmocnil nebývalý
útisk, hloupý až k zločinu, k zradě Ruska!” zvolal Petr.
„Revoluce měla uchvátiti celý národ, strhnouti jej za sebou!” odporoval mladší bratr. „Jak dosáhne cíle, poskvrní-li se prostým lupičstvím
a ohyzdnými zločiny?”
„Tvoje rozumování je dobré pro kwakery nebo evangelické křesťany,
Gregore, ale ne pro nás. My jsme ještě polopohanský národ, bloudíme
v moci vlády tmy!” pravil Petr.
„Naše inteligence není menší evropské, naše umění jest všude obdivováno,” pravil Gregor.
„Můj drahý!” zvolal starší bratr. „To jsou staré, nijak nepřesvědčující
důkazy. Naše myšlenková a tvůrčí inteligence vypočtena jest na dva, tři
miliony lidí a těch druhých sto padesát milionů v době epidemie nebo
hladu bije klacky nebo vraždí sekerami lékaře, učitele, agronomy, zvěrolékaře, neboť oni přímo „roznášejí choleru”; baby topí čarodějnice,
neboť ony svým uměním vyvolávají hněv boží. Mezi námi a lidem propast. Žádného mostu nedovedeme přes ni překlenouti.”„To,—je pravda!”
souhlasil pan Boldyrev. „Dvacet šest let znám dělníka. Mluvím-li s ním
o odborných věcech, výborně si porozumíme. Stačí jedno slovo o něčem
životním, všeobecném, ihned mám dojem, že slova má se dělníka nedotýkají... Postřehuji v jeho očích rozpaky, nedůvěru, nepřátelství... Myslíte,
že mužík rozumí dělníku nebo měšťákovi? Ne! Býval jsem na vsi u bratra Sergěje a vím, že mužíci nenávidějí statkáře, jsou plni podezřívavosti
proti lidem z města a plni pohrdání k dělníku...”
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„Ano!” zvolal Petr. „Bohužel, nemáme společnosti. Máme několik vrstev, ničím spolu nespojených, vzájemně k sobě nepřátelských a dodáme-li k tomu rozdíly různých čtvrtí, rozdíly náboženské, kmenové — tu
obraz stává se zoufale beznadějným!”
„Jak dovede Lenin všecko to spojiti?” otázal se Gregor.
„To jest otázka!” souhlasil Petr. „Brzy se dovíme, zvítězí-li ten záhadný
vůdce proletariátu...”
„Pojďme k snídani!” pravila paní Boldyrevová, otvírajíc dveře. „Všecko
jsem sama připravila, neboť služky rozběhly se na schůze.”
U stolu zavládlo mlčení. Paní Boldyrevová byla smutná a kradmo stírala slzy. Postřehla, že tvář mužova byla bledá a ustaraná.
Byla přesvědčena, že jest pln starosti a neklidu o svou milenku, jež
úplně ovládla stárnoucího inženýra, jenž byl však dosud plný ohně, vtipu
a znamenitého zdraví. Ale mýlila se paní Boldyrevová. Její choť přemýšlel
nyní o revoluci a ani jednou nevzpomněl si na záletnou slečnu Tamaru,
na její svěží, růžové tvářičky, orámované zlatými, nakadeřenými vlasy.
Synové litovali matky a cítili pohrdání nehodným, opožděným otcovým románem; ostatně nikdy si otce upřímně nevážili. Vůbec jim nijak
neimponoval. Postřehli dávno jeho lehkomyslnost, trpnost a nedostatek síly, která dobývá života útokem a nezastavuje se před bojem. Cítil
to sám v té chvíli Boldyrev s plnou určitostí, což mu způsobovalo téměř
fysickou bolest. Věděl, či spíše tušil, že přichází doba těžkých zkoušek,
nový, neznámý život; obsáhnouti jej rozumem, postaviti se čelem proti
blížícím se nepřátelským zjevům — k tomu neměl již sil. Nedovedl by žíti
jinak než dosud, aniž mysliti kategoriemi člověka bojujícího a dobývajícího. Uvědomoval si bezbrannost, svou slabost, pochybování o vlastní
ceně. Před tím mučivým pocitem mizely výčitky svědomí, když s neklidem a zahanbením patřil na smutnou, uplakanou ženu; zapomněl pociťované vždy stísněnosti před syny, posuzujícími jej a vyhýbajícími se
rozhovorům s otcem.
Nyní ta nepříjemná nálada ho opustila. Cosi velkého, vše uchvacujícího a pohlcujícího všecka hnutí duše, přišlo a zhnětlo jej.
Po snídani muži odešli do města, aby se rozhlédli v situaci. Střelba
ustala. Ulicí táhl oddíl vojáků. Měli rudé stuhy na prsou nebo na bodlech.
Zpívali revoluční písně.
Na Něvském prospektu, kde soustřeďoval se život hlavního města,
táhly davy lidí po chodnících. Na městské věži vlál rudý prapor. Ozvaly
se výkřiky:
„Ať žije socialistická republika!”
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Ulicí Mořskou vyšli na náměstí před Zimní palác. Uzřeli tu vojenský
tábor.
Stála tu děla i kulomety; tu a tam ležely v bláto a sníh zadupané
prázdné nábojové patrony; dýmaly polní kuchyně; frkali koně; lomenou
čarou táhly se barikády.
Zdi budovy generálního štábu a ministerstva zahraničních věcí zpestřené bílými skvrnami odražené omítky a děrami od kulí, žalostně dívaly
se černými okny s rozbitými tabulemi. Všude stály oddíly vojáků a ozbrojených dělníků, seskupených při plápolajících ohních. Hovořilo se o událostech dne.
„Družiny z továrny Kolomienské vyvrátily palácové brány! Ihned přejdou k útoku!” křičeli povstalci, pohlížejíce k paláci.
Přes náměstí s drnčením kol přejely furgony Červeného Kříže.
Boldyrev postřehl, že na žulových stupních sloupu, postaveného
na památku odražení armády Napoleonovy, leží hromada těl. Byly to
oběti revoluce. Spod vojenských plášťů a civilních zimníků, nahozených
na padlé, vyhlédaly ztrnulé, mrtvé nohy, v hrubých botách.
Na vnitřních nádvořích obrovské palácové budovy rozléhaly se temné výstřely. Dvě salvy a po nich třetí, roztříštěná, po níž rozlehly se bouřlivé výkřiky, několik jednotlivých výstřelů, temné hučení vzteklých hlasů, třesk rozbíjeného skla, hlomoz železa, praskot dřeva a — nové salvy.
z hlavní brány v poplachu vyrazily skupiny dělníků a vojáků a v pospěchu a v zmatku střílely.
Trvalo to však nedlouho, neboť z brány vyhrnuly se urovnané řady
šedých vojenských siluetek. Jdoucí v čele stříleli směrem na náměstí, jiní
— hustými salvami zasypávali nádvoří.
„Junkéři a ženský batalion Bočkariovové dostali se do křížového
ohně!” volali dělníci, ležící na blízku polních kuchyní, kde se ukryl také
Boldyrev se syny. — Poslední to obránci Kierenského!
„Naši vypudili ty sršány z paláce!” křičeli jiní.
Skutečně byl palác dobyt.
Na vysokém dřevci, kde nedávno vlály hrdé prapory carské, vysunula
se a počala se třepotati velká, rudá plachta.
Na to znamení všecko, co žilo, vrhlo se na obránce paláce.
Začala řež.
Boldyrev viděl, jak pozdvihly se pažby karabin a jako mohutné cepy
dopadaly na junkery, jak bodáni byli bodáky, jak jim přikládány byly
hlavně pušek na prsa a na břicha a jak byli obránci ti stříleni. Útočníci zápasili spolu o místo, aby mohli ubíjeti nepřátele proletariátu.
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Chovanci vojenských škol zoufale se bránili posledními silami a neprosili o slitování.
Skupina dělníků obklopila dva junkery, vyrvala jim z rukou karabiny,
strhla je k zemi, zdeptala a pokryla je zmítajícími se svými těly, tak, jako
když se vrhne smečka psů na poraněnou zvěř. Dělníci tloukli je pažbami,
pěstmi, kopali je, bodali, rubali, rvali jim vlasy, vyráželi zuby i oči. Vzteklí,
zkrvácení, šílenstvím zachvácení lidé dlouho se zmítali nad svými oběťmi, až z mladých statných jinochů zbyly jen strašné, hrůzu vzbuzující
cáry.
Povstalci řvali, vyli, chrlili ohyzdné, rouhavé kletby, rvouce i ty mrtvoly.
Pažby bily v ty měkké cáry, prosáklé krví a při každém úderu stříkající
rudými pruhy. Podpatky těžkých bot bořily se v krvavou hmotu rozbitých těl, roztříštěných hlav, směsi vlasů, cárů, mozku i bláta.
Na jiném místě vybuchl řev a temný, zlý, ponuře rozradovaný smích.
To vojáci Pavlovského pluku hnali útokem na ustupující z paláce prapor žen. Ženy bránily se statečně a stále častěji docházelo v boj na bodáky. Tu vojáci ustupovali, ale po chvíli opět vrhli se útokem proti ženám.
Ženskému oddílu znemožněn ústup, byl obklopen těsným, železným
kruhem a ze všech stran sevřen. Došlo na zápas pěstmi a zuby. Netrval
však dlouho. Co chvíle vyrvány byly ženy ze zlomených řad, byly trhány
a zbavovány oděvu.
Rozlehly se výbuchy smíchu a křiku:
„Stará čarodějnice! Do pekla s ní!”
Tu zdvihla se pažba karabiny, ozval se ohlas tříštících se kostí a polonahá postava zmizela v rozvířeném davu.
Rozvzteklení, bojem roznícení vojáci uchvacovali mladé dobrovolnice a vlekli je za vlasy, za nahá ramena, za zbytky oděvu, ukrývajíce se
v nádvořích blízkých domů.
Obrovský, pihovatý voják přehodil si přes rámě po pás obnaženou
dívku a běžel po náměstí. Kaštanové vlasy dívčiny rozevlály se kolem bledé drobné tváře. Ňadra jako dvě růžová poupata s dráždivou výzvou napínala se posledním úsilím života. Bílé, sotva pruhy a cáry rozedraného
pláště přikryté tělo viselo bezvládně omdlelé, vysílené bojem, zachvácené hrůzou hanby a smrti.
Voják doběhl k furgonu Červeného Kříže. Nahlédl bezvědomýma očima dovnitř a chroptě vytáhl karabinu a zařval:
„Pryč!”
Střelil, kulí proraziv plátěnou boudu.
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Lékař, ošetřovatelka i voják, sedící na kozlíku ihned seskočili s furgonu a smísili se s davem.
Voják hodil svou kořist na dno vozu, až se tento zachvěl a zaskřípěl
na pérách; potom vyhrabal se voják dovnitř a spustil plachtu vozu.
Dav obklopil furgon.
Lidé stáli mlčky jakoby před tváří velkého tajemství ve chvíli pohanské, strašné a ponuré bohoslužby.
Z furgonu ozýval se trhaný, udýchaný řev a slabé, žalostné stenání.
V té chvíli zpod brány generálního štábu vyjel pancéřový automobil.
Vojáci s karabinami, s vlajícími rudými stuhami na čapkách a na rukávech, stáli na stupních auta a leželi na jeho blatníkách. Uprostřed, výše
ode všech, stál člověk v šedé, dělnické čepici a v černém, občanském
plášti, široká tvář s vystouplými lícemi a s hrubými rty, mírně, radostně se
usmívala, šikmé oči se mihaly, badavým pohledem přezírajíce dav i celé
náměstí. Člověk ten měl oči ováda, jenž okamžitě přehlédne ohromné
množství podrobností, neboť patří tisícerými zřítelnicemi zároveň.
Někdo ho poznal.
„Ať žije Lenin!”
„Ať žije továryš Lenin, — náš vůdce!” rozlehl se křik.
„Lenin! Lenin! Ať žije Lenin!” dralo se vzduchem ze sta hrdel.
Lidé vystupovali na špičky, vypínali hlavy, tlačili se, strkali do sebe,
aby lépe viděli toho, kdo vedl je k lepší, vysněné budoucnosti.
„Ustupte z cesty, továryši!” volal šofér. „Cestu pro továryše Lenina!”
„Co se tu u vás děje?” otázal se Lenin dobráckým hlasem, když postřehl neobyčejný lesk v očích lidí, obklopujících furgon.
„Cha! Cha!” zahřměl smích. „Voják uchvátil buržujku z úderného praporu, no i... Cha! Cha! Cha! Po takovém chlapíku odnechce se jí brániti
paláce a buržujů... Cha! Cha! Cha!”
Lenin zkřivil ústa a ještě více přimhouřil šikmé oči. v úzkých štěrbinách očí jako žhavé uhlíky zářily černé, pronikavé zřítelnice. Badal náladu, chtěl vssáti v sebe myšlenky davu. Pochopil příčinu té bledosti tváří,
ten mračný, dravý lesk očí a chvění silně sevřených rtů... Usmál se vesele
a bezstarostným hlasem vzkřikl:
„Ať jen se pobaví věrný obránce proletariátu! Ode dneška, továryši,
všecko náleží vám! Lupte naloupené!”
„Ohó! Hó! Ho!” zavyl dav. „Lenin! Ať žije Lenin! Ach! On náš — milovaný vůdce — náš otec! Lenin! Lenin!”
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Pancéřové auto volně jelo vpřed a za ním, strkaje do sebe, běžel dav.
Lenin zastavil se v místě, kde dobíjeny byly zbytky junkerův a žen dobrovolnického sboru.
„Skončete s nimi!” vzkřikl Lenin. „Pospěšte si, abyste si prohlédli palác,
svůj palác, továryši, bratři, bojující o volnost a štěstí prolerariátu, o zářivou budoucnost lidstva! Za mnou!”
Zatím z furgonu Červeného Kříže vyskočil pihovatý obr. Lenivými pohyby upravoval na sobě oděv, vilně se usmíval a drze hleděl na pozorující ho povstalce.
„Uspokojil jsem děvče, oj, uspokojil! A snad to dcera některého generála? Vysokorodé příbuzenstvo..! Cha! — Cha! — Cha! ”
Učinil nestydatý pohyb a náhle vzkřikl.
„Stavte se do řady! Nuže, kdo prvý? Generálská dcera ček á... Je úplně připravena!”
Dav, směje se a mruče téměř bezvědomě splnil hnusný rozkaz, tlače
se a stavě se do dlouhé řady. Do furgonu vskočil jednooký výrostek, bez
čapky. Byl bos. s pravé nohy visely špinavé cáry roztrhané onuce.
„Bohatého ženicha dostane ta holka!” voláno z davu.
„Cha! — Cha! — Cha..!” řvaly vojáci.
Kdosi pronikavě pískl, vloživ prsty do úst.
Náhle nastal zmatek.
Gregor Boldyrev rozrazil dav a blýskaje očima, dral se k furgonu.
Vskočil do vozu a zmizel za visící plachtou.
„Ten má na spěch..! Vizte, jak hoří!” voláno bylo kolem. „Postav se
do řady! Neustoupíme..! Spravedlivě třeba, bez úskoku..!”
Vybuchl smích, žerty a hnusné, strašné výkřiky.
Po chvíli ustaly. z furgonu vyletěl jednooký výrostek a zavrávoral, svalil se na rozdupaném tajícím sněhu jako vyhozený kus dřeva.
Na furgoně objevil se Gregor.
V ruce držel revolver! Hrozivě se rozhlížel a křičel:
„Kdo se opováží dotknouti se té ženy, — tomu hlavu rozbiji! Hanba!
Proletariát, bojující za svobodu znásilňuje bezbrannou ženu! Styďte se,
občané!”
Dav ztrnul, umlkl, přikrčil se.
To však trvalo jen krátce. Ozval se výsměšný hlas:
„Proletariát nezná hanby! To je buržoasní předsudek!”
Gregor Boldyrev nepostřehl, že poblíž něho stojící voják úskočně pozdvihl karabinu a s rozmachem udeřil ho pažbou do prsou. Jako bleskem
zasažený padl mladík naznak a zmizel vevnitř furgonu.
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Starý Boldyrev ucítil nepřemožitelný, zvířecí strach před tím, co se
musilo stát. Rozumem nepojatá myšlenka o moci davu, o hrozícím nebezpečí a bezúčelnosti obrany vybuchla v šílený strach a přinutila svaly
k činu. Neohlížeje se pádil k oblouku, slyše, že ho někdo stíhá. Udýchaný
konečně se zastavil. Ohlédl se. Těsně za ním stál bledý, chvějící se Petr.
Hleděli na sebe zraky zločinců, kteří před chvílí spáchali vraždu. Mlčeli jako dva spiklenci. V jejich očích mihal se strach, stud, nenávist. Nepromluvili k sobě ani slova.
Úprkem vrátili se na náměstí. Furgonu nenašli. Povstalecké oddíly odtáhly k paláci. Nové davy, vynořující se ze všech ulic, uchvátily s sebou
Boldyrevy. Běželi zároveň s jinými; ztratili se v davu; ba byli rádi, že nemohou si hleděti do očí. Cítili se třískami, unášenými mohutným, vzdutým, šíleným vírem. v srdci měli palčivý stud a pohrdání samými sebou.
Jakési hlasy, — silnější než lomozný hluk tisíců lidí, volaly mocně k okamžitému, smělému, jak obrana života nutnému činu.
Kolem vířil křik, řev, hvízdání, smích a vřesk:
„Do paláce! Do paláce!”

Konec prvního dílu
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I.
Na náměstí dobíjeni byli ještě poslední obránci zatímní vlády, když
Lenin vcházel již do Zimního paláce. Chalajnen a Antonov-Ovsienko
v čele finských a lotyšských revolucionářů klestili mu davem cestu.
Vojáci, dělníci, zloději, bandité, puštění povstalci z vězení, žebráci,
zapomínající náhle svého zmrzačení, palácové služebnictvo, dozorci ze
sousedních domů, prostitutky, dělnice, ba i děti; davy vyjících, řvoucích,
divoce se smějících lidí přebíhaly nekonečné amfilády nádherných síní,
s okny kulemi roztříštěnými a s odraženými mramorovým římsami stropů.
Opilý mužík, obklopený skupinou rozesmátých žen, stál před obrovským zrcadlem ve vyřezávaném, zlaceném rámě. Dlouho se na sebe
díval s vážnou tváří, poopravuje si na hlavě beranici a hladě si dlouhou
bradu. Po chvíli napadla ho veselá myšlenka. Začal podupávati, pozpěvovati a náhle dal se do tance, přisedávaje a „křesaje holupce”. Dostal se
tak blízko k zrcadlu, že otřel se o skleněnou plochu rukávem kožicha. To
ho rozhněvalo. Zastavil se a zlýma očima chvíli se díval, ale hned začal
chrliti proudy hnusných kleteb a plnou silou kopl nohou do skla. Roztříštilo se na kusy a s třeskem se rozsypalo. Dav zařval a vybuchl smíchem
a vytím.
A nyní nastalo ničení.
Rozbíjena byla zrcadla, se stěn strhovány obrazy a rozšlapávány; několik výrostků, rozlámavše křeslo, házelo kusy dřeva do benátského lustru, zakrývajíce tváře a hlavy před sypajícími se kousky barevného skla
a elektrických lamp; ženy strhávaly draperie, rvaly povlaky pohovek a fotelů, strhávaly hedvábné látky, pokrývající stěny.
„Lupte, bratři, naloupené!” vřeštěl bledý dělník, bodákem bije v malachitovou sošku Amora.

187

Praskot ničeného nábytku, lomoz shazovaných obrazů, z kamene řezaných vás, soch, těžkých bronzových hodin mísil se s křikem a kletbami
lupičů, začínajících se hádati a rváti o kořist.
Vojáci stříleli do krásných hlavic mramorových, selenitových a malachitových sloupů, tloukli pažbami do zrcadel a obrazů, v kamenné desky
stolů, v skřínky a stolky, lesknoucí se emailem a mosaikou; bodly ručnic
rozřezávali koberce, čínské, japonské a turecké makaty; strhovali na podlahu podobizny v těžkých, zlatých rámech, zdobených carskými korunami.
V malém pokojíku visela pouze podobizna cara Alexandra III.
Dav, jenž sem vrazil, se zastavil, uchvácený děsem.
Z šera hleděla těžká, nehybná tvář carova.
Chladné, modré oči jako by žily.
V černé uniformě, pouze s bílým křížkem řádu sv. Jiří na prsou, na něž
splývala dlouhá, široká brada, stál car s rukou v záňadří a hleděl přísně,
pronikavě.
„Alexandr Alexandrovič, imperátor...”, ozval se hlas, v němž zněl
strach. „Přísný byl car... Alexandr III., otec Nikolajkův...”
„Kat! Vrah mužíků a dělníků!... Tyran!” vzkřikli jiní. „Bít ho!”
Obraz byl stržen se stěny, rám byl rozlámán. Desatery ruce uchopily
plátno obrazu, zaryly v ně prsty, drásaly, vylamujíce a vyvracujíce si nehty, až krev poskrvňovala bílou tvář carovu.
Tím rozběsněná stará žena, ovinutá hedvábnou záclonou, před chvílí
uloupenou, skočila oběma nohama na obraz a roztrhla plátno. Se skřípěním trhaly se dlouhé, tuhé pásy podobizny. Zůstal jen útržek s kouskem
čela a s jedním přísným, pronikavě se lesknoucím okem.
„Ještě se na nás díváš?! Hrozíš!?” pištivým, vzteklým hlasem vzkřikl
starý dělník s karabinou na rameni. „Ty, kate, poslal jsi mne na Sibiř, vyssál jsi všecko mé zdraví! Mou krev! Já se ti odvděčím... Počkej! Počkej!”
Širokým pohybem rukou odstrčil dav a počal si odpínati řemen, držící kalhoty. Obnažil se a usedl nad podobiznou, bezmyšlenkovitý, temný
jako noc.
Mlčel, hledě před sebe ztrnulýma očima.
Dav řval, vybuchl smíchem, pronášel vtipy a vykřikoval sprostá slova.
„Lenin! Lenin mluví! Pospěšte si, továryši!” ozvalo se hlasité volání
těch, kteří běželi sousední síní.
„Lenin mluví! Lenin!” opakoval dav.
Vyběhli všickni, pracujíce lokty i pěstmi, proklínajíce a šíleně chraptivými hlasy vřeštíce.
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Na zmačkaném koberci, mezi třískami polámaných rámů a kousků
zlacení zůstaly útržky carovy podobizny, zneuctěné tím, co mohla jen
učiniti slepá a divoká pomsta otrokova.
V ohromné malachitové síni, naplněné dýmem smrduté „machorky”,
poházené slupkami slunečnicových semen, stále žvýkaných vítězi, —
stál na stole, převyšuje dav, ramenatý Lenin.
Měl na sobě rozepjatý plášť, zmítal sebou na všecky strany, házel rukama a bil svými slovy jakoby kladivem v nepoddajný kámen.
„Továryši! Bratři!” křičel mhouře oči. „Továryši! Bratři! Zvítězili jste
v hlavním městě. Dělníci celého světa nikdy vám nezapomenou vaší odvahy, vašeho nadšení. Založíte nyní nový stát! Stát proletariátu! Ten musí
se státi strojem, jenž zhněte všecky vaše nepřátele... Ještě dlouho potrvá
boj. Neustupujte, pomněte, že v této chvíli továryši vaši dobývají Moskvy
a jiní — prolévají krev na všech místech Rusi. Vítězství patří vám, továryši! Vy, jen vy budete panovati, souditi a kořistiti z bohatství země! Žádné
zákony, omezující svobodu dělníků, vojáků a vesničanů! Žádné výsady!
Žádné války!”
Hřímavé výkřiky, řev a vytí přerušily Leninovou řeč.
Lenin stál nevzrušen a pozorně, jako bdělé zvíře, hleděl, poslouchal
a mhouře oči svým pudem vnímal ukryté, neprojevující se navenek myšlenky a žádosti toho davu. Pozdvihl ruku a utišil shromážděné.
„Zítra nabídneme všem státům, bojujícím na frontě, uzavření míru
bez anexí a kontribucí! Nabídneme klid zbraní mezi námi a Němci! Půdu,
zabranou cary a buržuji, dáme mužíkům!”
„Hoho! Ho, ho!” zaznělo síní.
„Továrny, banky, dráhy, loďstvo, — vezmou dělníci a od té doby sami
budete všecko říditi!”
„Lenin! Ať žije Lenin!” otřásly vzduchem bouřlivé výkřiky, naplněné
radostí a nadšením.
Lidé tlačili se k stolu, vztahovali ruce k řečníku. Konečně se k němu
dostali, uchopili ho, pozdvihli nad hlavy a šli s ním, jako chodívali kdysi,
ohýbajíce se pod břemenem svátých obrazů, nesených v církevních průvodech.
Od té chvíle stal se Lenin novým mesiášem, božstvím pro ty hladové, utištěné, zatemnělé, slepé davy. Křičel ještě něco, mával čapkou, ale
všecko utonulo v hlomozu, v bouři tisícerých hlasů.
V jedné síni prodrali se davem finští revolucionáři, tvořící Leninovu tělesnou stráž. Vedle Lenina stál neodstupný, jako dub silný Chalajnen a mezi řadami Finů prodírali se k vůdci Trockij, Zinověv, Kaměněv,
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Unschlicht, Dzieržyňski, Volodarskij, Urickij, Kalinin, Joffe, Nachamkes
a všichni ti, kteří stáli v prvních řadách vůdců a ředitelů červencové a listopadové revoluce proletariátu.
K Leninovi přistoupil Lunačarskij, a nachýliv se mu k uchu, zašeptal:
„Továryši! Proletariát páše násilí, ničí neocenitelné poklady umění,
odnáší obrazy z galerie Eremitáže.”
Lenin pozdvihl hlavu a hleděl na rozradované, rudé, divoké, bezmyšlenkovité tváře lidí, stojících v davu.
„Dnes jest jejich den!” odvětil klidně. „Památek uměleckých nepotřebují, továryši, ba i Rusko se bez nich obejde! Zatím všecko jim dovoleno...
zatím... Taková jest jejich vůle..., takovou cítí žádost,... dnes…“
S finskými střelci vpředu šli dále nádhernými síněmi, jimiž tísnily se
před nimi rozzuřené skupiny povstalců a pouliční luzy. Pod nohama
zvonilo potlučené sklo, překážely úlomky nábytku, kousky soch, omítky,
jakési cáry oplétaly se na nohy.
Když Lenin vyšel na nábřeží, kdosi odstrčil provázející ho vojáky a postavil se před něho.
Vysoký člověk bledé tváře s dlouhými, prosivělými licousy stál bez
čepice, kterou ztratil v tlačenici. Ponurá rozhodnost, hraničící se zoufalstvím, rozžehla v jasných očích mračné ohně, ústa se třásla a prudká křeč
je co chvíle zkřivila. Zatínaje zuby pravil:
„Občane! Můj syn nemohl dopustiti, aby svobodný lid znásilňoval
bezbrannou ženu... Byl zraněn a... odvezen. Nevím, kam a proč... Žádám
spravedlnost, občane!”
Lenin se opatrně ohlédl.
Dav zůstal uvnitř paláce, nemoha se prodrati úzkými dveřmi soukromého východu z carských pokojů a řadou finských střelců.
Nikdo z těch, jimž stal se božstvím, nemohl ho slyšeti.
Lenin pohlédl na stojícího před ním člověka a pravil, obrátiv se k dobyvateli Zimního paláce:
„Továryši Antonové! Dopomozte prvému buržujovi, jenž se dovolává spravedlnosti proletariátu. My máme nejvyšší právo na spravedlnost,
přečkavše věky otroctví. Náš zákon — náhlý soud i náhlé milosrdenství!”
Lenin vsedl do automobilu s Chalajnenem a s několika Finy.
Automobil zařval a uháněl podél nábřeží. Za ním jely jiné, vezouce
budoucí lidové komisaře a střelce eskorty.
Antonov-Ovsienko vyptával se Boldyreva na podrobnosti případu,
telefonoval z palácové kanceláře do nemocnice, po čemž pokynul dvě-
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ma vojákům a kázal odvésti Boldyreva na registrační místo Červeného
Kříže.
Dav mrzutě opouštěl sídlo carů; vojáci vytlačovali jej z budovy.
Ale palácové síně byly přece opuštěny.
Antonov spolu s organisátorem komunistických bojůvek, s továryšem Frunzem, obcházel přízemí a první poschodí.
„Poveselili se naši!” smál se Antonov, ukazuje na vysazené dveře skříní, na rozházené papíry, rozbitá zrcadla, sochy, vásy, lustry, na polámaný
nábytek, strhané tapety a makaty, rozervané koberce a na podlaze rozházené podobizny a obrazy... „Poveselili se!”...
Frunze neodpověděl.
Již měli sejiti na nádvoří, když doslechli hlasité výbuchy smíchu, zpěv
a pištění žen.
Šli‘ po těch blasech a brzy octli se v soukromých místnostech bytu
carské rodiny. Hluk vycházel z dalšího pokoje.
Otevřeli dveře a v údivu se zastavili.
V světlé, prostranné komnatě, jejíž stěny potaženy byly zlatovou tkaninou, stála dvě nádherná lůžka, měkký nábytek, bílá toaleta, pokrytá
úlomky rozbitého zrcadla a flakonů.
V rohu visely ikony a na stříbrných řetízkách nádherná, tepaná, kostelní lampa. Podobizny a obrazy ležely již na zemi.
Byla to ložnice carských manželů.
Shromáždila se tu nevelká skupina námořníků a několik pouličních
holek. Tyto ležely nahé, divoké, děsně vyzývavé na žlutých, atlasových
přikrývkách, na nichž vyšiti byli černě carští erbovní orlové. Nestoudnými, bezuzdnými pohyby vábily muže, křičíce:
„Jsem carová... Hej, továryši, chceš býti carem?... Pojď jen ke mně!”
Na ložích před lidmi bez ostychu konaly se hnusné orgie, chmurné
mystérium divokého šílenství.
Frunze svraštil obočí. Antonov přetíral si čelo a pomyslil si, že jinak si
ve snách představoval první den svobody proletariátu. Viděl jej za bezesných nocí, po nesčetných žalářích a ve vlhkých zákopech na frontě. Měl
to býti rudý den, kdy krev musila vytékati ze země, tryskati z těl vražděných nepřátel lidu i splývati s nebe. Den hlubokého zamyšlení, chladné
pomsty, při čemž nezbyla ani chvilka na prostopášnosti.
Již zatínal čelisti, až se pohnuly svaly kolem uší, již chtěl křiknouti,
když náhle jeden z námořníků, tulící k sobě nahé děvče, zvolal:
„Cha! Cha! Továryši! Pobavte se s námi!... Veselme se! Dnes žijeme, zítra hnijeme... Hu-ha! Maňko, přijmi hosty!”...
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Frunze pohlédl na pobledlou tvář Ovsienkovu a zablýskl očima.
Tlumil povstávající v sobě bouři při pohledu na zpodlení proletariátu,
na jeho hnusné, divoké vášně, za nimiž nebylo nic kromě tělesných chtíčů.
„Jisti, pít, — oddávati se prostopášnostem, — toť jejich ideál”, pomyslil si komunismu oddaný Frunze. „Nejsmělejší, nejlepší hlavy pracovaly
o osvobození proletariátu, tisíce bojovníků zhynuly pro novou epochu
v historii lidstva ve vězeních, v sibiřských dolech, připoutáni k vozíkům,
na šibenicích a v policejních zákoutích, kde rdoušeni byli revolucionáři
a zabíjeni jako vzteklí psi! Pro koho všecky ty nesčetné oběti? Pro ta zdivočelá, nestoudná zvířata, pro ty nahé, zhýralé prostitutky?”
Antonov myslil jinak, prostěji a mocněji:
„Psi a feny!” bručel. „Kdybych mohl, dal bych je postaviti ke zdi a střelil
bych z Koltu v leb každému a každé!”
Uchvátil ho prudký, nezkrotný hněv. Musil jej něčím strhnouti, rozprášiti, ukojiti.
Obhlédl zamlženým zrakem pokoj; oči mu naběhly
krví.
Spatřil ikony, visící v šerém koutě.
Bolestná, přísná tvář Bohorodičky Kazaňské i sladké, všecko odpouštějící oči Krista žehnajícího, — vystupovaly z pološera.
Antonov ještě více zbledl a zahleděl se na obrazy, jako by je viděl
po prvé za života.
Mysl úsilně pracovala.
„Kdybyste existovali, zahladili byste sami to špinavé stádo sviň a kanců, v nestoudnosti a hnusu se válejících před vámi v tom dni, kdy nastala
blahoslavená vláda bídných, chudých a utiskovaných... Ale vy mlčíte?...
Jste starou pohádkou pro děti!... Jste kousky dřeva, plátna, vrstvou barvy!... Zhyňte, zmizte beze stopy jako přízraky noční!”
Vytrhl z pouzdra revolver a začal ráz na ráz stříleti. Za každým výstřelem sypaly se úlomky skla a třísky rámů, praskalo a proděravěné viselo
plátno svátých ikon.
Uděšení námořníci a nahé ženy s křikem, vytím a s divokým skučením v poplachu vybíhali, zůstavivše tu karabiny, pláště i sukně. Jedna
z prchajících prostitutek uchopila pokrývku s dvouhlavým orlem a běžela, halíc se v hedvábnou látku, vrávorajíc v jejích těžkých záhybech, padajíc a s šíleným kvikotem plazíc se ke dveřím.
Frunze mlčky patřil na druha. Vztáhl k němu ruku a silně jí potřásl. Antonov nepromluvil, stál bledý a vzteklý, cítě v srdci zdvihající se bezměr-
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nou zoufalost, jako by se byl před chvílí rozloučil s kýmsi velmi drahým,
jenž se již nikdy nevrátí a nikým nebude nahrazen.
Palác brzy byl vyprázdněn. Jenom v síních u vchodů zůstaly stráže.
Antonov, pokynuv vojákům svého pluku, obešel místnosti palácových úřadů, všude nahlédl, zjistil, nezůstali-li někde cizí lidé, nebo nedoutná-li někde odhozená cigareta. Došli na vnitřní nádvoří. Tu ještě
přecházeli vojáci, dělníci, luza. Vybíhali z podzemí, kde byly vinné sklepy,
vynášeli láhve; vrávorajíce a zpívajíce šli k branám.
Antonov seběhl dolů.
Při svíčkách blikajících rudým světlem konaly se hody vítězů. Ti zpívajíce opilými, chraptivými hlasy, smějíce se a co chvíle chrlíce rouhavé,
pusté kletby, pili do němoty. Úderem dlaně do dna láhve vyráželi zátky
a schýlivše nazpět hlavy, lili víno do hrdel, šupějíce a hlasitě blábolíce;
jiní otočivše pípy sudů, podstavili pod proud vytékajícího vína široce rozevřená ústa, chlemtali, odporně mlaskajíce.
Co chvíle klesla na zemi opilá těla a ležela chrápajíce a chroptíce.
Antonov zaťal pěsti a vzkřikl:
„Pryč odtud!”...
Vojáci zařinčeli karabinami, udeřivše pažbami o dlažbu.
Hodující dav, kymáceje se a kina, opouštěl sklep.
„Rozbijte sudy!” velel Antonov.
Vojáci vyrazili dna sudů, bijíce v ně pažbami, dřevěnými palicemi
k narážení obručí nebo těžkými, dubovými židlemi; jinde vyráželi čepy
u sudů.
Proudy červeného a bílého vína se šploucháním stříkaly z pukajících
sudů a rozlévaly se po dlažbě podlahy.
Když vojáci vyšli z palácových sklepů a zamířili k Eremitáži, počaly se
do sklepů vkrádati temné postavy. Muži s lahvemi, ženy s konvemi, ba
i děti s plechovkami v rukách, všichni sbíhali dolů a svítíce si zápalkami,
nabírali víno a odbíhajíce ustupovali místo jiným, stále houfněji sem přicházejícím z města.
Nikdo v šeru neviděl na temném povrchu rozlitého vína, jenž pohlcoval matné záblesky zápalek a mihavá světélka lucerniček — plovoucích
utopenců pijáků, kteří zůstali mezi rozbitými sudy a převrácenými lavicemi a stoly.
Bylo to zpozorováno teprve k ránu, kdy vynášeny byly zbytky vína,
smíšeného s blátem a hnusnými stopami přítomnosti opilého davu.
Když poslední lupiči opouštěli sklepy paláce, byly na dveřích
a na zdech nalepeny rudé plakáty, nabádající k zdrženlivosti a střídmosti
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ve jménu štěstí a vysokých ideálů proletariátu, začínajícího jasnou éru
v dějinách světa.
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II.
Lenin jel do pevnosti sv. Petra a Pavla. Na nárožcích i na kopuli katedrály, hrdě nesoucí ostrou „jehlu” zvonice se zlatou galerií na vrcholu,
— vlály již rudé prapory.
Náměstí před kostelem, uličky i dvorky byly zcela naplněny vojáky,
dělníky a zvědavým pouličním davem. Lenin uvítán byl bouřlivými výkřiky. Šel provázen eskortou a soudruhy do středu náměstí, kde připraveno
proň řečniště.
Vystoupil na ně a dlouho hleděl na zvolna tišící se dav. Když poslední
hučení utichlo na zdech a chodbách chrámu, vztáhl ruce, jako by chtěl
obejmouti, k sobě přivinouti všecky zde shromážděné, stojící ve vášnivém očekávání.
„Továryši!” zvolal. „Po prvé v dějinách naší země kráčí revoluce po kamenech toho strašného místa. Po prvé hrdě a vítězně vlají nad ním rudé
prapory, prapory vysvobození! Věky viděly tu revolucionáře, v smrtelném strachu kráčející k popravišti, nebo pouty zvonící v kasematech
a sklepeních pevnosti. Jiné prapory bity svou červení v oči vykonavatelů
vůle carů a buržoasie. Byla to zkrvavená, šarlatová, krví zalitá těla mučedníků, popravených rukou katovou za boj o svobodu!”
„Smrt carovi! Pryč s buržoasií!” vybuchly zlobné, ohlušující výkřiky.
„Car bude postaven na soud dělníků, sedláků a vojáků!” pokračoval
Lenin, když nastalo opět ticho. „Buržoasie bude vyhubena jako nejstrašnější nepřítel váš, nepřítel proletariátu! Vezmete od ní půdu, továrny,
kapitály, vládu; buržoasie tak upadne, neboť jen to tvořilo její sílu. Proletariát bude neúprosný a vítězství revoluce bude navždy utvrzeno! Továryši! Všecko náleží pracujícím a nic bez jejich vůle a souhlasu nebude
ustanoveno!”
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„Smrt ministrům!” rozlehl se křik. „Jsou v citadele! Dejte je v naše
ruce!”
Ještě nedozněl ten nebezpečný, pobuřující křik, když Lenin pozdvihl
ruku a před novými výkřiky zvolal mocně.:
„Továryš nevyslovuje vůle proletariátu, žádaje buržoasní pomsty nad
neškodnými ničemy. Kierenskij zmizel a bezúspěšně chce do hlavního
města uvésti vojsko. Ale víme, že naši továryši tento záměr jeho znemožnili. Vojska Kierenského se rozpadla a ani jedna setnina nedojde do Petrohradu!”
„Ať žije Lenin! Lenin! Lenin!” valila se vlna výkřiků.
Finové utišili dav.
„Továryši! Kdo zbyl? Dětinský Fereščenko, směšný ministříček, dětská hračka a jiní, kteří neprovedli nic zlého, ani dobrého, neboť nemohli
nic učiniti, nemajíce rozumu, ani vůle, ani moci? Ti musí nám prozraditi
všecka tajemství carské vlády, národů neznámé plány, nejdůležitější dokumenty a tím posloužiti proletariátu. Propustíme je, neboť jsou nám zatím potřební. Ministři Kierenského nejsou vám nebezpečnější než vrabci
na střeše, továryši!”
Dav zařval smíchem, odevšad nesly se výkřiky:
„Och, Lenin! Och, Iljič! Statečný chlapík! Má ostrý jazyk jako břitvu!
Cha! Cha! Cha! Ministry nazval vrabci na střeše! Och, zesměšnil je! Lenin!
Lenin!”
Jiní volali ještě hlasitěji:
„Pusťte vrabce z klece!... Hej, čím oni pro nás?! Naplivnout a rozetřít!”...
„Dobře, továryši, splníme přání vaše. Ministři po výslechu, který provedou továryši Trockij, Preobraženskij, Zalkind a Rykov, budou propuštěni,” zvolal Lenin. „A nyní se rozejděte po těžkém dni domů, ale buďte
bdělí, aby se nikde neukryl nepřítel revoluce a proletariátu! Ať žije socialistická republika! Ať žije pracující lid celého světa!”
„Hurra! Hurra!” vyl dav. „Ať žije Lenin! Ať žije revoluce!”
Lenin stál, patře na lid bezmyšlenkovitě křičící.
Zpytoval každou dvojici očí, každou grimasu, vposlouchával se v řev,
zachycuje každé jednotlivé slovo; přeměnil se v jakýsi nejcitlivější mikrofon, odpovídající na myšlenky sotva se roznítivší v mozku těch tisíců lidí,
na každou dosud podvědomou náladu, na rodící se teprve cit.
Viděl před sebou to moře hlav se žhoucíma očima a s široko rozevřenými ústy, ale odlišoval určitě každou tvář, poznával ji do nejmenších
podrobností, cítil žádosti a tužby všech i každého zvláště. Hovořil k nim
jejich myšlenkami, budil v nich to, co leželo hluboko v mračných duších
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nenávidějících nevolníků, plnil jejich tajné sny; byl vládcem, božstvím
toho davu; cítil se však jeho sluhou, běžícím před průvodem. Věděl, že se
již nemůže zastaviti ani na okamžik, neboť by zůstal sám; nemůže ustoupiti, neboť by ho zdrtil ten šílený dav, žádající stále nových obětí, vzruchů
a slibů, neboť vymáhaly to náhle osvobozené síly, zdušené dosud těžkou
nohou útisku, bezmocné ukrutností vlády, úskokem církve, zhnětené nezdařenými pokusy socialistů-ugodovců.
Finští střelci a prapor Pavlovského pluku zručným manévrem odřízli
větší část shromážděných od řečniště a jako by si klestili cestu, vyčistili
náměstí, hradby a postranní dvorky vedle ravelinů, kde ještě nedávno
vedli smutný život nepřátelé carovi.
Lenin se soudruhy zůstali na náměstí sami.
V ochoze chrámovém stál však dav, sražený, hlava na hlavě.
Byli to ti, o něž Leninovi neběželo. Pouliční havěť, domácí služebníci, drobní úředníci, jakési ženy s šátky na hlavách a s šály na ramenou
— různé typy, přebíhájící v době revoluce z tábora do tábora, „politická
huspenina”, jak obyčejně říkal.
V první chvíli chtěl rozkázati, aby ten zástup lidí byl odstraněn, ale
po chvíli si pomyslil, že jsou to ti, kteří nejrychleji roznesou po městě potřebné zprávy. Třeba jednati tak, aby mohli potvrditi vítězství revoluce.
Lenin pozdvihl hlavu a veselým hlasem zvolal:
„Továryši! Podívejme se v oči utiskovatelům našim! Do chrámu!”
Rychle seběhl po stupních a vstoupil do předsíně svatyně.
Lidé tlačili se před ním, mlčíce a zbožně se žehnajíce křížem.
Lenin vstoupil do chrámu s čapkou na hlavě a za ním šli komisaři, finští střelci, vedení Chalajnenem a jiní vojáci, ale nikdo neobnažil hlavy.
Dav ztrnul a s hrůzou patřil na bezbožníky. Kdyby byl chrám přeplněn lidmi, Lenin by toho neučinil, neboť nedovedl by předejiti výbuchu
pobouření. s touto havětí dala by si eskorta rady, proto se neobával
a umínil si dáti první poučení. Důsledky a důležitost jeho pro průběh
„věčné revoluce” promyslil již v sibiřském vyhnanství, po vězeních a jako
emigrant v cizině.
Osud mu přál.
Otevřely se zlaté veřeje „carské brány” na velkém oltáři a duchovenstvo v obřadných rouchách, s kříži v rukách a s evangeliem, neseným
na hlavě tělnatým arcidiakonem, vyšlo vstříc novým vládcům hlavního
města.
Lenin stál a pohrdlivě pohlížel na popy, zpívající a dýmající kaditelnicemi.
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„Neboť Kristus a Spasitel náš řekl: „Každá vláda od Boha jest...,” — začal farář katedrály svou řeč, s pohoršením a se strachem hledě na ramenatého muže v dělnické čapce, z pod jejíhož štítku blýskaly tázavě a pronikavě přimhouřené, mongolské oči.
„Dosti té komedie!” důrazně řekl Lenin. „Vláda pracujících není od žádného boha, — nýbrž od pluhů, dílen, z potu a krve! Dosti toho! Neznáme
vašich pohádek o bozích. Nepotřebujeme toho opia, toho hašiše, poutajícího vůli lidu. Není Bohů, ani na nebi ani na zemi! Nikde! Nikde!”
Duchovenstvo v strachu počalo ustupovati; jeden z popů, vykasav
těžké roucho, běžel, zamotávaje se v jeho záhybech.
Lenin vybuchl smíchem a za ním komisaři, vojáci i dav, před chvílí ještě pohoršený a vyděšený.
Ta změna nálady neušla pozornosti Leninově; proto obrátiv se k popům, pravil:
„Kdyby byl váš Bůh, tož jistě by od vás odstoupil, od vás-carských sluhů, břichopásků, pijanů, prostopášníků, utiskovatelů pracujícího lidu. Ale
Boha nikde není! Ztrestal by mne za má slova a co zatím vidíte? Couváte
a ustupujete, uslyševše pravdu!”
Lenin postřehl, že ten i onen z davu nasadil si čepici na hlavu a poblíž
stojící žena, mající v úmyslu se pokřižovati, náhle spustila dolů ruku a záhadně, nejistě se usmála.
Lenin obklopen komisaři a eskortou šel dále.
Podél stěn byly hrobky carů a jejich manželek. Bílý, růžový mramor,
koruny, krátké, zlacené nápisy...
Chalajnen zastavil se u jednoho náhrobku a udeřil do něho pažbou
karabiny. Vojáci a dav vrhli se k náhrobkům a počali je rozbijeti, vyvlékati z nich rakve s nabalsamovanými ostatky dávných vládců, otevírali
je, strhovali zlaté předměty, drahé látky a vlekli ztrnulé, nabalsamované
ostatky po podlaze, smějíce se, křičíce a dopouštějíce se sprostých, nestoudných žertů.
„Hoďte ty loutky do Něvy!” poradil Lenin, dobrácky hledě na rozpoutaný, rozbavený dav, jako otec na svévolné děti.
Těla i rakve vytaženy na náměstí a vlečeny dále až ke zdem; za hvízdání, vytí, křiku a smíchu vrženo bylo všecko do řeky.
Dav s veselými výkřiky vracel se do chrámu, ale Lenin na vše bdělý,
objevil se na chodbě. Tvář se mu smála. Vztahuje ruce k běžícím k němu
lidem volal:
„Vyházeli jste to nepotřebné smetí, ty relikvie buržoasie! Ukázali jste
celému světu, co soudíte o korunovaných hlavách katů. . .”
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„Továryši,” přerušil ho člověk v listonošské čepici, „Zůstal tam ještě
Petr Velký... Pohráli bychom si s ním...”
Lenin vybuchl bezstarostným smíchem.
„Vidím již, že nechcete, továryši, nic pro mne ponechati? Darujte mi
Petra Velkého!”
„Cha! Cha! Darujeme se všemi hnáty, zůstaly-li ještě..! Dar pro Lenina,
ho! — ho! — ho!” zařval rozbavený dav.
„A víte-li, proč o něj prosím?” otázal se Lenin, přimhouřiv oči a dotknuv se rukou brady.
„Nevíme! Nevíme! Ať mluví továryš Lenin!” ozval se křik a smích.
„Mám v úctě jenom dva cary, — Ivana Hrozného a Petra Velkého!
Ano! v úctě...“
„Oho—ho!” ozval se dav.
„A to pro to, že oba pouštěli krev bojarům, popům — slovem — buržoasii. Ivan chránil sedláky, Petr stal se prvním revolucionářem. Ti dva
budou našimi učiteli v umění, jak ničiti nepřátele. Rozumíte?!”
Lenin skončil a s jízlivým smíchem patřil na tísnící se před ním dav.
„Cha! Cha!” rozlehl se nový smích. „Darujeme Leninovi Petra Velkého
se všemi vnitřnostmi na věčný majetek!”
Lenin kýval hlavou, doprovázel řev davu tichým, syčivým smíchem
a mnul si ruce. Nachýlil se k Sverdlovu pravil s důrazem:
„Továryši! Dejte ihned opraviti pobořené hrobky.”
Byl nesmírně šťasten. Dnes po prvé porozuměl, že je stvořen na vůdce lidu. Věděl, k jakému cíli vede ty masy, slepé nenávistí; měl nezlomnou vůli to činiti; dnes přesvědčil se, že dovede vnutiti svou vůli. Živelní
síly vynesly ho na vrchol vlny, nebude se jim vzpírati, ale... ustupuje moci
mas, část této moci svede v ložisko, samým sebou připravené.
Jakoby na potvrzení toho plánu přiblížil se k němu starý vesničan zbědované tváře. Měl na sobě roztrhaný kožich, z něhož draly se chuchvalce
špinavé vaty. Rozcuchaná štětinovitá brada se zapletenými do ní stébly
slámy a zbytky nějakého jídla pokrývala tmavou, uhlím a prachem umazanou tvář až k očím. Maličké, vyděšené, chytré oči neklidně a zvědavě
se pohybovaly.
Smekl čepici a přiblížil se k Leninovi.
„Vysokorodý pane..!” začal.
„Odkud víte, že jsem vysokorodý?” přerušil ho Lenin.
„Jak jinak — nyní jste náčelníkem..,” odpověděl.
„Dejte čepici na hlavu, továryši, neboť náčelníkem jste vy a ne já! Zajisté pracujete na nádraží jako nakladač uhlí?”
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„Jako byste to věděl —jsem nakladačem uhlí...
„Co mi chcete říci?” otázal se Lenin.
„Lidé povídali, že Lenin nosí na hlavě zlatou korunu a v ruce že drží
‚bílé písmo‘,”zabručel. „Ale nyní vidím, že jen tak štěkali. Ani koruny, ani
písma...”
Lenin se zasmál.
„Koruny nenosím, neboť jak bych ji nosil, když sám chci ji strhnouti
všem císařům světa? Ale „písmo” mám, jest jím volnost pro vás, továryši,
šťastný život, rovnost! Nyní nemusíte před nikým smekat, nikoho se báti.
Vy sami jste ,solí země’, jejími hospodáři!”
„Tedy nyní nemám již státi bez čapky před svým náčelníkem?” otázal
se stařec.
„Proč jste to dělal?
„Protože, když jsem nesmekl, bil mne po hlavě a srazil mi čepici,” odvětil mužík. „Jednou mne tak udeřil, že mi krev vystříkla, a od té doby
na levé ucho neslyším.”
Lenin se na chvíli zamyslil a potom vzkřikl.
„Nuže, jděte na toho „náčelníka” a učiňte s ním to, čeho on se dopustil
na vás.., ale dobře! Nelitujte pěsti!”
„Ho, ho, ho!“ vyli a smáli se posluchači, vidouce, že mužík běžel již
z nádvoří a zatínaje ohromné, tvrdé pěsti, řval:
„Aha! Počkej! Teď z tebe duši vytřesu!”
Lenin se obrátil k okolostojícím lidem, kteří s nadšením, se strachem
a s údivem naň hleděli, a pravil s důrazem:
„Proletariát musí zničiti své nepřátele, kteří ho trýznili! To učiní vláda, vámi vyvolená, továryši! Rozumím, že každý může vykonati pomstu
za urážku na buržujovi. Svým promiňme všecky viny, buržujům — žádné!”
„Smrt buržujům!” vzkřikl Trockij.
„Smrt sluhům buržoasie, — úředníkům a důstojníkům!” dodal Zinověv.
„Smrt! Smrt!“ nesly se stále vzteklejší hlasy z davu.
„Taková-li je vaše vůle, továryši, drazí bratři, čiňte, co vám káže proletářské svědomí!” přehlušil ty hlasy chraptivý křik Leninův. „V tom svědomí tají se velká moudrost. Cítím, že myslíte v té chvíli: Jak budu zabíjeti
všecky úředníky a důstojníky? Vždyť mohu mezi nimi zabiti syny dělníků
a mužíků?”
„Pravda! Jistě tak myslíme!” ozvaly se pomíšené hlasy.
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V svém svědomí našli jste odpověď. Slyším ji. Jsou n a š i úředníci,
„
n a š i důstojníci, kteří vyšli z proletariátu a proletariátu budou sloužiti.
Ale jsou tací, kteří všecky utiskovali, zasypávaní milostí carovou, řády, penězi i půdou, vám zabranou! Těm smrt! Smrt knížatům, boháčům, generálům, pohlížejícím na nás jako na špinavý dobytek! Těm smrt!”
Dav vyrazil z místa jako kupa listí, vichrem urvaná. Běželi všickni k citadele s řevem:
„Smrt knížatům, boháčům, generálům! Smrt utiskovatelům!”
Lenin mnul si ruce, mhouřil oči a mlčel.
„Samosoud.., teror..,” zašeptal Trockij, tahaje se za černou bradku.
„Samosoud.., teror!” opakoval Lenin. „Nelze tratiti čas. Rady nepřátel
revoluce musí býti zdecimovány!”
Zadrnčely přijíždějící automobily.
Lenin, komisaři i vojáci eskorty vsedli do vozů.
Vyjeli z brány pevnosti.
Několik kroků od brány velká skupina lidí s křikem a klením kohosi
bila. Zvedaly se, dopadaly pěsti. Dav se zmítal a převalil se s chodníku
do jízdní dráhy.
Lenin povstal v automobilu.
Spatřil jakéhosi stařečka, malého a sivého jako holub.
Měl na sobě generálský plášť s červenými výložky a zlaté epolety se
stříbrnou vlnovkou, — odznakem pensionovaného důstojníka.
Sivé vlasy na několika místech nasákly krví.
Stařeček co chvíli klesal pod dopadajícími naň ranami pěstí, vrávoral,
ztráceje vědomí. Nedali mu padnouti úplně, bili, kopali ho a rvali.
Lenin se zamyslil a svraštil obočí.
Usedl však a nedbale pokynul rukou, zašeptav:
„Jejich první den..., den hněvu..!’’
Neohlédl se již. Automobil rychle ujížděl po nábřeží.
Před palácem Nikolaje Nikolajeviče kupa výrostku házela kamením
do velkých oken v přízemí, jiní pak sbíhali se schodů, vynášejíce uloupené věci.
„Jejich první den..!” opakoval Lenin.
Přimhouřiv oči počal počítati rudé prapory, vlající nad domy, paláci a nad úředními budovami a bedlivě pozoroval davy mimojdoucích,
pobouřených a běžících různými směry a radostně mávajících rukama.
Tu a tam stály hlídky a nevelké oddíly vojáků s rudými pásy na rukávech
vedle ozbrojených dělníků.
Odkudsi zdaleka zaléhalo sem štěkání kulometů a salvy karabin.
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Byly to poslední ozvěny dohasínajícího boje o vládu v hlavním městě, poslední chvíle obránců vlády Kierenského, jenž v přestrojení za vesničany potloukal se v okolí Petrohradu, marně hledaje věrné pluky, které
by osvobodily zrádně jím opuštěné kolegy-ministry.
Lenin pravil Chalajnenovi:
„Poručte, továryši, jeti na hlavní telegrafní úřad! Musím zvěděti, jak
stojí naše věc v Moskvě!”
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III.
Na předměstí „Piasky”, obklopený starými lipami, zdvíhá se krásný palác s kostelem, zbudovaným pro carevnu Alžbětu znamenitým
Rastrellim.
Různé události viděly zdi „Smolného” paláce.
Milostné příběhy a hrdé sny carevny; modlitby pobožných jeptišek,
jimž po čase dána byla ta nádherná budova, a později život aristokratických chovanek, tak zvaných „šlechetných panen”; v té době, jak vyprávěly dvorské klepy, přicházel sem nejednou Alexandr II., mající klíč od postranní branky kláštera, — vše to minulo a nad budovou vlál nyní rudý
prapor, znak revoluce.
Tu měl sídlo štáb bolševické strany a rady lidových komisařů, vedené
Leninem.
Lenin sám chodil té chvíle po velkém, téměř prázdném pokoji. Několik křesel, pohovka a psací stůl, zavalený novinami, knihami a pásky
papíru s korekturami článků.
Lenin chodil rychle, běhal téměř, maje ruce v kapsách kabátu a přemýšlel.
Mohl nespát, nejíst, ale potřeboval každodenně hodinky samoty.
Sám nazýval tuto část dne „prací kanalisační”.
Vypustil z hlavy nepotřebné myšlenky a zbytky dojmů, vymítal nepatrné vzpomínky; pečlivě urovnával, třídil a uchovával všecko to, co bylo
cenné a významné. Když tak proveden byl pořádek, počal prohlubovati „kanál”, prováděti nová rozvětvení. Do ložiska jich vlévaly se, vpadaly
různé myšlenky a hnaly se nejprve nespoutaným proudem, až se začaly
rozlévati po stále drobnějších rozvětveních mozku; potom všecko se vyjasnilo a ukládalo v plán. Mysl pracovala klidně, chladně, správně, rych-
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le a neomylně nad provedením záměru. Tehdy nic nestálo na překážce
diktátorovi Rusi.
Viděl určitě svou cestu.
Netajil si, že věží se na ni nebezpečné překážky. Nepochyboval však,
že je přemůže. Nebylo to přesvědčení nějakého snílka. Bylť nejreálnějším
člověkem na světě. Každou myšlenku hleděl ihned změniti v čin. Ukázal-li se škodlivým, ihned jej zavrhl. Pro Lenina existoval pouze cíl. Pro
dosažení jeho zřekl se dobrovolně osobního života. Neznal rodinného
tepla, netoužil po lásce, štěstí mimo práci pro dobro své věci; spěje k cíli,
nepociťoval ani váhání, ani pokušení.
Měl před sebou boj a za každou cenu musil zvítěziti.
Nebylo nic, co by ho mohlo zadržeti. Zločin, ničemnost, klam, zrada
— to vše ho nevzrušilo, nenacházelo ozvěny v jeho duši. To vše bylo mu
prostředky, nástroji, kameny k vytyčení cesty.
Existoval a působil mimo hranice mravnosti.
Cíl.., jen cíl, tak velký, že nikdo před ním neosmělil se o něm sníti!
Ohromnost úkolu ho neděsila. Mělť přece v ruce rovněž ohromné
kladivo, aby vykul z mocného surového kusu to, co chtěl vztyčiti u cíle
svého života, — 150 milionů trpných Rusů mohutných sil, spících, divokých, připravených a zároveň ke všemu lhostejných.
Nikdo nikdy neměl takové armády!
Zdali mu již náleželi ti všickni duší, srdcem i tělem?
Odpověděl, neboje se pravdě poblédnouti v oči, změřiti se s ní:
„Ne! Srdcem — ano!”
Prohlášené dosud sliby, odpovídající smělým snům dělníků a mužíků,
přitáhly k němu slepá, zoufalá srdce nevolníků. Cítil v sobě jistotu Spartaka, vojáka, zbojníka, vězně a gladiátora. Jak onen zběhl na Vesuv vášnivých, mstivých činů, svolal k sobě všecky proniknuté nenávistí otroků,
porazil na hlavu římské pretory. Ale Spartakus zahynul proto, že v řadách
jeho přátel povstaly sváry. On byl jiný než vzpurný Spartakus. Dovedl
udržeti své stoupence v mezích poslušnosti ne silou a postrachem, ale
zchytralým vynášením jich před davem nad sebe. Jim — triumfy, —jemu
— zdar věci.
Mnohomilionový ruský obr zatím mu nenáležel.
Ovládaly ho různé síly a vrhaly ho z jedné krajnosti do jiné: od bohatýrského mučednictví na frontě, od fanatického vlastenectví a asketické
trpělivosti — k pouličním barikádám, ke krvavým výstupům proti carovi a proti zbožňovaným dříve jím vůdcům. Zkrušíti a odhoditi navždy ty
různoběžné síly, aby celé to lidské moře pokorně lízalo břeh, na němž
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stojí meta komunismu, — o té chvíli přemýšlel, chodě po neútulném
pokoji Smolného paláce, Vladimír Iljič Lenin, president rady lidových komisařů, diktátor, mesiáš Rusi, pádící neznámou v dějinách lidstva cestou.
Lenin chmuřil obočí, cásal bradu a mhouřil oči.
Vypuklé, kopulovité čelo jako by se třáslo a napínalo pod návalem
zuřícího v něm orkánu myšlenek, ale srdce bilo stejnoměrně, oči hleděly
chladně přímo před sebe, jako by se snažily s neobyčejnou důkladností
odměřiti vzdálenost k známým jen jemu bodům.
Pozdvihl hlavu.
Kdosi dobýval se do dveří.
„Vstupte!” zvolal Lenin.
Na prahu se objevil Chalajnen.
„Jakási občanka prosí o přijetí,” pravil nejistým hlasem.
Lenin zachmuřil čelo.
„Má nějakou prosbu? Snad buržujka?”
„Praví, že nemá nijaké prosby..! Lékařka.”
„Uveďte ji, továryši!”
Po chvíli vstoupila malá, hubená, asi pětačtyřicetiletá žena v skromném, černém plášti, se smutečním závojem na klobouku.
Usmála se a radostně zvolala:
„Nemýlilo mne tušení! Jste to vy, Vladimíre Iljiči! Náš moudrý, přísný
„Vola!”
Lenin přimhouřil oči a jako by se skryl.
„Vola?” opakoval. „Tak nazývali mne kdesi..
„V domě mého otce, doktora Ostapova, kde se již tehdy vytušilo, že
jste „vola“ (vůle)!“ zašeptala žena vzrušeně.
„Helena?! Helena Alexandrovna?!”
„Ano.” usmála se tklivě. „Nepoznal byste mne. „Mnoho vody uplynulo
od chvíle našeho rozloučení v Samaře!”
„Ó mnoho!” zvolal Lenin. „Jak se všecko změnilo! Opravdu se mi zdá,
že století již uběhla! Ale, ale, jste v smutku? Zdali po otci?”
„Ne! Otec i muž dávno již zemřeli. To po synovi. Zabili ho v Haliči při
ústupu generála Brusilova.”
„Tak vy jste se provdala? Za koho?”
„Za lékaře Remizova. Jsem též lékařkou,” odvětila.
Lenin se jízlivě zasmál.
„Nu vidíte! Řekla jste mi kdysi, že nikdy na mne nezapomenete... Všecko se mění.., všecko pomíjí, Heleno Alexandrovno. Prosím, posaďte se!”
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Při těch slovech přisunul k ní křeslo a usednuv na kraj stolu hleděl
na ni, badaje její tvář, oči, drobné vrásky kolem očí a úst a měře zrakem
celou její postavu od střevíčků až po smuteční klobouk.
Poznal ty modré oči, plné záře dobroty a žhoucí; připomněl si ústa,
dosud svěží a rudá; postřehl vymykající se zpod klobouku kadeř zlatých
vlasů.
„A vidíte?” opakoval, skončiv své pozorování.
Pozdvihla k němu klidnou tvář a patřila mírnýma očima beze strachu
a údivu, tak, jak patří zkušené ženy na děcko, byť i nej čarovnější.
„Čekala jsem na vás dlouho... Později naděje pohasla navždy. Nyní vidím, že jsem měla pravdu,” pravila s úsměvem, bez hořkosti.
„Nu!? Prosím?!“ otázal se, nachýliv stranou hlavu, jako by se připravoval na dlouhé, trpělivé poslouchání.
„Měli jsme vás rádi.. Všichni..,” začala. „Zajímali jsme se velmi o váš
osud... Slyšeli jsme kdesi cosi o vás, ač stále mizel nám z očí náš přítel
Uljanov!”
„Vězení, pikle, neustálá krtči práce, sibiřské vyhnanství, emigrace,
prokletá emigrace vyžírající duši!” vybuchl Lenin.
„Ano! Ano!” přikývla hlavou. „Slyšeli jsme však, že náš „Vola” Uljanov
přeměnil se v hrozného publicistu, jenž se dnes podepsal „Iljin”, zítra
zas—„Tulin”. Dověděla sem se, že jste se na Sibiři oženil... Řekla mi to Lepeszyňska.. .”
„Ah-tak!” táhle ozval se Lenin. „Tehdy jste byla ujištěna, že se již nikdy
nevrátím?”
„Ne! Dříve..., daleko dříve.. .”
„To je zajímavé!”
„Toť velmi prosté,” odporovala. „V článcích a v brožurách, jež jste napsal, vycítila jsem, že pro vás neexistuje nic kromě ideje a cíle. Měla jsem
vždy to podezření... Zatím, jako žena, chtěla jsem míti kromě velkého cíle
i svůj vlastní, malý. Jsem plna buržoasních předsudků. . .”
Usmála se klidně.
Lenin hlasitě podotkl:
„Zatím to nejnevinnější z buržoasních předsudků!”
„Zatím?” podivila se Helena. „Možno-li to jinak, běží-li o ženy?
„Ó ano!” zvolal. „Nebudu hledati příklady daleko. Poukáži na svou
ženu, — Naději Konstantinovnu. Pro ni existuje pouze všeobecný cíl; pro
ni jsem vozem, dopravujícím ji i jiné k cíli.”
„Což je to možné?”
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„Ručím vám svou hlavou, že Naděja Konstantinovna Krupskaja najde
v sobě sílu a duševní odvahu, aby promluvila nad mým hrobem politickou řeč, a neuroní při tom ani jediné slzy! Využije mé smrti k cílům propagandy!” pravil a v hlase jeho se ozývala pýcha.
„Toť nestvůrné,” zvolala, pozdvihši ruce.
„Toť moudré u ženy Leninovy!” odpověděl, zkřiviv ústa.
Remizovová první přerušila mlčení.
Umlkli.
„Dlouho jsem nevěděla, že pod tím novým pseudonymem skrýváte
se — vy! Chtěla jsem se přesvědčiti a připomenouti se vám.. .”
„Lenin — toť na vaši počest, Heleno Alexandrovno!” zvolal s bezstarostným, upřímným smíchem. „Máte ke mně nějakou žádost? — Rád splním ji! Opravdu, věřte mi! Mám asi milion vad, ale vím, že mám jednu
přednost, — umím ceniti dávné — přátele!”
„Vlastně nemám žádného zvláštního přání,” — odvětila. „Jsem lékařkou a představenou útulku pro opuštěné děti. Dnes jsem doslechla, že
nová vláda má prý provésti změny v osobách vedoucích, a to ve všech
institucích. Chtěla jsem jen prositi, abych nebyla odstraněna... Plním své
povinnosti svědomitě a chci tak jednati i nadále. Znám své chovance
a mám na ně dobrý vliv.”
Lenin rychle napsal několik slov na kousek papíru a podávaje jej Heleně pravil:
„Noste u sebe ten zápis! Stačí pro každý případ, za všech okolností.
Zatím máme v hlavě pilnější záležitosti než útulek pro děti! Až začnu
tvůrčí práci, obrátím se na vás, Heleno Alexandrovno!”
Povstala, chystajíc se k odchodu.
„Zůstaňte!” prosil. „Dávno již jsem tak s nikým nemluvil, tak jako nyní.
Cítím, jako bych mluvil sám se sebou hlasitě, bez obalování v bavlnku,
bez ohledu na posluchače... Chápu sebe po prvním, slově a jsem jist, že
mně též snadno rozumíte!”
„Dříve jsem vám rozuměla..,” odvětila.
„Dříve to bylo něco jiného!” zvolal. „Byl jsem tehdy úplně pod dojmem smrti svého bratra Alexandra, ale i vy, zdá se, též...”
„Ach!” pravila tiše. „Četla jsem po našem rozchodu jakousi brožuru
o organisaci atentátu na Alexandra III. Váš bratr vymyslil pekelný stroj
ve formě vázané knihy, kterou spiklenci měli hoditi do carova vozu. Kdyby nebylo zrady, nebyl by takový statečný revolucionář pověšen!”
Kývl hlavou a prošel se po pokoji.
Vloživ ruce do kapes kalhot, začal mluviti tichým hlasem:
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„Jeho smrt, matčiny slzy, stíhání nás žandarmy, stálé revise, poznámky učitelů, posměšky, šikany bohatých kolegů, hloupá, hnusná „mravná
naučení”, udílená gymnasijním popem, — to vše vzbudilo ve mně nenávist, žádost pomsty. Ó, brzy, velmi brzy začal jsem se vzdělávat! na mstitele za smrt bratrovu a za utiskování lidu! Vychoval jsem se na reálného,
chladného mstitele a vůdce. Dnes jsem se radoval, vida, jak dav kuchařek, domovníků a městské holoty vlekl blátem a po dlažbě balsamované
ostatky Alexandra III.! Nejkrásnější hudbou zdálo se mi chřestění prázdné jeho lebky, poskakující po kamenech! O této scéně dvakrát snil jsem
v mládí a tato scéna opakovala se mi ve skutečnosti do všech podrobností..!”
„Slyšela jsem o tom,” zašeptala Helena „Vyděsila jsem se. Mohl jste
způsobiti proti sobě pobouření luzy.”
„Cha, cha!” zasmál se Lenin, přimhouřiv oči. „Petr Velký přinutil Rus
jako vzdorného, divokého oře, aby ihned se vzepjal a chodil po zadních
nohách jako v cirkusové aréně! Já dovedl jsem to učiniti po druhé! Ale
ta „luza” i všecko jiné bude nucena odhoditi, pošlapati, poplivati všecky
svoje bohy, včera ještě považované za nedotknutelné, zázračné, s nebe
seslané!”
Helena mlčky poslouchala.
Lenin náhle ustal a pohlédnuv na ni otázal se s úsměvem:
„Byla jste kdysi stoupenkyní „Vůle národa”? Posílala jste mne s bombou na cara. Zůstala-li jste sociální revolucionářkou, nebo přestoupila
jste do tábora sociálních demokratů?”
„Pro sociální demokraty nejsem z přesvědčení!” klidně odvětila, pokrčivši rameny.
„Proč?”
„Nevěřím v úspěchy teoretického, smiřlivého, evolučního socialismu.
To jest dlouhá cesta a pro Rus stokrát delší než pro jiné národy!”
„Hm, hm!” Velmi moudré! Já též od prvních dnů studií o marxismu
v to nevěřím a nikdy neuvěřím!” zvolal a počal si mnouti ruce. „Nuže?”...
„Zůstala jsem sociální revolucionářkou z přesvědčení,” pravila. „K straně nepatřím, poněvadž jsem nezpůsobilá k podzemní, podkopné práci.”
„Stoupenkyně Viktora Černova a těch, kteří sní o konstituantě,” zabručel svraštiv obočí.
„Vůdcové nehrají úlohy,” pravila, klidně si upravujíc klobouk. „Běží mi
o to, že Rus — to jedna velká role, na níž přede všemi jinými má se cítiti
dobře a šťastně těch sto milionů vesničanů — oráčů a rozsévačů. Jim Rus
náležela a náležeti bude..!”
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„Nebude!” zvolal Lenin a dupl nohou. „Nebude náležeti jim tak, jak si
to představuje Černov a jeho hloupá, podlá banda, jež od osmdesáti let
stále páše násilí, ale ve chvíli nebezpečí schovává se do keřů!” „Co pravíte?” zaprotestovala Helena živě.
„Eh, prosím vás! Nelze věřiti škrábanicím a slibům těch šantážistů revoluce. Oni nic nemohou učiniti, neboť nemají vytčených cest a rozhodnosti, rovněž tak jako sociální demokrati. Naděje své kladou v altruismus,
v zdravý rozum vlády a v zemanskou buržoasii. Zaslepena! Nikdy se toho
nedočkají! A kdyby se i stal takový zázrak, potom ihned vytvoří z mužíků novou buržoasii, s kterou si již žádný revolucionář nedá rady. Bude to
kámen, kov, mrtvé, nepřístupné bahnisko..” „Proč nová revoluce, stane-li
se venkovská masa majitelkou celé země? „otázala se Helena, s úžasem
hledíc na Lenina.
Chodě po pokoji a potřásaje rameny i lysou hlavou mluvil chraptivě:
„Bývají v dějinách epochy přelomové... Náhle cosi zapraští a před
lidstvem utvoří se bezedná propast.. Rozumíte? Bezedná! Co dělati?
Bezradně státi a čekati? Snad se propast něčím zaplní, nebo se její jícen
zavře? Ne, to se nestává! Nikdy, nikdy. Došli jsme po mnoha letech k propasti a stojíme, nevědouce, co máme dále dělati. Nikdo se neosměluje
vzchopiti se a provésti smělý plán! Ale já jsem se k tomu vzchopil!”
Pohlédl na Helenu a chvatně dodal:
„Já.., ale tu neběží o mne, — Vladimíra Uljanova.. Považuji se za vyvolence, v němž sloučily se všecky myšlenky a snahy utištěných.., proto
jsem se odvážil...”
„Co chcete učiniti?” otázala se šeptem.
„Chci vydobýti z našeho lidu uspané síly. Nejvíce jest jich v prostém,
venkovském lidu. Neznámý, neoceněný, čarovný poklad, střežený různými ďábelskými mocnostmi. Tyto nejdříve se vyrvou a počnou řáditi.
Po této vichřici vystoupí na světlo denní pravé síly, ještě spící, líné, trpné.
Ale brzy se probudí!.. Jediným skokem přeskočí propast a poletí vpřed,
uchvacujíce s sebou i jiné národy! Nikdo se jim nepostaví na odpor, neboť láska a starost o osudy lidstva nás povede, Heleno! Nic se nám nepostaví v cestu, všecko zhněteme, smeteme, zboříme ve jménu velkého
stavitele...”
„Velkého stavitele?” otázala se, pozdvihši oči na žlutou tvář Leninovu.
„Tím jest svobodný, o pozemském životě přemýšlející a sny neotrávený člověk,” odpověděl temně. „Nerozumím..,” přerušila ho Helena.
„Bible praví, že lidé kdysi dali se do šílené práce se stavbou věže Babel, neboť se chtěli podívati v oči Bohu. Postavivše ji, porozuměli by lidé,
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že tajemné nebe jest jen kosmická poušť; obrátili by mysl svou k věcem
pozemským, jež jedině mohou upevniti lásku a lidskou spravedlnost.
Moudré naše přísloví praví: „Neslibuj jeřába v nebi, dej hrdličku v ruku!”
Zatím lidstvo se uleklo nesmyslně vysněného Boha, přerušilo smělou
práci, povraždilo stavitele a navždy se mezi sebou porůznilo. Od té doby
panuje nelidské, cizí, otravující nás a oslabující právo... My vybudujeme
jiný svět, rozsijeme v něm myšlenky lidské, srozumitelné a pozdvihující
síly k moci, jaké neznal žádný bůh!” Příchod skupiny továryšů přerušil
rozhovor. Helena odešla.
Lenin přimhouřil oči a s velkým napětím vůle setřásl se sebe dojmy
a myšlenky odedávna hlasitě nevyslovené a otázal se lhostejným hlasem:
„Jaké nové zprávy mi přinášíte?”
Vyslechl pozorně zprávy o tom, co podnikli socialisté jiných táborů,
kteří měli v úmyslu uspíšiti svolání konstituanty, jež by provedla návrh
o rozdělení půdy a o uzavření míru s Němci.
„Taák?!” zabručel Lenin. „Chtějí nás předejiti! Nepodaří se jim to... Továryši! Před hodinou byly poslány telegramy berlínské vládě a vrchnímu
našemu velitelství na frontě s návrhem o míru. Ta věc již se projednává!
Vykonáme ji bez slavné konstituanty. Nechť se dnes večer sejde rada lidových komisařů! Podám příslušný návrh.“
Továryši odešli.
Lenin dal se telegraficky spojiti s hlavním stanem na frontě. Vedle
něho u aparátu postavil se Gruzinec Stalin a korouhevník Krylenko.
Hovor trval přes hodinu.
Vrchní vojevůdce, generál Duchonin, odepřel komisařům poslušnost
v záležitosti uzavření okamžitého míru s Němci; vyžadoval rozhodnutí
ústřední vlády, uznané celým Ruskem.
Lenin se usmál, čta telegrafický pásek s odpovědí Duchoninovou
a kázal depešovati:
„Generále Duchonine! Jménem vlády ruské republiky zprošťujeme
vás úřadu vrchního vojevůdce a namísto vás ustanovujeme korouhevníka Krylenka!” Když telegrafista skončil, dal mu Lenin znamení, že může
odejíti.
Sotva se za vojákem zavřely dveře, přistoupil Lenin ke Krylenkovi
a zašeptal:
„Továryši, vezmi si ihned oddíl námořníků, jed do hlavního stanu
a vykonej rozkaz, daný Duchoninovi. Generál buď zabit... Kdyby nastalo
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nějaké vzbouření ve vojště, neváhej užíti i hromadného trestu smrti. Hráti si polovičatými prostředky, k tomu nemáme práva!”
Na schůzi rady lidových komisařů přednesl Lenin návrh míru s Němci
a navrhl seznam kandidátů mírové delegace, jíž měl předsedati Trockij.
s úžasem a téměř v zděšení slyšeli továryši jména navržených, nikomu
neznámých lidí: lékárníka Bryljanta, negramotného sedláka Ostaškova,
felčara Petrovského, provokatéra carské ochrany von Schneura, revolucionáře Mscislawského, studenta Karachana, učitelky Bicenkové a malého
žurnalisty, emigranta Rosenfelda-Kamieněva.
Ti lidé měli mluviti ve jménu velké, „svaté Rusi”, říditi jednání s Němci,
kteří měli do Brzestu Litevského vyslati vzdělané, vlasti oddané lidi: diplomaty, učence, generály?
Několik továryšů chtělo protestovati. Jeden z nich zoufale vykřikl:
„Zaprodáváme Rus!”
Lenin vycítil neklid a pobouření panující v síni a významně pohlédl
na Dybienka.
Obrovský námořník ihned vyšel. Do poradní síně vstoupil Chalajnen
s četou Finů a ponurý vrah důstojníků v Kronštatě, námořník Železňakov, vedoucí za sebou oddíl ozbrojených námořníků.
Třeskly pažby na zem spuštěných pušek. Vojáci ztrnuli v nehybných,
hrozivých postavách.
V síni zavládlo ticho. Rabský strach jevil se na tvářích čtyřiceti dvou
členů výkonného komitétu rady lidových komisařů.
Lenin s mírným úsměvem na tváři a s veselými záblesky v očích prohlásil:
„Souhlasně s usnesením rady i komitétu začínáme vyjednávati s Germánií, čímž bude pověřen továryš Trockij. Svědomí vaše budiž klidné,
továryši! Pomněte, že každá smlouva s imperialistickou vládou německou bude bezvýznamným cárem papíru, neboť brzy podepíšeme jinou,
— s proletariátem německým, s vládou Karla Liebknechta!”
Továryši uklidnili své revoluční svědomí......
Ale zkušení němečtí diplomaté, oceňujíce důkladně situaci Ruska,
podali tak tuhé podmínky, že i bolševická delegace neodvážila se je přijmouti bez dorozumění se s Petrohradem.
Byla to velká rána pro nové vládce starého impéria.
Lenin dlouho se rozmýšlel, neboť nevěděl, jak by v této chvíli, kdy ještě existovala rada socialistů nepřátelských táborů, kdy v provinciích žila
vlastenecká hesla, hlásaná generály Kornilovem a Alexejevem, — měl
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přesvědčiti továryše o nutnosti míru za každou cenu, aby revoluce mohla aspoň na krátký čas svobodně oddychnouti a nabrati nového rozběhu.
Využivše odkladu hnali Němci a Rakušani před sebou rudou, nespořádanou armádu, vrazili na jihu do Ukrajiny, od severu zabrali Pskov,
a aby dali důraz své akci, posílali aeroplány, jež stále častěji počaly kroužiti nad Petrohradem.
„Musíme se státi jedinými pány situace. Hrozivá jest pro nás konstituanta, proto rozeženeme ji na všecky strany!” šeptal sám k sobě předseda rady lidových komisařů.
Ten smělý čin bylo však nutno pečlivě připraviti.
Celou noc prochodil Lenin po pokoji, promýšleje plán útoku.
„Když všecky nejpotřebnější a nejčinnější vrstvy společnosti budou
na naší straně — potom nepotřebujeme se ničeho obávati,” uvažoval.
Potom dovedeme uvésti v život rozhodnutí naší rady.”
Nazítří všickni, v nejvzdálenějších zákoutích fronty i venkova, všude,
kde byl telegraf, věděli o nových dobrodějstvích rady komisařů.
Rána byla vedena pevnou a zkušenou rukou.
Byl to manifest nové vlády, dovolující vojákům na vlastní vrub uzavírati mír s nepřítelem a navrátiti se domů; radící mužíkům, aby zabrali
půdu i jmění velkostatkářům; nečekající na svolání konstituanty; dávající
souhlas k tomu, aby národové neruského původu beztrestně odtrhli se
od dávné říše a utvořili vlastní samostatné státy; nabádající konečně dělníky, aby vzali do svých rukou kapitalistické podniky a fakticky sami je
vedli vlastními silami.
Začínajíce a zase přerušujíce mírová jednání, smlouvajíce, klamajíce,
prohlašujíce stále nové, hluché, ale efektní fráse druhu „ani mír, ani válka“, zdržovali Trockij a jeho švagr Kamieněv zatím německou ofensivu.
Oba, — Lenin i Trockij čekali na výsledky voleb do příští konstituanty.
Brzy se přesvědčili, že lidovci zvítězili a že bolševici nedosáhnou většiny hlasů v instituci, která měla ustáliti formu vlády v zemi a říditi osudy
vlasti.
Lenin, dověděv se o tom, zamnul si ruce a pravil vesele:
„Velmi dobře! Dojdeme k vítězství přirozenou cestou!”
„Přirozenou cestou?” otázal se Trockij neporozuměv. —
„Ano!” zvolal Lenin. „Krví a domácí válkou, v níž udusíme naráz všecky
nepřátele! Je to radikálnější cesta než kluzké stezky kompromisů a jazykových šermů! “
„S konstituantou to tak lehce nepůjde..,” poznamenal Trockij.
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„Neopakujte hloupostí, továryši!” obořil se Lenin. „Před několika měsíci státní duma také tak mluvila o carovi. Ale, ale! Rozkažte, aby car s rodinou byl převezen z Tobolska do Jekatěrinburku. Myslil jsem na to minulé
noci... Musí býti blíže nás, abychom ho mohli míti každé chvíle v ruce.
Jekatěrinburk—dobré místo! Máme tam tvrdé lidi v dělnické radě: Jurovské, Vojkova a Běloborodova. Můžeme na ně spolehnouti! “
„Ano, to — pravda,” souhlasil Trockij, „ale, Iljiči, zdali můžeme se vrhnouti na konstituantu?”
Lenin se postavil před Trockého se zaťatými pěstmi a zasyčel:
„Nemůžete setřásti se sebe ty přežitky! Někteří bijí lebkami před kříži
a před sochami svátých, jiní před autoritami lidí a institucí! Kolem mne
tma, slepota, otrocká mysl!”
Rázně odplivl a náhle se uklidnil. Ba usmál se a dotknuv se ruky továryšovy pravil:
„Lékaři, vyléč se sám! Pomni, že není na světě nesmrtelných lidí, ani
nesmrtelných institucí... Všecko umírá, všecko upadá a v prach se obrací.
Tak přece mluvil můj i tvůj Jehova? Byl to moudrý Bůh, neboť měl na lidské stádo tvrdý bič!”
Trockij zamyšlen a zneklidněn odešel.
Lenin osaměl.
Chodil po komnatě a luskal prsty.
Konečně pootevřel dveře a zvolal:
„Továryš Chalajnen ke mně! Ihned!”
Fin postavil se před Lenina a hleděl v oči vůdcovy nehybným, oddaným zrakem.
„Továryši! Běžte a přiveďte ke mně Felixe Dzieržyňského. Ať přijde
s těmi, jimž úplně důvěřuje!”
Chalajnen odběhl a Lenin začal choditi po pokoji, notuje si nějakou
písničku a pohvizduje si.
Byl úplně klidný a již o ničem nepřemýšlel. Vypil sklenku čaje a usednuv u psacího stolu rozvinul noviny. Po chvíli počal řešiti úlohu z šachové
rubriky. Tvář měl klidnou, mírný úsměv bloudil po vydutých rtech a kryl
se v řídkých, nízko svislých, mongolských vousech.
Hodiny na věži Smolného chrámu odbíjely půlnoc. Při posledním
úderu bylo na dveře zaťukáno.
„Možno vstoupiti!” vzkřikl Lenin vesele a vstával.
Vstoupil Dzieržyňski. Tvář se mu chvěla, víčka oční se vraštěla křečí;
hubené, uzlovaté prsty se dravě zatínaly a napínaly.
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„Potřeboval jste mne?” otázal se tichým, pronikavým hlasem. „Jsem
zde a přivedl jsem s sebou pevné lidi. Jsou to Urickij, Volodarskij a Peters.
Provádíme spolu výslechy...
„Urickij?” otázal se Lenin a přimhouřil oko.
Dzieržyňski zkřivil ústa, naznačuje tím pohybem úsměv a zašeptal:
„Ano! On to byl, jenž vyvolal vraždění důstojníků a vyslal námořníky,
aby v nemocnici zabili churavé ministry, Šingarjova a Kokoškina; z jeho
rozkazu zavraždili námořníci v Soči bývalého carského premiéra, Ivana
Goremykina s celou rodinou... Toť — on!”
Lenin tiskl ruce přibylých továryšů.
Konečně otázal se tichým, skoro hrozivým hlasem: „Zdali mohu býti
před vámi upřímný?”
Mlčky přikývli hlavami.
Potom Lenin krátce promluvil:
„Posaďte se a slyšte! To, o čem promluvím, musí zatím zůstati v tajnosti... Předvídám, že brzy vypukne domácí válka, taková pravá, ruská
válka, při níž se ani vlastních lidí nešetří! Nevím, chápete-li to, neboť nejste Rusové.., ale ujišťuji vás, že ta domácí válka bude taková, o jaké se
nikomu nesnilo. Chacha! Časy Pugačeva a Dymitrů Samozvanců — to
frašky, dětské zábavy!’ Smál se dlouho a potom pokračoval:
„K vítězství ve válce i v domácí nutná jest armáda. Máme mnoho bodáků i mužů, držících je v silných dlaních; ale nemáme důstojníků! Strana
nepřátelská bude je míti. Továryši, jednejte tak, aby povalující se bez práce, nebo ukrývající se důstojníci přešli na naši stranu, aby přešli dobrovolně, nebo z přinucení, pod vlivem — strachu.”
„A, áh!” ozval se Dzieržyňski. „Konečně! Dovedeme to provésti —
buďte klidný, Vladimíre Iljiči! Budeme je stíhati, trápiti hrůzou, hladem,
žalářem, vraždou, prováděnou na vzdorných a přistižených se zbraní
v ruce! Revolver v našich obžalobách zvětší se do rozměrů největšího
děla, nožík změní se v otrávenou dýku! Založíme tajné, protirevoluční
spolky a vtáhneme do nich sta bílých důstojníků. Až zamotáme do svých
sítí tisíce lehkověrných, potom si vybereme. Nejlepší předáme vám, —
zbytek... zemi! Přinutíme k poslušnosti ty, jichž potřebujeme. Přinutíme
je! k čemu by měli matky, sestry, ženy, děti? Uvrhneme to všecko do děr
vězení jako rukojmí, mučiti je budeme a udržovati v smrtelném strachu!
Dáme na vybranou důstojníkům: — buď věrnou službu v naší armádě,
nebo smrt rodin, pro ně pak muka, která připravíme s Petersem podle
receptu velkého Inkvisitora!”
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„Ano! Vidím, továryši, že jste mi porozuměli!” zvolal Lenin, mna si
ruce. „Ale nyní jiné věci, neméně důležité. Slyšte! Musíte míti pohotově
lidí k zahlazení Nikolaje Krvavého i jeho rodiny, — několik jistých teroristů, — pro každou potřebu..
Všickni pozdvihli hlavy, naslouchajíce klidnému, téměř veselému hlasu Leninovu.
„Což nebude car postaven před soud?” otázal se Volodarskij. „Tak, jak
to učinila velká francouzská revoluce?”
Lenin neodpověděl hned.
Nějakou chvíli váhal, ale potom pravil s důrazem: „Souditi cara veřejně bylo by nebezpečnou tragikomedií, neboť nevíme, jak se zachová.
A což, promluví-li slova, jež národ uchvátí? Nebo dovede-li zemříti smrtí
bohatýrskou? Nesmíme dělati nové mučedníky a světce! Nemůžeme ho
také ponechati na živu, aby ho neunesli němečtí nebo angličtí příbuzní,
nebo protirevolucionáři, učinivše z cara a z jeho rodiny nové fetiše! Je to
jasné!”„Rozumíme!” zašeptali továryši.
„Ještě jednou se vás táži, mohu-li se na vás spolehnouti a nemusím-li
se obávati prozrazení tajemství?” otázal se Lenin, ostrým zrakem měře
každou tvář sedících před ním lidí. „Slibuji vám, že proletariát nezapomene vašich služeb a věrné obrany jeho věci. Proletariát dovede býti vděčný a to více a mocněji, než býti hněvivý za zradu revoluce. Máť těžkou,
nemilosrdnou dlaň, dopadající na nepřátele a zrádce ve chvíli objevení
zločinu, ale dovede též toutéž rukou spanilomyslně odměňovati, vynésti
na vrchol slávy.“
Všickni přikývli a silněji sevřeli rty.
„Od zítřka začněte!” dodal Lenin, vstávaje. Nelze ztráceti čas. k čertu
již mnoho mluvili továryši a to, co nejdůležitější, neučinili! Nyní musíme
spěchati!” Rozloučil se se všemi s příjemným úsměvem na tváři, a když
odešli, přimhouřil oči a popošel k oknu, líně se protáhl a hlasitě zívl.
Spatřil pozlacený kříž Smolného chrámu. Dopadaly naň bledé paprsky měsíce. Leskl se, jako by byl z jiskřících diamantů vykován.
Lenin se zasmál a zabručel:
„Zmiz! Příliš tížíš tu zemi. Voláš k mukám a k pokoře, ale my toužíme
po životě a vzpouře!”
Zrak jeho padl na hodiny.
Blížila se jedna hodina.
„Čas přízraků, ďáblů a strašidelních zjevů,” pomyslil si a zatím nic nepřichází.. nic... Cha—cha!”
Zavřel oči a otřásl se.
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Náhle se vynořila tvář Dzieržyňského.
Bledá, bezdušná, se zapadlýma, chladnýma, šilhavýma očima, do polovin pod víčka ukrytýma, s křečovitě se stahujícími lícními svaly a se
zkřivenými, zapadlými rty.
Tvář se tiše smála a vydávala lehký sykot.
Lenin se rozhlédl kolem a radostně se usmál.
„Ten továryš zůstane tvrdý jako zeď!”
Vrzly dveře a pohnula se pomačkaná draperie, umolousaná rukama
vojáků.
Do pokoje rychle se vplazil neznámý muž.
„Proč přicházíte v tak pozdní době?” otázal se Lenin a náhle mu zablýskly oči.
Připomněl si cestu u malé tatranské vísky horalské i bledého mladíka
se sálajícíma ohněm očima.
„Proč přicházíte?” opakoval Lenin, pozorně hledě na člověka, stojícího u dveří a nepozorovaně potom blížícího se k psacímu stolu.
„Poznal jste mne? Jsem Sielaninov. Byl jsem u vás v Poronině, továryši... Přicházím ještě jednou vás varovat... Učiníte-li útok na konstituantu...”
Nedopověděl, neboť na chodbě rozlehlo se táhlé, poplašné drnčení
zvonku.
To Lenin, opatrně se přikrádaje, došel k stolku a stiskl knoflík elektrického zvonku.
Vběhl Chalajnen s vojáky.
„Vezměte ho!” řekl Lenin klidně. „Ten člověk se sem vkradl a vyhrožoval mi...”
Finové se vrhli na Sielaninova a vyvlekli ho z pokoje.
Lenin ulehl na pohovku a ihned usnul.
Byl strašně unaven a měl klidné svědomí. Neslyšel ani, že na nádvoří,
právě pod jeho okny zahoukla jedna rána z revolveru a ozval se ponurý
hlas Chalajnenův:
„Vyhoďte tělo na ulici...!”
Hodiny odbily jednu...
Temně, táhle, jako na pohřeb... Hodina zjevů a ďáblů minula...
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IV.
V domě rodiny Boldyrevovy po nějaké době nastal klid. Slovo to
nevystihuje přesně stav věci. Vlastně vůbec nebylo klidu. Nastala jen
možnost existence. Za prožívaných, krvavých časů povznášelo se to až
k moci štěstí.
Po dobytí Petrohradu komunisty byl byt Boldyrevových zabrán.
Na štěstí byl dán bývalým dělníkům pana Boldyreva. Žil s nimi vždy
v dobrých poměrech, proto mu dosud neučinili nijakých nepříjemností,
přenechavše majiteli bytu a svému bývalému řediteli dva pokoje a ubytovavše se v ostatních s ženami a kupou dětí.
Dráždily a zlobily panstvo Boldyrevů doléhající k nim ohlasy rozbíjených zrcadel a porculánových drobnůstek, lomoz převracovaného nábytku a ani na chvilku neumlkající hluk, dupot noh po bytě se honících
dětí, rozpustilých a ječících, hádky žen, proucích se o zabranou pohovku,
koberec, nebo o místo na plotně v kuchyni. Boldyrevovi povlovně přivykli nové situaci. Žili, hledíce nepřicházeti lidem na oči a jak nejméně se
s nimi stýkati, ač nejednou postřehli, že ženy dělníků vynášejí z domu
věci náležející do bytu a v městě je prodávají.
„Jaká rada!” šeptal Boldyrev k ženě. „Nermuť se, Mášo! Pomine-li bouře jako zlý sen, — nabudeme všeho, co jsme ztratili. Omlouvám dělníky.
Co mají ubožáci dělati? Vzali všecko do svých rukou a nyní hladem téměř
umírají. Továrny v nečinnosti, nepracuje se, neboť přerůzné komitéty se
jen radí, sestavují nové plány, hádají se... Nikdo nic neplatí, na trhu není
chleba, masa, másla. Lidé jsou přímo nuceni loupiti a uloupené prodávati! Chvála Bohu, že si nás nikdo nevšímá, že máme svůj kout a své syny
u sebe!”
Při těch slovech se zbožně pokřižoval a vděčně popatřiv na svátý obraz objal ženu.
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„Máš pravdu, můj drahý!” zašeptala. „Včera, když jsem sháněla krupici a mléko, potkala jsem generálovou Ušákovou. Vypravovala přímo
hrozné věci! Vpadaly k nim každodenně bandy rudých gardistů, prováděly revise, odnášely všecko, co se dalo a co jim přišlo do rukou, urážely
a konečně odvedly generála. Paní Ušaková marně již druhý týden hledá
svého muže.”
„Zabit?” otázal se Boldyrev bledna a ulekaným zrakem hledě na ženu.
„Zajisté... Ona sama tak soudí, ale přece kojí se marnou nadějí!” odvětila. „Strašné časy! Trest, dopuštění boží!”
Jinak cítili se šťastnými...
Patnáctého dne po dobytí Zimního paláce, pozdě v noci Boldyrev se
synem Petrem našli Gregora. Měl silně potlučenou hrud, ale mohl opustiti nemocnici. Boldyrev, maje mandát Antonova-Ovsienky, vzal syna a odvezl ho domů.
Od té doby žili jako v noře a cítili se spokojeni.
Celé rodinné jmění, uložené v bance, dostalo se do rukou dobyvatelů
Petrohradu a za dva dny potom rovnalo se nule, neboť rada lidových komisařů zrušila peněžní systém a zničila všecky cenné papíry. Boldyrevovi
měli však hojně stříbra, šperků, oděvů, prádla a kožišin, proto mohli prováděti směnný obchod s venkovany, přicházejícími do města.
To umožňovalo život celé rodiny. Paní Boldyrevová na petrolejových kamínkách upravovala skromné obědy, nevcházejíc, do kuchyně
kde každého dne rozohňoval se stále zuřivější boj mezi ženami dělníků a z jejich podnětu i mezi muži. Nejednou večer po návratu dělníků ze schůzí a nekonečných porad ozývaly se hnusné nadávky, kletby
a po nich — ponuré vytí, lomoz padajícího nábytku, třesk rozbíjených
oken, — ohlasy rvačky.
Nejednou po takové šarvátce musili Boldyrevovi jíti a ošetřiti poraněné. Rvačky staly se každodenním zjevem. k tomu pomáhala vodka. Ač
alkohol byl zakázán, přece všemocní vojáci, pod záminkou revise, začali rabovati sklady vína a krámy lihového monopolu, prodávajíce kořist
z volné ruky.
Se vším tím spřátelila se inteligentní, kulturální rodina inženýrova.
Paní Boldyrevová, vidouce, jak lehkomyslný a bezvolný muž její se
mění pod vlivem neočekávaných ran osudu; jak se povlovně upevňují
duchovní svazy mezi ním a syny, v posledních letech zhoršené panujícími doma poměry, nejednou myslila, že teprve nyní cítí se skutečně šťastnou, tak, jak bývalo v prvních letech manželství. Beze stesku a hořkosti
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snášela drobné nepříjemnosti, nepohodlí a práci, jíž musila se ujmouti
pro muže a pro syny.
Pomáhali jí, jak mohli. Práce měli dosti.
Zdálo se divným, že taková obyčejná, odedávna fungující zařízení
jako městský vodovod a elektrická stanice, řízená rukama nových, bolševických administrátorů, začala vypovídati službu a nejednou přerušovala svůj provoz. Vodovodní a kanalisační trouby zamrzaly a praskaly.
Mladí inženýři byli nuceni je spravovati a nositi vodu v konvích z pouličních studní, státi celé hodiny ve frontách, očekávajíce na novým řádem
určenou dávku petroleje, uhlí, chleba a jiných potravin.
Inženýři časem zmobilisovali všecky dělníky a spojenými silami uváděli do pořádku v domě to, co se pokazilo.
Takový stav věcí potrval sotva měsíc.
Jeden z dělníků, potřebuje v domě kus trubky, prostě ji odřízl od stroje v továrně.
Továryš jeho udal to bolševickému komisaři. Dělník byl uvězněn,
obžalován pro krádež národního majetku a popraven. Nepřešlo to však
beztrestně i pro rodinu Boldyrevovu.
V jejím bytě provedena byla revise, při čemž vzaty byly všecky dražší věci. Petr za to, že nařídil dělníkovi, aby sehnal kus trubky, byl vsazen
do vězení „zvláštní komise pro boj s kontrarevolucí, sabotáží a spekulací”,
čili tak zvané „čeky” na ulici Grochové.
Prokurátor, bývalý stále opilý pouliční metař, neustále sliboval zatčenému buržujovi, že ho dá popraviti a při soudním výslechu hrozil revolverem, přikládaje jeho hlaveň na prsa nebo na čelo mladého inženýra.
Na štěstí dělníci a mistři továrny, kde pracoval Petr, podali žádost
o jeho propuštění.
Petr Boldyrev vrátil se po dvou týdnech domů a záhadně se usmívaje
šeptal rodičům a bratrovi:
V „čece” uviděl jsem mnoho krásných věcí a prošel jsem znamenitou
školou.. .”
Nechtěl však vypravovati doma o podrobnostech. Bylo se co báti dělníků, kteří rádi naslouchali za dveřmi. Bylo by možno očekávati udání,
neboť mezi nájemníky bytu Boldyrevova po chodbách takové případy
již se stávaly.
Na procházce po městě vypravoval Petr otci, že u tohoto nejvyššího
soudu, kde se vyměřovala proletářská spravedlnost, panují hrozné poměry, volající k nebi o pomstu.
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Každodenně byli lidé odstřelováni bez soudu, připravovaly se provokace, jako za dávných časů politické policie, na lidech vymáhány
jsou peníze za propuštění z vězení, vězňové byli biti, týráni tak, že se
o takovém ani neslyšelo v nejponuřejších dobách carství. „Myslím, že
kdo se tam dostane, má si hned pro sebe zamluviti rakev a smuteční
pobožnost!” šeptal s úsměvem Petr. Jen náhodou bylo možno opustiti
tento pochmurný příbytek spravedlnosti.”
S úžasem hleděli na sebe, dorozumívajíce se pohledy a šeptajíce:
„Zle! Stále hůře!”
Pan Boldyrev při nesčetných, větších i menších nepříjemnostech,
klopotách, revisích, v strachu a v každodenní obavě o rodinu i o vlastní
život, — zapomněl, jak se zdálo, úplně na svou opožděnou lásku, jež ho
nedávno tak silně držela ve své moci.
Jednou, jda po Něvském prospektu, vzpomněl si na půvabnou Tamaru.
Přešel most a zamířil k domu, v němž najal před rokem útulný byteček pro tanečnici.
Podivil se, že po zazvonění otevřela mu dveře tatáž pokojská, kterou
dávno znal. Věděl, že nový zákon zakazoval užívati služebnictva a přestoupení tohoto zákazu bylo přísně trestáno.
„Tamara vydává se v nebezpečí... pomyslil si Boldyrev a otázal se pokojské:
„Jest slečna doma?”
Chytré děvče sklopilo oči a význačně se usmívajíc, pravilo ztlumeným
hlasem:
„Slečna je doma, ale nemůže nikoho přijmouti... Právě před chvílí přišel k ní komisař naší čtvrti, proto..“
Boldyrev dále neposlouchal. Porozuměl všemu. Doslechl výbuchy
veselého smíchu, záletné štěbetání Tamařino, ba jak se mu zdálo i ohlas
polibků, přitlumený zvoněním pohárů.
Pohlédl letmo na věšák a usmál se. Visel tam kožený švédský kabát,
taková též čepice s velkým štítem, — oblíbený úbor nových komisařů,
šavle a aktovka, — nerozlučné symboly komunistické vlády.
„Prosím, povězte slečně, že jsem tu byl, abych jí přál šťastného života,”
pravil s upřímným smíchem. Bohužel, nemohu vám dáti nijakého zpropitného, protože nic nemám!”
Opět se zasmál a odešel. Zastaviv se na prvním patře, vzal se za boky
a znovu dal se do smíchu, mna si ruce. Dlouho již ho nic tak nebavilo.
Ťuknuv se několikrát do čela, vyšel na ulici.
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Měl před sebou dlouhou cestu pěšky.
Taxi, automobily byly zrekvirovány od prvních dní říjnové revoluce,
drožky a tramvaje ještě nejezdily, ježto vozkové, konduktéři i strojvůdci
stále debatovali o nových poměrech a řečnili velmi radikálně, přihlašujíce se k straně rady lidových komisařů a jejího presidenta „továryše” Lenina. Za stálých politických sporů zuřící dav zapomněl i na to, že dostával
sotva půl libry bídného chleba na den a o vodce se mu nesmělo ani sníti,
neboť pití vodky trestalo se vězením; prodávaná tajně dostoupila strašně
vysoké ceny, přístupné jen sovětské byrokracii.
Boldyrev, znaven dlouhou cestou, vrátil se domů k večeru a spatřiv
ustaranou tvář své ženy a neklid v jejích tázavých očích, přivinul ji k sobě,
políbil ji na čelo a zašeptal vesele:
„Bud klidná, Mášo! Všecko jde velmi dobře... Konec všeho, co ti otravovalo život a mne zahanbovalo. Konec navždy!”
Za týden později dostal Boldyrev se syny obsílku na komisariát práce.
Jakýsi dělník v kožené čapce hrubě na ně hledě, otázal se:
„Buržujové! Zdali chcete sloužit proletariátu? Potřebujeme zatím vašich vědomostí, než budeme míti své odborníky. Nebudete-li chtíti, odebereme vám aprovisační lístky, neboť „kdo nepracuje, ať také nejí!” Cha!
Cha! Tak řekl náš Lenin! Nu, což? Svolujete? Pomněte, že odmítnete-li,
čekají vás různé jiné tresty, a máme jich velkou zásobu pro vás, pro nepřátele revoluce!”
Boldyrevové vyměnili mezi sebou dorozumívající pohledy.
„Přistupujeme na vaši nabídku,” odvětil za všecky Petr. „Nejsme nepřáteli revoluce...”
„Znám já vás, vy úskoční psi!” zvolal dělník-komisař. „Skoro všickni
provozujete sabotáž a bojkot proletářské Rusi. Sociální revoluce vám nechutná! Rádi byste nás jako dříve utiskovali?”
Starý Boldyrev toho nesnesl. Zasmál se a otázal se:
„Továryši! Zajisté byl jste dělníkem nebo mistrem v továrně; máte to
napsáno na svých upracovaných rukách. Povězte mi upřímně, poctivě,
mluvili-li tak v tovární kanceláři buržuji s vámi, jak to činíte vy?”
Dělník neočekával takové otázky a byl v rozpacích.
Po chvíli však přibral dřívější drzou postavu a zamručel hrozivě:
„Nu, vy máte huby výmluvné. Známá to věc!”
Vydal inženýrům jakési úzké proužky papíru s adresami továren, kde
měli od zítřka pracovati...
Začala práce pro proletariát.
Dělníci až na malé výjimky byli celé dny mimo dílny.
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Radili se a úporně se přeli o způsobu dohledu nad továrnou, vypracovávali fantastické plány vedení podniku vlastními silami, ustanovovali
pracovní hodiny, zpívali „internacionálu”, mezi tím ničíce stroje, vyměňujíce nejdražší části strojové a na skladě jsoucí suroviny za potraviny.
Inženýři, protestující proti takovému hospodářství a nabádající k práci, brzy byli dělníky nenáviděni a žalování pro buržoasní metody provádění prací.
Na štěstí věci té ujal se vrchní komisař práce, — člověk inteligentní;
rozkázal, aby všickni se dostavili do kanceláře, a pozorně vyslechl stížnosti dělníků i vysvětlení inženýrů Boldyrevů.
Mezi rozpravou rozlehly se radostné výkřiky a volání slávy lidí, tísnících se na chodbách komisariátu.
„Ať žije Lenin! Ať žije revoluce!”
Do síně, kde se konala rozprava, vstoupil vůdce proletariátu a za ním
vedral se dav dělníků. Dorozuměv se s komisařem práce, pohlédl Lenin pozorně na klidné, inteligentní tváře inženýrů a upřel ostrý pohled
na stěžující si dělníky, opakující stále fráze, vyčtené z povodně letáků
a bolševických novin.
Lenin přikývl hlavou a usmál se příjemně, skoro lahodně.
Pozdvihl oči na dav, dychtivě očekávající výroku samého diktátora
a pravil chraptivým hlasem:
„Továryši! Opusťte ihned síň!”
Poněvadž Kuno Chalajnen a dva finští vojáci, přibyli s Leninem, zručně proklestili jim cestu ke dveřím, byla síň brzy prosta zevlounů.
Lenin usedl ke stolu a obrátiv se k žalujícím otázal se:
„Co se dělo v továrně za dobu práce těch inženýrů?” Žalující přečetl
seznam vykonaných prací. „Proč byla práce přerušena?”
„Měli jsme důležité schůze a... nebylo materiálu, poněvadž jej továryši odnesli z továrních skladů,” odpověděl jeden z dělníků.
„Co řeknete na to, továryši-inženýre?” otázal se Lenin.
Pan Boldyrev odvětil:
„Ve skladištích skutečně surovin nebylo. Proč, nevím, neboť kontrola nenáležela mně. Jsem technickým poradcem. Kdybych měl bronz,
měď a ocel, opravil bych poškozené stroje. Chtěje pracovati svědomitě
a úspěšně, poukazoval jsem komitétu továrny na nutnost povinné práce
aspoň po šest hodin denně.” „Kolik hodin zatím továryši pracovali?” Boldyrev klidným hlasem odpověděl:
Pracovní seznam vedl komitét, proto snad on vám podá zprávu, továryši presidente rady lidových komisařů....“
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Lenin pokynul hlavou na stěžovatele, jenž nahlédl do své aktovky
a oznámil:
„Přišli... průměrně dvě hodiny na den, ale to ne každodenně.. .”
Lenin vstal a mhouře oči, pravil s důrazem: „Krádež veřejného majetku, škodlivé maření času, sabotáž, zakrytá revolučními schůzemi, továryši!? — Diktatura proletariátu byla vámi proto zavedena, abychom mohli
zdrtit buržoasii a každý jiný nám nepřátelský tábor společnosti. Proto
nutná jest pilná práce každého dělníka. Ne šest, ne osm, ale deset, čtrnáct a třeba i dvacet čtyři hodiny práce! Slyšíte?!”
Dělníci vzchopili se s míst a začali křičeti: „Toť horší dřina než za buržujů?! Kde jsou výsledky revoluce? Kde je socialistický ráj, o němž jste
psali a mluvili? Kde je osvobození pracujícího lidu?
Ani chleba, ani odpočinku po těžké práci v kapitalistickém jařmu!!”
Lenin se dobrácky usmál, ač vyduté rty se mu křivily a chvěly.
„Továryši!” pravil. „Provedli jste revoluci a zvítězili jste, abyste vybudovali ráj, o němž mluvíte. Aby byl vybudován, třeba pracovati, ale ne mluviti, ne mluviti, což vy již po tři měsíce děláte! Hledím na vás a myslím si:
Hle, ti dobří lidé... a stateční revolucionáři vyšplhali se na vysoký strom,
usedli na nejvyšší větvi, obdivováni celým světem, ale zatím pro zábavu
sami řeží větev, na níž sedí! Dejte pozor, abyste nespadli s vrcholu stromu
a nerozbili si hlav. Kdo potom bude štěkati?”
Síní rozlehl se hlasitý smích.
Lenin porozuměl, že má již straníky mezi přítomnými, proto pokračoval s jízlivým úsměvem:
„Nic se neděje proti vaší vůli! Plníme vaše příkazy. Rozhodli jste se, že
budete s největším úsilím pracovati tak, abyste za dva měsíce vykonali
od deseti let zanedbanou práci, abyste za dva roky dohonili Evropu, která nás o padesát let předstihla! A zatím to úsilí, — to jsou ty dvě hodiny
práce a šest hodin štěkání?! Hrdla vám opuchnou, milí továryši? Závidíte
patrně Kierenskému, který jen to dělal, že ve dne, v noci jen mluvil? Snad
i ze spaní řečnil! Nechtěli jste přece, — slyšel jsem to na schůzích, — jíti
za radou Kužmy Prutkova, jenž nabádal, aby „se spěchalo pomalu”!?
Pomněte, že naši nepřátelé nespí! A vrhnou-li se na nás, potom žádné
mluvení nepomůže! Můžete propovídati svou věc a umlknouti teprve, až
vám oprátka generálů zadrhne šíji...! Práce, práce, práce, továryši, plné
úsilí, — toť nutností pro úspěch vaší revoluce a vašeho štěstí!”
Umlkl a pošeptav několik slov komisaři práce, prohlásil klidným, rozhodným tónem:
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„Jménem pracujících ustanovuji: inženýři zůstanou dále v továrně,
komitétu kladu za nutnou povinnost, aby týdně vyrábělo se tolik, kolik
se vyrábělo v první době práce inženýrů! Nedostojíte-li tomu, budete
postaveni před náhlý soud pro sabotáž! Proletariát nezná lenosti ani milosrdenství, „továryši!”
Dělníci mlčeli a zachmuřeni se rozcházeli. Cítili, že dosud neznámá,
těžká, děsně hrozná ruka na ně padá.
Inženýři, podpoření rozhodnutím Leninovým, vřele nabádali dělníky k práci, povzbuzovali vlastním příkladem, radili, ale dělníci jen kývali
hlavami a bručeli: „Nyní jest již pozdě! Stroje jsou z poloviny pokaženy,
materiálu není. Nikdo tu nepomůže!”
Jeden za druhým dávali se zapisovati do rudé armády, utíkali na venek, s nímž ruský dělník nikdy nepřerval svazků příbuzenských; inteligentnější žádali o místa v nesčetných úřadech nového Ruska, každým
dnem měnícího se v stát byrokratů, tyjících z těla národa.
Konečně byla továrna zavřena. Boldyrevové byli volni. Mrzelo je to,
poněvadž nesouhlasili se svými kolegy, kteří, považujíce vládu bolševiků
za zjev přechodní, úporně bojkotovali „vládu nájezdníků a zrádců.” Boldyrev a jeho synové soudili jinak. Nevěřili v blízký zánik revoluce, neboť
podle jejich mínění byla tato jednou z etap mohutného ruchu a musila
projiti několika epochami za řadu let. Jako poctiví občané nemohli a nechtěli opustiti vlast bez pomoci, vidouce, jak jest rvána, jak bořena byla
nezkušenýma rukama teoretiků, snílků, zločinců a nevědomých prostých
lidí. Petr Boldyrev pravil:
„My, — odborníci, — musíme zůstati na svém místě, neboť jsme potřební každé vládě. Připomeňme si, že poslední, určité, rozhodující slovo
vyřkne sedlák. Ten dupne si nohou, zakleje, odstrčí ty ďáblem posedlé
a určí pořádek na dlouho. A jak by se obešel bez odborně vzdělaných
lidí? Vždyť přece sedláci neuvěří holotě v kožených kabátcích, s aktovkami pod paží, těm tisícům přerůzných komisařů, kteří boří Rusko a žádají,
aby je živila ves? Mužíci vůbec neměli s městem nic společného, ale nyní
to město nasadilo jim na šíje komisaře-příživníky, jim zcela cizí, k nimž
mužík vůbec nemá úcty, neboť jsou zatemnělí a negramotní. Úřady žádají po rolnících chleba, másla pro rudou armádu, nic za to neplatíce,
neboť město nemá nijakého zboží kromě novin, brožur, hesel a jiných
revolučních dekorací. Musíme čekati na příchod mužíka se silnou holí
a mocnou pěstí, abychom mu pomohli v obrození nemocné vlasti!”
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Takové myšlenky přiměly inženýry k tomu, že se znovu přihlásili v komisariátě práce. Bylo jim řečeno, že budou vyzváni, až komisariát bude
potřebovati jejich odborných vědomostí a pomoci.
Zatím čtvrtní komisař, využiv toho, že část dělníků bydlících v domě
Boldyrevově, odjela na venek, umístil tu několik rodin.
Byli to žebráci a nízká individua z nejhorší spodiny velkého města.
Začaly ihned krádeže a rvačky a po nich — revise, stálé návštěvy milice, vojenských hlídek, vyšetřujících úřadů, složených z dělníků, vojáků
a z bývalých kuchařek. Těmito návštěvami nejvíce trpěli „buržujové“, jimž
pokaždé bylo něco zabráno a konečně láno jim jako „lupičům pracujícího lidu”.
Život stával se den ze dne nesnesitelnějším.
Ženy stopovaly paní Boldyrevovou a udávaly milici zprávy o kupovaných jí zásobách potravin, o nadměrném množství oděvů, prádla i obuvi.
Za nocí vdírali se k nim do bytu jacísi lidé, vydávajíce se za agenty boje
proti spekulaci, zrekvirovali chléb, mouku a různé věci, náležející buržoasní rodině, zasypávajíce ji urážkami a pokaždé to či ono ukradli.
Konečně došla Boldyrevovým trpělivost.
Bylo to na začátku prosince. Panovaly tuhé mrazy. Boldyrevovi seděli
ve svém bytě v kožiších, neboť v netopených pokojích panoval pronikavý mráz a vlhko.
Náhle v sousedním pokoji, obydleném šesti dělnickými rodinami,
ozval se hrozný křik. Plakala a stenala jakási žena hrozně žalostně.
Paní Boldyrevová dlouho naslouchala a potom řekla:
„Snad se té ženě stalo něco zlého. Podívám se tam..
Šla a po chvíli se vrátila bledá a rozčilená.
„Gregore!” zvolala, obrátivši se k mladšímu synu.
Běž hned k doktorovi Lebeděvu a popros ho, aby sem přišel. Jedna
z dělnic rodí! Pospěš si!”
Známý lékař přišel ihned, prohlédl rodičku a pravil: „Nesmí se ani
chvilka ztratiti. Ale v místnosti, kde leží rodička je takový strašný nepořádek a špína, že hrozí ženě nákaza a smrt. Nevím, co počíti?”
Paní Boldyrevová pohlédla na muže a na syny. „Moji drazí,” pravila,
„odejděte do města a my zatím přeneseme nemocnou do mého pokoje.
Nelze ubohou nechati bez pomoci!”
Muži odešli, ale když se vrátili, zastali paní Boldyrevovou uplakanou.
„Víte-li jakou ničemnost provedla žena, již jsme od jisté smrti zachránili? Po porodu prohlásila drze, že se již ani nehne z mého pokoje. Ihned
nastěhovala se tam celá rodina: její matka, muž a čtvero dětí…“
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Rozmluvu tu uslyšeli v sousedním pokoji, neboť ozval se ostrý, zlostný hlas ženin:
„Buržujové prokletí! Bydlí v čistotě a v bohatství a myslí si, že jsme
horší než oni. Dost už toho! Napili se již naší krve, — teď my jsme navrchu!”
Vychrlila nějakou hnusnou nadávku a umlkla. „Není pomoci!” rozhodl
pan Boldyrev. „Třeba utéci...”
„Kam?” otázala se žena.
„Do vsi, k bratru Sergějovi. Dávno nás zval. Na vsi bude snad klidněji,”
pravil šeptem.
„Toť dobrá myšlenka!” souhlasili s ním synové. Několik dní uplynulo,
než se Boldyrevovým podařilo dostati povolení k odjezdu z hlavního
města. v svobodné proletářské republice všickni občané, kromě těch,
kteří náleželi k bolševické straně, připoutáni byli k jednomu místu, jako
odsouzenci ke svému kolečku. Ale známí dělníci pomohli a rodina Boldyrevová, oloupená úplně o všecko, odstěhovala se na statek Rozino
v okrese Novogrodském.
Povzdychli si s úlevou, připomínajíce si poslední rekvisice před odjezdem z Petrohradu, jež je zbavila posledních zbytků jmění, stálé prohlídky
a kontroly pasů, podezírání milice i beztrestné urážky, jichž se jim dostalo od všude se potulujících námořníků. v Rozině byl klid a dostatek.
Teprve nyní Boldyrevovi pochopili, jak málo si cenili blahobyt a dobrodiní civilisace. Porozuměli též, že kulturní člověk příliš velkou váhu klade na přepych ve všedním životě.
Petr pravil se smíchem:
„Dříve jsem se hněval na pradlenu pro špatně vyžehlený límec a nyní
mohu choditi úplně bez límečku. Všecko na světě jest relativní!”
Ale revoluční vlna brzy se převalila do Rozina.
Jednou se ve dvoře objevila hromada mužíků. Vedl je ponurý člověk v důstojnickém plášti bez epolet. Měl zlou tvář a oči plné nenávisti
a úpornosti.
Požádal, aby majitel dvorce vyšel k „lidu!”
Sergěj Boldyrev pozval přibylé vesničany do dvorce.
„Lid”, stoje před „pánem”, mlčel, pokašlával a pošťuchoval se lokty.
Konečně vystoupil neznámý člověk a pravil hrdě:
„Přišli jsme k vám v důležité věci, továryši buržuji.”
Boldyrev bystře se podíval na řečníka. Po chvíli tleskl v dlaně a zvolal:
„Nepoznal jsem vás ihned! Klim Gusěv? Dávno jsem vás neviděl. To vy
jste propil svou chatu a pole a potom jste opustil ves? Co nyní děláte?”
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Pan Boldyrev všecko nevypověděl. Věděl, že opilý mužík spáchal
v blízkém městečku nějaký zločin, byl odsouzen do vězení a vyloučen
z „obščizny”, to jest prvotní, věčné komuny selské.
„Jsem plnomocníkem rady dělnických a selských delegátů pro celý
obvod,” odvětil s pýchou, drze hledě na „buržuje”.
„S čím přicházíte ke mně?” otázal se Boldyrev.
Gusěv, vyhýbaje se jeho pohledu, zabručel:
„Přišli jsme k vám, továryši, abychom požádali, byste odevzdal mužíkům svou půdu, inventář a dvůr. Náleží to nyní všecko lidu!”
Na potvrzení těch slov výhružně pozdvihl pěst. Boldyrev svraštil obočí. Nelíbil se mu „právní” argument negramotného pijáka Gusěva.
„Pěst schovejte, člověče, nebo jinak k ničemu nedojdeme!” pravil
přísně. „Z novin vím, že se má v lednu sejiti konstituanta. Ta schválí nový
pozemkový zákon. Počkejme! Do té doby již nedaleko!”
Pohladil si sivou bradu, splývající mu na prsa a pohlédl na mužíky
klidně a přívětivě.
Gusěv náhle ohyzdně zaklel:
„Nebalamuť nás, buržuji, utiskovateli! Dosti již vytiskl jsi z nás slz, potu
a krve! Odevzdej všecko! Hleď, abychom ti neurvali hlavu a nezasvítili ti
do očí — cha-cha! — mužickou iluminací!”
„Hrozíš?” otázal se Boldyrev a obrátiv se k mužíkům, zvolal:
„Proč mlčíte, sousedé? Žil jsem s vámi v přátelství. Vy víte, že jsem
z vás netiskl ani slz, ani potu, ani krve! To jsou povídačky toho bezdomého tuláka, opilce, vězně! Mluvte! Chci věděti, žije-li spravedlnost ve vašich srdcích.”
Mužíci přešlapovali s nohu na nohu a pobručovali: „Nu —... opravdu. . . . že... jsme v dobrém žili...Útisku nikdy nebylo... Co říci?! Jen rozkaz
přišel, aby se půda a jmění pánům vzaly a... dělit... Přišli jsme, abychom se
po sousedsku, po dobrém doradili.. . . abychom měli váš souhlas na to...,
neboť i tak... vezmeme...“
„Vezmete?” vzkřikl Boldyrev. „A jakým to právem? Chcete býti zločinci? Co tomu řekne vláda, až ustálí se pořádek v zemi. Nepomyslili jste
na to?”
„Za tvého života, buržuji, nebude jiné vlády kromě nás — dělníků
a sedláků!” zasmál se Gusěv. „Odevzdej vše, jinak si vezmeme sami!”
Boldyreva, starého, vysloužilého plukovníka, hrdiny ze dvou válek,
nebylo snadno nastrašiti. Hrdě se vzpřímil, výrazně akcentuje každé slovo, odpověděl: „Nedám, nemaje v rukou psaného a právní vládou potvrzeného zákona! Ustanoví-li tak národní shromáždění, — odevzdám beze
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slova odporu. Nyní, chcete-li, můžete páchati násilí a zločin, ale těžce to
odpykáte! Vzpamatujte se, dokud čas! Jděte domů, přemýšlejte o tom,
a na čem se uradíte, ať mi starosta oznámí”. Pokynul rukou a odešel.
Mužíci opustili dvorec v ponurém mlčení.
„Spravedlivě mluvil ,pán‘..,” zabručel cestou jeden z vesničanů. „Možno počkat. . .”
„Čekejte..! Čekejte!” obořil se na ně Gusěv. „Dočkáte se nových policistů, vězení a ran... Buržujové v konstituantě obnoví starý pořádek a vy,
jako dobytek půjdete pod jejich jařmo... Brát! Brát, dokud čas!”„Nu, když
brát, tož brát...,” ozvaly se ještě nesmělé hlasy.
Za hodinu nato přiběhl do dvora starosta.
Mnul čapku, byl v rozpacích a bázlivě se shlížel. „Běda, pane, běda! Lid
zešílel... Poslední přišly časy! Mužíci se rozhodli sebrati vám půdu, dobytek, dům, stroje a vás i paní — vyhnati ze dvora. Přikázali mi, abych řekl,
abyste bez odkladu propustil příbuzné, kteří k vám přijeli, poněvadž, jak
praví Gusěv, — objídají mužíky... My to tak nechceme..., jen ten Gusěv...
Popíchl všecky jako ten pokušitel—ďábel... Běda!” Nahnul se k uchu páně
Boldyrevovu a šeptal: „Přestrojte se, pane, v selský oděv a počkejte... pošlu pro vás vůz... Můj syn, váš kmotřenec, odveze vás všecky do města...
Tam bude bezpečněji...“
Starý plukovník zbledl a dlouho se rozmýšlel. Konečně promluvil:
„Děkuji vám, starosto! Pošlete Ivana s vozem...” Starosta odešel a pan
Boldyrev šel do salonu, kde se shromáždila celá rodina.
Klidným hlasem, jenž se ani jednou nezachvěl, prohlásil, že se rozhodl vydati sedlákům dvůr a zůstati zde, aby ti nevzdělaní mužíci nezničili hospodářství.
„Budu jejich rádcem a pomocníkem!” zvolal. „Nemám práva svého
místa opouštěti. Má-li statek přejiti v ruce lidu, ať lid má z něho užitek,
čeho beze mne nedovede učiniti. Zůstanu! Co se vás týče, žádají mužíci, abyste odjeli... Bratr Valerián vezme svou rodinu a mou ženu. Usadíte
se u mého přítele Kostomarova. Ten sedí na malém statečku, pracuje jak
obyčejný sedlák, proto jemu půdu nevezmou. v těch časech je to nejbezpečnější místo.“
Žena Sergeje Boldyreva, šedivá stařenka, odporovala.
„Já zůstanu u tebe!” zvolala. „Neopustím tě! Na vojnu jsem jela za tebou jako sanitářka, proto také nyní nesluší se, abych tě zůstavila samotného... Dětí jsme neměli, žili jsme pro sebe, proto můžeme i umříti spolu.
Zůstanu a nenamáhej se odvrátiti mne od toho záměru. Konec! Rozhodnuto!”

228

Vzrušený Boldyrev neodporoval. Přistoupil k ženě a řekl prostě:
„Děkuji ti, Julie!”
Radil se s bratrem, prosil ho o uchování nějakých listin a několika
šperků, jež mohly by se časem zpeněžiti; žádal ho, aby pověděl starému
podivínu Kostomarovu, že možná brzy přijde k starému druhu na delší
pobyt.
„Obávám se,” pravil, „že mužíci upadnou v šílenství tak jako vaši dělníci! Až ztratím naději, — přijedu ke Kostomarovu a budu mu pomáhati.”
Po západu slunce inženýr s rodinou odejel.
Dvůr v Rozině se vyprázdnil.
V starobylém domě, jenž pamatoval slavný věk Alžbětin, zůstali jen
dva siví staří lidé.
Seděli v polotemném pokoji a tiše spolu rozmlouvali.
„Řekni, je-li jediný člověk v okolí, jemuž bychom byli ukřivdili?” tázala
se stařenka. „Zač tolik nenávisti proti nám.”
Vzdychla a hořce zaplakala.
Muž dlouho nepromluvil.
Přešel několikrát po pokoji a zamysliv se začal šeptati:
„Je to spletitá, velmi spletitá otázka! Odpovídáme ne za vlastní viny...
Za hříchy vlády, šlechty, úředníků, inteligence, za zločiny carů musíme
snášeti trest. Mužík považován byl za dobytek, jenž se dá říditi jen bičem,
Temného nechtěli vyvěsti z temnoty. Byla kopána stále větší propast
mezi mužíky, vládou a inteligencí... Nuže dočkali jsme se dne pomsty!
Divoký a zatemnělý mužík sám se vyrval z tmy... My proň nejsme jen
dobrými sousedy — Sergějem a Julií, jež zná již padesát let. Jsme „pány,”
učenými, blízkými lidmi dřívější vládě a proto — nepřáteli...”
Dlouho hovořili, smutně schýlivše k sobě ustarané, sivé hlavy.
Náhle s třeskem rozpadla se okenní tabule, do pokoje vpadl velký kámen a rozbitým oknem vedral se do pokoje proud mrazivého vzduchu.
Z nádvoří se ozvalo temné hučení.
Boldyrev vyhlédl oknem. Sražený dav mužíků, s Gusěvem v čele, vedoucí za sebou vesnické ženy, nesoucí pytle, táhl k schodům verandy.
„Otevřít! Otevřít!” ozývaly se hlasy.
Vyděšené služebnictvo uteklo. Boldyrev se pokřižoval a šel ke dveřím.
Vrazil do pokoje Gusěv a za ním křičíce a strkajíce se vedraly se ženy.
Ihned začaly házeti do pytlů předměty stojící na stolech, strhávati záclony, vyvraceti dveře skříní a kredencí.
„Berte všecko, neboť je to nyní vaše! Konec s buržuji, nyní každá věc
patří lidu!” vřeštěl Gusěv, mávaje holí.
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„Vzpamatujte se, lidé!” volal Boldyrev, ale dav s kletbami ho odstrčil
a hnal se dále.
Z nádvoří a z jiných dvorských budov zaléhal sem lomozný křik a řev
mužíků.
Ženy, podněcované Gusěvem, zuřily. Lámaly nábytek, rozbíjely zrcadla, ničily piano, strhujíce struny, vytahujíce klávesy, — strhovaly povlaky
s nábytku, draperie, koberce.
Konečně vyběhly, nesouce pytle s kořistí.
„Spálit tu starou boudu!” vzkřikl náhle Gusěv, zmítající se v davu.
Kdosi strčil hořící žerď pod okap dřevěné střechy, jiný polil stěnu petrolejem a podpálil. Plamenné jazyky začaly lízati zčernalá, suchá prkna
staré budovy, dým se prodíral skulinami mezi trámy a krytinou krovů.
v několika minutách stála budova v jednom plameni.
„Zataraste dveře!” zavřeštěl jakýsi ženský hlas. „Ať se upekou ve svém
brlohu nepřátelé lidu! Ty krysy žravé!”
Klidní, ba mírní mužíci, nábožní, libující si ve čtení tajemných nábožných knih, zaposlouchaní ne tak ve význam, jako spíše v samo znění vážných, slavnostních slov slovanské řeči obřadní, — ženy i dívky vesnické
přicházející téměř každodenně k dobré, hodné stařence, aby si jí posteskly, poplakaly nad svým osudem nevolnic, mučených, trýzněných opilými
muži a otci, aby se poradily o chorobách dětí, aby dostaly výpomoc, aby
byl jim napsán dopis nebo stížnost k úřadům; starci, kteří přicházeli před
každými svátky do dvora, aby si pohovořili o domácích záležitostech,
aby vyslechli vysvětlení nesrozumitelných, zavilých nařízení gubernátora, policie, berního úřadu, aby vyprosili krávu nebo koně pro zchudlého
souseda; — všickni ti v oné zimní noci zachváceni byli zuřivostí.
Dav křičel, vyl, hvízdal, divoce, blbě se smál.
Pohlížeje na rudé plachty plamenů, s hukotem metající jiskry a rudé
uhlíky, na sloupy bílého a černého dýmu, na záplavu, chvějící se na tmavém nebi, — naslouchaje praskotu prken a krovů, žalostného třesku pukajících skleněných tabulí oken, — cítě na sobě horký dech ohně, rychle
požírajícího staré sídlo Boldyrevových, — převaloval se dav neklidně
s místa na místo, klel a rouhal se.
Jakási baba o bezvědomých očích, v nichž se odrážely krvavé odlesky
požáru, zakasavši si bez příčiny dlouhou jupku nad kolena, s hrozným
jekotem řvala:
„Palte, palte, lidé boží! Spálíme-li dům, již nikdy se páni nevrátí!”
Jiná, chrlíc hnusná slova, ji křikem doprovázela:
„Matko přečistá, Kriste Pane, popřáli jste mi dožiti se radostného dne.”
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Hlas se jí zlomil v štiplavém dýmu, proto začala pliti a metati hnusné,
ohyzdné nadávky a vzteklé kletby, plné rouhání.
Jakýsi mužík, bezmyslně poskakující před verandou, náhle vykřikl:
„Pán a paní jsou u okna, lidé pravoslavní!”
Oheň zasahoval již k obydlené části domu.
Boldyrev, uchvátiv děsem omdlenou ženu, vlekl ji k východu. Dveře
byly zataraseny naházenými sem kusy dřeva. Starý plukovník nemohl
jich vyvrátiti, proto vyrazil okno v síni židlí a chtěl tak sobě i ženě zachránit život.
Mužíci pozorovali zmítající se šedivou hlavu Boldyrevovu před oknem i jak stařec zdvíhá stále klesající tělo ženino.
K oknu přiskočil jakýsi výrostek a mrštil po starci kamenem. Nato
ihned dav zavyl, zaskučel a příval kamení jako krupobití sesypal se na sivou hlavu a hruď, pokrytou dlouhou bílou bradu.
Boldyrev náhle zmizel. Patrně padl, udeřen byv kamenem.
V té chvíli s třeskem, skřípěním a s lomozem zřítil se strop, vyvalil vysoko až pod samé nebe sloupy jisker, hořících kusů dřev a uhlí.
„Hurrra—á—á!” nesly se nad davem radostné, vítězné výkřiky, jež
zněly dlouho, přehlušené lomozem řítících se trámů a stěn.
„Vyveďte koně!” prodral se hlukem a lomozem děsný výkřik.
Všichni pospíšili k hospodářským budovám, ale nedoběhli, neboť
stáj, krytá došky, špýchar i dřevěná kolna s lokomobilou, se stroji a hospodářským nářadím, zasypané žhavými oharky, ihned byla v jednom
plameni.
Rozlehl se tenký, žalostný kvik a bázlivé zaržání koní, syčení ohně,
skřípění a praskot hořícího dřeva...
„Mužická iluminace“, jedna z nesčetných, jimiž ozářena byla Rus, —
uhasla teprve o svítání.
Mužíci i ženy, mávajíce rukama a křičíce pobouřenými hlasy, vraceli
se do svých chat, ženouce dobytek zabraný z ohrady Boldyrevovy.
„Ach, Akime Semenoviči, to byla veselá noc!” křičel jednooký vesničan, klepaje starostovi na rámě.
„Čistá práce!” odvětil blýskaje očima. „Všecko do dna pohltily plameny. Nic nezůstalo, škoda strojů; byly nové a dobré.. .”
„Malá bída — krátký žal!“ zapištěla žena vedle stojící, schýlená pod
těžkým pytlem, nacpaným uloupenými ve dvoře věcmi... „Nyní platí naše
právo! Všecko má náležeti lidu... Tak nás poučoval továryš Gusěv!“
Vyciťuje náhlou a srdečnou vděčnost k Tvůrci, vysoký mužík s ožehnutou bradou zvolal nadšeně:
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„Velkou svíčku postavím před ikonou sv. Nikolaje Divotvorce za to,
že beze vší překážky dokončili jsme věc jednou pro vždy! Naše země —
nám celá náleží — ta naše živitelka!”
„Hleďte jen, aby se dědici Boldyrevových nevrátili,” ozval se varovný
hlas. „Oj, braši, na Sibiř nás za tu noc poženou! Kriste Pane, slituj se nad
námi, ochraň sluhy své!“
Mužíci začali se bázlivě ohlížeti, křižovati se a šeptati modlitby.
„Nebojte se, továryši! Nikdy se nevrátí... Pro klid a jistotu vrazíme
na spáleniště osikový kůl. To jest již jisto, — nikdy se sem již nevrátí žádný Boldyrev!
„Vrazíme tam kůl..! Proč bychom nevrazili?” bručeli mužíci.
Tak šli, hovoříce, hned se ponuře radujíce, hned pociťujíce strach, plížící se odevšad v šerém, nejistém světle zimního, mrazivého úsvitu...
V té době v Petrohradě tiskařské stroje se zlobným, zlým hukotem
a lomozem otiskovaly provolání Vladimíra Iljiče Lenina k mužíkům:
„Pravíme vám: nečekejte na žádný zákon, vezměte si půdu, zabranou
carskými sluhy, boháči a šlechtou! Smeťte se své cesty své nepřátele,
utiskovatele a vykořisťovatele! Náleží vám právo utištěného, strhujícího
okovy. Pospěšte si, neboť velkostatkáři čekají na posily, vedené carskými
generály! Ti nesou vám náhlé soudy, smrt, rány, vězení a nucené práce!
Pospěšte si a pomněte, že to, co zaberete, nikdo vám nikdy nevezme! Ať
žije sociální revoluce! Ať žije dělnicko-selská vláda! Ať žije diktatura proletariátu!”
Lenin napsal toto provolání před půlnocí, vrátiv se ze schůze rady lidových komisařů. Naslouchaje řečem továryšů ucítil, jak uchvacuje ho
smutek a strach.
Jda dlouhými chodbami Smolného institutu, uvažoval:
„Což opravdu jsem a budu diktátorem milionů sedláků a dělníků?
Mám-li dost síly vnutiti jim svou vůli? Chci to učiniti, neboť vůle moje
nikdy nebude řízena mým osobním prospěchem. Všecko, ba i život svůj
chci obětovati naší věci, — osvobození pracujících z pout námezdního
otroctví. Zatím se mi zdá, že dav ovládá mne, vnucuje mi, svoje příkazy
a já stěží vyprositi si mohu vykonání drobtů svých snah... Což byl bych
nevolníkem davu? Toho souboru cizích lidí, hrdlujících se dělníků a zatemnělých, nejhorších mužíků? Musil jsem, ustupuje jim, abych vyrval
jim právo na diktaturu aprovisační, ještě jednou povolati sedláky k ničení
nejlepších, nejkulturnějších hospodářství... Ostatně, proč se mám toho
obávati?! Diktatura přechází na mne, ale až ji pevně sevřu dlaní, zařídím
vše tak, jak chci...!”
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Ale po těch rozvahách nerozvál se smutek tvůrce nové revoluce...
V téže době v pokoji, střeženém ozbrojenými lotyšskými revolucionáři, vedenými Petersem i Lacisem, ležel na pohovce Felix Dzieržyňski.
Nespal, neboť již několikráte trpěl nespavostí.
O čem jen v té době nekonečně dlouhé řady dní a mučednických
nocí myslil bývalý katoržník, socialista, člověk setkaný z nervů, rozechvělých nenávistí a touhou po pomstě?!
Hořel nenávistí k celému světu. Snil o pomstě ke všemu, co žilo a co
bylo dílem rukou živoucích bytostí.
Toužil, aby viděl krev zavražděných a zmučených, hřbitovy, ruiny
a spáleniště, — nad tím smrtelné — ticho.
Nyní ležel s široko otevřenýma očima, co chvíle zakrývanýma třesoucími se a klesajícími víčky, červenými, napuchlými; rukama svíral křečovitě se křivící bledou, vyhublou tvář, syčel bolestí, křivě ústa v strašném
úsměvu utrpení a skřípaje zuby.
Pozdě v noci přinesli mu Leninův lístek.
Diktátor psal, že má k němu úplnou důvěru, proto že mu svěřuje
důležitou věc, jež může rozhodnouti o osudu revoluce. Předvídána jest
občanská válka pro zničení oposice a pro získání venkova. Bude zorganisována velká armáda a garda pretoriánů k obraně rady lidových
komisařů. Budou do ní zařazeni Lotyši, Finové a Číňané, uvedení svého
času carskou vládou na válečné práce. Ty lidi bude třeba sytě živiti. Hojně
potravin musí míti též vojíni bojující na vnitřních frontách. Nelze též bez
aprovisace ponechati města, neboť snadno v nich vybuchnou vzpoury.
Potraviny pro dělnictvo, vojáky a pro města musí dodati vesnice, ale ježto je zchudlá a vyčerpaná, — nebude chtít učiniti to dobrovolně. Rada
komisařů pověřuje továryše Dzieržyňského, aby vymyslil způsob, jak donutiti mužíky, aby sváželi potraviny do aprovisačních ústředen. Plán ten
má býti proveden Dzieržyňským samostatně, bez kontroly a v nejkratší
době.
Dzieržyňski přemýšlel o tom lístku Leninově, svíjeje a zmítaje se
na tvrdé pohovce
Konečně zpozorovav první matné záblesky svítání, usedl a tiskna hlavu chladnými dlaněmi zasyčel:
„Já z těch zatemnělých, ukrutných, pohanských ve svém křesťanském
sektářství, prostopášných, zbabělých a otrockých divochů vymačkám
všecko, byť měla z nich všecka krev vytéci. Vnukové jejich budou na mne
vzpomínati!”
Zatleskal.
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Na prahu vyrostla postava vojáka - Lotyše.
Bezbarvá tvář, chladné, téměř bílé oči, šeré vlasy, vymykající se zpod
štítku čepice; — celá postava silná, pružná, jako by ztrnula.
Dzieržyňski náhle se otázal:
„Továryši, zdali nenávidíte Rusy, ty hrdlující se dělníky, ty sedláky temné jako noc, ty inteligenty, kteří utiskovali všecky podmaněné národy:
Poláky, Lotyše, Finy, Tatary, Ukrajince, Židy... ?”
Voják hleděl přísně a badavě.
„Toť... vzteklí psi!” zabručel „Vzteklí psi!” opakoval Dzieržyňski. „Nelze
šetřiti vzteklých, netřeba míti s nimi smilování...”
Voják mlčel, upjatý, bdělý.
Dzieržyňski napsal na papír několik slov a řekl: „Pošlete, továryši,
tento list Malinovskému a řekněte Petersovi, aby přišel ke mně!”
Klesl na pohovku, znavený námahou i pohledem na živého člověka,
syčel bolestí a zatínal zuby, aby nezavyl, nezastenal.
Za dveřmi zahlomozily karabiny. Lotyši střídali stráž.....
V té době v Rozině dohořely poslední trámy a prkna.
Na rozdupaném, zčernalém sněhu zůstalo černé, ponuré spáleniště
a trčící kostry popraskaných komínů. Vystupovaly pásy dýmu a kotouče
par.
Ve vsi dělili se mužíci o dobytek, hádali se a odporně si láli. Konečně
skončili a rozešli se do chat, hledíce k nebi vděčným zrakem a šeptajíce
v zbožném zanícení: „Kriste Bože, Spasiteli náš! Buď požehnáno na věky
věků jméno Tvoje, že jsi potěšil nás bídné a ubohé a odměnu nám dal
za léta útisku a neštěstí! Hosana, hosana, Bohu našemu na výsostech...!”
Nad lesem s křikem a s chraptivým krákáním zvedl se, hlučně krouže
a zmítaje se v mrazivé mlze, mrak havranů a vran. Odletoval z noclehu,
aby se nasytil. Krákal dravě, zlostně.

234

V.
V Smolném Institutu, v sídle lidových komisařů, před samými vánocemi bylo pozorovati jakýsi neklid.
V chodbách netísnily se davy lidí, již sem přicházívali v důležitých
záležitostech, ale též bezúčelně, nebo aby blíže přihlédli, co se tu dělo,
aby setkali se tváří v tvář s komisaři, otřásajícími obrovským organismem
Rusi.
Nyní byly chodby skoro prázdné. Stály jen tu a tam stráže Finů a Lotyšů, ale za dobře zavřenými dveřmi kanceláří a síní ozývaly se hlasy
ukrytých vojáků a těžké řinčení karabin.
K poledni do poradní síně přešla v průvodu ozbrojených dělníků skupina lidí, jichž tu nikdy nevídáno. Šli mlčky, nejistým zrakem ohlížejíce se
na všecky strany.
Byli uvedeni do síně.
U stolu i na estrádě shromáždili se komisaři a asi deset členů výkonného a válečného revolučního komitétu.
„Vyslanci delegátů dělnických, vojenských a selských rad!“ hlásí dělník s rudou páskou na rameni a s puškou v ruce.
„Posloucháme vás, továryši!” pravil Lenin, pronikavě patře na příchozí.
V čelo deputace vystoupil hubený, nemladý člověk a promluvil třesoucím se hlasem:
„Jsme představiteli sociálních demokratů a revolucionářů; přicházíme z příkazu rady, jež dědičně drží vládní moc.”
Lenin se vesele usmál a odpověděl:
„Továryši, v té chvíli nacházíte se v sídle jediné ruské vlády, arci ne dědičné, nýbrž revoluční! Tato nepřesnost nemá však v této chvíli významu.
Prosíme o vysvětlení příčiny vašeho příchodu?!”
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Delegát odkašlal a pravil:
„Sociální revolucionáři táží se lidových komisařů, jakým právem usurpovali jejich návrh o předání půdy sedlákům?”
Lenin schýlil lysou hlavu nad stolem a smál se. Široká ramena vysoko
se mu zdvihala. Když pozdvihl hlavu, tu oči jeho byly plny veselých, chytrých záblesků.
„Ač projekt váš neodpovídá našim názorům o půdě, usurpovali jsme
jej, poněvadž sedláci právě si přáli takového práva. Proč pospíšili jsme
si s prohlášením vašeho projektu? Proto, že ve vašich rukách zůstal by
kusem papíru, — v našich však — přibral již živé tvary.”
„To jest demagogie!“ zvolala deputace.
„Je to dobré, nebo špatné?” naivním hlasem otázal se Lenin, výsměšně hledě na socialisty.
„Toť drzá usurpace!” křičeli deputanti.
„Každá usurpace zdá se těm, jimž něco bylo zpod nosu vzato, vždy
drzou. Usurpátoři hledí na to jiným okem,” mírně a shovívavě pravil Lenin. „Co dále?”
Vystoupil jiný továryš. Byl strašně bledý a rty se mu třásly. Stěží vynutil ze sebe slova:
„Ve jménu sociálně demokratické frakce rady protestuji proti hanebnému míru, jejž chtějí uzavřití lidoví komisaři! Národ ruský nikdy vám neodpustí této urážky!”
„Továryši, zdali si přejete, aby bylo pokračováno v boji na frontě?” se
soucitem v hlase otázal se Lenin.
„Ano! Národ nesnese té hanby!” vzkřikl delegát.
„Máte-li, továryši, armádu, o niž byste se opřeli při svém šlechetném
záměru?” doptával se diktátor.
„Bohužel — ne! Vy dovedli jste vojsko přivésti k úplnému rozkladu!”
„Promiňte, ale musím poukázati na novou a velmi vážnou nepřesnost!” zvolal Lenin. „V otázce rozkladu ponecháváme vám prvenství. Těžko jinak! Historie to dokazuje. — Stačí poukázati jen na vašeho „Napoleona” — Kierenského, Sokolova s jeho slavným rozkazem č. I i na řečníky z vašeho tábora, kteří navštívili frontu. Nám nezbylo než dodati tečku
nad „i”. Dodali jsme ji!“
Delegát pln rozpaků mlčel. Vida to Lenin pokračoval stejně přívětivým, odzbrojujícím hlasem.
„Vy upřímně upravili jste nám cestu, podjavše se dobrovolně té „černé práce”. Dobře víte, že válka je nyní nemožná. Znavený, vyčerpaný národ nedá nikomu branců. Armáda má války již dosti, touží po odpočinku.
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Zbývá jen — mír za každou cenu. Provádíme to a ani velkokníže Nikolaj
Nikolajevič, jsa na našem místě, nejednal, by jinak. Pokud se mne týče,
byl jsem vždy přesvědčen, že lépe zdržeti se úderu, než máchati pěstí
a... dostati v tvář, až se v očích zajiskří. Radím vám, továryši, abyste na to
ve dne i v noci pamatovali!”
Deputace vycítila v tom skrytou pohrůžku. To pobouřilo továryše.
Rozkřikli se:
„Nepřipustíme, aby usurpátoři mučili zemi a bránili svolání národního shromáždění. Jen ono může vydati zákon a vypracovati podmínky
míru. Budeme konstituanty brániti všemi silami! Pamatujte na to i vy!”
Lenin se lenivě protáhl. Klidně, bez hněvu a rozhorlení řekl:
„Rozstřílíme vás kulomety!“
Rozmluva byla skončena. Deputace rozhorlená a stísněná odešla.
Komisaři obstoupili svého vůdce a s neklidem hleděli v jeho černé,
pronikavé oči.
„Přerušení styků se všemi socialisty v tak nebezpečném okamžiku,
ve chvíli tak velice odpovědné.. zabručel Kameněv, nehledě na Lenina.
„Rukavice, hozená konstituantě, toť hrozivá věc,” dodal Trockij.
„Velmi hrozivá a nijak nepočítající s náladou venkova a armády,” dodal Trockij, snímaje brýle.
Nastalo těžké, mučivé mlčení.
Ozval se Sverdlov:
„Pohrůžka, podepřená činem, přestává býti pohrůžkou a stává se přesvědčivým faktem.”
Na to odpověděl Stalin, blýskaje bílými zuby a plamenem vášnivých
očí:
„Dnes ještě můžeme obsaditi Petrohrad svým vojskem! Stačí k tomu
pluk granátnický, pavlovský a kulometný! A bude ticho, jako by se mák
sel!” Lenin bedlivě naslouchal. Když továryši vyčerpali své obavy a důvody, pravil tvrdým hlasem:
„Strana, k níž, jak se zdá všickni náležíme, vyslovila požadavek diktatury proletariátu. Ustoupiti od toho nemůžeme, aniž bychom se nezpronevěřili straně. Velice se divím, že musím vám v této chvíli vykládati
hlavní zásady diktatury a strany, továryši! Opravdu v takovém okamžiku
je to hroznější než útok na slavné národní shromáždění, které vás hypnotisuje!”
Opřev se lokty o stůl, mluvil bez pobouření a bez patosu, jako by hovořil v kroužku přátel:
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„Diktatura jest moc, neznající nijakého právního omezení. Moc státu jest symbolem násilí. z toho logický důsledek: diktatura proletariátu
vykonává funkce státu, jenž jest jediným zřídlem a tvůrcem práva. Právo
to má býti takové, aby se stalo strojem k zdrcení nepřátelských odvětví
sociálních a nepřátelských ideologií. Jenom zrádci nebo hlupci mohou
žádati snášelivosti k nepřátelům diktatury a vlády, representující zájmy
a ideje jediné jen třídy! Takové jsou zásady! Opuštění jich jest — zradou,
šílenstvím nebo zločinem! Politika strany bude v příhodné chvíli podepřena bodáky a strojními puškami!”
Prohlášení Leninovo, plné síly a odvahy, působilo mocným dojmem.
I kolísající členové rady i komitétu zamyslili se, nebylo-li by lépe nepřipustiti svolání konstituanty, než míti v ní těžké půtky s pochybnými
výsledky.
Mimovolně však přicházela na paměť slova diktátorova: „Lépe zdržeti
se úderu, než máchnouti pěstí a... dostati v tvář, až se v očích zajiskří!”
Lenin asi postřehl pochybnosti továryšů, neboť s veselým, bezstarostným smíchem zvolal:
„Máme-li bíti, tož tak, aby se nebe zdálo nepatrným hadříkem! O těch
věcech si ještě nejednou pohovoříme, neboť jsou to zásadní věci!”
Továryši začali se rozcházeti, Lenin, sebrav pod paži ležící před ním
papíry, šel do svého lokálu.
Na chodbě potkala ho Naděja Konstantinovna. „Stalo se něco nového?” otázal se Lenin, hledě na ženu.
„Čekají na tebe zástupci židovských obcí. Sedí tam již dvě hodiny.
Řekla jsem jim, aby přišli zítra; odpověděli, že zítra musí odjeti,” vysvětlovala Krupskaja.
„Židé?” otázal se. „Ale co ti chtějí ode mne? Tolik jejich souvěrců pracuje v naší radě a oni právě jdou ke mně! Snad mne považují za žida?”
„Ne!” zasmála se. „Přece vědí, že jsi Uljanov a k tomu — šlechtic!”
„Bývalý šlechtic!” opravil ji živě.
„Bývalý,”... opakovala, berouc ho za ruku. „Rozhodně o tom vědí.”
Lenin otevřel dveře a užaslý se zastavil.
Podél zdí v ztrnulých pósách, v slavnostním mlčení usadili se židé.
Nebyli to revoluční židé z „Bundu”, jež Lenin odedávna znal.
Atlasové a sametové kožichy, široké liščí čepice s náušníky a s visícími stuhami, dlouhé, sivé brady, šedivé tváře, stříbrné pejzy spadající se
skrání na ramena, uslzené oči mezi zrudlými, napuchlými víčky, svraštělé
dlaně, v ztrnulé nehybnosti složené na kolenou.
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Lenin, prohlédnuv si každého hosta velmi pozorně, s tázavým výrazem tváře stál před nimi.
Jeden ze starců povstal a pravil rusky: „Pozdravujeme tebe, vůdce
utištěných! Sbor israelitských rabínů a cadyků, vyslaných duchovní radou, přišel k tobě se srdečnou prosbou.”
Úžas Leninův rostl každým okamžikem. „Poslouchám vás,” pravil, posadiv se k psacímu stolu.
„Přišli jsme snažně prosit, abys propustil od sebe naše souvěrce, vyvolené lidovými komisaři!”
„Zbláznili jste se!?“ vzkřikl Lenin. „Trockij, Zinověv, Kamieněv, Radek,
to ti nejlepší, nejenergičtější továryši, to ti, kteří tvoří základy života nového lidstva! Dějiny budou mluviti o nich, zapisujíce jejich jména vedle
Marxe a Lassala!“
„Vůdce!” odvětil rabín-tlumočník, vysvětlující cadykům hebrejsky slova Leninova. „Vůdce! Ty víš, že životní podmínky židů v Rusku učinily je
revolucionáři; naše obec vychovala nás na organisované socialisty; pronásledování přinutila nás, abychom své syny ozbrojili vzděláním a abychom jim dodali síly k boji. Od ponurých dob zajetí egyptského a babylonského jsme internacionalisty, ale zároveň i nacionalisty. Můžeme žíti
a pracovati všude, ale nikdy nevycházíme z obce. Ona—úl, my—roj včel!
Chápeme, že jen židé v Rusku mohli dodati organisátory a vůdce revoluce. Schvalovali jsme a žehnali jim do chvíle svržení vlády krutých Romanovců a dovedení národa do dne konstituanty. v tom okamžení měla se
úloha židů končití, měli se zase státi prostými občany ruské republiky.”
„Opět konstituanta?” vyklouzla Leninovi otázka. „Jaký to proklatý den,
kdy všickni mají té věci plné hlavy!”
„Konstituanta — toť nejvyšší výraz hnutí duše, srdce i moudrosti národa!” zašeptal rabín, pozdvihnuv prst. „Nevěříte tisíci vyvolených,
tož shromážděte na širé pláni dva miliony ruských občanů a dotažte se
po jejich vůli! Běda vám, bude-li chtíti třicet lidí vládnouti miliony! U semitských národů známo jest přísloví: „Umíš-li třeba nejnádherněji jezditi
na koni, neopovažuj se vsednouti na pysk svého oře!”
Lenin mlčel, cele změněn v sluch.
Rabín pokračoval:
„Duchovní rada má přesné zprávy, že komisaři, mezi nimiž jest mnoho našich souvěrců, připravují útok na konstituantu a někteří z nich, jako
Volodarskij, to jest Mozes Goldstein, Guzman a Mozes Radomyšlskij,
ukrývající se pod přibraným jménem Urickij, — stali se katy, vraždí bez
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soudu nejukrutnějším způsobem nepřátele zatím neuznané rady lidových komisařů. My k tomu nemůžeme přivoliti!”
„A což vám to škodí, že židé hubí ty, kteří pořádali pogromy, nebo
ty, kteří po čase mohli by je opakovati?” otázal se Lenin, pokrčiv rameny.
Rabín hebrejsky vysvětloval jeho slova. Cadykové kývali hlavami
a hleděli okrouhlýma, ptačíma očima. Nejstarší z nich tichým, sotva slyšitelným hlasem promluvil.
Rabín uctivě se uklonil a opakoval jeho slova rusky: „Moudrý, starý cadyk řekl: „Běda nám, běda! Nerozumné činy a nepravosti našich souvěrců
způsobí pohromu, o jaké nečteme ani v kronikách židovského národa.”
„Dorozuměli-li jste se již s Trockým a s jinými?” otázal se Lenin.
„V té chvíli naši lidé oznamují jim naši žádost,” odpověděl rabín.
„Nuže, což?” pravil Lenin. „Svolí-li a odejdou, stane se zadost vašim...
žádostem.“ Rabín skloniv hlavu a zašeptal:
„Oni jsou odštěpenci vyvoleného národa, odvrhli naši víru a neuznávají našeho zákona; oni nesvolí! Prosíme tě, abys je ráčil odpuditi od sebe.
Tvoje věc—ruská, ať ji konají Rusové, jak jim svědomí káže!”
Lenin vzchopil se z křesla a zvolal hněvivě: „Jakým právem vměšujete
se v záležitosti rady lidových komisařů?!”
Uklidniv se, pohlédl na divné hosty.
Seděli nehybně, ztrnule, dívali se okrouhlýma očima, uslzenýma, sedícíma mezi kruhy zrudlých víček.
Po dlouhém mlčení pronesl starý cadyk několik slov.
Rabín ihned je přeložil, dívaje se na Lenina: „Moudrý cadyk řekl: „Nebude-li vyhověno naší žádosti, mrak rozprostře se nad vámi a s něho
spadne bud životodárný déšť, nebo — ničící blesk.”
„Milí moji starci!“ odpověděl jízlivě Lenin. „Můžete ,prositi‘, dokazovati, toužiti, ale žádati, hroziti, to vari ode všeho! To jest výsadou proletariátu! Slyšíte? Nyní můžete odejíti! Naše rozmluva je skončena…“
Obrátil se k nim zády a mlčel. Všecko v něm kypělo. Ruka již se vztahovala k elektrickému zvonku.
„Rozkázat Chalajnenovi, aby vyprovodil ty ‚kněze‘ neexistujícího Jehovy, postavil je ke zdi a pustil do nich několik nábojů z Koltu.”
Ale neodvážil se toho. Ne proto, že by se jich osobně bál. Odvážil se
již jiných činů, nejen takových, ale prostě nechtěl. Kdo by mohl v straně
nahraditi židy?
Aristokracie a buržujové — přirození nepřátelé proletariátu? Nikdy!
— Sedláci? Ti do jisté doby jsou spojenci, ale mohou se státi nejstrašnějšími protivníky! — Ne!
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Temný, povídavý ruský dělník? — Ten jest dobrý jen na potravu děl,
na rozbíjení hlav bezbranným buržujům a inteligentům, na ničení ovoce
civilisace.
Rusové, — nestálí, nevypočitatelní, nedůslední, kolísaví, zmítající se
mezi askesí a anarchií, — ti nemohou nahraditi židy, napojené nenávistí
a spojené vědomě nebo dědičně pudem „roje”.
Takové bylo nezlomné přesvědčení Leninovo.
Nestiskl proto knoflík elektrického vedení a trpělivě čekal, až se za posledním israelitským knězem s tichým šelestem zavřely dveře.
Prošel se po pokoji, svíraje studené prsty.
Dlouho uvažoval o slovech cadyků a umínil si, že se o své rozmluvě
s nimi nezmíní továryšům židům.
„Jsou podezíraví a bdělí.. .” rozvažoval Lenin. „Mohli by si pomysliti,
že v hloubi mé duše skrývají se zárodky antisemitismu.”
Dlouho nemohl se uklidniti.
Zdálo se mu, že ještě slyší měkký šelest atlasových šub a tichý sykot
dechu sivých starců. Odevšad hleděly naň tázavě a ostře okrouhlé, ptačí
oči v rudých kruzích znavených víček, bělaly se sivé brady a stříbrné závity pejsů, spadajících na ramena. Šuměly sotva slyšitelné ozvěny klidné,
ve svou sílu a význam důvěřující pohrůžky:
„S mraku spadne bud životodárný déšť, nebo ničící blesk. . .”
„Odkud má spadnouti? Kdy? Na koho?” tázal se Lenin sám sebe.
Za dveřmi na chodbě zarachotila o zem karabina stráže.
Lenin se tiše smál.
„Zkuste to!” zašeptal a mocně zaťal pěsti.
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VI.
V Kyjevě v domě rabinátu konala se tajná schůze představitelů israelitských. Budova synagogy a přiléhající k ní budovy byly pilně střeženy
mladými židy, skrývajícími se na rozích ulic a v blízké zahradě.
V poradní síni kolem okrouhlého stolu seděli rabíni a cadykové v obřadních hávech, vážní, zamyšlení a ustrašení. v hlubokém mlčení stáli
delegáti obcí, stísnění, ztrnulýma, žhoucíma očima hledíce na stařešiny.
Povstal sivý cadyk, podpíraný pod lokty, a pravil:
„Isaiáš prorok pravil: Běda národu hříšnému, lidu obtíženému nepravostmi, semeni zlému, synům zlostným: opustili Pána, rouhali se svátému israelskému, obrátili se zpět.”
Usedl, šedivou hlavou třásl a těžko oddychoval.
Povstal mladý rabín, jenž sem přijel, a obrátiv se k shromážděným,
pravil:
„Soudcové a věrní zákonu Mojžíšovu! Nařídili jste mi, abych zbadal,
promyslil důležitou věc. Učinil jsem to. Pronáším obžalobu na hlavy zlých
synů Israele, skrývajících se pod cizími jmény. Zjistil jsem, že páší nepravosti a v krvi chodí. Zločin to před Pánem, neboť byla jimi prolita israelská krev. Zločin to před lidem našim! Rusové i jiní národové, vidouce
židy mezi nemilosrdnými vrahy, začínají hořeti nenávistí proti nám. Poteče krev vyvoleného národa, zhynou vinní s nevinnými, muži, ženy i děti!
s napomínáním obrátili jsme se k synům zlým, trvajícím v nepravostech,
ale oni zády se obrátili k Pánu. Nenachýlili uší svých k prosbám a radám
kněží Jeho. Srdce jejich zůstala chladná k proroctví Isaiášovu, hlásajícímu: „Země vaše obrána, města vaše spálena, kraj váš před vámi cizinci
požírají i zpustne jako po vpádu nepřátel!” Obviňuji proto nepravé velkou obžalobou podle Mišny a Tosefty, souhlasně s textem Makkot, neboť
„zničí zlostníky spolu s hříšníky a ktéři opustili Pána, budou zahubeni.”
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Obviňuji a žádám pro ně smrti, neboť právo dal nám Mojžíš: „Kdo udeří
člověka a ten zemře, smrtí má býti potrestán!”
Opět pozdvihli rabíni starého cadyka, jenž rukou potřásl a vážným
hlasem pravil:
„Opakuji po Ezechielovi slova Jehovy: „Proto i já jednati budu v hněvu: nepovolí oko moje, aniž se smiluje, a když volati budou k uším mým
hlasem velikým, nevyslyším jich!”
„Amen!” zvolali rabíni i cadykové sklonivše hlavy. „Amen!” povzdychl
dav.
Sluha synagogy postavil na stůl urnu. Všickni přítomní stísnili se kolem. Žalující rabín četl jména a třesoucí se, starý cadyk vybíral z urny lístky.
V síni nastalo ticho.
Rabín vyvolával:
„Salomon Šur!”
Cadyk odpovídal:
„Bílý lístek.”
„Mojžíš Rosenbuch!
„Bílá!”
Trvalo to dlouho. Vyvoláváno jméno po jménu a potom se ozval slabý hlas starcův:
„Bílá.. .”
Konečně rabín četl:
„Dora Frumkinová...
Cadyk pozdvihl nad hlavu lístek a pravil slavnostně: „Černá!”
Téměř do půlnoci trvalo hlasování. Černé lístky vykonavatelů rozsudku smrti padly na Doru Frumkinovou, Kannegissera, Fanu Kaplanovou,
Jankela Kulmana, Mojžíše Estera a na pět jiných členů židovských obcí,
jež dodaly synhedrionu jména dobrovolníků, ochotných zahubiti zločince, svolávající na celý národ israelský nenávist a pomstu křesťanského
světa.
Síň se povlovně vyprazdňovala. Jen cadykové, kývající hlavami dlouho tu zůstali, šeptali cosi k sobě a vzdychali.
Té noci v tajnosti pronesen byl rozsudek.
Nikdo o něm nevěděl, neboť obec, jako včelí roj, uměla jednati společně, mlčeti a ukrývati svoje záměry.
Zároveň též na jiném místě určena byla smrt nenáviděných lidových
komisařů, stále krutěji řádících.
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Lenin ani na chvíli nepřerušil své práce. Napínal všecky síly i schopnosti, aby zničil to, co mu překáželo v budování nového života.
Se svými záměry svěřoval se jen Naději Konstantinovně a vlastně jen
sobě samému.
Naděja seděla mlčky, nehybně. Cítila se nutným předmětem ve chvíli,
když se Lenin svěřoval.
„Socialismus.., socialismus... toť fantom!” pravil. „Pro něj nestačí rozvoj
kapitalistického průmyslu a zproletarisování společnosti. Ne! Pro socialismus třeba jest ještě něčeho, co se má zroditi tu i tu!”
Při těch slovech udeřil se v čelo a v prsa.
„Neběží mi o socialismus..! Jest nemožný, neboť lidstvo nemá pocitu
a potřeby obětavosti...”
Zpozorovav, že žena pozdvihla k němu oči s němou otázkou, pravil:
„Ano! Ano! Jsem jen lavinou, probíjející násilně cestu pro socialismus
v budoucnosti! Nyní chci zničiti překážky: soukromé vlastnictví, individualitu, církev, rodinu. To jsou proklaté tvrze, zadržující pokrok! Na kapitalisty a buržuje nemyslím. Za měsíc, za dva — nic z nich nebude. Nebyli
ani sorganisováni, ani neměli odvahy nám čeliti. Jdou jako berani pod
nůž! Chacha! Potíž bude s mužíky, neboť jsou nejmocnějšími drobnými
buržuji. Zuby, nehty drží se půdy...”
„Máš nějaký plán?” ozvala se nesmělým hlasem Krupskaja. Lenin vybuchl veselým smíchem a odpověděl:
„Již vrazil jsem jim klín do hlavy, prohlásiv dekret o provedení vyvlastnění půdy spontánně sedláky samými, bez účasti kterékoliv vlády!
Již tam pořádají pěkné iluminace naši přítulní, zbožní sedláčkové, podřezávají hrdla a pekou své „pány” v hořících dvorech! Nyní podařilo se mi
rozbiti stranu sociálních revolucionářů, přivábil jsem k své straně levé
jejich křídlo. Přivábil jsem je službou v „čece”, kde mohou vypustiti krve,
kolik jim libo, z velkostatkářů! O to oni se postarají! Nyní vtloukáme v selské lebky přesvědčení, že konstituanta, jako děravá, obnošená podešev,
nikomu již není potřebná, neboť mužík zmocnil se již půdy pro věčné
časy.”
„Opět příliš mnoho píšeš.., v noci..,” zašeptala Naděja Konstantinovna,
neklidně patříc na žlutou tvář mužovu.
„Co chceš, má drahá? Naše diktatura stala se diktaturou žurnalistů!”
zasmál se Lenin. „My teprve dokazujeme moc tištěného slova, jež arci
ihned podpíráme činem!”
Ozval se zvonek telefonu, Lenin vzal s aparátu sluchátko. Po chvíli veselým, radostným hlasem k někomu pravil:
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„Velmi se těším. Prosím, přijďte...! Čekám.”
Obrátiv se k ženě, řekl:
„Za čtvrt hodiny budu míti návštěvu...
Krupskaja, po ničem se netázajíc, odešla.
Za několik minut po tom, objevil se Leninův sekretář a hlásil:
„Helena Alexandrovna Remizovová...”
„Prosím!” živě pravil Lenin a popošel ke dveřím.
Do pokoje vstoupila Helena. Měla bledou, rozrušenou tvář, ústa se jí
chvěla, v očích mihotaly se jí jiskry hněvu.
„Přicházím k vám se stížností!” zvolala bez uvítání.
„Co se stalo?” otázal se Lenin, ironicky se usmívaje.
„Byla jsem se svými chovanci v cerkvi. Ach! Toť přímo strašné! Ani se
mi nechce věřiti tomu! Náhle vrazí do cerkve vojáci „čeky” a počínají vyháněti modlící se, hledající tu uklidnění a útěchu.
Prosím, jen pomyslete, že nyní je Boží Narození! Vojáci bijí lidi, strašně
se rouhají, strhují se stěn obrazy, vylamují dveře vedoucí k oltáři, vlekou
po stupních oltáře biskupa, trýzní ho a potom střílejí do obrazů a do křížů... To je strašné! To může vyvolati vzbouření lidu, domácí válku!”
„A zdali se lid protivil, vyhrožoval, začínal vzpouru?” otázal se Lenin,
klidně patře na Helenu.
„Ne! v poplachu utíkal, tlače se a v tlačenici bije se vzájemně pěstmi,”
odvětila, třesouc se při vzpomínce na to.
„Nu vidíte, že vše jde jak nejlépe,” podotkl se smíchem.
„Ale byly spáchány strašné věci, — rouhavé, svatokrádežné!” vybuchla Helena. „A všecko dělo se pod pláštíkem rozkazu Leninova!”
„Ale proč mluvíte ve jménu Boha?” pokrčil lhostejně rameny. „Což se
Bůh velmi hněval? Zdali hřímal? Ztrestal-li vojáky „čeky”? Mlčíte? To značí, že se nehněval a netrestal? Výborně! Proč jste tak pobouřena, Heleno
Alexandrovno?”
Nepromluvila, s úděsem naň hledíc.
Vzal ji za ruku a řekl :
„Drahá Heleno! Uklidněte se! Nestalo se to bez mého vědomí... Já
jsem tím vinen a beru na svou zodpovědnost rouhačství, svatokrádež
a všecky důsledky božího hněvu. Všecko! Všecko!”
Bystře na ni pohlédl a dodal:
„Víte, musím zbořiti církev a vypleniti zbožnost. Jsou to okovy, těžké
okovy ducha! Pravoslavná církev není bojující jako katolicismus, nedovedla se vysvoboditi ze zločinných rukou vlády. Stala se jejím nástrojem,
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jejím duchovým žandarmem! Učí trpnosti, rabské pokoře, němému poslušenství!”
Přešel po pokoji a mluvil potom pronikavým hlasem: „Jak bych mohl
s lidem omámeným náboženskou hypnosou prosekati temným, odvěkým lesem širokou cestu štěstí a pravé, hrdé volnosti člověka? Jak?!”
„To je strašné!” zašeptala.
„Možné, ale zdali pochopitelné?” otázal se schýliv se k ní.
Mlčela, nemohouc se vzpamatovati ze vzrušení a setřásti vzpomínky
věcí, jež viděla, pronikajících děsem a nad pomyšlení nemožných.
Lenin schýlil se k ní ještě níže a suchou, vřelou dlaní dotkl se opět její
ruky.
„Heleno...! Heleno...! Věřte mi, neboť já nikdy nemluvím krásně znějících frásí. Věřte mi! Pro Boha, existuje-li nějaká vyšší moc ve vesmíru,
v onom tajemném nebi, ostatně velmi zašpiněném Koperníkem a Galileem, — ale též pro věřící v božství bude stokrát lépe, přetrvají-li dobu
nových otřesů a pronásledování!
„Nerozumím!” zašeptala.
„Trpně, ze zvyku věřící, bezmyšlenkovitě věřící stanou se bojovníky
svého Boha, budou Ho brániti a velebiti v mysli i v srdci. Objeví se nikoliv
pobožnost, jako výchovný systém, ale víra apoštolů a mučedníků, ta víra,
která hory ze základů zdvihá a přenáší a divy činí! Ta nová, osvobozená,
krví a mukami oživená víra zrodí city opravdu křesťanské, z nich pak nejpřednější, — obětavost — počátek a konec mých snah — socialismus
na zemi. Rozuměla jste, Heleno?”
„Ano...!” zastenala téměř zoufale.
Více již o tom nemluvili.
Hovořili o jiných věcech.
Rozloučili se, mocně si stisknuvše dlaně.
Ze safírových očí Heleniných splývala mírná záře. Rozuměla Vladimíru Uljanovu, odpouštěla mu jeho bezohlednost, přísnost fanatika a askety, tvrdé jako skála přesvědčení... s takovými lidmi nikdy se nesetkala.
Imponoval jí, naplňoval ji nadšením i hrůzou.
Smutně si pomyslila, že kdyby žil syn její, dala by ho tomu mocnému
člověku, aby mu věrně sloužil ve jménu štěstí národa i celého lidstva...
Těžké časy prožíval Lenin, ač veselost a bujná hovornost ho neopouštěly.
Protivníci jeho, tušíce, že kuje něco proti nim a proti konstituantě, zasypávali diktátora těžkými žalobami a pomluvami.
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Zvláště ochotně používalo se výsledků vyšetřování, konaného ještě
za Kierenského. Menševici, mající v ruce soudní dokumenty, dokazovali,
že Lenin i jeho pomocníci byli placenými agenty Němců. Opírali svoje
tvrzení o to, že rada lidových komisařů dostala z Němec peníze prostřednictvím jakési Sumensonové, bydlící ve Švédsku, ve Štokholmu.
Obvinění bylo těžké a působilo silně v širokých masách obyvatelstva.
I komunisté byli v rozpacích a pochybovačně vrtěli hlavami, tázajíce se
sami sebe:
„Lenin nic na to neodpovídá...? To — divné..! “
Diktátor, dověděv se o účincích agitace protivníků, zamnul si ruce
a vesele se zasmál.
„Dobře!” zvolal a pokynul stenografistce. „Prosím, zapište krátké moje
prohlášení a zítra ať jest uveřejněno v novinách!”
Prošel se po pokoji a diktoval:
„Peníze skutečně byly nám poslány továryškou Sumensonovou.
O jejich původu důkladně vědí Karel Liebknecht, Klára Zetkinová, Rosa
Luxemburgová, Franz Patten i jiní zahraniční internacionalisté. Žádáme
o přesné důkazy, že zmíněná suma, — nedostatečná však k prodání Ruska Wilhelmovi II., — pochází z pokladny hlavního štábu německého, jak
tvrdí protivníci, jimž brzy odpovíme jinými argumenty!”
Zasmál se a ještě jednou opakoval:
„Do zítřejších novin, největším tiskem!”
Po odchodu stenografistky dorozumíval se s Dzieržyňským a Petersem.
V noci ozval se netrpělivý signál telefonu.
Mluvil Dzieržyňski:
„Všecko jsme zařídili. Lotyši lapili tři žurnalisty, mající materiál vyšetřování, před čtvrthodinou byli popraveni.. .”
„Děkuji!” odpověděl Lenin. „A mějte tu štěkající smečku v pilné patrnosti!”
„Víme o každém jejich záměru!” zněla odpověď. „Zítra má býti zkušební manifestace k poctě národního shromáždění, určeného na den 6.
ledna.”
Lenin zachmuřil čelo a pravil:
„Již jsem řekl, jak máte jednati.”
„Jsme připraveni!” dozněl zlý, syčící hlas Dzieržyňského.
Lenin zavěsil sluchátko.
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Za několik hodin potom, ač byl silný mráz, stál u otevřeného okna
a naslouchal. Mrazivý zimní vzduch ku podivu jasně donášel ohlasy karabinových salv a zlobné, udýchané řehtání kulometů.
Na dvůr plným tryskem vjel motocykl. Vyskočil z něho finský voják
a zmizel v síni paláce.
Po chvíli vstoupil do diktátorovy pracovny.
„Manifestace rozehnána. Asi pět set demonstrantů padlo. Prapory
a plakáty strženy a zničeny. Obyvatelstvo města klidné. Naše hlídky s kulomety bdí na všech křižovatkách ulic, továryši!” hlásil trhaným hlasem.
„Dobře! Můžete odejíti!” pravil Lenin.
Blýskl černýma očima a zašeptal:
„Již máte dva důkazy, páni menševici a lidovci! Neobávejte se otálení,
— přijdou jiné ještě...”
O jednom důkaze přemýšlel celou minulou noc.
Poslal vojáka pro továryše Kamieněva, Trockého, Zinověva, Stalina,
Antonova, Urického, Muralova, Piatakova a Dybienku.
„Jaké jsou zprávy z fronty?” otázal se, když všickni vyzvaní sešli se
v Leninově pracovně.
„Velmi špatné!” odvětil mrzutě Trockij. „Oznamuje se nám, že Němci
chystají se k nové ofensivě, aby dobyli Petrohradu. Potom — konec revoluce! v kruzích protirevolučních čekají na Němce jako na spásu duše!”
Lenin se zasmál a zabručel:
„To již je pravá zrada! A na nás by psí hlavu strčili, že chceme mír!”
„Obyvatelstvo Petrohradu a Moskvy vyhlíží Němce, kteří mají obnoviti dřívější pořádek, uvésti na trůn dynastii a s námi udělati konec!” zvolal
Zinověv, chytaje se za hustě kučeravou hlavu.
Lenin lhostejně pokrčil rameny.
„Továryš, president, béře na lehkou váhu situaci!” poznamenal jízlivě
Urickij. „Tu třeba něco vymysliti, ustanoviti se na něčem radikálním! Nelze
si hráti hubením jiných socialistů rukama polského šlechtice Dzieržyňského, když nepřítel stojí před branami! Německý imperalismus je silný
a nebude žertovati, až vkročí do Petrohradu, vítaný nadšeně obyvatelstvem.”
„Ano! Továryš Urickij má pravdu!” podporoval ho Kamieněv, významně hledě na Trockého.
Lenin pozorně naslouchal a před jeho pronikavýma očima neskryly
se nejmenší záchvěvy dojmů a nevyslovených myšlenek továryšů.
„Vyciťuji, že továryš Urickij jest nespokojen mou důvěrou k Dzieržyňskému? Nechci, aby bylo mezi námi nedorozumění. Dzieržyňskému svě-
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řil jsem choulostivou záležitost, aby nevydával vás — israelitů, v nebezpečí... Mám zprávy, že židovská obec vás varovala.. ? Není-li tak?”
Chvíli mlčeli, potom přikývli.
„Nuže, s tím tedy konec! Snad jste nyní rozuměli? Dzieržyňskému důvěřuji, neboť připomíná mi stroj, nabitý nenávistí.”
„Toť šílenec, maniak!” zvolal Zinověv s hysterickým patosem. „Víte-li,
továryši, že špehuje i nás?”
Lenin se mírně usmál, což přinutilo továryše k zvláštní opatrnosti.
Znali ten úsměv. Vzbuzoval obavu, že v chvíli dopadne těžká, neodvratná, neočekávaná a rychlá rána.
Ale Lenin se vesele zasmál a řekl:
„Ten šílený Polák mne nedávno prosil, abych určil dozor i nad ním samým. Takový to fanatik! Nikomu, ba ani sobě nevěří!”
„Před týdnem přivábil k sobě Malinovského a kázal ho zabiti!” zvolal
Urickij, dupaje nohama.„Zabil ho, neboť od té doby nikdo továryše Malinovského již neviděl!”
Lenin přimhouřil oči a pravil tiše:
„Trochu se ukvapil... Jen trochu... Dosud ten agent carské policie více
nám prospěl než uškodil... Nu, ale i tak dříve či později musil zhynouti...
Brzy byl by nám již nepotřebný.”
Mávl nedbale rukou a pravil:
„Továryši! Po ty tři dny, jež nám zbývají do nového roku, musíte troubiti v tisku na všecky trouby jerišské, že proletariát musí se chopiti zbraně a odraziti germánské imperialisty od rudého našeho města. Obraťte
k tomu všecku svou energii a všecky své schopnosti! Pusťte v pohyb celý
agitační aparát!”
„Armáda nechce nastaviti znova svých hlav,” podotkl Antonov ponuře.
„Ano!” zabručel Muralov. „Vojsko dobře ví, že nebylo by ani válečného
materiálu, ani potravin, Do domácí války půjde, — ale bíti se se zevním
nepřítelem, — na to nepřistoupí!”
„Pošleme tedy ozbrojené dělnictvo, revoluční proletariát!” zvolal Lenin. „Francouzská revoluce dokázala, co může vykonati i neozbrojený lid.”
Trockij se jízlivě usmál.
„Francouzská, — ne ruská,” zasyčel.
Lenin náhle se tak upřímně rozesmál, až mu slzy vstoupily do očí.
„Ničeho nechápete!” pravil, stále se směje. „Předvídám přece, že plivnou-li Němci ze svých kulometů, — rozpráší se naše revoluční družiny
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jako hejno myší! Ale vystoupení naše bude míti výsledky velké důležitosti. Slyšte!”
Přecházeje od jednoho ke druhému, chytaje za ruce továryše a klepaje jim na ramena, se smíchem vysvětloval:
„Revoluční armáda vystoupila... Ozdobme to pompésně „urbi et orbi”,
hohó! Dovedeme krásně opentliti ten fakt! Co z toho vzejde? Umlknou
naši pomlouvači, — socialisté z dohořívající rady po Kierenském; zamyslí
se protirevolucionáři, snící o stvoření nové dobrovolnické armády; přetáhneme na svou stranu důstojníky, jichž potom již nepustíme; Francouzi a Angličané pozdvihnou hlavy a zajisté s novou silou udeří na západě;
Němci budou nuceni vzíti od naší fronty několik divisí a budou povolnější k uzavření míru s námi; naše vystoupení proti Němcům jednou pro
vždy rozvěje podlé obvinění nás ze služeb ve prospěch Němců; kdyby
tak bylo, musil by Wilhelmův štáb uveřejniti kompromitující nás dokumenty, čeho učiniti nemůže, poněvadž jich nemá.. .”
Všickni užasli.
Byl to satanský plán, vypočítaný prorockým pochopením situace.
„Macchiavelli!” pomyslil si Trockij, s úctou hledě na žlutavou tvář a kopulovitou lebku Leninovu.
„Ať žije Lenin!” zařval vášnivě Gruzín —Stalin.
Výkřik ten ihned opakovali Muralov, Piatakov, Dybienko i Antonov.
Za chvíli i jiní továryši přidružili svoje hlasy k nadšené, živelní ovaci
k poctě toho mudrce s tváří mongolskou a s prohnanýma, veselýma očima drobného překupníka.
Lenin se smál, uměle ukrývaje svou radost.
Cítil, že dobyl velkého vítězství a že továryši, na nichž mu velmi záleželo, stali se v té chvíli jeho lidmi.
Chtěl nadobro utvrditi své vítězství.
„Porozuměli jste mému plánu? Zaujměte se jím pečlivě a rychle!
Poněvadž však naše „čeká” bude míti mnoho práce, jmenujte, továryši,
Volodarského šéfem výzvědné služby politické, Urického — ředitelem
zbrojných sil této instituce a Dzieržyňskému ponechejme nejšpinavější
práci, — soud. Pravím: nejšpinavější, neboť to jest i krvavé dílo i takové,
za něž nás budou proklínati, poněvadž soud ten nebude normován žádným zákonem, kromě osobního přesvědčení prokurátora, soudce i —
kata v jedné osobě. Souhlasíte?”
„Neprotestujeme!” ozvali se továryši.
„Výborně! Nyní do práce!” ukončil Lenin poradu.
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Továryši odešli. Lenin běhal po pokoji, mnul si ruce a mhouře šikmé,
chytré oči, smál se tiše, jízlivě.
Za tři dny potom siréna, postavená na střeše Smolného Institutu, řvala dlouho, hrozivě, vrhajíc nové heslo, dříve novinami a agitátory vbité
v hlavy dělníků, mužíků z okolí a různých vyvrhelů, vykolejenců, zločinců, točících se kolem „vlády proletariátu”.
Lenin se nemýlil.
Všecko, co předvídal, dělo se jakoby na rozkaz zkušeného režiséra.
Zmýlil, oklamal a podešel všecky: spojence carské Rusi, Němce, protirevolucionáře, socialisty, proletariát i — vlastní svoje druhy.
Uvažuje o nich, křivil ústa a šeptal:
„Oni se bojí konstituanty jako výrazu vůle lidu... Nyní ten výraz bude
umístěn ve mně... Já pak rozeženu nebo zničím konstituantu, podpíši mír
a provedu všecko v jednom roku... Nikdo se mi nyní nevzepře!”
Umínil si, že dá novou ránu socialistům, vzpírajícím se diktatuře proletariátu. Dal svolati velkou informační schůzi v Michajlovské manéži.
Křičely o tom všecky noviny; rudé plakáty vyvěšené na ulicích, svolávaly
obyvatelstvo na tábor, ustanovený na prvního ledna 1918.
V předvečer toho dne objevil se v Leninově pracovně Volodarskij
ve společnosti neznámého člověka o neklidných pohybech a neklidných
očích.
„Přivedl jsem továryše Guzmana, svého pomocníka,” pravil Volodarskij. „Musíme vám oznámiti důležitou věc... Zdali nás tu nikdo neposlouchá?”
Lenin pokrčil rameny a odpověděl s úsměvem:
„Tu... ? Snad nikdo.. ”
„Továryši, máme velmi vážné a přesné informace. Jakási organisace
chystá atentát..!”
„Na koho? Na mne?” otázal se.
„Nevíme přesně, na koho. Bylo nám pověděno jen, že na lidové komisaře,” pravil tiše Guzman a pozdvihl prst do výše.
„Jaká to organisace?” otázal se Lenin a zvědavě čekal na odpověď, nespouštějte podezíravých zraků s očí komisařů.
Po krátkém rozmýšlení odpověděl Volodarskij: „Organisace smíšená...
Jsou v ní bílí důstojníci a sociální revolucionáři... pokud víme..
„Máte nepřesné informace!” zvolal Lenin. „Carští důstojníci neúčastní
se toho. Mohli se tisíckrát zmoci na atentát a neučinili toho. Jsou bez ducha a bez odvahy. — Živé politické mrtvoly! Sociální revolucionáři, nebo..
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Konečně nemá to významu! Co učiníme proti piklům? Znáte domnělé
vykonavatele atentátu?”
„Ne ! Víme jen, že atentát jest připraven,” odvětil Volodarskij. „Přišli
jsme, továryši, abychom vás odvrátili od úmyslu vystoupení na zítřejším
táboře!” Lenin přešel po pokoji.
Sevřel ruce a smál se.
„Odvrátit mne? Přislíbil jsem přece svou řeč. Vystoupím, továryši!”
pravil.
Hleděli naň s údivem.
„Myslíte-li, že možno mne nastrašiti? Člověk, jenž odedávna na sebe
nemyslí, ten nezná strachu. Víte přece, že jsem v cizině chodil sám na rozhovory s agenty politické policie? Pamatujete, že po příjezdu do Petrohradu, před vystoupením červencovým, navštěvoval jsem kasárny a řečnil jsem tam. Procházel jsem tehdy řadami nenávidějících mne, ozbrojených důstojníků dřívější carské gardy, přesvědčených, že jsem zrádcem
vlasti, a hotových mne rozervati. Bylo to ne jednou, ne dvakrát, ale desetkrát, dvacetkrát. Výsledek byl však vždy jeden a týž.
Po mé řeči vynesli mne vojáci na ramenou a důstojníci byli nuceni
ukrýti se před hněvem oklamaných jimi prostých vojáků! Tak bude i nyní.
Jakmile začnu mluviti, nikdo již se neodváží mne napadnouti. Nikdo!”
Dlouho vzpírali se ještě komisaři, ale Lenin byl neúprosný. Měl mysl
bystrou, elastickou, neboť snadno přecházel z jednoho rozhodnutí k jinému, považuje je za lepší, praktičtější, ale vzal-li na sebe odpovědnost
spojenou třeba s nebezpečím života, potom neznal váhání.
Musili mu tedy ustoupiti.
Nazítří o jedenácté hodině vstoupil již do manéže, naplněné tak, že se
lidé ani pohnouti nemohli. Když vystoupil na řečniště a pohlédl na dav,
zdálo se mu, že vidí ohromný lán, kde chvějící se hlavy jako klasy se vlnily.
„V takové tlačenici nikdo ani vystřeliti nedovede,” pomyslil si, s dobráckým úsměvem patře na nejbližší řady diváků.
Celou hodinu temným, chraptivým hlasem, mávaje rukama a bije
pěstí do řečnické tribuny jako kladivem v kovadlinu, zdůrazňuje pohyby lysé hlavy nejdůležitější pojmy, — vtloukal Lenin v hlavy posluchačů
několik nutných myšlenek, opakuje je stále, vždy v jiné formě a jiným,
rozhodnějším hlasem.
Vysvětloval nutnost obrany před imperialismem německým, sliboval
rychlé ukončení války, která zakončí se žádostí německé buržoasie k proletariátu o mír.
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„Nedáte ho vládě Wilhelmově,” volal Lenin, „neboť víte, že v kratičké
době povstane v Berlíně socialistická vláda Karla Liebknechta, s níž podmínky míru budou podmínkami boje s kapitalismem Anglie a Francie
o diktaturu proletariátu v Evropě! Vy jen, — dělníci a sedláci Rusi, jste
předním vojem světové revoluce! — Sedláci mají v rukou veškerou půdu
a dodají bojujícímu proletariátu své produkty ve jménu volnosti, rovnosti a věčného míru! Dbejte jen, aby vás nepřátelé neoklamali! Již nyní žádají po nás poslušnosti konstituantě, do níž vstoupí zjevní i tajní zrádci
pracujícího lidu!”
Ozvaly se výkřiky stoupenců i protivníků Leninových.
Diktátor mluvil dále.
Konečně došel k vylíčení blahobytu, jaký zavládne v Rusi, až všickni
budou pracovati jako bratří, pro všeobecnost, kdy zapomenou na těžká
léta otroctví a útisku; tázal se přísně, jako otec, napomínající děti:
„Což myslíte, továryši, bratří a sestry, že pro budoucí štěstí nestojí
za to přetrvati několik měsíců nepohodlí, nedostatku a námahy?”
Nastala bouře výkřiků:
„Ať žije Lenin! Otec náš! Vůdce! Ochránce! Obránce! Ved nás! Pouč
nás!”
Lenin pozdvihl ruku a vzkřikl:
„Pamatujte, o čem jste rozhodli v této chvíli. Obrana země! Práce
a chléb pro armádu! Zamítnutí konstituanty, jež rozplamení nové vášně
v národě a pevná pouta vloží na sedláky!”
„Pamatujeme! Přisaháme!” ozvaly se výkřiky.
Dav se zatřásl, dotlačil se k tribuně, uchopil Lenina a podávaje si ho
z ruky do ruky, vynesl ho z manéže.
Lenin usedl do automobilu a za ním chtěl vstoupiti Trockij.
„Ne!” pravil diktátor. „Chci o něčem promluviti s Plattenem. On pojede se mnou...!”
Švýcarský internacionalista ihned vsedl do automobilu.
Lenin se usmíval a myslil si, proč by měl jeti s Trockým, nad jehož hlavou visel rozsudek, rozhodně vyznívající v slovech židovské deputace?
Nejlepší družkou odvahy jest opatrnost.
Tyto úvahy přerušily dva výstřely z revolveru.
Jejich suchý třesk prodral se hlukem výkřiků a vytí davu, hrnoucího
se z manéže.
Platten, sedící vedle Lenina, zastenal a chytil se za rámě. Mezi sevřenými na rukávě prsty prýštila krev.
„Jsem raněn...!” zašeptal.
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Automobil tryskem uháněl dále.
Lenin se ohlédl. Ve stěně automobilu postřehl dva otvory od kulí.
„Dobře střelili,” pomyslil si, „ale ne zcela.”
Zkřivil pohrdlivě ústa.
Na chodbách Smolného vyrojilo se ihned mnoho továryšů. Lidoví
komisaři, zástupci různých organisací, komitétů i velitelé věrných pluků
přicházeli, aby se dověděli o zdraví vůdcově i o podrobnostech atentátu.
Lenin všecky přátelsky vítal a směje se vesele pravil:
„Nemám ponětí o tom, kdo na mne střelil. Vyšetřování jest zavedeno.
Továryš Dzieržyňski ukáže, có umí. “
Nejvyšší soudce se však neobjevoval. Telefon v jeho kanceláři se neozýval. Poslaný pro něho motocyklista vrátil se se zprávou, že továryš
Dzieržyňski nebyl viděn od rána v budově „čeky”. Lotyši, stojící uvnitř
na stráži, spatřili ho, když vycházel o sedmé hodině ráno na ulici. Od té
doby se nevrátil.
Antonov, konající povinnosti velitele paláce, zesílil stráže na chodbách, schodech a kolem budovy. v nejvyšším poschodí, kde bydlil Lenin a jiní továryši, zavládlo ticho.
Diktátor seděl ve svém pokoji a klidně psal článek, v němž hřímal
proti buržujům a jejich neznámým vrahům, kteří měli zasaditi revoluci
smrtelnou ránu do zad.
Tak se zahloubal do práce, že neslyšel tiché rozmluvy za dveřmi a šelestu kroků člověka, kráčejícího po koberci, jímž byl pokryt celý pokoj.
Uzřel ho náhodou, pozdvihnuv oči od papíru, aby si připomněl konečnou sloku bájky Krylovovy o „svini a o dubu.”
Stál před ním Dzieržyňski. Chladné oči upřel v obličej diktátorův a křivil křečovitě se svírající ústa.
„Hledal jsem vás celý den..,” pravil Lenin usmívaje se a hledě na strašně se škubající tvář Dzieržyňského.
„Vím to,” odvětil, „byl jsem v městě. Hledal jsem pachatele atentátu.
Ještě včera pravil jsem Volodarskému, kde je má nalézti... Nechtěl, nebo
nesměl..
Pohlédl významně na Lenina a dlouho vydržel ostrý, badavý lesk černých mongolských očí.
„Nu a což?” otázal se Lenin.
„Ukryli se jako krtci pod zemí,” zašeptal, „ale já je vystopuji. Dal jsem
zatknouti Volodimirova..
„Mého šoféra?” vzkřikl Lenin.
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„Vašeho šoféra... On byl smluven s útočníky,” tiše děl Dzieržyňski. „Konečně brzy se přesvědčíte, továryši. Ponechte tu záležitost jen mně!”
Lenin pokynul hlavou a pokrčil rameny.
Dzieržyňski, více nepromluviv, opustil pokoj.
Diktátor opět se sklonil k psacímu stolu.
Tiše skřípělo pero. Velká písmena vázala se v křivé vlnité linie, nad
nimiž jako nad keřovitými porosty, zdvíhaly se — vysokým stromům podobné — vykřičníky a závorky bez konce.
Práce šla svou kolejí. Revoluce proletariátu nepřipouštěla odkladu,
vrtkavosti, obav, ustupování, vzrušení, zbavující rovnováhy.
Bud všecko, nebo nic! Buď hned, nebo nikdy!
Lenin psal... Šustěl papír. Jako sykání neodbytného hmyzu tence skřípělo pero.
V chodbě a na dvoře rozléhaly se tvrdé, těžké kroky.
Lotyši, ozbrojení karabinami a granáty střežili proroka volnosti a štěstí chuďasů, hotovi každé chvíle prokláti bodákem, roztříštiti smělce, deroucího se do dílny zářícího zítřka….
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VII.
Do Petrohradu se všech stran Rusi ubírali se mužíci, dělníci, měšťané
i šlechta, zvolení do konstituanty.
V tom prostředí různorodých lidí kypěla usilovná práce.
Dvě nejčilejší strany, — lidovci a bolševici agitovali úporně, vábíce
přijíždějící pod svoje prapory
Sociální revolucionáři, obávajíce se zbrojného útoku Leninova na národní shromáždění, vyvolili ze svých řad obranný komitét, řízený Borisem
Savinkovem. Najímáni byli vojáci a dobrovolníci mezi různými vyvrheli
společnosti, ba i z „černých sotní” carských, ukrývajících se na venkově,
kde dosud nezvítězila komunistická hesla. Byl úmysl vrhnouti se v příhodné chvíli na radu lidových komisařů a úplně ji vyvražditi.
Lenin o tom věděl a tajně pracoval.
Petrohrad byl rozdělen na čtvrti, bděle střežené věrným vojskem
a dělnickými družinami Téměř každého dne beze stopy mizeli nejenergičtější nepřátelé diktatury proletariátu; o osudu jejich věděla jen „čeká”,
strašná rudá kloaka, zalitá krví a její tvůrce — Lenin.
Ač zkušení bolševičtí agitátoři úspěšně působili rozklad masy delegátů konstituanty, přece nebyli lidoví komisaři jisti konečným výsledkem
Dne 5. ledna 1 9 1 8 dlouho se radil Lenin s Dybienkem a s Antonovem, později pak vypracoval manifest proletariátu ke konstituantě se
žádostí, aby uznána byla vláda lidových komisařů a výkonného komitétu, za což sliboval dopustiti svolání národního shromáždění s hlasem
poradním.
„Továryši!” volali Trockij, Zinověv, Kamieněv a jiní. „Jsme sotva čtvrtinou národního shromáždění, jak můžeme chtíti klásti takové přímo drzé
požadavky?“
„Domácí válka je neodvratná a potom venkov je pro nás ztracen!”
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Lenin pozorně poslouchal, vysvětloval, přesvědčoval vrtkavé, a když
poznal, že tak nic nezmůže, zvolal:
„Polovinu národního shromáždění tvoří sociální revolucionáři Jsou to
„povídaví chlapi”. Nemají žádné síly. Rozeženeme tu holotu!”
Dlouho trvaly ještě porady. Továryši odcházeli nespokojeni. Blížící se
den porad konstituanty nevěstil jim nic dobrého.
Jen Vladimír Lenin viděl určitě průběh událostí.
Dne 6. ledna rudá vojska beztrestně zastřelila na ulicích četné demonstranty. Námořníci Dybienkovi obstoupili Tauridský palác, kde mělo
se sejiti národní shromáždění, vyhrožovali a urážkami zasypávali přicházející delegáty.
Národní shromáždění po prohlášení požadavků rady lidových komisařů odepřelo uznati ji za nejvyšší vládu v Rusku. Tu do síně vkročil
oddíl ozbrojených námořníků a obrovitý, ponurý bosman Železňakov
rozehnal delegáty.
Lenin po několik dní pozorně studoval noviny všech táborů a stále
byl veselejší. Mna si ruce, pravil Naději Konstantinovně:
„Můj útok na slavnou „vůli lidu“ se zdařil! Národ, unavený bezmocným
přívalem slov a prázdných hesel, přijal klidně zprávu o skonu vytoužené
konstituanty. Touží jen po činech, ne po slovech. My jej získáme činem!”
Ale překážky na té cestě nebyly úplně odstraněny.
Zbývali Němci.
Začali ofensivu.
Lenin chápal, že dobytí hlavního města Němci dá ránu revoluci, neboť téměř všecko obyvatelstvo země bude považovati Němce za spasitele Rusi.
Bylo nutno odvrátiti nepřítele od tohoto záměru. Lenin si umínil zkřížovati plány Němců a učiniti bezúčelným jejich pochod na Petrohrad.
Na schůzi výkonného komitétu podal návrh na přesídlení do Moskvy.
„Útěk?!” ozvaly se výkřiky. „Kapitulace před imperialismem?! Zhynuli
jsme!”
Trockij vystoupil s dlouhou a plamennou řečí. Dokazoval, že opuštění
Petrohradu způsobí rozhodnou porážku strany.
„Smolný Institut, opřený legendou, stal se fetišem!” volal. „Zmizí-li legenda, — rozvěje se kouzlo naší moci. Nemáme práva to učiniti.”
„Musíme zůstati a čestně umříti na svých místech!” vykřikl s patosem
Zinověv, pozdvihnuv pěst nad hlavu.
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Továryši vyděšenými, rozčilenými hlasy pronášeli své názory a vztekle útočili na vůdce. Ještě chvíli a mohl býti ztracen v očích před chvílí pokorného a zbožňujícího jej davu lidí, vyrvaných jím z bídy a nicoty.
Lenin poslouchal, nikoho nepřerušuje, klidný, téměř veselý. Nikdo
neviděl, jak se mu prsty svíraly jako spáry dravé šelmy. Držel ruce na kolenou, ukryté pod stolem, aby neprozrazovaly jeho citů. —
Konečně lomoz a vřava se utišily. Všickni hleděli na vůdce hrozivě,
podezíravě.
Lenin vstal a počal mluviti:
Hlas se mu chvěl a byl přerýván syčivými, chraptivými vzdechy.
„Obdivuji se vám, továryši! Jsem nadšen vaším bohatýrstvím a věrností k věci proletariátu! Zajisté přejdou jména vaše do dějin vedle jmen
Dantona, Marata, Robespierrea. Neomeškám podati ocenění vaší proletářské odvahy před nejširšími vrstvami národa. Čest vám, úcta a láska
pracujících vrstev! Jste pravými vůdci! Přesvědčili jste mne a zahanbili!
Opravdu, ať zemře revoluce, ať padnou v pouta miliony důvěřujících
vám lidí, aby vaše čest, jméno bojovníků nebyly poníženy! Zůstaneme
v Petrohradě a budeme klidně očekávati svůj osud.. .”
Sklonil hlavu, pěstmi opřel se o stůl a hlasem temným, v němž zněl již
ohlas stěží tlumeného výsměchu, pokračoval:
„Stydím se za svou myšlenku o opuštění Petrohradu! Stydím se.. . !
Ale snad neměl bych se za ni styděti? Povím vám, továryši, jak jsem rozumoval... Pracoval-li můj mozek snad špatně, řekněte mi to; měl-li jsem
pravdu, — uvažujte ještě jednou o věci chladně, bez ohnivých slov a bez
výbuchu prvních, nejsilnějších, nejušlechtilejších, ale ne vždy nejsprávnějších dojmů. Opravdu stydím se zaměstnávati vaše hlavy bohatýrů,
pravých obránců proletariátu úvahami praktického člověka, pro nějž existuje jen cíl a jímž vládne jen jediná myšlenka! Stydím se za své chladné
srdce a materialistický rozum! Ne, raději nechci mluviti o svém přemýšlení! Jsem uchvácen kouzlem vašich krásných, vznešených slov!”
„Ať Iljič mluví!” vzkřikl Stalin.
„Ať mluví!” souhlasili jiní, bijíce pěstmi do stolu a dupajíce nohama.
„Dobytek!” — zasyčel Trockij, nachýliv se ke Kamieněvu a Urickému.
Neřekl to hlasitě a počal si otírati brýle, nachyluje černou, dravčí hlavu.
„Když dovolujete, povím vám, co jsem si myslil!” začal Lenin, ostrým
zrakem přeletuje po tvářích shromáždění. „Rozhodli jste se již v říjnu, že
podepíšete mír s Němci. Bez toho výsledky revoluce visí na vlásku. To
chápe každý z vás... Zabrání našeho sídla nepřítelem, toť konec revolu-
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ce..., nu, i smrt jejích bohatýrů, — vaše smrt, drazí továryši! Chtěl jsem
opustiti Petrohrad... Pro účel války není potřebný Wilhelmu Hohenzollerovi. Činí to proto, aby nás vzal do zajetí a v zárodku zničil hrozivou imperialismu revoluci. Odjedeme-li, bude ofensiva Němci ihned zastavena.
Nepůjdou za námi do nitra Rusi. Pamatují si osudu Napoleonova, vědí, že
prostranství jest naší nejlepší tvrzí! Pravíte, že umře legenda Smolného
Institutu? Myslil jsem, že legenda ta opřádá vás, ozařuje vás — bohatýry,
vůdce, proroky! Legenda ta půjde za vámi všude, třeba na štíty Kavkazských hor, nebo na tundru Sibiře, aby jen tam vlál rudý prapor a zářila
vaše jména, továryši!“ Hučení úžasu přelétlo síní.
„Mudrc!” nadšeně zašeptal Stěklov-Nachamkes. „Jasnovidoucí prorok!” ozval se hlasitě Bonč-Brujevič.
„My jen cítíme, on — myslí za všecky!” dodal s povzdechem Piatkov.
„Úžasná síla myšlenky!” vykřikl Něvskij. „Dovolte, abych dokončil, továryši!” obrátil se Lenin k přítomným. „Pomyslete si na chvíli, že jsme již
v Moskvě. Ne v nějakém „institutu”, nebo v příhodném paláci Krzesiňské,
nýbrž v Kremlu! v Kremlu!” „V Kremlu!” vybuchl všeobecný výkřik nadšení. „Věky dějin natvořily tam legend bez počtu! k nim připojí se ještě
jedna, nová, rudá, nejušlechtilejší legenda. Vaše legenda obránců práv
proletariátu, továryši! Kdo by neznal Kremlu? Oči, myšlenky, srdce celé
Rusi budou směřovati k vám! Váš hlas rozezvučí se od jeho bílých stěn
po celé zemi, do celého světa! Pravíte: „čest, kapitulace, opuštění stanoviště.” Jaký to krásný vznět! Tak mluvil též Kutuzov, bránící Moskvy před
Napoleonem a přece ustoupil, zůstavil Moskvu na zničení, ale zvítězil.
Vítězové se neodsuzují, továryši! Čest vůdců — ve vítězství, nikoli v bohatýrské smrti, v bezmyšlenkovité nepotřebné, nádherné a často škodlivé smrti! Umřete-li, dbajíce své cti, na šibenicích, kdo vás nahradí? Kdo
povede revoluci a osudy proletariátu ke konečnému vítězství? Tak uvažoval jsem se starostí a bolem dříve, než jsem vám dal návrh přesídlení
do Moskvy, na Kreml... Vaše bohatýrství našilo mi do duše pochybnosti...
Nyní vyslechnu, co vy řeknete, neboť jenom to jest vůlí nejlepší části proletariátu, pýchy revoluce...!”
Celý výkonný komitét, komisaři i na stráži stojící vojáci obstoupili Lenina, drali se k němu jako ovce k pastýři, jako děti k otci, bili se v prsa
a křičeli: „Veď nás! Za tebou půjdeme všude!
I Trockij a Kamieněv volali, mávajíce rukama: „Ať žije Lenin, — vůdce!”
Diktátor to ihned postřehl a pozdvihnuv ruku utišil hluk.”
„Ať legenda zcela neopustí Smolný Institut! Cítím, že si toho přejete,
a přání to je spravedlivé a moudré. Ustanovme tedy, aby rudý prapor naší
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strany vlál nadále nad tímto palácem, kde proletariát po prvé vrhl mocné, vládnoucí slovo o své diktatuře. Toho hesla bude hájiti věci oddaný,
můj starý druh, vyzkoušený bojovník, nadšený vůdce — Zinověv a naši
věrní továryši z „čeky”, té pěsti proletariátu, — Volodarskij a Urickij! Svou
obětavostí i odvahou zapíší oni v dějiny nová jména nejslavnějších!“
Nové výkřiky, volání slávy rozlehly se po síni, rozlily se do chodeb
a zněly dlouho, běžíce dál a dále.
Lenin přešel do svého kabinetu, rychle chodil z kouta do kouta, mnul
si ruce a křivě ústa, syčel:
„Rabi, dobytek zatemnělý...! Spiklenci slepí...!” Ze vzteku kopl v stojící
mu v cestě křeslo a pociťuje strašné vyčerpání, padl na pohovku.
„Taková hodina rovná se pěti rokům života!” zasyčel skrze zaťaté zuby.
Dlouho nemohl se uklidniti. Vzchopil se a běhal po pokoji, rozkládal
ruce a mluvil sám k sobě:
„Umříti! Nejsnadnější věc! Konec a pokoj... Nic jiného bych si nepřál,
ale nemohu... Musím proraziti temno, musím prorubati les! Bude to mé
dílo. Nevybuduji nic nového a věčného. Budu šťasten, podaří-li se mi přinutiti lidstvo, aby se neohlíželo za sebe, nýbrž aby hledělo v budoucnost,
odhodivši půvab hrobů. Tehdy začne pučeti myšlenka o nové organisaci sociální a přemění se v čin, jenž potrvá do času, až památka na mne
zmizí. Učiním všecko, abych ji vřezal do vzpomínek lidí láskou nebo nenávistí, nadšením nebo pohrdáním, požehnáním pokolení, nebo jejich
kletbou. Toužím státi se novým „světcem” proletariátu, aby tajemný svazek mezi mnou, třeba zemřelým a mezi živými trval. Pro ten cíl co značí
pokoření, pochlebenství holotě a vzbouřeným nevolníkům, zmítání se,
klamné sliby, lež, život můj i milionů lidí? Náš věk ctí rozum a velkost,
spojené v jednom geniu. Mně stačí kult mého rozumu! Vyznavači snaží
se vždy napodobovati toho, koho zbožňují. Ať napodobují! Dopomůže
jim k tomu, že navždy odhodí nesnesitelná pouta minulosti s jejími předsudky, mýlkami i starými rakvemi!”
Položil se naznak na pohovku a upíraje zrak k stropu snažil se vůbec
nemysliti. Doléhal k němu temný hluk, bouchání prkny, třesk těžkých
předmětů, házení na zemi, volání, křik lidí, drnčení automobilů.
Domyslil si, že továryši již nařídili skládání dokumentů rady lidových
komisařů a převezení balíků papírů a beden na nádraží. Diktátor však
nevěděl, že mezi pracující vmísilo se několik náhodných, nikomu neznámých pomocníků, přicházejících z ulice, kde před Smolným Institutem
stále hromadil se dav zvědavých lidí nemajících ani bezpečného útulku,
ani práce.
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Vbíhali spolu s vojáky do budovy, skládali do beden dokumenty,
zatloukali bedny a vynášeli je. Některé bedny spadly při tom s třeskem
a hlukem na zatáčkách schodů, skutálely se dolů a rozsypaly se. Tu lidé
nesoucí je ztropili poplach, v zmatku pobíhali, hledajíce jiné bedny, jiní
letmo přehlíželi rozsypané papíry, schovávali je do kapes, do holínek bot
a do čepic.
Po několika dnech Lotyši a Finové cvičili na náměstí Kremlu narychlo
zformované prapory čínských kuliů, roztroušených svrženou carskou vládou ve frontovém páse a nyní odevšad sebraných a určených k obraně
nových vládců.
Vojsko to náleželo ke kárnému oddílu všeruské „čeky.
V Moskvě, v ulici Bolšaja Lubianka, v domě náležejícím pojišťovací společnosti „Kotva”, usadila se „všeruská mimořádná komise pro boj
s protirevolucí, sabotáží a spekulací”.
Život a smrt 150ti milionového národa byly dány v ruce presidenta
„čeky”, — Felixe Dzieržyňského, majícího právo odsuzovati k smrti beze
schválení rozsudku radou lidových komisařů a ústředního výkonného
komitétu.
Legenda Kremlu ožila...
Z hrubých zdí Kitaj-gorodu, ze zákoutí, z temných sklepení, z labyrintu šerých komnat, z úzkých tajemných chodeb, vynořil se přízrak cara
Ivana Hrozného a jeho všemocného kata, Maluty Skuratova. Za nimi táhly jako smečka vlků stíny krvavých pretoriánů, — ponurých „opryčníků”,
zuřících v celé zemi, brodících se v krvi, volajících zlověstnými hlasy: „Slovo i čin!”
Přízraky s údivem a strachem patřily na malého člověka s lysou hlavou, s mongolskými tvářemi, rty a očima, jenž se procházel po Kremlovském náměstí.
Chodil, vloživ ruce v kapsy vybledlého pláště, a vedle něho kráčel vysoký, hubený člověk v šedozeleném kabátě a ve vysokých botách s holínkami. Šel shrbeně, svíraje bledými dlaněmi šedivou, vyhublou tvář,
křivící se stále se opakující křečí; ztrnulý zrak upíral v okrouhlé kameny
staré dlažby.
Slyšely přízraky slova strašná, děsící.
Dzieržyňski vypravoval o práci, kypící v „čece”, o tisících mučených
a vražděných lidech, vyvlečených z domů a z ulic lotyšskými a čínskými
vojáky.
„Žádné tajemství nezůstane v stínu!” šeptal Dzieržyňski, hledě Leninovi do očí. „Dovedeme nutiti k upřímnosti, ó dovedeme!”
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Lenin zatínal ruce a hleděl kolem ostrým, tvrdým zrakem. Když padal
na tísnící se, neviditelné přízraky, prchaly tyto v poplachu a v nevýslovném děse.
Dzieržyňski se zastavil a řekl:
„Dnes budu vyšetřovati záležitost atentátu. Přivezl jsem sem vašeho
šoféra Volodimirova. Přijďte, továryši, uslyšíte důležité věci. Jest nutno,
abyste je slyšel!”
„Kdy?” otázal se Lenin.
„Dnes večer,” zašeptal Dzieržyňski.
Rozloučili se a šli v různé strany.
Stíny starého Kremlu pohlížely očima, plnýma zoufalství a němého
strachu.
Zdvihl se mrazivý vítr.
Přízraky se rozvály jako mlhy nad močály.
Tu objevily se jiné zjevy. Bledé, zkrvácené stíny umučených lidí, zemřelých za dlouhé řady věků v sklepení katovny Kremlu.
Křivily strašné tváře, vztahovaly dlouhé ruce pod nízko visící chmury,
těhotné sněhem, bezezvučně se smály, těšily se vzteklou radostí, chrlily
kletby a zase vzdychaly stenavě:
„Pomsta za nás...! Pomsta za nás...!”
Ty stenající stíny tvořily ponuré chorovody. v závojích metelice vyly
a tančily, zdvíhaly se stále výš a výše, hrály si s rudým praporem, třepetajícím se na věži, táhle se smály a mizely, tonouce ve vírech a proudech
vzmáhající se sněžné metelice.
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VIII.
Vítr vyl a zmítal suchým, zmrzlým sněhem a metal jej v tmavá okna
domů, táhnoucích se podél ulice Bolšaja Lubianka. Nebylo viděti žádného chodce na prázdné ulici, ač ručička hodin na věži dobíhala teprve
hodiny jedenácté.
Osamělý člověk v ošumělém plášti, pozdvihnuv odřený beránkový
límec, vynořil se od rohu příčné ulice. Šel, hledě na jiskřící se mu pod nohama sněžné závěje, kouřící se pod šlehy vichru.
Z brány domu s vytlučenými okny a s omítkou kulemi otřiskanou vyrazili tři vojáci a obstoupivše chodce zvolali hrozivě:
„Kam jdeš? Ukaž legitimaci!”
Otázaný pozdvihl na vojáky oči; ti ztrnuli, vzpřímivše se a šeptajíce:
„Továryš Vladimír Iljič Lenin!”
Ten se přátelsky usmál a otázal se:
„Ukažte mi budovu „čeky”!
„Stojíte před ní, továryši,” odvětil vojín ustrašeným hlasem.
Lenin pozorným pohledem obrátil se k obrovskému domu s velkými
okny, do poloviny zatlučenými prkny, tmavými, jakoby slepými.
„Což u ďasa?!” zabručel Lenin mrzutě. „Což tam všickni spí?”
Jakoby na odpověď, ozval se kdesi z vnitra domu udýchaný drkot automobilového motoru. Jakési ještě jiné zvuky mísily se s hlukem stroje.
Po chvíli všecko umlklo. Nastalo hluché, zneklidňující ticho.
„Co to bylo?” otázal se Lenin, hledě na vojáky.
„To „čeká” odstřelovala odsouzence,” zašeptal poddůstojník. „Při tom
vždy pouštějí v chod motor nákladního automobilu, aby se přehlušily
výstřely kulometu, křik a stenání zabíjených...
Nepromluviv více zamířil Lenin k bráně domu a zazvonil.
Chraptivý hlas ozval se za chvíli.:
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„Koho to v té době čerti nesou! Odejdi od brány, nebo střelím.. .”
„President rady lidových komisařů — k továryši Dzieržyňskému,” odpověděl Lenin.
Uslyšel dupot nohou utíkající stráže a pronikavé zapísknutí.
Minulo několik minut, než se otevřela brána. Jakýsi malý, hranatý člověk, s tváří neštovicemi rozoranou, vyhlédl opatrně, podezíravě a mlčky
pustil Lenina.
Zamknuv za ním branku, šel vzadu a bručel:
„Musíme býti ostražití... Již několikrát přišli k nám ozbrojení lidé, mající úmysl zabiti továryše Dzieržyňského a Peterse... Poláci a Lotyši jsou
na ně rozezleni... Neodešli od nás, ale jiní jsou, kteří přisahali pomstu.
Včera v universitním parku nalezen byl továryš Bagis, pověšený neznámými zločinci.”
Bruče provázel Lenina po nádvoří.
Při žlutých plamenech petrolejových luceren, slabě osvětlujících
nádvoří, trčela vysoká, slepá zeď, ztrácející se nahoře v mlze metelice,
otlučená a vyštěrbaná. Na zbylé omítce viděti bylo krvavé skvrny a sople.
Podle zdí ležela nehybně nahá, zkřivená, schoulená těla, jako kupa hadrů. Nad nimi vznášela se lehká, kouřící se pára. Stranou stál velký, černě
natřený nákladní automobil.
Lenin se zastavil a ohlédl se na plížícího se za ním člověka.
Vrátný porozuměl němé otázce šikmých očí a opět zabručel:
„Tu popravujeme odsouzence. Kulomet umístili jsme v okénku suterénu. Jest postaven tak, že jdoucí před ním ihned padne.. .”
Ponuře se zasmál a dodal:
„Hromadná výroba.., jinak to není možno!”
Lenin pokynul hlavou směrem k nahým mrtvolám a otázal se:
„A co děláte... tam s tím?”
„Část vyvezeme za město, kde odsouzenci na zítřek připravují již pro
ně i pro sebe hroby. Jiné mrtvoly berou si do nemocnic, kde se na nich
doktoři učí. Jeden učený profesor často sem přichází a říká, že nastaly
pro vědu dobré časy, neboť mrtvol jest nadbytek! Nikdy se neví, komu
i čím možno pomoci!”
Pištivě se zasmál, širokou dlaní zakrývaje si ústa.
Vystoupili po schodech do druhého poschodí. Všude stály vojenské
stráže. Křik, steny a pláč ozývaly se z daleka; zahučely temné ozvěny výstřelů.
Lenin šel vzpřímeně, těžce oddychuje; cítil mrazení, jež jím otřáslo.
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Vstoupili do prostranné čekárny, odkud šla dozadu chodba, kde před
každými dveřmi přecházeli čínští vojáci.
„Ohlásím továryši předsedovi „čeky”! pravil u stolu sedící blondýn
o znavených, zrudlých očích.
Po jeho odchodu Lenin celou silou vůle opanoval uchvacující jej
rozčilení. Bylo tu ticho. Jen občas ozývaly se chraptivé hlasy Číňanů a vtíravé, netrpělivé zvonění.
Úředník dlouho se nevracel. U dveří stojící vojáci pohrdavě a záhadně pohlíželi na neznámého jim člověka. Věděli, že lidé přicházející sem
v různých záležitostech zřídka kdy opustili budovu. Viděli je vcházeti
do čekárny, ale vycházeti skoro nikdy.
K mučení mohli přijíti touto cestou, pro umučené byly jiné východy.
Lenin si pomyslil:
„Stvořili jsme stát ve státě. „Čeká” může se státi silnější než rada lidových komisařů..
Vzadu chodby otevřely se dveře a do čekárny rychlým krokem vstoupil Dzieržyňski.
„Přišel jsem, Felixe Edmundoviči,” pravil Lenin. „Těžko lze se k vám dostati.”
„Myslil jsem, že přijedete automobilem, a zatím mi bylo hlášeno, že
nějaký člověk několikrát přešel před domem „čeky”... Musíme býti ostražití. Číhají na nás..
„Máte dobré zvědy,” poznamenal Lenin s úsměvem.
„Továryši Blumkin a Jahoda jsou vyzvědačtí specialisté,” odvětil Dzieržyňski. „Prosím, — ke mně!”
Šli chodbou. Na dveřích viděti bylo nápisy: „Pokoj č. 1; vyšetřující komise tov. Rozsochina”, vyšetřující komise tov. Ozolina.. .” Tabulky se jmény: Rittner, Mienžyňski, Artuzov, Guzman, Blumkin, — bělaly se na dveřích.
„Tu vyslýcháme obžalované,” vysvětloval Dzieržyňski, vida, že Lenin
čte nápisy. „Na konci chodby jest sborová síň „čeky” a dva pokoje: statistická kancelář a archiv.”
„A ostatní části budovy?”
„Všeobecné cely a zvláštní cely pro vězně. Pro nejzatíženější — temnice v suteréně a ve sklepích,” odvětil, pyšný jsa na pořádek, panující
v jeho ústavě.
„Uprostřed města!” divil se Lenin.
„Prapory mají býti vztyčeny vždy na místech patrných, navštěvovaných!” zasmál se tiše Dzieržyňski. „Jsme praporem proletariátu, — krva-
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vé pomsty a násilí nad jeho nepřáteli. Měl jsem v úmyslu nastěhovati se
do katedrály Blahoslaveného Basila..., ale budova — k ničemu!”
„Paradoxní úmysl!”
„Paradox nahrazuje nám logiku, továryši!” opět zasmál se Dzieržyňski.
„Všecko, co děláme, jest paradox a uskutečňujíce jej, nabýváme neobyčejné síly a kouzla v očích lidí, shnilé, zbabělé mysli.”
„Soudíte, Felixi Edmundoviči, že lze paradoxem na dlouho vystačiti?”
Dzieržyňski pustil Lenina před sebe a hledě naň pravil s důrazem:
„Na celou dobu správné činnosti „čeky”, továryši. Ručím vám za to...”
Usedli. Dzieržyňski zapálil si cigaretu a zamyslil se, křivě tvář a přetíraje cukající se víčka.
Lenin se rozhlédl po pokoji.
Psací stůl, dvě křesla, dvě židle, široká pohovka se zmačkaným postláním; na podlaze světle růžový, tlustý koberec s černými skvrnami na několika místech. Na psacím stole mezi červenými tékami s papíry a na stěně za stolem postřehl Lenin pistole značky „Mauser” a „Parabellum“.
„Vy, továryši, bydlíte ve své pracovně?” otázal se Lenin.
„Ne!” odvětil Dzieržyňski, podezíravě naň patře. „Mám několik tajných
bytů. Nedůvěřuji ani svým lidem neboť i mezi nimi byli zrádci. Pasou
po mně všude.. .”
Umlkl a schýlil se nad papíry, přehlížeje a podpisuje je.
Když byl hotov, zabručel:
„Dnes máme „v zásobě” 150 lidí... Skupina bílých agitátorů, působících na vsi..
„V zásobě? Co to značí?” otázal se Lenin.
„K popravě, neboť vyšetřování je skončeno.” odpověděl Dzieržyňski.
„Můžeme začíti s Volodimirovem?”
Lenin přisvědčil. Dzieržyňski sňal sluchátko telefonu a vydal krátký
rozkaz:
„Ať ihned přijde ke mně továryš Fodorenko! Přivésti ke mně obžalovaného z cely č. 31! — Mějte připravenu celu č. 17! Až zazvoním, přiveďte
ke mně!”
Brzy bylo zaťukáno na dveře. Dzieržyňski rychle uchopil revolver
a namířiv hlaveň proti dveřím zvolal:
„Vstupte!”
Na prahu stál člověk, jenž, jak se zdálo nijak se nehodil do toho příšerného místa. Vysoký, ztepilý, hladce oholený a pečlivě učesaný, choval
se volně a povznešeně. Vyžehlený, tmavomodrý oděv přiléhal bezvadně
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na štíhlé postavě, světlá kravata a vysoký tuhý límec svědčily o kulturálních návycích jejich majitele.
„Ach, to jste vy, továryši Fedorenko!” zvolal Dzieržyňski, odloživ revolver. „Prosím, přikročte k výslechu Volodimirova v přítomnosti předsedy
rady lidových komisařů!”
Přibylý soudce upřel na Lenina chladné, modré oči a uklonil se před
ním s přátelským úsměvem.
„Velmi dobře se to hodí!” pravil zvučným hlasem. „Prosím předsedu
komisařů, aby se posadil u okna i aby obrátil fotel tak, aby nebyl viděn,
— tak! Výborně!”
Zatleskal. s řinčením karabin vstoupili vojáci, uvádějíce zatčeného.
Dlouhou chvíli trvalo ticho. Lidé měřili se pohledy, ptali se na něco, co
je naplňovalo, pozorovali se beze slov.
Konečně se ozval přívětivý hlas Fedorenkův.
„Opravdu, nechtěli bychom, továryši Volodimirove, aby se vám ukřivdilo! Zatím jsme bezmocní, neboť zachováváte tajemství, jež musíme
vypátrati za každou cenu.. .”
Volodimirov neodpověděl.
Fedorenko klidně, zdvořile pokračoval:
„Připomeňme si všecko, co jste nám, továryši řekl! Před výbuchem
revoluce byl jste kapitánem carské gardy a potom zapsal jste se do svazu
šoférů a přijal jste místo v garážích rady lidových komisařů. Jak se mi zdá,
opakoval jsem to přesně?”
„Ano!” zašeptal Volodimirov.
„Těší mne velmi!” zvolal vyšetřující soudce. „Nyní zbývají věci důležitější. Doznal jste, továryši, že při odjezdu továryše Lenina z manéže, nevykonal jste rozkazu, abyste jel, ale čekal jste na útočníky, prodírající se
davem, shromážděným na táboru.”
„Ano..,” zněla krátká odpověď.
„To značí, že jste byl smluven s útočníky?”
„Ano..! Chtěli jsme zabiti Trockého, který měl jeti s Leninem,” vysvětloval šofér.
„Kolik bylo útočníků?” otázal se Dzieržyňski, třesa hlavou, neboť strašná křeč zkřivila mu tvář.
Volodimirov mlčel.
„Kdo vedl útočníky? Kdo je poslal?”
Žádná odpověď.
„Kdo vedl útočníky? Kdo poslal zločince?” opakoval Dzieržyňski, zatínaje bledé rty.
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Vyslýchaný pozdvihl hlavu a pravil tvrdým hlasem:
„Jsem ve vašich rukách, můžete mne popraviti, ale nic se nedovíte.
Chci zemříti pro vlast, umučenou od...”
Nedokončil neboť třeskl výstřel. Kule uvízla v pravém rameni Volodimirovově. Zastenal, ale zaťal zuby a podíval se na bezvládně skleslou
ruku, z níž tekla krev.
„Budeš mluviti, pse?” zasyčel Dzieržyňski.
Obžalovaný mlčel. Předseda „čeky” zmítal sebou, tloukl pěstmi
do stolu, házel na podlahu červené téky a rozhazoval papíry.
Chroptěl a těžce oddychoval.
Fedorenko nevzrušeným hlasem pravil:
„Těžká porada s tak hrdinským mlčením! Vzbuzujete obdiv... Ale musíme zvěděti pravdu!”
Vstal a stiskl knoflík zvonku.
Lenin, uslyšev, že se dveře otvírají a vcházejí noví lidé, opatrně vyhlédl.
Spatřil Volodimirova rozechvělého, s bledou, zděšenou tváří, obrácenou k vchodu. Lenin postřehl černou kaluž krve, rozlévající se kolem
nohou šoférových a zvolna vsakující se do silného koberce.
„Proč je tu růžový koberec.. ? Lepší byl by tmavé, velmi tmavé barvy,”
pomyslil si Lenin bezděčně a opět skryl se za vysoký lenoch křesla.
Rozlehl se hlas Fedorenkův:
„Ať vojáci odejdou a čekají na chodbě! A nyní si klidně pohovoříme!
Obžalovaný nepopře, že tato žena jest jeho manželkou, Žofia Pavlovna
Volodimirová a ten milý hošík, — že je jeho synek Petr?”
Volodimirov mlčel. Lenin opět vyhlédl. Tvář vyslýchaného zkameněla
a jen v očích střídalo se zoufalství s váháním.
Chvějící se žena, bledé, zničené tváře, ponuře hleděla k zemi a tiskla
ručku desetiletého chlapce s hluboko zapadlýma očima a s děsem bezduchou tváří. Dítě neplakalo, jen hlasitě drkotalo zoubky, tulíc se k matce.
Fedorenko náhle změnil tón. Hlas jeho změnil se v syčivý, trhaný.
„Dosti té hry!” pravil. „Neoznámíš-li jmen útočníků i těch, kdo je poslal, před tvýma očima zastřelíme tu fenu — i to štěně...! Nnu!“
Nikdo se neozval. Fedorenko zatleskal. Vrazili sem vojáci.
„Rozkřižujte ženu i chlapce na stěně!” vzkřikl soudce. „A toho chlapa
pevně držte, aby se nevyrval!” v okamžiku obstoupili vojáci matku i dítě,
pozdvihli, přitiskli ke zdi a roztáhli jim ruce a nohy.
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Volodimirová mlčela, stále patříc k zemi. Chlapec sebou zmítal, svíjel
se a křičel:
„Maminko! Maminko! Tatíčku, zachraň nás, nedej!.. Oni chtějí nás zabít!”
Fedorenko klidně podotkl, hledě na obžalovaného: „Nyní již víme, že
jsi mužem té ženy a otcem chlapcovým. Obešlo se to bez vašeho doznání... Vlasové, střílej!”
Hrubý, rudolící strážmistr vystřelil. Kule udeřila do zdi těsně nad hlavou ženy a zasypala ji kusy omítky; druhá utkvěla ve stěně u ucha, třetí
u krku.. .”
„Teď začněte s chlapcem!” zasyčel Fedorenko. „Dvě rány na zkoušku,
třetí umístěte do čela!”
Kule temně třeskla nad hlavou chlapcovou. Tvář chlapcova se zkřivila,
tělo se skrčilo a hoch omdlel.
Volodimirov vytrhl se z rukou držících ho vojáků a zastenal:
„Smilujte se nad nimi, — povím všecko...” „Posloucháme,” pravil lhostejně Fedorenko a obrátiv se k strážmistrovi, dodal:
„Vložte nové náboje do revolveru!” Volodimirov ještě sám se sebou
zápasil. Strašlivá muka zuřila v bezduchých, ztýraných očích
„Posloucháme u všech ďáblů!” zvolal Dzieržyňski, nemoha se přemoci a dupaje nohama.
„Atentát byl zosnován pravými sociálními revolucionáři a židy..,” zašeptal Volodimirov.
„Jména útočníků?” tázal se soudce.
„Neznám všech.., bylo jich deset.., náhodou slyšel jsem jména: Leontěv, Šur, Frumkinová.. pravil, nehledě na nikoho, — obžalovaný.
„Frumkinová — žena? Krásná, mladá židovka? Jméno její — Dora?”
ptal se Fedorenko, přimhuřuje oči.
„Ano,” zašeptal Volodimirov.
„Nechápu, k čemu byla ta dlouhá, bohatýrská scéna zapírání?” pokrčiv rameny výsměšně poznamenal Fedodorenko. „Ale ještě jedna formalita! Musím vás konfrontovati s osobou, velmi nás zajímající. Vlasové,
přikažte, aby přivedeno sem bylo č. 15. Ale rychle, rychle, — továryši!”
Dzieržyňski i Fedorenko se radili, kouříce cigarety.
„Prosím, aby vojáci déle nemučili mé rodiny!” zvolal zoufale Volodimirov.
„Za chvilku!” odpověděl příznivě a klidně soudce. „Na vás jen záleží,
abychom úplně uvolnili vaši sympatickou paní a milého Petra.. .”
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Do pokoje kohosi přivedli. Lenin opatrně pozdvihl hlavu. Těsně u prahu stála žena.
Zdálo se, že sestoupila s nějakého obrazu.
„Kde jsem jen viděl takovou postavu?” pomyslil si Lenin, přetíraje si
čelo. „Zdálo se mi, že na kterémsi obraze z časů velké francouzské revoluce? A — snad — ne...
Vysoká, štíhlá, s hrdě nasazenou krásnou hlavou stála tu mladá židovka. Mléčně bílá tvář, planoucí oči, černé oblouky brv, vášnivá ústa
a obrovský uzel havraních vlasů, drobnými kučerami spadajících na šíji
a na nadšené čelo, — všecko bylo dokonalé v linii, v kresbě i v barvě.
„Judita!” zašeptal Lenin...
Stála klidně, vznešeně, s rukama podél půvabných beder spuštěnýma. Vysoká ňadra téměř neznatelně se vlnila.
Fedorenko, smyslně mhouře oči, dlouho se na ni díval. Konečně otázal se změněným hlasem:
„Jméno a příjmení vaše, krásná paní?”
Ani se nepohnula a nepohlédla na soudce.
„Jak jste nedobrá!” tiše se zasmál Fedorenko. „Vím přece, že jsme v té
chvíli nadšeni krásou a půvabem slečny — Dory Frumkinové.”
Nezměnila postavení; ani víčka oční se jí nezachvěla. Zdálo se, že nic
neslyší a nevidí před sebou.
„Je-li to Frumkinová, o níž, obžalovaný jste mluvil?” otázal se soudce
Volodimirova.
„Ano..!” zašeptal bývalý důstojník, boje se pohlédnouti na dívku
u prahu stojící.
Při tom strašném pro ni slově neprojevila nejmenšího vzrušení nebo
neklidu.
„Vlasové!” zvolal trhaným hlasem soudce. „Odveďte Doru Frumkinovou do mé kanceláře a řekněte Marji Alexandrovně, aby se o ni postarala.
Brzy přijdu.”
Vojáci odvedli zatčenou.
„Vladimíre Iljiči!” zvolal Dzieržyňski. „Nyní odejděte a prohlaste, že
za cenná doznání darujete život občanu Volodimirovu, ač si zasloužil
smrti.”
Lenin povstal a hledě na svého bývalého šoféra a soudce, nemohl ani
slova pronésti.
Fedorenko přiblížil se k němu a začal hovořiti, chlubě se svou zkušeností a vypravuje o dávných časech, kdy jako rotmistr četníků tajně přál
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pravým revolucionářům. Lenin poslouchal ho chladně, s výrazem odporu v tváři.
Dzieržyňski zatím vydal jakési rozkazy.
Vojáci, uvolnivše ženu a hošíka, odešli. Volodimirov tulil k sobě třesoucího se, omdlévajícího synka a zmučeným, rozbolestněným zrakem
patřil v přísné oči ženiny.
„Jste volní, zcela volní,” zasyčel Dzieržyňski, ohlížeje se za sebe, kde
stál strážmistr Vlasov. „Prosím, odejděte..! Nejdříve kapitán Volodimirov
a potom žena, — dítě naposledy.”
Volodimirov vykročil napřed, sotva však došel ke dveřím a vztáhl ruku
po klice, padl výstřel. Smrtelně do hlavy zasažený člověk padl k zemi.
Žena vrhla se k němu, ale v tom okamžiku Vlasov opět střelil. Žena mrtva
klesla na tělo mužovo. Ihned otevřely se dveře; vběhl čínský voják. Uchopiv chlapce sevřel mu hrdlo a vynesl jej z pokoje. Číňané pobízení strážmistrem, vytáhli za nohy zabité osoby do chodby a odstraňovali stopy
krve.
Lenin se otřásl.
„Stát stojí násilím, silou a přemoci!” připomenul si vlastní slova, tak
často opakovaná.
„Zdali takovým násilím, jaké jsem viděl tu, možno budovati stát? Což
to je cesta k novému životu lidstva?” tyto otázky vířily mu v hlavě.
Opět se otřásl a s odporem poslouchal vypravování o nezvyklé trefnosti oka hrubého strážmistra.
„Přilepil jsem odsouzencům stříbrnou pětikopejku, drobný penízek
na prsa a ten chlap vrazil ji kulí do srdce!” se smíchem nadšeně mluvil
soudce.
„Kanalie.., hnusný kat..!” pomyslil si Lenin, ale neřekl nic.
Vzpomněl slov Dzieržyňského, že „čeká” jest praporem diktatury proletariátu a on — Vladimír Lenin byl jeho diktátorem, a tím chtěl býti jak
nejdéle neboť nikoho jiného mezi tisíci továryši neviděl.
Opět zamihla se mu před zrakem daleká, malá, světlá, zářící budoucnost světa, osvobozeného z pout minulosti.
Musil tam dojíti za každou cenu.
Zaťal zuby a mlčel.
Ba usmál se, když Dzieržyňski pravil:
„Volodimirovi zemřeli s vděčností v srdci k vám, továryši! Lehká, příjemná smrt a pro vás — dobré omen!”
Lenin se usmál, ale nic neodpověděl. Neměl sil ani odvahy.
Rychle odešel, pokynuv hlavou k Dzieržyňskému a Fedorenkovi.
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V síni očekával ho agent „čeky”. Měl ho doprovoditi na rozkaz Dzieržyňského do Kremlu.
„Jak se jmenujete, továryši?” otázal se ho Lenin, když již vyšli na ulici.
Chtěl uslyšeti hlas člověka, jenž před chvílí nikoho nezavraždil a neviděl muka a umírání.
„Apanasevič, pomocník velitele „čeky”, odvětil po vojensku salutuje.
Lenin vyptával se ho na strašný dům smrti.
Agent na všecko stejně odpovídal:
„Zeptejte se na to, továryši, našeho předsedy. Já nic nevím!”
Když však doprovodil diktátora k bráně Kremlu, zastavil ho a zašeptal:
„Budete-li někdy potřebovati člověka smělého, ke všemu ochotného,
připomeňte si moje jméno: Apanasevič!”
„Apanasevič..,” opakoval Lenin a ohlédl se.
Agent zmizel již ve vířících proudech a oblacích metelice, jda rychlým
krokem směrem ke katedrále sv. Basila.
Hvízdal si jakousi národní písničku...
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IX.
Ponurá nálada, jako studené kleště nebo slizké kruhy odporného
hada, svírala srdce i mozek Leninův. Cítil se tak, jako by sám před chvílí
vyšel z vězení. Chtěl se usmáti, připomínaje si téměř spitou, bujnou radost, když kdysi opustil celu a když za ním třeskla branka věznice v ulici
Špalerné v Petrohradě. Nezmohl se však na úsměv.
Přetřel si čelo a začal choditi po pokoji, vsunuv vlhké ruce do kapes
kabátu.
Brzy uvědomil si svoje city. Rozhodně se nemýlil. Měl dojem, že
v strašném domě, kde vládl Dzieržyňski, někoho nechal, kdo potřebuje
ochrany a pomoci. Vychoval potřebu návratu, aby někoho svou hrudí zaclon i l . . . Koho? Proč?
Pokrčil rameny a zabručel:
„Ďábelsky těžko jest zabíjeti lidi! Zabíjeti se slovy lásky ke všem utištěným, nešťastným, umučeným, se slovy, jež nikdy neopouštějí úst!“
Zaskřípal zuby a zaťal pěsti v kapsy vsunutých rukou.
„V katovně „čeky” stenají a trpí sami utištění, nesmírně nešťastní, mučení mukami nevýslovnými... Vrátiti se tam a rozkázati, aby všickni byli
uvolněni.., zabrániti týrání a šílenému vraždění! Ano! Ano!”
Došel k oknu a zastavil se.
Po vnitřním náměstí přecházeli vojáci na stráži.
Šlehala je metelice, mrazivý dech větru ledem svíral krev v žilách.
Neměli teplého oděvu, proto dupali nohama, bili dlaněmi, běhali,
aby se zahřáli,
Lenin si pomyslil:
„Hynuli na frontě za utiskovatele, hynou nyní v bojích revoluce, budou hynouti potupnou smrtí, kdyby revoluce byla utlumena; nemyslí
však na to, všecko trpělivě snášejí, neboť věří mně a heslům, mnou hlása-
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ným. Věří mně! Mohu-li zklamati jejich důvěru? Mám našiti do jejich srdcí
zoufalství a pochybnosti? Což mám právo poddati se vlastním citům?”
Přešel po pokoji a zašeptal:
„Nikdy! Nikdy!”
Ale mučivý neklid ho neopouštěl. Dráždila ho a tísnila jakási nejistota; nejasný, temný příkaz zněl neustále, volaje, aby se vrátil do ponurého
domu „ceky”.
Zazvonil.
„Prosím, zatelefonujte továryši Dzieržyňskému, aby odložil výslech
zatčené Frumkinové do mého příjezdu,” pravil tajemníkovi. „Připravte
ihned automobil!”
Vypil sklenku vody a chodil po pokoji, luskaje netrpělivě prsty.
Za čtvrt hodiny potom přijížděl před dům „čeky”. Našel bránu otevřenou a spatřil oddíl vojáků, presentujících zbraň před diktátorem. U vchodu uvítal ho Dzieržyňski, Liaris a Blumkin.
Na nádvoří stál dav této nocí zatčených lidí. Schoulené, třesoucí se
postavy, vyděšené, bledé tváře, ponuré, podlé oči, ničemně se lísající,
nebo šíleně zoufalé.
Lenin, obklopen komisaři, přešel rychle do čekárny v druhém poschodí.
„Chci býti přítomen výslechu Dory Frumkinové!” prohlásil Lenin, hledě v šilhavé, podezřívavé oči Dzieržyňského.
Předseda „čeky” nic neodpověděl. Zvířecí ostražitost číhala na křivící
se, vyhublé jeho tváři. Cásal malou bradku a třel třesoucí se, opuchlá oční
víčka.
Lenin pochopil obavy Dzieržyňského a mírně se usmál.
„Továryši!” zašeptal, objav jej kolem pasu. — „Jsem zvědav, co řekne
Frumkinová. Můžeme se od ní dověděti věci velmi vážné. Mám podezření, že židovští socialisté z „Bundu” připojili se k nepřátelskému táboru.
Musím o tom věděti...”
Dzieržyňski mlčky pokynul hlavou.
Beze slova vedl Lenina vnitřními schody dolů.
Jda mimo zamčené dveře jednoho pokoje v přízemí, pravil:
„Vezmeme s sebou Fedorenku.. .”
Vrazil do dveří. Lenin nahlédl dovnitř a zastavil se jako do země vrytý.
Spatřil proti dveřím stojící širokou pohovku, pokrytou rudým sametem. Na jiskřivém, plamenném tom podkladě, jako mramorová socha,
ležela nahá postava ženy. Proud černých vlasů splýval na podlahu; krásné, štíhlé boky, bezvládně roztažené, nehybně ztrnuly v nestoudné póse;
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ruce, bezvládně odhozené, visely v mdlobě; bujná, vypjatá ňadra hrozila
svou nehybností, jako ostří kopí... Smrtí a děsem vanulo to od obnažených, lidským zrakům vystavených tajů krásného, ženského těla, svítícího v pološeru.
„Dora Frumkinová!” vydral se Leninovi pronikavý šepot.
„To — kanalie.., zhýralec.., žádné nepopustí..!” zavrčel Dzieržyňski, natřásaje rameny.
Fedorenko, schovávaje se v koutě pokoje, spěšně se oblékal.
„Vlec ji k výslechu!” vzkřikl Dzieržyňski a dal se do smíchu.
Po chvíli četník, chlípně se usmívaje a upravuje si kravatu vystoupil
do středu pokoje. Spatřiv Lenina ušklíbl se a pravil bláznovským tónem:
„Taková děvuška, jen prsty olíznout! škoda by bylo, nechat si ujiti
takovou příležitost... Takových krasavic málo se již najde..! Jsem znalec
žen..! Hlavu bych vsadil, našel-li by jakýkoliv sochař na tom zázraku krásy
nějakou vadu... Juno, Venus, Diana, Terpsyc h o r a . . . . příroda všecko dala
jedné ženě..! Fedorenko není takový blbec, aby toho neocenil a neochutnal! Ó, ne! Fedorenko je statečný chlapík..!”
Vida, že komisaři klidně ho poslouchají, zvolal:
„Marje Alexandrovno!”
Vstoupila otylá, rudá, potem a tukem se lesknoucí žena v černé sukni a modré blůze. Křivila v úsměvu rozpačitosti a služebnosti odpornou,
vředovitou tvář a stále se klaněla.
Fedorenko zvolal:
„Marje Alexandrovno, dovedla jste uspati tu antickou bohyni, musíte
nyní probuditi zatčenou a dovésti ji do velké síně... Ale ať, — nu tam čínští netvorové budou pohotoví.. .”
Obrátiv se k Leninovi pravil s poklonou:
„Můžeme nyní vstoupiti do podzemí...”
Šli mlčky.
Šli dlouhou, lomenou chodbou, úzkou a špinavou.
Dvě petrolejové lucerny sotva matně osvětlovaly ji na obou koncích.
Několik čínských stráží procházelo se tady, tlukouc karabinami opíranými o cementovou podlahu.
Malé, nízké dveře, uzamčené závorou, táhly se po obou stranách
chodby.
„Továryši, hleďte se držeti opodál od této cely,” napomínal Fedorenko,
patře na Lenina.
Ten tázavě se naň podíval.
Žandarm tiše se zasmál a tiše řekl:
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„To je cela „přirozené” smrti! Nakažena všemi možnými chorobami:
hladový i skvrnitý tyfus, tuberkulosa, kurděje, ozhřívka, zdá se, i mor...
Vše to nahrazuje nám katy a přispořuje nám práci. Tu lidé mrou jako
mouchy... Je tam sto vězňů a všecky za týden vyměňujeme!”
Opět se zasmál.
„Roznášíte po městě epidemie!” pravil přísným hlasem Lenin.
„Toho jsme se vyvarovali,” pravil Fedorenko. „Oh, my se známe v hygieně! Každý den ráno.., ostatně vězňové nevědí, je-li ráno, nebo den
či noc, neboť je to temnice, kde svítí jediná malá elektrická lampička,
— vstrčíme tam dřevěnou bednu... Vězňové vkládají do ní těla zemřelých; Číňané zalévají je ihned vápnem, zatlukou bednu prkny a vyvezou
za město, kde ji hodí do jámy, také vápnem naplněné... Žádné nebezpečí
nehrozí bělokamenné Moskvě!”
Z jiných cel ozývaly se výkřiky, pláč a stenání lidí.
„Zuří zoufalstvím!” usmál se Dzieržyňski. „Sténají hladem; jeť to dobrý
způsob k vzbuzení upřímnosti v doznáních!”
Kdosi dobíjel se do zamčených dveří a divokým hlasem volal a vyl:
„Kati! Buďte prokleti... Kati..! Pít! Pít!”
„Ach!” zvolal Fedorenko. „To jsou slanečkáři!”
Lenin obrátil k mluvícímu bledou tvář.
„Některé krmíme pouze velmi solenými slanečky a nedáme jim ani
kapky vody. Mučí je žízeň, proto zlořečí! Ti bud ztrácejí smysly, nebo upadávají do mdloby. Ony určujeme pro „zásoby”, těmto slibujeme mnoho
studené, čisté v o d y. . . Chacha! Jistý to prostředek! Stanou se pokornými
jako jehňata.. .”
Lenin mlčel a Fedorenko, považuje to za němou pochvalu, pravil dále:
„Máme místnosti, kde jsou lidé, jimž nedovolujeme usnouti a tím je
dovedeme buď k šílenství nebo k doznání. Jinde na vzdorné působíme
„mravním bičem.” Ti slyší, že v sousední cele jsou trýzněny jejich ženy
nebo děti... Ale to všecko jen pro ty nejzatvrzelejší! Takových však není
mnoho... Nejčastěji postačí nastrašiti je několikráte tím, že jsou vedeni již
na popravu. A vyzpívají všecko, co vědí..!”
Fedorenko běžel napřed a otevřel dveře.
Vešli do prostranné síně s obloukovou klenbou, osvětlené jasně několika lampami. v koutě stál stůl a dva taburety.
Na zdech bez oken byly patrny skvrny a černé pruhy uschlé krve, vsáklé v cementovou omítku.
Dzieržyňski usedl u stolu a přisunul druhý taburet k Leninovi.
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Hubená, tvrdá tvář, plamenné, bezesné oči a třesoucí se prsty Dzieržyňského děsily Lenina. Patřil s úděsem v ty ztrnulé zřítelnice a na víčka
co chvíle klesající pozoroval strašnou zavilost a bezmyšlenkovitou krutost křivících se úst, neznajících upřímného smíchu.
„Torquemada, — středověký inkvisitor, nebo kat francouzské revoluce, Fouquier, — Tinville?” přišla Leninovi do hlavy náhlá, mučivá myšlenka.
Zdálo se mu, že cosi velmi vážného závisí od správné odpovědi
na tuto otázku.
Fedorenko křikl na vojáka, stojícího u vchodu: „Běžte pro Marju
Alexandrovnu! Ať spěchá!” Lenin náhle se téměř bolestně ušklíbl.
„Jmenujte, tovaryši, tu svou agentku nějak jinak, ne... Marja Alexandrovna,” zašeptal a náhle přimhouřil oči se vztekem, hotovým vybuchnouti celou silou.
„Proč?” otázali se udiveně. „Továryška Lopatinová jest porodní pomocnicí a prokazuje nám neobyčejné služby v soudních procesech žen.“
Lenin, zatínaje pěsti, zasyčel:
„Proto, — že...
Ustal náhle v řeči. Uvědomil si, že srdce se mu vzepřelo proti zrudlé,
otylé agentce, jež se odvážila nésti jméno jeho matky, osamělé, věčně
usoužené stařenky, zemřelé před čtyřmi roky.
„Proto, že…” opakoval a postřehl v té chvíli výsměšné záblesky
v chladných očích bývalého četníka. Prudce se opanoval a chytře se
usmál. Luskl prsty a dokončil bezstarostným hlasem:
„Eh, maličkost! Jméno to prostě vyvolalo ve mně vzpomínky, neshodující se s tak škaredou osobou, jako jest občanka Lopatinová. Ale — to
je maličkost! Nevšímejte si toho, tovaryši!
Vesele, nenuceně se usmál a opakoval:
„Když Marja Alexandrovna, — tož budiž Marja Alexandrovna!”
Nechtěl, neměl práva ukázati náhle ovládnuvších ho citů a slabosti
před těmi lidmi, držícími vysoko prapor diktatury proletariátu a vedoucími jeho pěst na hlavy nepřátel.
Proto se smál, cítě však, že klid a rovnováha se nevracejí. Kdesi hluboko v prsou zdvihal se drobný záchvěv, vzmáhal se, mohutněl, až otřásl celým tělem takovou silou, až se hlava zachvěla a skrčila se široká ramena.
Do síně vrazila tlupa Číňanů. Křičeli chroptivými hlasy, cenili žluté
zuby a křivili divoké, temné tváře.
Po nich vešli čtyři dozorci, vedouce bledou, klesající Doru Frumkinovou.
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Zůstala nahá, ale nesnažila se nahotu svou ani rukama zakrýti. Ruce
byly bezvládně skleslé.
Jen oči ukryla pod víčka a pod dlouhými, černými řasami. Za ní
vklouzla jako koule otylá Marja Alexandrovna.
Obžalovanou postavili před stůl soudců.
Muži pohlcovali očima nadšenou tvář a krásné, obdiv budící tvary židovské dívky.
Lenin s tlumeným dechem patřil na to bílé tělo a myslí letěl zpět,
k oněm dnům, kdy nadšen stál před mramorovými sochami v Louvru,
v Drážďanech a v Mnichově.
Ale v té síni s nízkou klenbou a s mdlou vůní nemohl nemysliti, že
pod bílou, žhavou pletí dívčinou nekrouží krev, nezmítají se myšlenky
a city, nevzpírá se duše v zoufalství a nevýslovném stesku.
Náhle přišly mu na mysl úryvky z „Písně písní”:
„Lepší vína jsou prsy tvé. Krásné jsou jahody tvé tváře, jako hrdličky;
šíje tvoje jako klenoty! Jak jsi krásná a oči tvé jako holubice, vlasy tvoje
jak stádo koz, které sestoupily s hory Gallaad! Zuby tvé jako stáda postřižených ovcí, vycházejících z koupele! Jako tkanina karmazinová rty tvé
kromě tajemství tvých; jako poloviny stejné granátového jablka líce tvé!
šíje tvá jako věže Davidova. Dvé ňader tvých jako blíženci srn, které se
pasou mezi lilijemi!”
Myšlenky jeho přerušil výsměšný hlas Fedorenkův:
„Zda povíš, děvko, kdo tě poslal, abys střelila po vůdcích národa?“
Ztrnulá v nehybné postavě, svítila tajemnou bělí mramoru, mlčíc jako
kámen.
„Neudáš-li jiných zločinců, umřeš v mukách!” zvolal Fedorenko a přiběhnuv k dívce, začal ji kopati, drásati jí prsa, rváti vlasy a plivati jí v tvář.
„Ty židovko, nepřátelská krvi! Ty. . . t y. . ! ’’
Počal chrliti strašná, ohyzdná slova, padající jak stříkání smrduté,
shnilé tekutiny.
Dora Frumkinová ani očí nepozdvihla. Mlčela, podobná bezcitnému
kameni, lhostejná ke všemu, jako by z ní život již odletěl.
Fedorenko vrátil se na své místo a udeřil pěstí do stolu.
„S tou děvkou nic nesvedeme,” zašeptal. „Hej! Tam některý! Přiveďte
sem zatčenou ze sedmé cely!”
Nevšímaje si nikoho, chodil po síni, ponuře proklínaje.
Přivedli starou židovku. Dva Číňané drželi ji za ruce.
Spatřila stojící nahou dívku a náhle s děsným výkřikem klesla k zemi:
„Doro!”
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„Mino Frumkinová! Jako matce dcery obžalované pro atentát na život
továryšů Lenina a Trockého, radím vám, abyste přiměla dceru k tomu, by
pověděla pravdu, neboť jinak zhyne strašnou smrtí!”
Stará židovka stenala, upírajíc zoufalé, žhoucí zraky v ztrnulou, nehybnou tvář dívčinu.
„Doro...! Dceruško!” lkala.
Víčka oční dívčina se zatřásla-, záchvěv pronikal nahým tělem.
Na krátkou chvilku, jak ve tmě hasnoucí jiskra, otevřely se plamenné
oči, rozjasnily se zřítelnice a opět zmizely za clonou dlouhých řas.
V tom jediném pohledu byla odpověď i rozkaz. Matka rvouc si sivé
vlasy kývala se a stenala temně, žalostně:
„A... á... á... á..!”
„Snad Mina Frumkinová ví něco o atentátu?” otázal se Dzieržyňski,
tiskna si trhající sebou tvář a chytaje se za bradku.
„A... á... á... á..!” stenala stará židovka.
„Postavte tu čarodějnici a přinuťte ji, aby se dívala!” vzkřikl Fedorenko.
Vojáci pozdvihli Minu Frumkinovou a otylá, zrudlá Marja Alexandrovna zpocenými prsty otvírala jí oční víčka.
Fedorenko pokynul Číňanům.
Ti přirazili Doru ke zdi. Čtyři vojáci rozkřižovali ji na stěně a dva, vytasivše nože, postavili se u ní, očekávajíce pokynu soudců.
„Začni!” zavrčel Fedorenko.
Číňané přitiskli se k nahému tělu jako šelmy.
Ozval se tichý, pronikavý sykot a ostré zaskřípění zubů.
Číňané se smíchem chraptivým a kvikotem odstoupili.
Na zdi bělalo se nahé tělo dívčino a krev splývala po něm z odříznutých ňader...
„A... á... á... á..!” vyla matka, zmítajíc se v rukách držících ji vojáků.
„Kdo tě poslal vraždit?” tázal se Fedorenko.
Žádná odpověď. Jen Mina Frumkinová vyla stále zoufaleji, jako hladová vlčice; se sykotem a svistem dral se dech z prsou Dořiných.
„Dále..!” zvolal Dzieržyňski.
Číňané vrazili nože v dívčiny oči. Ty plamenné, nadšené oči rozplakaly
se krvavými slzami...
„A... á... á... á..!” zmítalo se pod klenbou zoufalé, šílené stenání staré
židovky.
S hlasitějším sykotem oddychovala mučená.
„Pověz, kdo tě poslal..,” začal Fedorenko, ale zbledlý Lenin ho přerušil,
šikmé oči metaly jiskry a prsty se zatínaly a napínaly.
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„Skončit!” vzkřikl nesvým hlasem, vzchopiv se s místa.
Fedorenko obrátil k němu chladný, výsměšný pohled a s pohrdlivou
upřímností sklonil hlavu.
„Skončit!” opakoval.
Jeden z Číňanů bodl Doru nožem..
Nahé, zkrvavené tělo náhle změklé, schoulené, dopadlo na cementovou podlahu.
V tom okamžiku vytrhla se Mina Frumkinová z rukou vojáků, odstrčila agentku, jež ji chtěla zadržeti, a přitiskla se, objala rukama mrtvé tělo
dceřino.
Fedorenko mlčky ukázal pohledem na stařenu a sklonil ruku k zemi.
Než přiskočili vojáci, stará židovka vstala a potřásajíc sivou hlavou,
pronesla jakési slovo:
Hebrejské, jediné jen slovo, neboť v tom dopadla na ni rána pažbou.
Sklesla, shroutila se a tělem svým přikryla umučenou dceru.
„Tvrdé lebky..!” zabručel Dzieržyňski, zapaluje si cigaretu.
„Příliš jsme pospíchali,” poznamenal Fedorenko mrzutým hlasem...
Jen ještě trochu pomučit... Marja Alexandrovna by ji z mdlob vzkřísila...
provedli bychom ještě několik operací... a snad by pověděla sama, nebo
ta... stará kobyla.”
Lenin k němu přistoupil a pohlédl mu do očí.
Věděl, že kdyby byl tu Chalajnen, kázal by mu, aby proklál bodákem
toho kata v elegantním tmavomodrém kabátě. Nyní musí udeřiti ho
v tvář, sklátí jej k zemi a rozdupati nohama jako bídného, jedovatého
hada.
Cítil, že cosi mu přikazuje, aby tak jednal s tím katem v tmavomodrém kabátě a se světlou kravatou.
Již vytahoval z kapsy zaťatou pěst, když Fedorenko s příjemným
úsměvem, nízko skláněje hlavu, promluvil výsměšným hlasem:
„Továryš Vladimír Iljič nyní se přesvědčil, že sloužíme proletariátu
věrně a oddaně? Stali jsme se strojem, jenž úplně zdrtí jeho nepřátele
a zbaví rázem života sta lidí. Proletariát musí zvítězit! Síla a postrach jsou
jedinou jeho zbraní. Ta přemůže filosofy, učence, básníky.. .”
Ten strašný člověk opakoval vlastní jeho slova!
On, — Vladimír Lenin, hlásaje je v milionech novin, letáků, plakátů
i telegramů, stal se tvůrcem „čeky” vůdcem toho zuřivého, fanatického šílence, — Torquemady — Dzieržyňského i té zmije z řad četnických, jejich
duchovním otcem, jejich nadšením.
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Pochopil to ihned, všecko si připomněl a uvědomil, vzkřísil v paměti
články nepřátel, obviňující ho z toho, že ukřižoval, zmučil, zprznil Rus.
„Ano, jako Fedorenko — Doru..!” pomyslil si.
On to učinil, ne Fedorenko, ne Dzieržyňski, ne jiní, jenom on, který
svolal pod své prapory polotemnou láji mongolskou, zpitou vodkou, krví
a nenávistí, — mstitele, šílence, vrahy, ponuré katoržníky, prostitutky.
On, jen on, — Vladimír Uljanov—Lenin a proto...
Usmál se na Fedorenku mírně a pravil:
„Opravdu věrně sloužíte proletariátu! Nezapomene proletariát
na vděčnost k vám, továryši! v první chvíli těžko zůstati lhostejným...”
„My jsme již přivykli,” zasyčel Dzieržyňski. „Stále širší kruhy obyvatelstva považovány jsou radou lidových komisařů za nepřátele, proto musíme spěchati, abychom... stačili vám, továryši!”
„Ano, ano!” šeptal Lenin, přikyvuje hlavou a hledě zachovati klid a příjemný úsměv na své žluté, mongolské tváři.
Doprovozen Dzieržiňským, Fedorenkem a vnitřní stráží, vsedl do automobilu a odjel do Kremlu.
Čekal naň jeho tajemník.
„Důležité zprávy od naší mírové delegace,” pravil, podávaje mu několik telegramů.
Lenin usedl k psacímu stolu a četl depeše Trockého. Svraštil obočí
a přetíral si čelo. Zprávy byly neutěšené.
Němci položili nové, ještě těžší podmínky. Člen ruské delegace, bývalý carský generál Skalon, spáchal sebevraždu, zůstaviv list plný žalob.
„Odpovím zítra, po schůzi rady,” zašeptal. „Prosím, svolejte ji na osmou
hodinu ráno.
Tajemník odešel, ale brzy zaťukal na dveře.
„Továryš Dzieržyňski poslal motocyklistu s listem,” pravil vcházeje.
„Prosí o okamžitou odpověď.”
Podal list. Lenin jej otevřel a vyňal červený aršík s rozsudkem smrti
nad občankou Remizovovou u níž před atentátem bydlila Dora Frumkinová. Na zvláštním lístku psal předseda „čeky”, že odsouzená podala
prosbu továryši Leninovi o milost. Dzieržyňski navrhoval zamítnutí prosby, neboť jest nepochybný styk mezi odpravenou Dorou Frumkinovou
a mezi občankou Remizovovou.
„Remizovová. ? Remizovová. ? “ opakoval Lenin. „Kdysi jsem slyšel to
jméno.. .”
Pokrčil rameny a na červený aršík napsal dvě slova:
„ Rozsudek potvrzuji! ”
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Tajemník opustil, pokoj.
Lenin chodil po pokoji. Cítil chvění a pronikavý chlad.
Nemohl se uklidniti.
„Napil bych se vřelého čaje!” pomyslil si.
Pohlédl na hodinky. Blížila se čtvrtá. Metelice nepřestávala. Šlehala
v okna, šelestila po zdech, vyla v komínech.
Lenin snažil se nepřemýšlet! o ničem. Věděl, že by ho ihned opanovaly těžké pochybnosti, oslabující kolísání, zrozené pod klenbou „čeky”.
Nyní musil býti tvrdý, neústupný a klidný, neboť předvídal — novou potyčku v radě komisařů. Již začal promýšleti plán své řeči a způsob jednání
s nejvzdornějšími továryši, kdy postřehl na zemi ležící obálku Dzieržyňského.
Zdvihl ji a přečetl červený nápis: „Všeruská mimořádná vyšetřující komise ve věcech kontrarevolučních, sabotáže a spekulace.”
„Vyšetřující komise? Čeká,“ usmál se Lenin, krče rameny.— „Ne! Je to
dosud neznámá forma spravedlnosti. Rukavice, hozená morálce celého
světa! Žalobce a — zároveň soudce i kat..! To se nevměstná do žádné
právnické hlavy Západu! U nás v Rusi — „svaté” to jde! Vždyť policmajster
Bogatov pravil, že sami mužíci obžalovali cigána i Tatary pro krádež koní,
sami k smrti odsoudili, sami popravili, zabivše je kyji a davše je na pospas
mravencům! Mužíci se tomu nediví a o ty mně především běží!”
Hlasitě se zasmál a mnul obálku v prstech. Po chvíli postřehl, že uvnitř
obálky jest ještě, malý, zmačkaný kousek papíru.
Rozvinul jej a — děsně vykřikl.
Byl to lístek, na němž před třemi měsíci napsal Heleně Alexandrovně
Remizovové, že se může k němu v každé věci osobně obrátiti...
„Remizovová! Helena..! Remizovová..!”
Zlatá hlavička, schýlená nad vyšíváním, modré oči, plné lahodné
záře.., vášnivá ústa, posílající ho, aby vykonal pomstu za oběšení bratra...
To... ona prosila ho o milosrdenství?!
Skočil k telefonu. Zavolal číslo „čeky”.
Dzieržyňski dlouho nepřicházel k aparátu. Konečně uslyšel Lenin
jeho hlas.
„Prosím, zastavte zatím vykonání rozsudku nad Remizovovou a zítra
dorozuměte se semnou!” Křičel udýchaným hlasem.
Dzieržyňski neodpovídal. Patrně prohlížel papíry, jichž ostrý šelest
doléhal k uším Leninovým.
„Občanka Remizovová, Helena Alexandrovna, zapletená ve věc atentátu z i. ledna t. r.; obžalované bylo dokázáno, že v jejím bytě v Petrohra-
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dě, v ul. Preobraženské v č. 21 bydlila vykonavatelka atentátu Dora Frumkinová. Občanka Remizovová odsouzena k smrti zastřelením!” volným
hlasem četl Dzieržyňski.
„Zadržte výkon rozsudku do zítřka..!” opět křikl Lenin.
„Před několika minutami bylo mi oznámeno, že rozsudek byl vykonán. Právě čtu: Remizovová, č. 1780, poslaná z Petrohradu pro..
Lenin mrštil sluchátkem a řval:
„Kletba..! Kletba ! Podlý netvor.. Krvavý k a t . . . , bez srdce.., šílený.., zločinný.. .”
Obyčejně přesně pracující rozum položil mu ihned otázku:
„Kdo? O kom mluvíš?”
Lenin stiskl skráně a táhle zavyl, tak, jak vyla zoufalá, šílená stará židovka v sklepě „čeky”:
„To já—á! To já—á—á!”
Pootevřely se dveře a do pokoje nahlédl znepokojený tajemník.
Lenin ihned umlkl, zaťal zuby, přimhouřil oči a strčiv ruce do kapes,
otázal se lhostejně:
„Co se stalo?”
„Zdálo se mi, že... voláte, Vladimíre Iljiči...” „Ne!” odvětil krátce. „Ale
dobře, že jste přišel. Sedněte a pište! Budu diktovati.. .”
Chodil po pokoji, svíral a napínal prsty a diktoval trhaně věty:
„Ač těžký bude mír pro Rusko.., pamatovati.., pamatovati musíme,
že... všecky o b ě t i . . . . i život svůj... i nejbližších.., nejdražších.., nejdražších bytostí... musíme položití... pro dobro proletariátu, který vyrve nepřátelům všecko.., co jsme v té chvíli ztratili.. .”
Tajemník napsal a čekal.
Lenin se neozýval. Stál nehybně před oknem. Hlava diktátorova se
třásla, široká ramena se zdvihala a klesala.., v očích cítil palčivý žár...
„Mně nikdo, nikdo nevrátí Heleny... Heleny..!” Slza splynula po žluté
líci, zůstavivši palčivou stopu. Lenin sevřel prsty hrdlo, aby nezavyl; hluboko vzdychl, úkradkem otřel vlhké oči, obrátil se a temným, drsným
hlasem vychroptěl:
„Dokončíme zítra, továryši... Jsem unaven... Mysl nepracuje ,.. Kolem
temno.., metelice skučí.., mráz... Noc již hluboká.., jen umírati lze.., umírati.., v takové proklaté noci!”
Pohlédl na udiveného tajemníka a náhle vykřikl tence, pronikavě:
„Pryč! Pryč!”
Uděšený mladík odběhl.
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Lenin vytvořil si v mysli fanatickou, třesoucí se tvář Dzieržyňského,
zachvěl se celým tělem, zatkl prsty oči i uši, sevřel dásně a vrhl se na pohovku sípaje: „Helenu zabili! Zabili..!”
Přede dveřmi střídali se vojíni na stráži a opakovali ponurými hlasy
noční heslo:
„Lenin..! Lenin..!”
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X.
Moskva umírala... hladem, děsem a ani na chvíli neustávajícím proléváním krve.
Dozněla již echa hanebného míru s Němci.
Lenin připomínal si ty dny s rozechvěním a s odporem. On — Rus,
byl nucen prositi komisaře — židy a Lotyše, aby přistoupili na nevýslovně těžké, pokořující podmínky německé, neboť nesjednal-li by mír, vláda proletariátu rozvála by se jako zlý sen. Získav stěží souhlas továryšů,
vzdychl si s úlevou a dokázal ještě jednou, že diktatura proletariátu byla
v podstatě diktaturou žurnalistů.
Ve stech článků byl vylíčen hanebný mír jako dobrodiní nové vlády,
mající úmysl dáti Rusku možnost, aby si oddychlo a nabralo nových sil.
Lehkověrní dělníci a zatemnělí mužíci byli klamáni a ohlupováni slibem
blízké revoluce v Německu a spojení s továryši Západu, odkud Rusko
mělo čerpati nové zásoby pro rychlý rozvoj země a předstižení „shnilé
Evropy”.
Umlkla tato echa.
Zubožená, vylidněná Moskva vedla bídný život a vlající a třepetající
se větrem rudý prapor komunismu jako by odpočítával jako kontrolní
aparát stále nové a nové proudy krve, prolévané „čekou” na ulici Bolšej
Lubianky a na Arbotě.
Na tržištích a náměstích plížily se ponuré, otrhané, vyvublé postavy
bývalých úředníků, důstojníků, inteligentních žen, často aristokratek,
všech těch, kteří se nedostali již na Krym nebo do ciziny. Muži prodávali
na ulicích zbytky svého jmění, cigarety a noviny; starší ženy — jakési pečivo a pamlsky, doma vyrobené, mladší stále častěji — vlastní tělo.
Milice a vojenské hlídky prováděly lovy na chudé, zbědované „spekulanty”, braly jim bídný výdělek a honily je do sklepů „čeky”, kde hnáni byli
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před kulemi chrlící kulomet, postavený v hrozném okénku suterénu. Nikdo neměl kdy zabývati se drobnými záležitostmi, trestati vězením a živiti někoho v době zuřícího hladu. Všecko vyřizovalo se rychle a jednou
pro vždy. Kulomet po celé noci chrlil kule.
Černý automobil vyvrhoval ze svého nitra nové kupy mrtvol, odvážeje je za město.
Občas ulicemi Moskvy uháněly dvorní limusiny s komisaři v kožených
kabátcích a s nutnými aktovkami pod pažemi, odznakem to moci nad životem a smrtí pokořené a utištěné společnosti.
Za nocí plížily se hlídky, hladovým vlkům podobné, vnikaly do bytů
ustrašených občanů, prováděly revise, braly s sebou muže, ženy i děti
a hnaly je na muka a na smrt.
Po těchto úředních vpádech vkrádaly se jiné skupiny. Byli to lupiči;
prohlašujíce se za komisaře, vdírali se do soukromých domů, páchali tu
násilí a loupeže, bili se s milicí i se zoufalými obyvateli trýzněného hlavního města.
Kostelní zvony mlčely, ale na náměstí a na Kužněckém mostě vojenské hudby ryčně hrály „Internacionálu”. Cerkve, musea, university byly
zavřeny, zpustly, ale v divadlech a divadélkách nejlepší umělci, s nedávným oblíbencem carovým, Teodorem Šaljapinem v čele, zpívali, hráli,
tančili a pořádali představení před pouliční luzou, před krví spitými vojáky, vyvrheli temnými a zločinnými, vynořujícími se z dna ruského života.
Lenin po oné památné noci, prožité u Dzieržyňského, nevyjížděl
z Kremlu.
Měl přesné zprávy, že po Moskvě řádí nepostižitelný Boris Savinkov,
odvážný terorista, připravující atentáty. Každodenně dokazovaly to mrtvoly zabitých komisařů a vládních agentů.
Na Dzieržyňského a Fedorenku, jdoucí v přestrojení, učinila útok
na lidnaté ulici skupina Poláků, zabila bývalého četníka a zranila předsedu „čeky”. Židovská tajná organisace ničila své souvěrce, pracující v moskevské „čece”, kterou řídil úskočný a ukrutný Guzman. Mladý důstojník
Klepikov, stálý soudruh Borise Savinkova, dobře mířenými ranami zabíjel
lidi v kožených kabátcích, nepochopitelným způsobem unikaje pronásledování a nástrahám.
Trockij, Kamieněv, Rykov i Bucharin neměli odvahy bez silné eskorty
ukázati se za zdmi Kremlinského paláce, střeženého Lotyši a Finy.
Začaly obíhati znepokojující zprávy, děsící nové vládce.
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Povstal jakýsi, dosud neznámý, „svaz pro záchranu vlasti a svobody,”
připravující povstání a snící o dobytí Moskvy, zhnětené krvavýma rukama Lenina, Trockého a Dzieržyňského i Petrohradu, kde zuřil Zinověv.
„Čeká” uchvacovala stále nová sta, tisíce vinných a nevinných a drtila
je koly svého krvavého stroje.
Do Moskvy přicházely z ciziny protesty, na něž rada lidových komisařů odpovídala notami, plnými vytáček a lží, diktovanými Leninem, ale
Guzman podnikal útoky, zavraždil anglického kapitána Kromy, několik
francouzských rodin, konečně nařídil svému agentovi Blumkinovi, aby
vyprovokoval atentát sociálních revolucionářů na německého vyslance
v Moskvě, barona Mirbacha.
Lenin, čta ostré protesty v zahraničních listech, mhouřil oči a se smíchem pravil:
„Všecko to jsou klamné hříčky! Evropa spila se krví a všecko snese, vše
vydrží, se vším se shodne! Vždyť přece, bojíc se nás, metajíc proti nám
blesky kleteb, koketuje s námi jako stará prostitutka! Pamatujete, jak prosebně a poníženě díval se nám v oči zástupce Francie, kapitán Sadoul,
anglický agent Lockart, Američan Robins, vyslaný zástupcem Spojených
Států? Nepodařilo se jim odvrátiti nás od uzavření mírové smlouvy a překaziti organisaci armády pro účely revoluční, — proto se zmítají a vyhrožují. Ale pravím vám, továryši, stačí kývnou ti na ně prstem a říci jim, že
ačkoliv neuznáváme žádných smluv cara s nimi, přece dáme jim koncese
na Kavkaze nebo na Uralu, ihned přiběhnou jako psi ohony vrtící..!”‘
Do Kremlu přicházely kupy dopisů a žádostí o slitování nad lidmi,
umírajícími ve vězení a odsouzenými k smrti.
Žádosti ty byly adresovány nejčastěji Leninovi, některé — ženě všemocného diktátora.
Jednou Krupskaja přišla k muži a nesměle počala mluviti:
„Slyšela jsem, že Dzieržyňski, Volodarskij, Urickij a Guzman dopouštějí se nebývalých ukrutností... Chtěla jsem prositi, abys se ujal té věci,
neboť jsou to přece věci hrozné, nesnesitelné, hanobící proletariát, národ i vládu!”
Lenin sklopil hlavu.
Krupskaja postřehla, že kolem uší vyrostly silné boule svalů.
Náhlým pohybem obrátil k ní hněvem a zoufalstvím zkřivenou tvář
a vzkřikl tenkým hlasem:
„Jen já mohu všecko snésti, — všecko v sobě udusiti, a oni — nepřátelé národa zasluhují milosrdenství?! Samozřejmě! Já musím stisknouti
srdce, ve dne v noci odpuzovati strašné, černé myšlenky, nebo to jest —

287

Lenin, netvor, kat, šílenec, ale oni jsou ubozí, nevidění, ukřivdění! Odejdi
pryč a neopovaž se mi mluviti o smilování!”
Maximu Gorkému, útočícímu proti strašné „čece”, odpověděl listem
velmi ostrým a jednou pro vždy přinutil spisovatele nejen k mlčení, ale
i k pokryteckému omlouvání ukrutností ruského národa.
V novinách uveřejnil diktátor prohlášení, aby se nikdo neobracel
ve věcech uvězněných na něho nebo na jeho ženu, ježto prosby ty nebudou míti úspěchu.
V březnu přišly první zprávy o zbrojných povstáních proti vládě sovětů. Dlouhá doba domácí války, nerozhodně a liknavě podporované dřívějšími spojenci, začala v Jaroslavi, byla však utopena v krvi povstalců;
kromě padlých v bitvách bylo náhlým soudem utraceno 3,500 důstojníků.
Váleční zajatci čeští v Penze, sformovaní pod velením generálů Čečka,
Syrového a Gajdy, nastoupili pochod na Ural.
Povstali kozáci na Donu, na Kubáni, v Orenburgu, v Zabajkalsku.
Na scéně dějové objevila se známá jména „bílých”: Kornilov, Kaledin,
Krasnov, hetman Dutov, Denikin, Wrangel.
Zdemoralisovaní vojáci a neukázněné tlupy dělníků, náležejících
k rudé armádě, v nepořádku všude ustupovali, táhnouce k Moskvě.
Na západě, na severu i na Sibiři začínali pracovati Judenič, Miller, Almazov, Kolčak, hetman Sieměnov i hrozný zuřivec a mystik „bílý Dzieržyňski“ — Ungern — Sternberg.
Utištěný národ pozdvihoval hlavu. Všickni vyhlíželi spasitele a byli
připraveni jim pomoci.
Rada lidových komisařů ztrácela hlavu. v panickém poplachu přibíhali továryši k svému vůdci a křičeli, rvouce si vlasy:
„Bije poslední hodina! Smrt jde..! Co řeknete, Vladimíre Iljiči? Co
s námi bude?”
Lenin se jízlivě usmál a pravil:
„Co bude? Vás „bílí” pověsí za krádeže a vraždy, — mne za ideu —
a všecky dohromady — za šíje!
Nechcete toho? Nuže, to třeba zanechati předstírání jako byste byli
velkými administrátory. Dejte se do práce, továryši, tak, jak to bylo za říjnové revoluce! Trockij, dobrý organisátor, ať si vezme Tuchačevského,
Brusilova, Buděnného, Blůchera, Frunzeho a Ejche, ať vytvoří spěšně
pravou armádu, ať agituje, přitahuje do našich řad všemi způsoby a sliby
německé, rakouské a maďarské zajatce a bývalé carské důstojníky, ať za-
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čne obrannou i útočnou válku! Musíme prohlásiti „válečný komunismus”
a hoditi heslo: „Všecko pro válku ve jménu vítězství proletariátu!”
„Protirevoluce má značné síly a bude podporována Francií, Anglií
a Japonskem,” podotkl Kamieněv. „Mám zprávy od našich agentů Joffeho, Voronovského, Litvinova, Radka, že v Londýně a v Paříži již jest rozhodnuto o intervenci; mluví se konečně o možnosti blokády za účelem
vyhladovění Rusi.. .”
Lenin se zasmál.
„Není ďábel tak strašný, jak ho malují, továryši!” zvolal. „Intervence
je těžká i posílání posil do Rusi, s jejími pustými prostranstvími!? Vše se
omezí nejvýše na přístavy... Maličkost! Naši domácí vlastenci sami se rozsypou jako balvany suché hlíny!”
„To se neví!” poznamenal Rykov. „Jsou tam schopní váleční vůdci, jako
generálové Kornilov, Denikin, Wrangel, Judenič...”
„Zajisté!” pokrčil rameny Lenin. „My proti nim pošleme krejčího-žurnalistu Trockého, žlutozubého kapitána Tuchačevského, strážmistra Buděnného... Ti budou v selské lebky vtloukati jen jedno: „Vláda sedlákům
a dělníkům, volnost a štěstí proletariátu!” a „bílí” generálové ihned zabručí: „Půda sedlákům“ a po prvním vítězství začnou křičeti: „Ať žije velká,
nedílná Rus, ať žije báťuška — car!” Hm, hm! Co soudíte: půjdou za nimi
mužíci, kteří již zabrali půdu a vyvraždili své pány? Nikdy! Běží tedy o dvě
věci: vbiti v mozky mužíkům a dělníkům, že „bílí” nesou jim oprátku —
a připravovati armádu pro vážné válečné akce!”
Všickni mlčeli a s hlubokou úctou naslouchali temnému, plnému síly
a přesvědčivosti hlasu Leninovu. Lenin pak se zamyslil a po chvíli řekl:
„Jest ještě jedna věc, — důležitá, velmi důležitá a nutná. Musíme převézti cara z Jekatěrinburgu do Moskvy. Nemůžeme ho nechati „bílým!”
Stane se v jejich rukách nebezpečnou zbraní proti nám... Dnes na večer
ohlašuji schůzi, na niž přijeli mnou vyzvaní továryši z Jekatěrinburgu...!”
Téhož dne konala se v pracovně Leninově tajná porada. Komisaři
i členové výkonného komitétu: Sverdlov, Trockij, Kalinin, Bucharin, Dzieržyňski se svými agenty Avanesovem a Petersem, předáci „čeky” v Jekatěrinburgu: Pieškov, Jurovskij, Vojkov, radili se dlouho o tom, kam má
býti převezená carská rodina.
Ježto všude mezi Volgou a Uralem zuří povstání, bylo rozhodnuto,
aby car dočasně zůstal v domě Ipatěvově v Jekatěrinburgu pod dozorem
místní rady dělnických, selských a vojenských delegátů.
Tím ukončena byla porada a továryši opustili diktátorovu pracovnu.
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Lenin zadržel jen komunisty z Jekatěrinburgu a ještě dlouho s nimi
rozmlouval.
Nachýlil se k Vojkovu, Jurovskému a k Pieškovu, šeptaje:
„Při nejmenším nebezpečí, že by „bílí” se zmocnili vašeho města, zabijete celou rodinu „Nikolaje Krvavého”, nikoho nešetříce, aby nezůstali svědci. Víte, že začnou výslechy, rozruchy a křik! Příbuzní z Německa
a z Anglie, kteří dosud pro záchranu Romanovců ani prstem nehnuli,
stanou se náhle šlechetnými a plnými soucitu! Prohlásí dvorní smutek!
Chacha! Rada lidových komisařů bude nucena přenésti celou zodpovědnost za vraždu na vaši radu jekatěrinburskou. Musíte někoho obviniti
a popraviti, aby tím byla celá záležitost vyřízena pro vždy.”
„Obviníme předsedu naší rady Jachontova, neboť je to bývalý menševik, člověk nejistý!” podotkl se smíchem Vojkov.
„Najdou se i jiní,” dodal Jurovskij, významně hledě na továryše.
„Popravení Romanovců svěřil bych Jurovskému a Běloborodovi,” pravil Pieškov.
„Souhlasím s návrhem továryše Pieškova,” pravil Vojkov, shrnuje vzad
světlé, kučeravé vlasy.
„Dobře, svěřuji to vám, továryši Jurovskij!“ pravil Lenin, „ale zpravte
mne dříve o tom, telegraficky, však velmi tajně... O našem dnešním rozhodnutí nikdo nesmí věděti... Nikdo!”
Pohlédl na ně badavě, pronikavě a loučil se s nimi.
Po jejich odchodu zamnul si ruce a zašeptal:
„Splní se jediný, osobní sen celého života!”
Doprovodil na nádraží odjíždějící do Jekatěrinburgu komunisty
a tiskna jim ruce, několikráte jim opakoval:
„Ale pospěšte si, pospěšte, drazí továryši!”
Netrpělivě čekal na zprávy. Ba ani nespal, tráven jsa vnitřní horečkou
a dravým neklidem. Nic ho nemohlo zaujmouti a rozčiliti.
Lhostejně přijal zprávu, že v Petrohradě dav roztrhal Volodarského,
o dobytí Kazaně „bílými”, o vítězném pochodu Čechů a porážkách „rudé
armády” na Sibiři a u Archangelska.
Nemohl o ničem přemýšleti. Ve dne v noci viděl před sebou korunovanou hlavu Romanova, syna vraha jeho bratra; opájel se stenáním
a pláčem dětí carových, třásl se při myšlence, že snad brzy bude volán
k telegrafu a že uslyší umluvená slova:
„Jsme hotovi..!”
Konečně v polovině července přišla ta vysněná chvíle.
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Předseda rady jekatěrinburské Jachontov telegrafoval. Vysvětloval
způsob obrany města a ochrany korunovaných vězňů před blížícími se
„bílými” vojsky.
Lenin podrobně se na vše vyptával, radil, děkoval Jachontovi za účinnou práci a oddanost k věci.
Po skončeném telegrafickém rozhovoru zůstal u aparátu a čekal.
Po několika minutách oznamoval Jurovskij:
„Jsme hotovi..!” vyťukal stroj.
„Skončete!” zatelegrafoval úředník na rozkaz Leninův.
Uplynuly tři dni a po celém světě rozlétla se již ponurá zpráva, že car
s nejbližší rodinou byl bez soudu zavražděn ve sklepě domu Ipatěvova,
změněného jekátěrinburskou radou na vězení nedávno nejmocnějšího
panovníka v Evropě.
Obvinění padající na Lenina pro bezpříkladnou ukrutnost a bezpráví,
jež i v době revoluční volalo o pomstu k nebi, — brzy umlkla, neboť srdce lidská ztvrdla a mysl motala se v krvavých oparech války, toho každodenního, uzákoněného vraždění.
Oklamaná Evropa, zmatení straníci carovi i ustrašení sedláci uvěřili, že
předseda jekatěrinburské rady Jachontov s komunisty Gruzinovem, Malutiným, zfanatisovanými občankami Aproskinovou, Mironovou a s devíti „rudými vojáky” bez vědomí ústřední vlády vyměřili spravedlnost,
diktovanou hněvem lidu, zabivše Nikolaje Krvavého, jeho choť, kněžnu
hessenskou, děti a několik oddaných jim lidí z družiny carovy.
Lenin po smrti carské rodiny ihned se uklidnil.
Při zuřícím ještě po celém světě vichru útoků, obžalob, kleteb, nejčernějších předpovědích, porážkách rudé armády a vítězné ofensivě protirevolučních vojsk, zachovával neobyčejný klid. Konal nekonečné porady
s inženýry, chtěje provésti elektrisaci celé říše, aby oživil zkomírající průmysl a oslnil obyvatelstvo temné Rusi novým dobrodiním proletářské
vlády, obdařující bídné chaty pod slaměnými střechami — elektrickým
světlem.
Byl tím tak zaujat, jako by viděl v elektrisaci útěk před kupícími se těžkostmi.
V náladě diktátorově kryly se jiné, hlubší příčiny. Spadlo s něho nesnesitelné břímě. Cítil, že vykonal nutnou povinnost, že zakončil vlastní
život a že jest nyní volný. Volný od slova, daného na úsvitě životního uvědomění. Stále na ně pamatoval. Bylo pro něho podkladem práce i úvah,
smělých činů a ještě smělejších záměrů hraničících se šílenstvím, čímž
děsil nepřátele a přitahoval k sobě srdce i duše svých straníků.
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Slovo to padlo z jeho úst v nejtěžší chvíli. Pamatoval na tu chvíli, jako
na poliček, jako na nepomstěnou křivdu.
Viděl pobouřenou dívčí tvář, ohně metající modré oči, rozvichřené
zlaté vlasy a ústa, pronášející napohled lhostejné věty, ale otrávené pochybností a snad i pohrdáním.
Slovo jeho, pronesené ponurým, chladným hlasem, stalo se tělem,
hromadou těl zkrvavených, posekaných, zneuctěných...
Nyní již nic ho nespojovalo s minulostí.
Žil v absolutní budoucnosti, v nadbytí velkého organismu národa
a snad lidstva.
V duši měl studenou prázdnotu, vyhaslé spáleniště, jako člověk, jenž
vydal největší úsilí v nejtěžší práci celého života; nad tou pouští, kde nebylo ani zoufalství, ani naděje, přeletovala klidná, kolísání neznající myšlenka.
Letěl jako ohnivý vichr, jenž kolem metal žhoucí blesky, jenž rozněcoval srdce, jenž svým proudem ničil všecko v cestě mu stojící, ale pro něho
byl to mrtvý kámen, balvan, jejž obracel, kul a metal dále v propast času,
v zmatený labyrint událostí.
Stával se mohutným strojem, lhostejně a spěšně metající ze sebe
slova, myšlenky a činy, cizí, proň bezobsažná. Stroj ten pracoval se stále
větším rozběhem a s rychlostí, pohlcuje v sebe různé zevní proň zjevy
a přeměňuje je v jiné — potřebné, velké i malé, mohutné jako balvany
a křehké, jako tenké, roztřišťující se v střepiny sklo.
Počal hleděti na lidi jinýma očima.
Neměřil jich již obyčejnou měrou lidské hodnoty.
Viděl před sebou jen části velkého stroje, jímž on, jako motor nikdy
neodpočívající, stále otáčel a který hnal, požíraje prostory a čas.
Již neohlížel se na to, že různí lidé, jako Trockij, Zinověv, Stalin a Dzieržyňski motali se v tom systému motoru jako rozehnaná, rozpoutaná kola,
nemyslil si, že mezi nimi mohou nastati třenice a různoběžnost pohybu.
Cítil, že on — motor dává všemu společný směr, stejně rychlý a společný běh. Věděl, že při nesouladném běhu nebude se rozmýšleti a odhodí
vadnou část stroje, že jej třeba celý na sta kusů rozbije, zničí, přestaví.
Sedě ve své pracovně, svíral ruce a pozastavoval se nad tím, co již učinil a k čemu směřoval.
Tu vynořovala se před ním osvětlená meta, za níž výrazně viděl nový
život lidstva a jakési neznámé slunce, vycházející nad zemí ihned v zenitu. Ustupuje zrakem zpět, lhostejným okem přehlížel zmatek, chaos
protivných snah a ideí, zříceniny, hroby, kupy zavražděných mučedníků,
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miliony bojujících, řeky, moře rudé krví,— vdechoval mdlé, hnilobné závany, dolétající k němu od jam, naplněných mrtvolami, sotva že hlínou
posypanými.
„Zkáza.., smrt.., chaos... a kromě toho nic..! Teprve začínám stavěti
první kroky.. šeptal a tázal se kohosi, pozdvihnuv brvy:
„A snad na tom skončí se můj život? Kdo najde v sobě úpornost a sílu,
aby vyvedl lid z chaosu a krvavé mlhy? Kdo bude pokračovati v mém
díle? Myšlenka o něm nezrodila se ve chvíli vášnivého nadšení, ani
ve vichru hněvu, ani v záchvatu pobouření. v mukách počala ji duše má
a nosila v lůně svém pod srdcem dlouhá mučednická léta! Živila ji octem
a pelyňkem, napájela starostí o lid, o jeho pot, slzy a krev. v sen kolébal
stenající nářek, nikdy neumlkající a neukojený pláč. Učily ji a na cestu
žehnaly — k smělému životu — velká moudrost člověka a velká bída
jeho srdce, nesmírná, hrdá síla, tvořící nádherná díla a deptající miliony
slabých a zatemnělých. Jakýsi předvěčný příkaz otevřel moje oči, abych
uzřel zářivou spravedlnost, pohroužen jsa v ohyzdnosti zločinu. Neznámá bytost, všemocná síla přeťala nit mého života a pudila mysl mou,
vášně a síly k dílu zkázy, otřesu a k vzpamatování se i k tvoření nového
bytu. Kdo cítil ten příkaz? Kdo slyšel hlas, žádající oběti a úsilí při vytyčování značek, ukazujících cesty? Kde je ten, jenž přežil chvíle němé extase
a může mne zastoupíti.. ?”
Neklid svíral mu srdce. Znal tvůrce ruského bolševismu, — své nejbližší pomocníky. Byli to lidé smělí, proniknutí ideou, ctižádostiví, neznající nijakých brzd. Ale nebyli mu podobni. On pak — utkaný z vůle
a z myšlenky, měl praktický, pružný rozum, prostý sobeckého prvku.
Neobmezený, absolutní idealista, proniknutý zároveň myšlenkou o zničení volnosti ducha a citů cestou pozdvižení davu k vlastní úrovni, aby
všickni stali se rovnými, stejnými, aby nabrali rozběhu a síly, ničíce individuálnost ve prospěch komuny. On ustupoval i útočil, dovedl uznati svoje
chyby, neváhaje zahoditi to, co před chvílí považoval za nejnutnější, —
činil to však proto, aby znovu útočil a kráčel vpřed, stále vpřed!
Trockij a jiní, tvrdošíjní ve svých rozhodnutích, hrdí, sebevědomí, nezlomní v úmyslu býti vždy neomylnými a vítěznými vůdci, — věřili v existenci věcí nemožných, na něž se neodvážili, myslíce na kompromis mezi
možností a absurdem... Konečně každý z nich chtěl býti nepostradatelným, vyšším než jiný, jejž považovali za soupeře, ba někdy i za nepřítele.
Ti lidé, stojíce pod novými prapory, nezřekli se starých pout, uznávali neporušitelné zásady mravnosti, cítili se bezmocni před zvyky a tradicemi,
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myslili kategoriemi logiky dávných pokolení, nevěřili ve všemohoucnost
brutální, kouzelné síly.
„Musím žíti, neboť komunismus sešel by na scestí a zahynul by v propasti rozporů a nedůvěry v úspěch!” uvažoval Lenin. „Oni všickni nevěří
v Boha... Já věřím v božství... v to božství, jehož všemocnou výzvu vždy
jsem slyšel. Neznám jeho jména, vidím však, jak se vynořuje z chaosu,
z krvavých mlhovin. Poznávám božství tak, jak poznáváme jas, nastupující po tmě. k tomu pochopitelnému, blízkému, lidskému božstvu vedu
všecky lidi od konce do konce země... Bůh objevoval se lidem v podobě ohnivého sloupu, hořícího, ničícího blesku. Chci býti sloupem, keřem
a bleskem, aby uzřelo lidské stádo pravou tvář Boha pozemského, jemuž
lze nahlédnouti v oči, jehož lze se dlaní dotknouti a hlas jeho uslyšeti...
Jsem ten, jenž zdvihá člověka na štít hory, veda ho kamenitou stezkou,
zkrvavující nohy, nutící slabé padati a svíjeti se v mukách hladu, žízně
a děsu; se mnou dojdou jen silní a vytrvalí, kteří stanuvše na podoblačném výběžku hory, řeknou směle: „Božství, od věků se skrývající, ukaž
nám pravou tvář svou, neboť očistila nás nesmírná muka, strach vysvobodil nás z pout starosti o sebe, spadla s nás skořápka žádostivosti, jsme
rovni tobě, továryši v kosmickém životě, Velký kováři, užívající sil neznámých nám sfér, ač ozvěny jejich zní v našich duších a jichž blesky pronikají srdce!”
Rád by se byl sdílel s myšlenkami svými s kýmsi blízkým, velmi drahým, rozumným a bezměrně dobrým.
„Matka?” pomyslil si a povzdychl. „Odešla.., odešla s bolestnou pochybností, bude-li dílo, synem obmyšlené, dobré a spravedlivé... Umírala, zmítána jsouc nepokojem a bázní. Kdo jiný mohl by mne pochopiti
a bez obavy pochváliti nebo pohaněti?”
Z přítmí hledí modré, záři rozlévající oči, lesknou se zlaté vlasy, ozářené petrolejovou lampou, pohybují se purpurové, vášnivé rty...
„Heleno! Heleno!” šepce diktátor a vztahuje ruce. Náhle ta jevící se
tvář se křiví, pokrývá se vráskami, děsně se šklebí, oči z důlků vylézají,
plné šíleného děsu, ústa černají a široko rozevřená táhle vyjí:
„Milosrdenství..! Zabíjejí..! Smilování..!” Lenin kloní hlavu, oči prsty
tiskne, chvěje se, drkotá zuby. Po chvíli se vzchopí, hrozí pěstí a volá:
„Ztrať se, zjeve minulosti! Ztrať se, zhyň na věky..!”
Po chvíli stená a prosí kohosi, jenž stojí blízko, blízko, — šelestí oddechem a vroucně šepce.
Lenin žalostně prosí a dlouho:
„Odejdi..! Nemuč..! Odpusť..!”
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Otřese se, protírá oči a pohlédne na kalendář. Obrací lístek.
„30. srpna..,” čte bezděčně.
Něco si zapsal na ten den? Ach! Velký tábor, na němž má podati
vysvětlení o zavraždění cara Nikolaje Krvavého, očistiti stranu z výtek,
vrhnouti stín podezření na lidovce, vysmáti se a ponížiti cizí diplomaty
a písálky! Ano, — to zítra!
Stroj začíná pracovati správně, plným během, s urputností pohybu
a síly.
Lenin připravuje klidně, tvrdě, logicky, přesvědčivě svou řeč.
Skončil a položil se na pohovku, hledě ke stropu.
Na nic nemyslí.
Vidí před sebou moře hlav, žhoucích, bezduchých a ponurých očí,
křičících úst, zdvižených paží... Bezradné, slepé, zbloudilé stádo a on —
pastýř, vůdce, prorok, vynesený na hřbet vlny moře, na výšinu rudého
řečniště.
Usíná... Spí beze snů.
Budí ho kroky veběhnuvšího člověka.
Lenin otvírá oči a spatří stojícího před ním tajemníka.
„V Petrohradě žid Kanegisser zabil Urického!” volá udýchaným hlasem. „Zabráněno útoku žida Schneura na továryše Zinověva.. .”
„Odpadávají kolečka stroje..,” bručí Lenin, snuje myšlenku podvědomě trávící ho v noci. Postřehne úžas a strach na tváři sekretářově a přichází k plnému uvědomění.
„Diktatura proletariátu jest velký stroj, ničící starý svět,” praví s úsměvem. „Nepřátelé hledí jej zničiti, ale vylamují jen jednotlivá kola... Napravíme stroj a bude opět drtiti a rdousiti jako dříve! Prosím, sestavte soustrastný telegram a pošlete jej do rudého Petrohradu!”
K poledni přišel na tábor.
Před ním šli Finové, vedení Chalajnenem, jenž mu klestil cestu k řečništi, pokrytému rudou látkou.
Náhle nastal zmatek.
Kdosi hlasitě vzkřikl:
„Za umučený národ! Za zločiny!”
Nepochybně ten vysoký, zvučný hlas náležel mladé ženě, zachvácené
pobouřením nebo vášnivým zoufalstvím. Pronikl hlukem jako blesková
rána ostré šavle.
Finové se zastavili a tu třeskl osamělý, blízký výstřel.
Lenin klopýtl a počal rukama tápati ve vzduchu, neboť cítil, že padá
v temnou propast...
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Finové ho zadrželi, pozdvihli na ruce a vynesli.
Za nimi děsně vyl dav, padaly kletby i jakési výkřiky hrůzy nebo triumfu; lidé se zmítali, někoho vlekouce a rvouce jej na beztvárné, zkrvavené cáry...
Za hodinu potom roznesla se zpráva některé potěšující, jiné děsící.
Fania Kaplanová a Mojžíš Glanc provedli atentát na vůdce proletariátu a „lehce” jej zranili.
Vládě věrný dav ubil Glance hned na místě. Finům podařilo se zachrániti ženu a dovésti ji do „čeky”. Odpovědnost za úskočnou ránu, zasáhnuvší revoluci, měli nésti protirevolucionáři.
O tom diktátor již nevěděl.
Byl v bezvědomí a zmítal se v horečce.
Kule projela ramenem a uvízla v hřbetě.
Lékaři pochybačně vrtěli hlavami. Rána byla těžká, ba snad smrtelná...
Lenin ležel maje otevřeny oči, křivil okoralé rty a pronikavě, vroucně
šeptal:
„Odejdi!.. Nemuč!.. Odpusť!.. Továryši!. Volnost a štěstí lidstva na vašich leží plecích!.. Nikolaj Krvavý,.. Nemuč!.. Odpusť!.. Hele...”
Nedořekl, neboť počal těžce chroptiti. v hrdle bublala a syčela hrnoucí se krev, na bledých, odulých rtech vykvetaly plátky rudé pěny...
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XI.
Zpráva o atentátu na Lenina rychlostí blesku rozšířila se po celé zemi.
Budila různé myšlenky, nutila k novým činům.
Protirevolucionáři, skupení kolem „bílých” generálů, vedoucích domácí válku a diktátorem potíraní socialisté zdvihli hlavy.
Ze všech krajů Rusi přicházely do Moskvy zprávy o vybuchlých povstáních, o tvoření se místních vlád, — význačně pravicových, liberálně
— inteligentských, lidoveckých, stojících za konstituantou, konečně smíšených, připomínajících nespořádanou, rozběžnou vládu Kierenského.
Mezi těmi novotvary brzy vyšlehly boje třídní a ideové, což oslabovalo význam a síly povstávajících vlád.
O tom dobře se vědělo v Kremlu, kde Radu lidových komisařů v zastoupení Lenina řídili Trockij, Kamieněv, Stalin, Bucharin, Rykov a Čičerin.
Trockij, energický organisátor a znamenitý, uchvacující řečník, konal
divy. Pod jeho nátlakem vřadění do „rudé” armády důstojníci ze světové
války kvapným tempem cvičili proletářské důstojníky a uváděli v ukázněnost samovolná, rozpuštěná vojska, zavádějíce z příkazu komisařů
přísný pořádek.
Bezpodmínečně zrušeny byly schůze a rady vojáků, upevněn pořádek
a bezohledná poslušnost, o jakých v kasárnách a v řadách předválečné
armády ani se neslyšelo. Zvláštní političtí komisaři, přidělení velitelům,
zaměstnáni byli výchovou vojáků v duchu komunistického patriotismu
a dozorem nad náladou důstojníků a vojáků.
„Válečný komunismus” zachvátil celou Rus, jsoucí pod vládou Kremlu.
Právní zásadou stala se formule: „Všecko, co není výslovně dovoleno,
jest přísně zakázáno a bez milosti se tresce.”
„Čeká” pracovala jak obrovské kladivo, drtící lidské životy. Všecko
obyvatelstvo skládalo se ze špehovaných a špehujících.
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Zdi měly uši a oči. Každé nepozorné slovo bylo placeno smrtí.
V celé zemi lovily se zbytky dřívější šlechty, aristokracie a kapitalistů,
provokovalo se, obviňovalo z neexistujících spiknutí, atentátů a ze zločinů; všecko to vrháno před kulomety, chrlící olovo, pracující v sklepeních
budov, zabraných oddíly „čeky”.
Trockij zuřil, cásal černou bradku a děsně křičel zachvácen jsa hysterií:
„Musíme vyhubiti buržoasii i šlechtu, aby nikdo nezůstal na semeno!
Nemáme práva šetřiti nepřátel, kteří nás mohou zničiti vnitřně!”
Čínské, lotyšské, finské a maďarské trestné oddíly pracovaly ve dne,
v noci.
Důstojníci, donucení hladem a týráním k službě ve prospěch diktatury proletariátu, hlídáni podezřelými vládními agenty, pracovali ze všech
sil, pomáhajíce těm, kteří vyvraždili jejich otce a bratry, znásilnili dcery
a sestry, kteří zavraždili cara a hanbou pokryli vlast, zradívše spojence
a podepsavše těžký pro národní svědomí mír v Brzeszczi-Litevském.
Úsilná práce důstojníků měla pro Trockého žádoucí úspěchy.
Rudá armáda začala klásti protirevoluci tuhý odpor, ba tu i tam přešla
k vítěznému útoku.
Odborníci všech odvětví přinuceni byli pod hrozbou obvinění ze sabotáže ujmouti se práce v továrnách.
Byl to těžký úkol, téměř neproveditelný. Zničené, dělníky a vojáky
vyloupené a vypálené průmyslové závody nemohly býti ihned opraveny a v provoz uvedeny pro nedostatek materiálu. Stěží jen podařilo se
inženýrům uvésti v ruch některé továrny a to jen částečně a i ty co chvíle
zastavovaly práci, vyčerpavše zásoby surovin.
„Válka živí válku!” opakoval Trockij ve svých řečech a článcích, připomínaje si slova Napoleonova. „Poražte nepřítele, stojícího před vámi
a najdete tam všecko, čeho vám třeba a co dodávají „bílým” cizinci!” Kárné čety a celé čety komisařů řádily po vsích.
„Snášejte chléb pro vojsko!” vybízelo se. „Pomněte, že vítězství armády jest vítězstvím vaším. Její porážka přivodí vám ztrátu půdy a trest smrti podle rozsudku bývalých majitelů a „bílých” generálů!”
Uděšení vesničané pod vlivem řečí, nebo pod nátlakem bodáků
a trestů sváželi potraviny do aprovisačních stanic, vzdychajíce a v duchu
klnouce i třesouce se před budoucí zimou, neboť chápali, že přinese hlad
a choroby.
V tom mužickém, ponurém, vystrašeném prostředí dávno již přebývala rodina inženýra Valeriána Boldyreva.
Bydlila v obyčejné chatě, náležející Kostomarovu.
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Byl to muž asi šedesátiletý, pocházející ze staré šlechtické rodiny,
vzdělaný, za mlada dlouho přebývající v cizině. Již v dozralém věku
uchvátila ho idea Lva Tolstého o „sblížení se s přírodou”, jež stanoví nejčistší zřídlo hluboce křesťanské mravnosti. Kostomarov usadil se před
třiceti roky na malém kousku role, žil životem prostého mužíka, pracuje
sám bez pomoci najatých lidí na poli i doma. Požíval proto všeobecné
úcty a lásky. v době zuřící bouře revoluční dostalo se mu uznání, neboť
okolní mužíci vyvolili ho za předsedu Rady sedláků. Zřekl se však této
pocty, dovedl však zdržeti své sousedy od útoků na šlechtické dvory,
od vraždění a „iluminací”. Přiměl majitele velkostatků, že dali dobrovolně
mužíkům půdu, ponechavše si jen tolik, kolik by mohli sami s rodinou
obdělati.
Obvod, v němž bydlil Kostomarov, byl zajisté jedním z málo četných,
kde selská revoluce neskončila se živelním výbuchem divokého a krvavého vraždění.
Starý podivín přijal rodinu inženýra Boldyreva přívětivě, ale podezřívavě.
Hned při příchodu se otázal:
„Povězte mi upřímně, Valeriáne Petroviči, máte-li úmysl jen ukrýti se
před revolucí, či též pracovati?“
„Chceme pracovati; bratr mi pravil, že bychom mohli vám pomáhati,”
odvětil Boldyrev.
„Pomoci nepotřebuji, neboť sám si po třicet let stačím,” pravil Kostomarov. „Ale chcete-li pracovati a jste inženýry, přichází mi do hlavy jistá
myšlenka...”
Usedli a dlouho se radili.
Za několik neděl nato ve velké kolně, stojící na kraji vsi Tolkačevo, povstal v Rusku dosud neznámý komunální závod.
Byly to dílny pro opravy a zlepšení hospodářského nářadí.
Brzy však rozsah závodu byl značně rozšířen. Na prosbu Rady sedláků
opatřena byla z města lokomobila, soustruh a ještě několik jiných strojů,
vyvezených z malé továrny, zničené revolučními davy.
Inženýři přibrali do podniku několik zámečníků a kovářů, kteří utekli z měst před hladem a před nuceným odvodem; nyní započala práce
v širším rozsahu.
Komunální společnost, řízená starým Boldyrevem a Petrem, počala
vyráběti americké pluhy, žací i secí stroje i menší hospodářské nářadí.
Gregor Boldyrev přiměl mužíky, aby sváželi z blízké metalurgické
továrny, spálené dělníky, a z opuštěných dolů strusky a hlínu. z toho
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vyráběl umělá hnojivá a cihly. Inženýři, vidouce, že budou míti potíže
s palivem, počali spolu s mužíky z několika vsí znovu pracovati v dávno
opuštěných uhelných dolech, dodávajíce uhlí do Tolkačeva a vyměňujíce značnou část paliva v městě za potřebné zboží a suroviny.
Paní Boldyrevová měla mnoho práce s opatřováním potravin pro dělníky v podniku, jenž každým dnem se rozšiřoval.
Skromná dílna pro opravu starých pluhů a pro kování koní rozrůstala
na továrnu, jež měla jako pobočné závody uhelné doly a hliniště.
Paní Boldyrevová byla společností jmenována hlavní účetní podniku,
neboť vedla knihy v tak vzorném pořádku, že často přicházející komisaři z Novgorodu i z Moskvy nemohli se dosti tomu nadiviti. Účetní knihy
nejvýmluvněji svědčily o zásadě komunistické kontroly pracujících nad
podnikem i o zavržení metod, užívaných kapitalismem.
Vláda proletariátu, znepokojená vážně úpadkem průmyslu, podporovala povstávající výrobní společnost v Tolkačevě. Důkazem toho byl
případ, kdy povoláni byli k odvodům všickni muži do čtyřiceti let věku.
Ihned Boldyrevové dostavili se k odvodní komisi.
Předseda, uslyšev jejich jméno, chytře se usmál a pravil:
„O ne! Proč bychom vás posílali na frontu? Tam jistě přešli byste
na stranu „bílých”. Potřebujeme vás tady, proto zůstanete v družstevním
podniku. Pracujte jako dosud..!”
Vystavil jim osvobozující listy a propustil je.
Mužíci těšili se z takového rozhodnutí. Měli rádi rozumné a schopné
inženýry, chápali, že existence pracovního družstva zabezpečovala je
před nájezdy komisařů. Darovali Boldyrevům kus půdy a společnými silami postavili pro ně dům.
Život stával se stále snesitelnějším a normálnějším.
Paní Boldyrevová vroucně děkovala Bohu za ochranu a pomoc, vidouc již, že vyvedl je z mračného labyrintu odevšad hrnoucích se nebezpečí a nepředvídaných neštěstí.
S úžasem a s úctou hleděla nyní na muže i na syny.
Byli to již jiní lidé, jichž dříve tak neznala.
Starý Boldyrev s divnou lehkostí setřásl se sebe dřívější lenost a lehkomyslnost. Omládl, získal chuť k životu a k zápasu.
Zkušenost dlouholetého, zběhlého administrátora, velké odborné
zkušenosti i důkladné vědomosti plně se v něm probudily. Dovedl počítati se všemi možnostmi, oceniti situaci, vybřísti ze sítí obtíží, které hromadily každodenně naivní správa lidí zatemnělých, hrubých, nepřipravených na těžké životní úkoly. Zručně lavíroval, nutě k vážnému uvažování
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nevzdělané a velmi sebevědomé i úporné komisaře, vždycky dovedl přesvědčiti váhající továryše komuny.
Maje přirozenou, měkkou povahu, navázal nejlepší přátelské styky
s mužíky, měl na ně tak velký mravní vliv, že houfně k němu přicházeli
pro radu a za štěstí považovali, navštívil-li je doma.
Paní Boldyrevová, vždy klidná, upřímná a dobrá, byla každé chvíle
ochotna pomoci sousedkám v jejich domácích těžkostech.
Stříhala jim na oděv, usmiřovala domácí vády, učila děti a léčila, jak
mohla a uměla.
Synové, vlivem kdysi panujících domácích sporů mezi rodiči a směšných, opožděných milostných dobrodružství, ztráceli v Petrohradě víc
a více úctu k otci a mimovolně s pohrdavým politováním hleděli na matku. Nyní změnili se k nepoznání. Schopnosti a energie starého Boldyreva
jim imponovala a vzbuzovala často netajené nadšení.
Schopní ve svém povolání, pracovití a nevyhýbající se žádné práci,
přicházeli k otci na radu, pozorně poslouchali a uznávali jeho autoritu
a životní zkušenosti. Divili se duševní rovnováze, píli a rozumu své matky,
nazývajíce ji svým „ministrem věcí zahraničních”.
Paní Boldyrevová nevyrovnatelně dovedla hovořiti s lidmi a krotiti
přílišné vznětlivce. Vesničané chodili k ní jako k nejvyššímu soudu.
Rodina Boldyrevů nedávno rozprchlá, jen povrchně spolu spojená,
stávala se mocnou, utuženou, upoutanou vzájemnou úctou a láskou,
čímsi tvrdým, neporušitelným jako ocel, jako žulová skála.
Nikdy nehovořili její členové mezi sebou o tak neočekávaně vybuchujících událostech, ničících jejich život jako lidí bohatých a ve společnosti vážených.
Jednou jen řekl pan Boldyrev, podvědomě odpovídaje na myšlenky,
které rodily se časem v hlavách synů: „Převaha pravého inteligenta jeví
se v tom, že v každé situaci dovede zaujmouti příslušné stanovisko a zasloužiti si úcty.”
Chvíli se rozmýšlel a dodal:
„A víte, co? Ta úcta jest cennější a trvalejší oné, jež se získává pomocí
vysokého úřadu, rodu a jmění! Tato může se rozpadnouti každé chvíle.
Ona — nikdy, neboť jest opřena o pochopení naší skutečné ceny.” Gregor
Boldyrev, řídě doly, často vyjížděl z Tolkačeva a navštěvoval vzdálenější
vsi, odkud mužíci posílali své lidi do dolů na uhlí a do cihelen.
Brzy se přesvědčil, že snahy Rady lidových komisařů, namířené k rozbití sedláků a k rozvratu rodiny, vyvolávaly neobvykle rychle neočekávané výsledky.
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Přesvědčil se o tom ještě důkladněji, když lidoví komisaři požádali
družstvo Boldyrevových, aby zorganisovalo výrobu soli z minerální vody
na blízku Staré Rusy.
Družstvo povolalo tam Gregora.
Jednou, sedě v chatě místního komisaře, mužíka, uslyšel vzteklý křik,
dupot noh a hlasité volání:
„Sousedé, pomoc! Bijí nás lotři! Do zbraně!” Mužíci, ozbrojení revolvery, karabinami přinesenými z války uprchnuvšími vojáky, běželi s urputnými tvářemi a se vztekem v očích.
U posledních domů již zuřila bitva. Hřměly výstřely, draly se z hrdel
divoké výkřiky a kletby, blýskaly se bodáky, zdvihaly se a dopadaly těžké
klanice a obušky.
Bitva trvala dlouho. Několik mrtvol, podeptaných bojujícími, zůstalo
na bojišti. Konečně všecko utichlo. Mužíci rozcházeli se po domech, nesouce v očích válečný oheň.
Komisař, zastupující dřívějšího starostu, vypravoval inženýrovi o příčinách šarvátky.
„Běda, továryši!” stěžoval si pokyvuje hlavou. „Špatně se to skončí...
Komisaři z města poslali do vsi ty ničemy—mužíky, kteří dávno ztratili půdu a kdesi se toulali po světě. Nyní přišli, žádají půdu, berou jiným
sedlákům dobytek, pluhy, domácí nábytek... Násilí, křivda se děje! Jen
uvažte, jací to jsou lidé! Petr Frolov — pětkrát seděl ve vězení za krádeže,
— Lukáš Borin, vypovězený na Sibiř pro přepadení pošty a pro zavraždění úředníka; Šimon Agapov, — žebrák, bezdomý tulák, pijan, zhýralec,
umí zpívati písničky, vypravovati veselé historie a tak dále. Nepotřebujeme takových sousedů..! Celý život drželi jsme se zuby, nehty té země
— matky, zalévali jsme ji svým potem a nyní musíme se děliti s lotry, ničemy, lenochy a darebáky. Proč? Je to podle práva?”
Schýlil se ke Gregorovi a zašeptal:
„Řeknu vám pravdu: toho za cara nebylo... A nyní přece svou vládu
máme, Eh! Zdáli se všecko zdá krásné, — ale zblízka..!”
Pohlédl badavě na Gregora, hledaje soucit v jeho očích.
Inženýr zvykl si již obávati se příliš upřímných projevů neznámých
lidí, proto odpověděl klidně:
„Všecko se uspořádá, továryši. Jen s počátku zdá se to i ono
v nepořádku.”
„Uspořádá se? Ne-li, potom sami si pomůžeme..“ zabručel komisař.
„Jen ne tak, jako dnes!” poznamenal Boldyrev „To vám jen tak neprojde!”
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„Uvidíme..!” zabručel komisař a ponuře pohlédl na inženýra...
Dva týdny pobyl Gregor ve vsi a dočkal se splnění své předpovědi.
Za několik dní po bitvě mužíků s pohrdanou jimi „bědotou”, to jest
s bezzemky, lidmi od stavu selského odtrženými, — pozdě v noci, kdy
v chatách dávno pohasla světla, vtrhl do vsi jízdní oddíl novgorodské
„čeky”. Pobití a mužíky odražení ,.lotři” prchali do města, obžalovali sousedy pro neuposlechnutí vládních dekretů a přivedli s sebou vojáky, vedené komisařem, agentem „čeky”.
Obyvatelé byli vyburcováni a vyvlečeni z chat na schůzi.
Vyděšení poslouchali hrozebnou řeč komisařovu, málo co z ní rozumějíce, neboť řečník byl cizozemec, Lotyš, špatně mluvící rusky.
Porozuměli však, že běželo o „bědotu” a o jakýsi protirevoluční útok,
spáchaný mužíky. Porozuměli však konečně, když komisař rozkázal, aby
všickni muži se postavili do řady a když potom každého pátého postavil
zvlášť.
Jeden z vojáků vysvětlil:
„Továryši sedláci! Tito lidé jsou rukojmí a budou zastřeleni, nevyzradíte-li ty sousedy, kteří zabili továryše bezzemky, hlásící se o půdu...
„Půdu jsme jim dali... Oni nás odírali, brali nám krávy, koně, pluhy...
Není takového zákona!” zvolal mezi rukojmími stojící vesnický komisař.
„Jak to?” zařval velitel vojenského oddílu. „Nevíte-li, že soukromý majetek byl pro vždy zrušen? Všecko je společné... Nuže budu počítati do tří.
Povězte, kdo se zúčastnil bitvy?”
Mužíci sklopili hlavy a posupně mlčeli.
„Jeden.. dva.., počítal velitel, vyňav z pouzdra revolver.
„Tři!”
Nikdo slovem se neozval. Agent „čeky”, stojící u rukojmí, přiložil hlaveň revolveru k uchu místního komisaře a vystřelil. Mužík s roztříštěnou
hlavou padl na zemi.
Mužíci pochopili nyní celou pravdu. Začali ihned bručeti a pošťuchovati se lokty.
Z řady vystoupilo osm mužů a smeknuvše čepice, koktali nejistými
hlasy:
„Odpusťte, továryši komisaři! My jsme nic nevěděli a bránili jsme se
proti násilí. Stalo se, že z tam těch několik bylo zabito a několik zraněno...
Odpusťte!“
Komisař pokynul vojákům. Ti obstoupili oněch osm před řadou stojících vesničanů a vyvedli je za ves.
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Zlými, zamračenými pohledy sledovali je vesničané, vyly a naříkaly
ženy, plakaly vyděšené děti.
Po chvíli zahřměla salva. Vojáci vrátili se sami.
„Později tam ty pohřbíte!” zvolal komisař. „A teď si pamatujte, že dekrety jsou proto, aby se plnily!”
Mužíci utlačení a vyděšení mlčeli.
Komisař pokračoval:
„Nyní musíte zvoliti novou radu pro svou ves. Vláda staví své kandidáty.”
Rozvinul arch papíru a přečetl jména výlučně bezzemků, — nenáviděné, pohrdané „bědoty”, bývalých to vězňů, tuláků, žebráků.
„Kdo je proti tomu?” otázal se komisař, pozdvihnuv revolver.
Nikdo se neozval.
„Jednohlasně zvoleni!” dokončil komisař obřad „volných a nenucených” voleb a dal si přivésti koně.
Po celý čas pobytu Gregora Boldyreva ve vsi Opraksinové vládla tam
„bědota”. „Úřady” rozdělily obyvatele na bohaté, čili „kulaky” a na „středňáky”. Začalo se s vyvlastňováním bohatých mužíků a když to bylo provedeno, přistoupilo se k rekvírování přebytečného dobytka a majetku,
náležejícího „středňákům”.
Trvalo to dosti dlouho. Noví vládci, ničeho nedbajíce, spoléhajíce se
na pomoc z blízkého města, posílali rekvírované krávy i jiné věci do města, kde vyměňovali kořist za kořalku, za nový oděv, za lakové boty, nebo
prohrávali vše v kartách. Ves rychle zchudla. Mužíci se strachem čekali
příchodu jara a začátku polních prací.
Tuhá severní zima pokrývala pole, ulice i chaty silnou plachtou sněhovou. Mužíci nevycházeli z chat, obávajíce se ukazovati se očím roztahující se „bědoty”, stále opilé, smělé, drzé. Zoufale hleděli na prázdné
police v pravém rohu jizby u stropu a vzdychali.
Stály tam kdysi ikony Spasitele, Bohorodičky, sv. Nikolaje Divotvorce,
obrazy pestré, svati v šatě z lesklého kovu, na němž mihaly se a hořely
jiskry od světla olejových lampiček před nimi planoucích a voskovic. Vesničané, pronásledovaní úřady pro víru v Boha, ukryli obrazy v sklepích,
kde byly uloženy brambory a kyselé zelí. Pod tíží strachu a neštěstí v noci
vynášeli svaté obrazy, stavěli je na dávná místa pro ně určená, rozžehali
svíce a klanějíce se, prosili Boha za odpuštění a milosrdenství.
Modlitby byly krátké, bezvýznamné, úporné, otrocké prosby:
„Bože, smiluj se! Bože, smiluj se!”
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A tak nekonečně, — desítky, sta vášnivých jednostejných stenů, přerývaných temnými údery kolen i hlav o podlahu, těžkými vzdechy a šelestem rukou, jimiž kreslili modlící se znak kříže, mocně, zoufale tisknouce prsty na čelo, ramena a prsa.
Obrazy se sv. Nikolajem oživovaly v paměti cara, jenž všemi opuštěn
zhynul rukou vlády dělníků a sedláků.
Lidu byl pomazaným Páně, pozemským bohem, nenáviděným, ale
plným věčného kouzla.
„To, — trest boží za něho, za cara, — báťušku!” šeptali mužíci se strachem a vytahovali učazenou, zežloutlou podobiznu cara Nikolaje II., jež
byla ukryta v štěrbině mezi trámci stěn, stavěli ji mezi ikony a opět se
klaněli, vzdychali a žalostně skomlili:
„Bože, smiluj se nad raby svými! Bože smiluj se! Bože, smiluj se!”
Jakmile zaštěkal venku pes, neb ozval se ohlas kroků, v poplachu odklizeny byly svaté obrazy i podobizna carova, vše ukryto opět pod brambory, pod kloubce lněné příze, za trámy krovů, nebo pod prázdné sudy
a pod kameny, — svíce zhašeny a se strachem čekalo se, kdo přijde.
Zřídka, skrývaje se mezi býlím v zelnicích a v houštinách nad úvozem, vplížil se do vsi potulný žebrák, vyhýbal se setkání s komisaři, vstoupil do chaty na kraji vsi, počal tu mluviti, badal a ostrým, podezřívavým
pohledem pronikal každou tvář, každou dvojici očí, dával chytré otázky,
vzdychal, děsem působil, strašnými předpovědmi utiskoval, srážel v propast zoufalství, zmiňoval se o něčem neurčitém, tajemném a potom,
seznav lidi, kradl se od chaty k chatě a bázlivě se ohlížeje, šeptal rychle,
jako by se bál, že včas neuskočí.
Byly to ponuré, strašné řeči. Kousky, drobty pravdy tonuly v mlze domyslů a tajemného, mystického klamu.
„Strašná znamení ukázala se na nebi... Kříž, sražený hadem, — ohnivý
meč.., bledý jezdec na rudém koni... Anděl s dýmajícím svícnem... Přišel
Antichrist a říši svou zakládá na zemi... Viděl ho ve snách blahoslavený
poustevník Arkadius z Atosu... Ten Antichrist má dvě tváře: jednu — Leninovu, druhou — Trockého.. .”
„Bože, smiluj se nad námi!” vzdychali mužíci.
„Nejdříve Antichrist pozdvihl ruku na pomazané Páně... Zemřel již
mučednickou smrtí náš nešťastný car, nevěrnými sluhy opuštěný, —
brzy v prach padne císař rakouský, císař německý a po nich jiní... Cara, —
mučedníka zavraždili a hlavu jeho poslali do Moskvy.., do Kremlu. Lenin
na ni plil i Trockij a potom ji v peci spálili... Když to prováděli, rozzuřila se
strašná bouře a všecky naplnila hrůzou... v Kremlu potom strašilo celých
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devět dní... Rudí vojáci viděli v noci bloudící bledé, hněvivé, zlověstné
zjevy... Patriarcha Filaret, první car Michal Teodorovič.., Ivan — hrozný
car... Zavražděný Tatarem Gudunovem — Dymitrij — nemluvně.., přísná
carevna Žofie.., mocný Petr Veliký s těžkým kyjem v ruce... Potom trest
boží stihl Lenina. Byl postřelen a umírá... Má krvavé vidění.., zmítá sebou, — vyskakuje z lože a za nocí vyje: „Pomozte! Zadusím se krví.., jež
zalévá celý Kreml!” — Věrní vojáci zachránili v Jekatěrinburgu mladého
careviče a princeznu Taťanu, tu, která tak byla milosrdná k raněným vojínům... Mnich Florián z Valaamu odvezl z Alapajevska mrtvolu zavražděné velkokněžny, zbožné mnišky Alžběty Teodorovny a pohřbil ji v Svaté
Zemi blízko Jerusalema. U hrobu jejího konají se zázraky, — nemocní se
uzdravují, zoufalí útěchy nabývají Následník trůnu, carevič Alexej, skrývá
se na Sibiři a jest pod ochranou slavného vůdce Kolčaka, který brzy zažene bolševiky za Ural a potom potáhne na Moskvu. Francouzi i Angličané
jsou již na Murmanu, v Archangelsku, v Oděse a pomáhají našim...”
Mluvil a mluvil, roznášeje poplašné a zmatené zprávy po utrápených,
v zoufalství a strachu žijících vsích.
Přebíhaly po Rusi jakési stařeny, strašné, malomocenstvím stižené,
zbavené nosů a rtů, pološílené.
Šelestíce chraptivými, chorobami sežranými hrdly a potřásajíce rukama nad sivými, rozcuchanými hlavami, syčely jako sovy:
„V Kyjevské Lavře vyházeli bolševici z hrobů ostatky svátých Páně,
lebky a kosti poustevníků, z nichž od věků prýštil vonný olej, — strhali
zázračné obrazy, zneuctívali svaté věci a klášter podpálili. Lotyši, Finové,
Maďaři a Číňané mučí, vraždí biskupy a popy, mnichy věší na stromech
u cest, vbíjejí na koly, jeptišky zneuctívají... v den Velké Noci střelili po patriarchovi Tichonovi. Ten, ačkoliv raněn, nepřerušil služeb božích a volaje
velkým hlasem: „Kristus vstal z mrtvých! Alleluja!” krev svou Bohu Otci
i Synu jeho obětoval! Antichrist panuje, pán velké nepravosti a satanské
zloby... Zjevná znamení a tajemné hlasy volají: „Povstaň, lide boží, svrhni plémě Antichristovo a Bohu svému služ věrně, neboť jenom v Něm je
moc, naděje a spása!”
Zmizely tajemné stařeny jako šeré, rychlé myši, běžely dále, roznášejíce poplašné zprávy, budíce ponurý strach, oslabující ducha, plížíce
se jako noční přízraky, šířily strach od slunných hájů Krymu až po pusté,
tundrou pokryté břehy Bílého moře... Všude rozsévaly mystické rozechvění.
„Antichrist přišel..!” šeptali zatemnělí mužíci „Přichází záhuba, smrt,
vyhlazení lidského r o d u . . .
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Kdo z nás se vzepře? Kdo porazí nepřítele Kristova? Běda nám! Běda!”
Se stenáním a vzdechy upadali v bezmocnost, v zoufalství, odnímající zbytky sil a mysli. Vyhlíželi archanděla s plamenným mečem trestu a se
zlatou troubou, volající k poslednímu soudu před koncem světa.
Ve vsi, kde bydlil Gregor, bylo stále hůře.
Komisaři z „bědoty”, vidouce strach a pokornou lhostejnost, počali
obyvatelstvo trýzniti. Rvali starce za brady, vysmívali se starým vesničankám. Uchvacovali mladé ženy a dívky, opíjeli je vodkou, prováděli s nimi
divoké, prostopášné orgie, obdarovávajíce je kusy perkálu, šátky a stužkami.
Ženy tísněné jednotvárným, bídným, chudým životem, brzy pochopily svou situaci. Byly žádoucí, proto mohly toho využiti. Zbaveny jsouce
trvalých mravních zásad, brzy přešly tělem i duší na stranu vítězů.
Nová rána zasáhla ves. Rozvály se jako mlhy nad lukami rodinné tradice, staré, dobré mravy.
Vedle chaty, obývané Gregorem Boldyrevem, stál dům bohatého dříve mužíka, Filipa Kuklina.
Jednáním komisařů úplně zničený, upadal v zoufalství. Jenom udržovala ho mladá, rozhodná jeho žena Darja. Nikoho se nebojíc, vysmívala
se úřadům, sypajíc proti nim ostrá slova jako z rohu hojnosti.
Vnadná žena smělých očí a bílých, rovných zubů padla do oka sekretáři Rady selské. Pod jakousi smyšlenou záminkou přivábil ji k sobě
a zdržel ji na zábavě s hudbou, vodkou a s tancem. Darja vrátila se domů
opilá, veselá, rozjařená.
Na výčitky a napomínání mužovo mávla jen rukou a opakovala:
„Pískám na tebe i na náš bídný život! Ač krátce, ale užiji... Chci žíti pro
sebe.. .”
Zoufalý muž ji zbil.
Darja téže noci utekla z domu. Marně hledal ji znepokojený sedlák.
Objevila se po třech dnech a přinesla si list, potvrzující rozvod, k její žádosti.
Kuklin žaloval u Rady selské.
„Takový je zákon!” pravili komisaři se smíchem. „Každý může se rozvésti a zas oženiti, třeba jen na dobu jednoho dne. Nyní nemáš nijaké
moci nad ženou! Učiníš-li jí něco zlého, zavřeme tě do vězení. Teď jest
konec otroctví žen. Jsou svobodny a nám rovny!”
Mužík přesvědčoval, domlouval, prosil Darju, aby se vrátila domů.
„Jsem volna!” odpověděla, blýskajíc zuby. „Líbí se mi náš nový sekretář. Jeho si vezmu!”
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„Vezmi si raději mne!” zabručel muž.
„Po druhé?!“ zvolala. „Nejsem hloupá!”
Kuklin chodil ponurý a zamlklý. Přemítal jakési těžké myšlenky. Konečně přešly ve výbuch divokého, nespoutaného vzteku. Přistihl nevěrnou, lehkomyslnou ženu, svázal ji a bil dlouho, metodicky, jednaje podle
lidové moudrosti: „bij a poslouchej, zdali dýchá; přestane-li, polij vodou
a opět bij, aby cítila a rozuměla!” Po dva dny mučil Darju a když ji uvolnil
z provazu, pohrozil prstem a zachmuřiv čelo, zabručel:
„Nyní mám lehké srdce. Můžeš jíti... Ale pomni, budeš-li žalovati, ubiji
tě do smrti a žádný komisař, ani sám Lenin tě neochrání! Pamatuj si to!”
Žena nemyslila na žalobu. Sama si to s mužem vyřídila. Zaopatřila si
někde láhev vodky, přimísila do ní sublimátu a lísajíc se k muži, rozradovanému z návratu ženina, přinutila ho, aby vypil.
Kuklin umřel.
Darja, postavena jsouc před soud, nic netajila, vypověděvši do podrobnosti vše o svém zločinu.
Byla osvobozena na základě Leninem hlásané zásady, že proletářská
„spravedlnost” je měnlivá a závislá od okolností. Tentýž zločin může býti
trestán smrtí, nebo uznán před pracujícím lidem za zásluhu.
Byl usmrcen „kulak”, bohatý mužík, drobný buržuj, učinila to svobodná žena, oddaná komunismu.
Proto jí to počítáno za zásluhu a propuštěna na svobodu.
Gregor s děsem díval se na prostopášnosti, zjevně šířící se po vsi.
Komisaři a přijíždějící sem agitátoři dovedně rozsévali je pomocí vesnických, temných žen, jež byly chtivé šatů, vína a lahůdek.
„Cvičí je mírnými způsoby, jako zvířata,” pomyslil si mladý inženýr, rozuměje, že nákaza úskočně vržena byla v povolné středisko.
S opravdovou radostí opouštěl vesnici, vraceje se k svému družstvu
v Tolkačevě.
Tu však spatřil hrozné změny.
Z Moskvy přišel dekret, přikazující povinné učení.
Staří, negramotní mužíci a šedivé stařeny, považující abecedu za ďábelský výmysl, byli nuceni choditi do školy spolu s dětmi, se svými vnuky.
Poslaný z města učitel-komunista posmíval se dospělým, zbavuje je
vážnosti v očích mládeže, lál jim šerednými slovy a do nebe vychvaloval
schopnosti maloletních žáků.
S učením dospělých vesničanů to nešlo a brzy myšlenka o rychlém
vykořenění analfabetismu, nařízeném z Kremlu, — byla opuštěna. Učitel
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obrátil všecko svoje úsilí a snahu k vzdělání mladého pokolení v duchu
komunistickém.
Děti učily se nazpaměť neskomplikovanému ostatně „katéchismu“
komunismu, jenž byl základem všeho učení; velmi pomalu a váhavě nabývaly znalosti psaní, čtení a nejjednodušších počtů, vykonávajíce početní úkoly při nedostatku tabulí křídou na stěně. Poněvadž v Tolkačevě
nebylo volné budovy pro školu, vyučovalo se v staré, polozbořené kolně.
Lavic nebylo, proto žáci seděli na zemi v kožiších a v děravých plstěných botách, mrznouce a stále častěji upadávajíce v nemoci.
Na jiné učení proletářská vláda nebrala ohledu. Předně náleželo to
vědě buržoasní, po druhé učitel neměl o tom ponětí a proto tím pohrdal,
jako nejbídnější pověrou kapitalistického světa.
Vesnický, špatně placený učitel, obklopený nedůvěrou a nenávistí
mužíků, věděl, že kdosi mnohem moudřejší než on, myslil rovněž tak
a i jiným rozkázal tak mysliti.
Byl to předseda Rady lidových komisařů, Vladimír Iljič Lenin. Diktátor
svého času přišel k resultátu, že všecky předměty učebné nutno podříditi s hlediska materialistické filosofie proletářské kontrole, nevyjímajíc ani
věd přírodních.
Jeho pomocník, vysoce vzdělaný komisař osvěty, Lunačarskij, historik
Pokrowskij a generálova dcera Alexandra Kollontajová, pracovali o předělání historie, o vymýcení z literatury děl a idejí buržoasních, chemii
pak a fysiku, jež opírají se o nezlomné a neměnlivé zákony, považovali
za předměty nepřátelské proletariátu, ba často za středověké předsudky,
neboť Lenin neuznával nic za trvalé a za založené na pevných zásadách.
A ještě jiný příkaz plnil učitel ve vsi Tolkačevě.
Musil naplniti své chovance přesvědčením, že Bůh a chrám jsou pro
lid omamující a otravné opium, o němž sám měl slabé ponětí, nikdy je
na vlastní oči nespatřiv.
Zaváděl také do školy novou organisaci „Komunistické vesnické mládeže”, čili tak zvaný „Komsomol”. Školní děti měly míti výsady stejně jako
dospělí, nezávislost od rodiny, právo soudu nad přestupky spolužáků,
kontrolu nad učitelem a jen jednu povinnost — vyzvídati a donášeti úřadům o jednání i o řečech rodičů a jiných občanů vsi.
Tato pedagogická metoda přinesla ihned smutné důsledky, neboť tři
mužíci a dvě ženy byli uvrženi do vězení v blízkém městě za stěžování si
na dělnicko-selskou vládu.
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Paní Boldyrevová, dověděvši se o tom, vybídla horlivého, ač ne příliš
moudrého učitele k rozhovoru o výchovném systému a přesvědčila se
o zásadní, velmi hluboko promyšlené ideji.
„Zrevolucionované děti, nepřátelsky stojící proti dospělým, jsou nejlepším prostředkem zrevolucionisování, ba rozvratu rodiny a společnosti,” psal továryš Lenin!” nadšeným hlasem pravil učitel.
Plán byl určitý a budil v srdci paní Boldyrevové strach. Myšlenka, hozená neopatrně Leninem v zatemnělý, žádnou ideou neřízený dav, pod
vlivem demagogické taktiky, — podobně jak ono známé heslo, nevinnou krví a zničením práce celých pokolení vykoupené: „Lupte naloupené!” — mohla míti nedozírné, hrozné následky.
Organisace komunistické mládeže byla brzy ukončena.
Měla vytvořiti kádry pravověrných komunistů, vycvičených v oboru
propagandy idejí Leninových, majících privilegované postavení ve všech
odvětvích proletářského života.
Učitel dával příklad svým žákům. Mladý a veselý člověk potřeboval
vyražení a zábavy.
Nemohl lhostejně hleděti na statné, půvabné dívky, jež ho obklopovaly při školních besedách.
Jedna z nich, buclatá, ruměnná Káťa Filimonová zvláště se mu líbila.
Začal se k ní míti a brzy ji přemluvil, aby ho navštívila. Od té doby často
celou noc u něho pobyla.
Rodiče nepříznivě na to patřili, činili dceři trpké výčitky, ale ta se smíchem odpovídala:
„Teď je každá žena volná a může sama o sobě rozhodovati!”
Řídila se také tím až do chvíle, kdy se přesvědčila, že je těhotná.
Učitel ji od sebe vyhnal a věnoval city své jiné dívčině.
Káťa porodila syna. Úřady vzaly dítě i s matkou a poslaly je ihned
do města. v útulku, kde dítě kojila, mělo zůstati navždy.
Dítě musilo náležeti státu, neboť domácí výchova, laskání matčino,
rodinné teplo činily dítě neschopným, aby myslilo a cítilo, jak se na proletáře sluší.
Dosud tichá ves Tolkačevo byla brzy vzrušena událostmi, jež velmi
znepokojovaly rodinu Boldyrevovu.
Vesnice, v níž bylo průmyslové družstvo, tak nutně potřebné úřadům,
nepociťovala dlouho nájezdů komisařů, odírajících obyčejně na základě
různých dekretů i bez dekretů. Tolkačevo plnilo svědomitě všecky právní
předpisy a nemělo nijakých sporů s úřady.
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Ale po nějaké době přišli do vsi jacísi agitátoři z Moskvy. Rouhali se
Bohu, strhli kříž s cerkve, týrali popa, nabádali mládež k prostopášnostem, slavili dny volné lásky, při čemž staly se obětí mladé ženy a dívky,
žádostivé zábav a darů.
Tolkačevo potkal osud vsi Apraksiné.
Začaly spory, rozvrat rodin; po ulicích a v okolí potulovaly se davy
z domu uprchnuvších dětí, jež putovaly ode vsi ke vsi, až se dostaly
do města. Nikdo se o ně nestaral, neboť rodiče, zaměstnaní sváry doma,
rozvody, bitkami a žalobami k úřadům, neměli kdy hledati zmizelé děti.
Jednou paní Boldyrevová, hovoříc se známou vesničankou, postřehla
mladou dívku, jdoucí mimo dům.
Byla to dcera vesnického komisaře — Maňa Šulginová.
„Jak se máš?“ otázala se papi Boldyrevová. „Slyšela jsem, že se budeš
vdávati? Za koho?”
„Za Štěpána Lutova,” odvětila s uzarděním. „Právě máme se potkati
a ustanoviti den sňatku.”
„Dej vám Bůh štěstí!” přála jí paní Boldyrevová.
„Děkuji!” odvětila dívka a běžela dále.
Štěpán,‘ osmnáctiletý hoch, čekal ji před vraty.
Objal ji v pase a vedl ji k opodál stojící sýpce za domem.
„Kam jdeme?” otázala se udiveně dívka.
„Musím se tam podívat!” pravil hoch vyhýbavě.
Otevřel dveře kolny, vstoupil dovnitř a náhle vtáhl děvče za sebou.
„Poslyš, Maňko,” pravil zavíraje dveře. „Patříš ke komunistické mládeži, proto musíš vyhověti žádosti továryšově. Chci, aby ses mi ihned oddala. Sňatek, — toť hloupý předsudek, buržoásní zvyk!”
Skromná, poctivá dívčina mlčela, ustrašeně patříc v ponuré oči
hochovy.
„Nu, proč nemluvíš?” otázal se a objal ji, pokrývaje šíji její polibky
a hlasitě oddychuje. Měl bledou tvář a zamlžené oči.
„Pusť mne!” vzkřikla a chtěla se vymknouti z jeho rukou.
„Tak ty jsi taková?” zavrčel. „Hej, továryši, pojďte sem!”
Za svalenými snopy slámy vynořilo se několik výrostků. Ucpali dívčině ústa a strhli s ní oděv.
Štěpán strhl ji na zemi a padl na ni. Dlouho zápasili. Dívka byla silná
a mrštná. Ale továryši pomohli učiniti ji bezmocnou.
Mladík tiskna Maňku za hrdlo, vyrážel krátká, trhaná slova; znásilnil
děvče. Výrostci, těžce oddychujíce, dravě sledovali pohyby zmítajících se
těl.
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Konečně Štěpán povstal a vilně se protáhl.
„Dobrá dívčina!” zabručel. „Ale i já jsem dobrý továryš! Beřte ji, kdo
chcete!”
Omdlená dívka až do noci zůstala i prostopášní výrostci v tmavé sýpce, kde to páchlo žitem, plísní a myšinou.
Hoši potom tajně zmizeli a nepozorovaně vrátili se domů.
Maňka byla nalezena teprve za týden.
Ležela nahá, pokrytá modřinami, zkrvavená, — zmrzlá.
Soud snadno objevil vraždu a poslal hochy do města. Byli tam jen
dva dny. Vrátili se smělí, pyšní, chlubíce se tím, že soud je osvobodil a ještě pochválil, že ztrestali děvče, nekonající povinnosti pravé proletářské,
svobodné a mužům rovné ženy. Nemělať práva odepříti žádosti komunistů.
Nic nepomohly žaloby otce Manina, proto přišel k Boldyrevům, aby si
postěžoval a aby se vyplakal.
Vážený, poctivý Šulgin, pozoruje, že Boldyrevové v obavě před slyšícími a vidoucími zdmi mlčí, soucitně naň hledíce, pravil, pozdvihnuv
vzhůru dva prsty:
„Přisahám před vámi a před Bohem, že se pomstím!”
Splnil přísahu.
Štěpán Lutov náhle zmizel. Nikdo ho již více nespatřil.
Jakási stařena vyprávěla později šeptem paní Boldyrevové, že
na vlastní oči viděla, jak Šulgin za měsíční noci nesl cosi těžkého k tůni
a jak přivázal k břemeni těžký kámen a hodil je do řeky.
Po této události stala se jiná, jíž byla vzrušena celá ves.
Stará Vasylisa Leontěva přiběhla k Boldyrevovům a hlasitě plačíc,
zoufalým hlasem naříkala:
„Pomozte, raďte, dobří lidé! Dnes dověděla jsem se strašnou pravdu!
Moje dcera bude míti dítě — s mým mužem — s vlastním otcem! Velký
hřích..., zločin před Bohem a před lidmi! Raďte, co počít? Och! Ó, ó!”
Boldyrevové dlouho přemýšleli, nevědouce, co by odpověděli.
Konečně pravil Boldyrev.:
„Nevíme, je-li to nyní zločin... Nové zákony jinak na věc hledí. Poraďte
se, sousedko, s komisařem!”
Stařena jela do města žalovat.
Odešla z města s nepořízenou.
Soudcové tropili si z ní úšklebky a hlasitě se jí smáli:
„Hej, stará! Což jsi myslila, že tvůj muž nemá očí? Má raději mladou
dceru, než takovou starou kobylu, jako ty jsi! Nevidíme v tom nijakého
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zločinu. To jsou staré, hloupé předsudky! Vrať se domů a dívej se, jak se
otec s dcerou milují. Což to neznáš ze starého zákona? Tam se o těch věcech mluví. Což tvůj starý jest horší než nějaký prorok? Věru ještě je jarý
a veselý! Pozdravuj ho od nás, ženo, a nemať nám hlav takovými hloupostmi. To je velká věc, že je to — dcera. Ženská jako každá jiná..
Stařena přísně hleděla na soudce suchýma, zlýma očima a pravila
klidně:
„Budete na mne pamatovati! — Oj, budete, bezbožníci!”
Téže noci vyhořel dřevěný dům soudu, podpálený neznámou, mstící
rukou.
Vina svalena byla na protirevolucionáře, dřívější úředníky, kteří byli
ihned zastřeleni, poněvadž trest jest na to, aby se nalezl ten, jenž ho zasluhuje.
Vasylisa se vrátila do vsi.
V noci, bez šramotu jdouc bosa, polila petrolejem a zapálila v síni složené louče, vyšla z chaty, zamkla dveře a strčila pod slaměnou střechu
hořící třísku. Chata vzplanula jako stoh suchého sena a v praskotu trámů
a syčení ohně zaniklo zoufalé volání hynoucích lidí, marně hledajících
záchrany
Vasylisa dva dni bloudila po vsi s balíčkem pokrytým plachetkou.
Sousedky s údivem hleděly na kousek dřeva, obalený hadříky.
Stařena natřásala to zabalené dřevo, tiskla je k hrudi a mazlivým hlasem pozpěvovala:
„Hej, dadej, aj dadej, spi, vnoučku, spi, sirotečku!”
Když přišla k zamčené cerkvi, dlouho hleděla na zelenou kopuli bez
kříže a náhle začala poskakovati a děsně křičeti:
„Hej—ha! Hej—ha! Rudý oheň pohltil hříšníky; rudý oheň pohltil
soudce. Hej—ha! Pustila jsem dobré, žhavé plameny..! Hej—ha!”
Velitel milice, uslyšev to, dal odvézti šílenou do města a oznámil úřadům, čím se baba chlubila.
Vasylisa se z města nevrátila.
„Zajisté ji zastřelili?” zašeptala paní Boldyrevová, dověděvši se o tom.
Muž neodpověděl. Prohlížel z města poslané noviny.
Náhle zdvihl hlavu a pohleděv na ženu divným zrakem, četl:
„Proletariát odmítá starou morálku nepřátelských tříd. Nepotřebuje
nijaké morálky. Žije praktickým rozumem, jenž jest stokrát vyšší a čistší
než umělá, klamná morálka buržoasie. My ozdravíme, ušlechtíme svět,
neboť kdybych necítil odporu k buržoasním, hloupým slovům, řekl bych,
že proletariát je svaty, moudrý a bezhříšný!”
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Boldyrevovi s úděsem pohlédli na sebe teskně a bolestně.
„To píše továryš Leon Trockij... zašeptal Boldyrev.
Těžce povzdychli a sklonili hlavy....
Před okny pod velením učitelovým šli pochodem mladí komunisti
a z plných hrdel řvali:
„Od východu plá již svit, —
nový stvoříme svět zas, —
nový vykujeme byt
bratřím bratři — nových krás!”
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XII.
Na několika frontách zuřila domácí válka. Stále nové, větší i menší armády povstávaly proti diktátorům v Kremlu. Odloučeni od celého světa
blokujícími Rusko spojenci a podporovanými jimi „bílými” vojsky, — jak
lodníci na tonoucích korábech, házeli komisaři v prostor svoje „S. O. S.”
Nebylo to však zoufalé volání o pomoc, ale hrozná výstraha „všem, všem”,
celému světu, že proletariát číhá na příhodnou chvíli, aby vyvěsil na štítě
věže Eiffelovy, na Westminsteru, na Kapitolu ve Washingtonu, nad Vídní,
nad Římem i nad Berlínem rudý prapor revoluce.
Rudí vojáci mučili zajaté bílé důstojníky, vyřezávajíce jim na ramenou
epolety a stahujíce jim s beder pruhy kůže, připekali je nad ohněm, vypichovli jim oči, rubali je sekerami, polévali na mraze vodou, přeměňujíce
lidi v ledové sloupy, topili v tůních sta spolu provazy svázaných „nepřátel
proletariátu”.
„Bílí” spláceli komunistům ukrutnostmi za ukrutnosti. Vyřezávali komisařům na prsou pěticípé hvězdy, uřezávali jim uši, nosy i dlaně, udili je
nad ohni, zkoušeli na zajatcích ostří kozáckých šavlí, stříleli do nich jako
do živých terčů; oběšenými „rudými” vojáky zdobily se stromy u cesty,
aleje parků i lesní stezky.
Komunisti, mužíci z Povolží, nalezše raněného důstojníka „bílé” armády, rozpárali mu břicho a vytáhše střeva, přibili je hřebem k telegrafickému sloupu. Potom bili zajatce kyji a přinutili ho běhati kolem sloupu ryčně se smějíce, až upadl, vysoukav ze sebe vnitřnosti, jimiž omotal sloup.
Mužíci na Uralu, podporující „bílé” generály, mučili komisaře velmi
promyšleně. Svlékše je, snadnou operací zavedli do řitě patrony s dynamitem a zapálivše Bickfordův doutnák, způsobili výbuch živé střely.
Jinde zase komunisti, jdouce za příkladem uralských sedláků, nabíjeli
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zajatcům ústa prachem, obvázali hlavu hadry a drátem, po čemž přivedli
takový živý granát k výbuchu za ponurého veselí a žertů.
Domácí válka zachvátila celou Rus a stávala se stále úpornější, krutější a divočejší.
Ruský člověk ve vlastní zemi nikoho a ničeho nelitoval a nešetřil. Lidí
všude bylo bez počtu jako těch švábů a štěnic v špinavých, dýmných,
smrdutých chatách; vsi dávány byly bez milosrdenství plamenům na pospas, neboť nebylo-li to lhostejno, byly-li podpáleny, neboť tak jako tak
požáry pohlcovaly každoročně slaměné, bídné vsi a dřevěná, chaoticky
zbudovaná města?
Obyvatelé vsí i měst, vyděšení, oloupení „červenými” i „bílými” každodenně setkávali se s jinými vládci a utiskovateli, zpívali hned „internacionálu”, hned zase „Bože, chraň cara”, ztrácejíce pojem práva, mravnosti
a lidskosti.
Cizí vojska neměla příčiny litovati Rusů, neboť bud vzpomínala zrady
k spojencům, nebo těžké nevole v hloubi obrovské říše. Francouzi, Angličané, Japonci, Němci, Rakušani, Maďaři, Češi, Poláci, Lotyši chrlili kulemi
a střelami svých děl, kláli bodáky, věšeli a stříleli ty „divochy východu, ty
šílené a zuřivé Tatary”.
Rus děsně krvácela.
Spolu s ní, o ničem již nevěda, krvácel ten, jenž zamýšlel stvořiti pro
ni lepší, zářivý život.
Vladimír Lenin ležel v temném pokoji v postranním křídle Kremlu,
dlouhé měsíce zápase se smrtí.
Faňa Kaplanová dobře mířila. Zdálo se, že měla v úmyslu připraviti
diktátorovi muka za ona muka, jimiž ztrýznil národ.
Kule, jež uvízla v páteři, pronikla důležitými svazky nervů. Lékaři,
ošetřující raněného, kladli všecku naději v sílu toho ramenatého, zavalitého člověka s kopulovitou lebkou, s mongolskou tváří a s šikmýma očima, nyní stále zakrytýma sinavými víčky.
Nemocný nabýval vědomí zřídka a na krátko.
Dlouhé doby míjely v utrpení, v hlavničce, za šíleného, děsného křiku. Lenin se svíjel, skřípěl zuby a celé hodiny blábolil. Pronášel řeči a levá
ruka jeho vykonávala pohyby, jako by psala ohromné litery na obrovském papíře, při čemž křivila křečovitě prsty.
Přicházely chvíle, kdy ležel ztrnule s rukama a nohama studenýma,
beze vší vlády.
„Paralysa?” tázali se lékaři, pohlížejíce na sebe.
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Ale raněný náhle pozdvihl ruku a opět jako by psal na neviditelném
papíře, bruče trhaným hlasem:
„Život.., štěstí.., Helena.., vše pro revoluci, továryši..!”
Později trhal se z rukou ošetřovatelů, již ho hlídali, snažil se pozdvihnouti těžká, naběhlá víčka oční a křičel:
„Dzieržyňski.., Torquemada.., četník Fedorenko, — špinavý pes..,
vzteklý..! Ke zdi s nimi..! Řekni mi, Felixi Edmundoviči, — zdali Číňané
zardousili malého Petra..? Dora.., Dora...! Ach, ach! Dora Frumkinová...
Kde jest Dora? Továryši, rcete Plechanovovi, že... těžko... zabíjeti…“
Stenal dlouho, žalostně a zpod sinavých víček vyplynula slza a náhle
se zastavila, jako by zamrzla na vyvstalé líci, na té kostnaté líci, potažené
žlutou pokožkou.
Lenin skřípal zuby a pohyboval bledými, odulými rty, nevýrazně šeptaje:
„Socialismus, — všelidská rovnost.., hloupost..! Sny..! Nejdříve pryč
se svobodou, — to není pro proletariát.., potom teror.., takový, že by se
Ivan Hrozný... v hrobě zatřásl.., a tak po půl století, snad po celé století...
Potom... zrodí se jediná ctnost.., jediná záchrana socialismu... obětavost...
Strachem vysvoboditi těla.., přeměniti duše... Nehněvej se, nehleď přísně, Heleno..! Takový rozkaz, strašný... To ne já..!“
Opět upadl v bezvládí. Myšlenky, bloudící mozkem odletovaly v temno. Lenin cítil, že se řítí v bezednou propast.., že víří mezi úlomky světů,
mezi rozervanými lidskými těly, uchvácený mohutným proudem...
Chroptěl, vyrážeje zmatená slova, bez spojitosti a bez významu, slábl,
pohroužeje se v mlčení, ztrnulý, téměř neživý. Tu skláněli se nad ním
lékaři, dotýkali se tepny, naslouchali, bije-li ještě srdce Leninovo, srdce
nikomu neznámé, tajemné, jak velká Rus, vznětlivá i lhostejná, zločinná
i svátá, temná i jasná, nenávidějící i milující, sklánějící hlavu, jako perutný
boží Serafín — i drze zdvihající hrozivou tvář Luciferovu; stenající, jako
sirota na křižovatce cest — i děsící divokým svitem a výkřikem Stěnky
Razina, hrozného vůdce; plačící krvavými slzami Kristovými — i brodící
se v bratrské krvi, jako tatarský nájezdník.
Tak myslil diktátorovi oddaný a jej zbožňující lékař Kramer, zničený
a vyděšený bázní o život přítelův.
Ale srdce ještě bilo slabým, sotva znatelným tepem.
Teprve po třech týdnech otevřely se černé, šikmé oči a udiveně hleděly na polotemný pokoj a na v stínu matně se rýsující ustarané, neklidné tváře Naděje Konstantinovny i lékařů.
Lenin začal mluviti slabým hlasem.
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Doptával se po událostech a opět upadal v spánek nebo v mdlobu.
Ale vědomí stále častěji se vracelo. Jen chvílemi ztrnula mu pravá
ruka a noha, nemohl nijaký pohyb učiniti, ani slova promluviti.
Občas chtěl něco říci, otázati se, ale jazyk mu vypověděl poslušnost,
blábolil, vydávaje trhané mručení a zalévaje rty slinami.
„Známka paralysy,” šeptali si lékaři...
Lenin přemohl však tyto záchvaty. Začal mluviti a volně se pohybovati.
Naděja Konstantinovna postřehla, že nemocný stále častěji se ošklíbá, chmuří čelo a mhouří oči,
Schýlila se k němu a otázala se:
„Chceš snad něco? Pověz mi!”
Učinil znamení, aby se níže k němu schýlila a zašeptal:
„Můj mozek začal pracovati. Musím pomýšleti na různé záležitosti...
Chtěl bych býti sám...”
Krupskaja se zaradovala. Lenin nepochybně se uzdravoval, neboť
žádal samotu, v níž tak mocně pracovaly jeho myšlenky. Dorozuměla se
s lékaři a raněný zůstal sám v polotemném pokoji.
Ležel, maje oči otevřené a upřené v strop.
Tak ležel dlouho bez pohnutí; konečně svraštil čelo a zašeptal:
„Marie Ebner-Eschenbachová... Ano, tak jest... Eschenbachová..! Jak
to? „Utrpení — velký mistr. Ono pozdvihuje duše lidí.. .” Hm, hm! Alfred
de Vigny napsal kdysi něco podobného: „Možná, že utrpení není nic jiného, než provádění nejobsažnějšího života!”
Umlkl a přetíral si čelo. Po chvíli bručel v zamyšlení:
„Kdo to pravil, že pro ,zlepšení‘ lidského rodu užitečno jest ukrutenství, násilí, neštěstí, nebezpečí, duševní otřesy, pohroužení se do vlastního ,já‘.., že potřebno jest všecko zlé, strašné, tyranické, zvířecí a úskočné,
rovněž jako všecko tomu odporné? Kdo to řekl.. ? Ach.., ano! Nietsche!
Dosud je vše v pořádku...! Utrpení a ukrutenství... Utrpení zrodilo ukrutenství, ukrutenství rodí utrpení... Konečně — zářivý cíl, — lepší druh
,člověka‘, — vyšší forma jeho existence... Proto žádná oběť není zbytečná!
Žádná..! A Helena? Zlatovlasá Helena v smutečním závoji.. ? Modré oči..,
zkřivená ústa, — křičící!”
Zastenal a přimhouřil oči.
„A zakončí-li se všecka ukrutenství a utrpení návratem k dávnému životu? Proč tolik obětí, tolik slz, krve, nářku? Proč zhynula Helena i Dora,
— krásná, nahá Sulamit, milenka Salomonova i Žofie Volodimirová i malý
Petr i ten bledý Sielaninov, který vyhledal mne až v Tatrách..? Proč?”

318

Myšlenky běžely rychle za sebou, jako by kdos velmi rychlý a zručný
navlékal perly na hladkou, slizkou šňůru.
Lenin šeptal a naslouchal sám sobě.
„Nejsem jistý... Tedy pokus? Zkouška? Šílená, krutá zkouška? Cha-cha!
Nikdo se jí neodvážil: ani francouzští vůdci komuny, ani Blanqui, ani Bakunin, ani Marx, ani Liebknecht... Oni snili, — já jsem jednal. Já? Po vsích
věří, že jsem Antichrist... — Antichrist.. .”
Umlkl a sevřel čelisti zoufalým pohybem.
Pozdvihnuv oči, počal mluviti téměř hlasitě:
„Nevěřím, že bys byl a řídil svět, Ty — Bože! Přebýváš-li v tajemné říši,
dej znamení, projev svou vůli, nebo třeba svůj hněv! Hle já.., Antichrist,
rouhám se Tobě; kletby a výsměch metám v Tvou tvář! Ztrestej mne,
nebo dej důkaz, že jsi! Dej! Zaklínám Tě!”
Dlouho čekal, naslouchal, žhavým zrakem bloudě po stropě a po stěnách.
„Napiš na stěně ohnivé: „Mene, Tekel, Fares!“ Prosím! Zaklínám Tě!”
V pokoji vládlo nerušené ticho.
Lenin slyšel jen bušení krve ve svých skráních a vlastní syčivý dech.
„Mlčíš?” pravil, zatínaje pěsti. „Nejsem tedy Antichrist, ale snad ani Ty
neexistuješ? Jsi prastarou, zchátralou legendou, ruinami dávné svatyně,
ve které straší..? A kdybych byl obyčejným smrtelníkem a zvolal proti celému světu: „Pohrdám Tebou, neboť..!”
Vběhli lékaři.
Lenin blábolil na kusy trhaná, zmatená slova; na ústech měl pěnu; ležel, vise s lože, bezvládný, chladný..
Opět míjely týdny zápasu se smrtí.
krátkých chvílích vědomí hleděl Lenin s úděsem v pravý kout pokoje,
kde zůstaly mosazné háky po visících tu kdysi svátých obrazech a široký
pruh, očazený dýmem olejové lampy.
Cosi šeptal. Lékaři snažili se porozuměti zvukům, jež chorý úporně
opakoval, ale byla to slova úplně bezvýznamná a tak divná v ústech Vladimíra Lenina.
Chvěje se a úkradkem hledě v kout, opakoval: „Zjev.., zjev.., zjev..!”
Bezpochybně horečka otravovala mozek, ukrytý pod nádherným čelem, zvedajícím se nad pronikavýma rozpálenýma očima. v horečce Lenin blábolil. Co chvíle ztrácel vědomí.
V noci, když ošetřovatelka a Naděja Konstantinovna usnuly, otvíral
Lenin oči a čekal, drkotaje zuby a těžko oddychuje.
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Před ním táhly lehké mlhy, jako průhledné nitky, jako smuteční závoj
Heleny Remizovové...
Přicházela Helena, bledá, se zkřivenou tváří, s očima, v nichž se míhal děs a zoufalství, postavila se přímo u hlav lože a vytahovala kousek
rudého papíru, na němž hořelo slovo „Smrt!” Stála dlouho, vrtěla hlavou,
hrozila ležícímu Leninovi, nebo pozdvihši ruce, klnula.
Odcházela pomalu a za ní kráčela nahá postava Dory, zakryté vlnou
černých vlasů, blížila se k loži, schýlila se a ronila krvavé slzy na Leninovu
hruď...
Ve vzduchu chvěl se a po koutech tloukl se stenavý, žalostný hlas:
„Ó—, o—, o—oj!! Ó—, o—, o—oj!”
„Což to burláci táhnou těžkou loď a naříkají pod tlačícím je k zemi,
rozdírajícím plece mokrým provazem?” zmítá se mučivá, chvějící se myšlenka, snaží se omámiti, oklamati.
Z mlhy kolem visící plazí se po kolenou sivá hrozná Mina Frumkinová,
naříká, vzlyká bez slz a mezi naříkáním a steny metá krátkou hebrejskou
kletbu, těžkou jako balvan.
Za ní kráčí vysoký, bledý, se žhoucími zraky Sielaninov... a hned
za ním bezhlavý car, carevna, vytrhující si bodák, vražený do břicha..;
carevič s tváří zalitou krví..; celá řada zmítajících se, strašných přízraků...
Skomlení, skřípění zubů.., sykot trhaného dechu.., zápas.., vzdechy.
Ne! To jeho zuby ostře skřípají, jeho vlastní hrdlo skomlí, stená, jeho
hruď se sykotem dýše.., to on, Vladimír Lenin chce se vyrvati z lože a slábnoucími silami, spjat obvazy zápasí s Nadějou Konstantinovnou, s ošetřovatelkou i se službu konajícím lékařem.
„Och!” vzdychá s ulehčením a upadá v hluboký a slepý spánek.
K ránu se chorý budí a opět přemýšlí.
Matný úsvit dere se skulinami záclon; přízraky, zaplašené doletujícími
sem ohlasy z náměstí a z chodeb, nepřicházejí. Skryly se kdesi v koutech
a číhají, ale neodvažují se vylézti ze svých skrýší.., ti proklatí noční duchové a mučivá mamidla..!
Po poledni dal si zavolati agenta „čeky”, Opanaseviče a zůstal s ním
o samotě.
Leninovi neznámý člověk hledí v šikmé oči diktátorovy; muž onen
jest jaksi divný, tajemný jako had. Neví se, zda jen hledí ztrnulým zrakem,
nebo odměřuje prostor ke skoku.
Lenin šepce, sotva pohybuje rty:
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„Přízraky... mnou umučených přicházejí ke mně.., hrozí, klnou... Já
jsem jich nezabil! —To — Dzieržyňski! Nenávidím ho..! Torquemada.., kat,
šílenec krvavý! Zabij ho! Zabij ho!”
Chce vztáhnouti ruku k člověku před ním stojícímu. Nemůže. Studené ruce jsou těžké, jakoby olovem nalité... Rty začínají se třásti, jazyk tupne, na ústa vystupuje pěna a splývá na bradu, na šíji, na hruď...
„Za tov... bra... Hel... zlat..,” šelestí trhaně a rozstřikují se steny, mumlání a blábolení...
Lékař posílá pryč agenta. Apanasevič odchází, pokyvuje hlavou a otrocky šeptaje:
„Těžce nemocný! Taková rána! Vůdce národa.., jediný.., nenahraditelný..!”
Znova plížily se jednotvárné, dlouhé dni horečky a náhle na krátko
vystupujícího blouznění, vlekly se nekonečné, těžké hodiny mdlob, bezvědomých šeptů, temných stenů a chraptivých výkřiků.
Lenin se zmítal a zápasil s neviditelnými postavami, které tísnily se
kolem jeho lože, dívaly se mu pod oční víčka, krví nad ním plakaly, ponuře naříkaly, syčely jako zmije...
Nevěděl, že vybuchla jím v četných řečech a článcích předpovězená
revoluce v Kolíně nad Rýnem a bleskurychle přenesla se na celou Germanií, přinutivši Hohenzollery k abdikaci a německou armádu k ústupu za Rýnem a k příměří; netušil, že rozpadla se již na části hrdá říše
Habsburků a že ve všech zemích v chaosu událostí, sporů a revolučních
zmatků pozdvihl hlavu z Kremlu hlásaný komunismus. Mluvil již směle
ústy K. Liebknechta a Rosy Luxemburgové v Berlíně; nabádali k diktatuře
proletariátu Leon Jogiches, —Tyška v Mnichově, Bela Kuhn — v Budapešti, Majša a Miller v Praze, — ale hlasů jejich neslyšel tvůrce a prorok
komunismu bojujícího. Zápasil se smrtí.
Za řídkých chvil vědomí bál se Lenin zůstati sám a v noci, vida, že
ošetřovatelku přemohl spánek, budil ji a prosebně na ni hledě, mluvě jen
očima, plnýma žhavých záblesků, plných neklidu:
„Bojím se..! Nespěte, továryško!”
Nabývaje náhle vědomí, ale nemoha vydati hlasu, aniž pohnouti rukou, chvěl se a s bezměrným strachem očekával příchod mučících jej vidin.
Přicházely k němu a stavěly se na obou stranách lože.
Jiné přízraky, vyzírajíce odevšad, třesouce se zlobným smíchem, míhaly se pokradmu, mizejíce beze stopy v propasti bezmezného prázdna,
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začínajícího hned před zřítelnicemi jeho a ztrácejícího se daleko ve vesmíru dalekém.
Byly to strašné, nejstrašnější a nejkrutější vidiny.
Bratr Alexander, rudě siný, s vyplazeným napuchlým a černým jazykem, se smyčkou, zadrhnutou na šíji matně se jevil před ním, jako by se
houpal na provaze šibenice a mluvil nevýznamná, těžká a nemilosrdná
slova. Chroptěl, s námahou pohybuje opuchlými rty a dlouhým, tupým
jazykem:
„Mřeli jsme na šibenicích.., v sklepeních Schlüsselburgu.., v dolech Sibiře.., Pestel, Kachovskij, Rylejev, Bestužev.., Želabov.., Perovskaja.., Kibalčič.., já — bratr tvůj... a sta, tisíce mučedníků.., umírali jsme s radostnou,
hrdou myšlenkou, že upravujeme našemu národu cestu k štěstí... Ale tu
přišel jsi ty, — v prach, v nicotu obrátil jsi oběť naši.., zabil jsi v nás radost
a pokoj... Připravili jsme cestu pro tebe, Proklet..
Ozvala se v bolesti hrozným hlasem druhá postava, stojící u lože...
Sivá hlava se třásla, hluboko zapadlé oči ponuře blýskaly, zdvihla se vysoko ruka s prsty zkřivenými jako spáry.
„Opět Mina Frumkinová, stará židovka,” tluče se pod lebkou myšlenka
a poletuje rychle jako blesk, bez šelestu jako netopýr.
Ale přízrak začíná mluviti vroucně a hněvivě:
„Neoklameš sám sebe! Marně! Musíš mne poznati. Jsem tvoje matka..! Učila jsem tě lásce k utištěnému lidu, povzbuzovala jsem tě, abys
dal mu paprsky světla, pěstovala jsem víru v nejvyšší moc, která jest vším
a kromě níž — nic není... Prolil jsi moře krve.., rozpoutal jsi divoké žádosti
zatemnělého lidu.., poslal jsi jej na zločin.., zločinnou ruku pozdvihl jsi
proti Bohu... Šílený, nevíš, že určeny jsou cesty života lidí a národů! Nic
nezmůžeš proti tomu...! Každé hrdé úsilí mizí v hlubině věků jako zrnko
písku na poušti... Zůstane po něm černá vzpomínka a jméno tvé, nenáviděné, proklínané celými pokoleními, až staneš se bludným přízrakem
a utoneš v nepaměti na věky věků. Buď proklet..!”
Sbíral všecku vůli, všecku sílu, slabou, ochromenou rukou smetl se
stolu láhve i sklenky, probudil hlídající ho lidi a syčel:
„Nespěte..! Nespěte..! Oni mne zavraždí... Bratr... Matka... Helena...
Dora... Sielaninov.., všickni, všickni na mne číhají! Nespěte..! Prosím.., rozkazuji..!”
Horečka povlovně slábla, míjela. s ní spolu odešly noční vidiny, kruté,
nemilosrdné přízraky.
Lenin již sedával v lůžku a prohlížel noviny.
Dověděl se o všem.
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Konec války! Po světě řádí revoluce! Komunismus se vzmáhá a sílí.
Jeho mozek — statečná Rosa Luxemburgová, jeho plamenné srdce, —
Karel Liebknecht a železná ruka — Leon Jogiches pracují, rozbíjejíce řady
povolných socialistických ugodovců a zadávajíce rány ustrašeným imperialistům.
Co proti těmto radostným událostem znamenalo úsilí Francie a Anglie, aby uvolněným, na frontě nepotřebným vojenským materiálem
vzmocněny byly síly protirevoluční v Rusku? Proletariát v Evropě povstane a zvítězí... a potom...
„Pryč hloupé, bezmocné přízraky,—výtvory mozku, zžíraného horečkou!” pomyslil si Lenin. „Jak bídně zní hlasy vaše, jak bezmocné, jalové
jsou vaše hrozby a směšné kletby, strašáky na malé, nerozumné děti!”
Na všecko Lenin zapomněl; úplně ho uchvátily události. Žil v nich
a pro ně. Svolával komisaře, — kolegy, radil, poučoval, váhavé přesvědčoval, k novým činům pobízel, psal pro ně promluvy, projektoval schůze,
kongresy, všecko řídil.
Viděl a chápal, že práce kypěla. Byl přesvědčen, že úspěch „bílých”
vojsk rychle skončí, neboť již objevovaly se mezi nimi případy zrady,
zmatku i rozkladu. Již tu a tam protirevoluční generálové zmiňovali se
neopatrně o návratu k dávnému monarchistickému režimu, děsíce a popuzujíce proti sobě sedláky, dělníky, vojáky a zvětšujíce třenice mezi různými vládami krajskými, existujícími na Rusi.
Lenin se tiše smál, mhouřil oči a mnul si ruce.
Brzy již začal choditi, ještě nejistě, kolísavě, co chvíle klopýtaje a zastavuje se, aby si oddychl, nabral sil, sotva doutnajících v jeho statném
těle.
Přicházely často delegace i z dalekých míst, aby vlastníma očima
spatřily diktátora, aby se přesvědčily, že žije, že jest hotov k boji, k obraně
velkých výsledků revoluce.
Navštěvovaly ho davy dělníků, úkradkem před „bílými” prodravších
se z jihu, z uhelných dolů i z dolů železných, z metalurgických továren
na Uralu, z tkalcovských dílen okolí moskevského; přicházeli vážní, znepokojení a zamyšlení mužíci z blízkých i dalekých vsí.
Lenin se všemi hovořil přátelsky, jako rovný s rovnými, rozuměje každé myšlence, každému i nejmenšímu hnutí duše, vyptávaje se vážně,
klada náhlé otázky, vysvětlující to, čeho delegáti nedopověděli, nebo
vyjeviti nechtěli.
Dělníci stěžovali si do vyčerpávající, nucené práce, do špatného stravování, do nedostatku potřebných nástrojů i do přísných trestů.
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„Ani dříve tak nebylo!” rozčileně stěžoval si před Leninem starý dělník. „Pracovali jsme deset hodin, najedli jsme se dosyta, mohli jsme koupiti, co se nám zachtělo, pro špatné s námi zacházení vyvolávali jsme
výstupy, stávky, vzpoury. Ale ted? Máme jen plesnivý chléb s plevami,
sušenou, smrdutou rybu; není zboží; my sami i ženy naše chodíme jako
žebráci, děti nemají nic, polonahé, bosé nemohou se z domu hnouti, ani
do školy, ani na hry... Pracujeme dvanáct hodin, nepočítajíce přídavkové
práce, to jest dobročinné, ve prospěch státu v dnech svátečních?! s tím je
to čtrnáct hodin práce! Nepřijdeme-li v správný čas, nechají nás komisaři
o hladu, ženou nás k soudu a opakuje-li se to, stavějí nás i „ke zdi”.
Lenin poslouchal, mhouřil oči a myslil si:
„Tak lze vládnouti, dokud zuří válka... Ale jak bude, až se skončí? Jak
si poradíme?”
Dělníkům odpovídal s dobráckým úsměvem: „Jaká pomoc, továryši!
Váš stát, vaše vláda. Musíte přemoci kontrarevoluci a potom bude jinak...
Brzy spojíme se se západními továryši. Všeho budete míti hojně, neboť
se podíváme do kapes buržujů! Nashromáždiliť oni pro vás nevyčerpatelné zásoby. Jen trpělivost! Zatím všecko pro vítězství proletariátu! Nestěžujte si, neznechucujte, pracujte všemi silami, neboť konec již blízký!
Věřte mi!”
Delegáti odcházeli se záblesky naděje v srdcích, plni nadšení upřímností a pochopením jejich stesků „svého Iljiče”.
Lenin po jejich odchodu poznamenal si jména delegátů a tajemník
posílal předsedům Rad i „čeky” důvěrné listy, aby byli pilně pozorováni
tací nespokojení dělníci a aby rozhodně byly zamezeny množící se protesty.
Mužíci temnými hlasy pronášeli stížnosti „země”.
„Nemůžeme strpěti roztahující se „bědoty”, těch ničemů, marnících
zemi, křivdících pravé zemědělce! Nepoznáváme naší vsi; všecka nepravost, ohyzdnost městská nás trápí! To je — nepořádek! Tak nesmí se
s mužíky jednati! My se potíme, ohýbáme šíje, ruce i nohy si zkrvavujeme
při práci, a tu přijíždějí darebáci v kožených kabátcích a všecko berou!
Proč tedy pracujeme?! To není podle práva! Ne! — Máme dáti, — dáme,
ale jen tolik, co podle spravedlnosti můžeme. Viz sám, Vladimíre Iljiči, co
se děje! — Sedláci v Tambovské gubernii začali pracovati jen tolik, co
stačí rodině! Ale kdež! Přijeli komisaři, nabrali rukojmí a hrozili, že je postřílejí, nebudou-li rolníci obdělávati všecku půdu. „Země” myslila, že je to
pohrůžka pro zastrašení, ale oni postavili padesát mužíků ke zdi, nu —
a konec s nimi! Tak s námi nehrejte, neboť by to špatně skončilo. Dávno

324

chopili bychom se karabin a seker, ale vojna se nám zhnusila a té krve
máme již po krk! Ještě trpíme, ale všecko má svůj konec, Iljiči! Řekni svým
komisařům, aby spravedlivě vládli, aby darebáky, holotu od nás odvolali,
jinak je vypleníme jako bylí na poli...”
Lenin změnil se v sluch, pokyvoval hlavou, vyslovoval soucit, sliboval,
že připomene komisařům, aby nekřivdili „zemi”.
V duchu si myslil:
„Aha! Již vylezl buržuj..! Mocný, s miliony hlav.., úporný, nekonečně
trpělivý, ale i hrozný, jako apokalyptický netvor! ”
Před ním neodvážil se pohrůžek a neoznámil nic úřadům o smělých
slovech a o vzpurných myšlenkách sedláků. Chtěl, aby mu věřili a byli
k němu plni důvěry, k němu, tak prostému v řeči, s moudrýma mužickýma očima i s veselou tváří člověka, který jako by včera odešel od pluhu,
jenž, rozumí všem potřebám, nouzi a křivdám „země”.
S jednou selskou delegací od Volgy přišel malý, sivý, bezbarvý človíček, nějak divně oděný, hledící na Lenina záhadnýma, mírnýma a chytrýma očima.
„Zajisté nějaký sektář,” pomyslil si diktátor.
Mužíci přednášeli známé stížnosti. Útisk, loupež, bezpráví, komisaři..,
slova ta se stále opakovala, stále se k nim vracelo.
Malý človíček, poslouchaje stížnosti sedláků, usmíval se chytře a šeptal:
„Všecko marnost..! Dobře jest a spravedlivě se vše děje... Všecko se
urovná, sousedé! Nezarmucujte, nevsévejte starosti v srdce Vladimíra Iljiče... Jen ať se brzy uzdraví..! Před ním ještě velká práce.., nedokončená,
— velká, oj velká!”
Když se delegace loučila s Leninem a opouštěla jeho pokoj, přistoupil
sivý človíček k diktátorovi a zašeptal, ostře naň patře:
„Dovol mi, Vladimíre Iljiči, abych zůstal a jen tobě samému pověděl,
s čím jsem přišel!”
„Zůstaňte, továryši!” přivolil ihned Lenin, k mužíkům vždy shovívavý,
nikdy nezapomínající na „netvora s milionem hlav”, jež nedovedly by setnouti všecky „čeky” říše proletariátu.
Zůstali sami dva.
S tváře hostovy ihned zmizel chytrý úsměv. Vzpřímil se a slavnostním
hlasem pravil:
„Dávno jsme se neviděli, Vladimíre Iljiči!”
Lenin naň tázavě pohlédl.
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„Dávno!” pokračoval človíček. „Jen jednou jsme se setkali.., v Kokuškině nad Volhou... Čaj jsem u vás pil... Rodiče tvoji mne pozvali... Poctiví
lidé to byli,
„Ach!” zvolal Lenin a tleskl v dlaně. „Již vím! Malý, hubený popík, který
přijel na pohřeb vesnické dívky..
„Ano, ano! Otec Vissarion Čerňavin..,” kýval host hlavou. „Vašeho bratra jsem znal.., Bože, světlo věčné ať mu s v í t í . . .”
„Co děláte nyní?” otázal se Lenin, svraštiv brvy.
Čerňavin se usmál:
„Na stará kolena byl jsem nucen chytiti se role, protože popů nemáte
v úctě.”
Zasmál se tajemně a tiše.
Dlouho mlčeli, měříce se zrakem a zachycujíce vzájemně každý záblesk očí, každou rodící se myšlenku.
Prvý ozval se pop:
„Přišel jsem, abych vám vyslovil svou vděčnost, Vladimíre Iljiči! Vděčnost z upřímného srdce, jež zná lásku a jež nosí v sobě hluboké porozumění.”
Při těch slovech náhle poklekl a nízko se schýlil, čelem dotýkaje se
podlahy.
„Vděčnost ke mně?” vybuchl se smíchem Lenin. „Vaše biskupy, popy
a darmochleby-mnichy dobře jsme proseli a rozehnali na všecky strany.
Cha-cha! s tím konec! Amen! Vstaňte s kolen, nejsem ikona..!”
Vissarion Čerňavin povstal, chytře se usmál a zašeptal:
„Ó nikoliv konec! Oj nikoliv konec! Teprve počátek... Za to právě chtěl
jsem ti vysloviti vděčnost, pokloniti se až k zemi.”
„Tlachy, příteli!” mávl rukou Lenin.
„Myslíš, že jsi zabil víru?” tiše mluvil pop. „Eh, ne! Zbořil jsi řeckou církev, jež byla jako plaz, po zemi se plazící, nemající orlích křídel, aby se
povznesla k vysokému vzletu. Tak, jak praví náš Maxim Gorkij: „Zrozena,
aby se plazila, — vzlétnouti nemůže!” Ty jsi pochopil zahanbení a ponížení pravé víry a přinutil jsi ji k životu od počátku: od apoštolů Kristových,
od tajemných schůzek, mučednictva a prvých mužů křesťanství! Vysvobodil jsi vroucí víru z pout otrocké církve.
Za to ti přináším vděčnost svou i svého malého stádečka věrného!”
Lenin zbledl a marně snažil se cosi říci rozechvělými ústy.
Pop nepostřehl jeho rozčilení a pokračoval:
„Myslíš, že jsi předělal mužíky na ty, kteří chodí v stádě pokorní jako
němí od narození? Ó, nikoliv! Oni pochopili všecko, všecko! Vědí, jak trá-
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va roste, co řeka šumí! Dorozumívají se nyní rozvážně, opatrně, podezřívavě, beze spěchu shromažďují síly... Promluví naráz všickni, ale bude to
zabručení, které uslyší celý svět! Oni přinutí, aby schýlili před nimi hlavy
vzpourou zachvácení a nic nemilující dělníci i komisaři, lidé cizí krví i duchem! Temní mužíci, které ty jsi osvítil a k životu povolal, tvrdou, zpracovanou dlaní uchopí život vlasti a bez kolísání jej povedou. Za to ti vděčnost přináším, Vladimíre Iljiči, od sebe, sluhy božího, od „země” i od duše
za lid umučeného tvého bratra Alexandra Uljanova... Přijmi ho, všemohoucí, milosrdný Bože, do příbytku tvých svátých!”
Lenin se strašnou námahou vstal a opřel se rukama o stůl. Oči jeho
byly široce rozevřeny a v nich zmítal se divoký, šílený strach.
Starý pop pozdvihl vzhůru oči a šeptal s vášnivým zanícením:
„Umíráme pronásledováni jsouce, stiháni, mučeni! Ach! Dobře,
šlechetně a sladce jest pro přísnou pravdu podléhati nenávisti nestoudných despotů, tyranisujících svobodu ve jménu svobody, katujících duši,
aby poznala předvěčnou moudrost!”
„Pryč!” vzkřikl Lenin a zavrávoral jako opilý.
„Pryč!” opakoval chroptivě a náhle, skřípaje zuby, klesl v chvění
do křesla.
Cosi táhle zazvonilo, zasyklo, puklo... Celý svět se zatočil, zavířil, v šílené spirále padaje v zbouřenou, zvířenou propast, kde táhly černé mraky
a plazily se jako bílí hadi neurčité mlžiny, tvoříce ve tmě zmotané, tajemné klikatiny...
Malý, sivý človíček vyklouzl z pokoje a spatřiv ošetřovatelku, pravil
k ní mírně:
„Jděte, sestro, k němu, snad ještě není úplně zdráv náš Vladimír Iljič.. .”
A odešel klidný, usmívavý.
Těžký a dlouhý záchvat znova zbavil Lenina vědomí a sil.
Po tomto záchvatu, jejž přemohl, dlouho zůstával v zadumání, nikoho nepozoruje a neodpovídaje k otázkám přítomných.
Jedna a tatáž neústupná myšlenka provrtávala, mučila mu mozek:
„Což by moje námaha byla jen proto, aby dovedla lid k protivnému
pólu? Byl by to výsměch osudu, nejstrašnější kletba... Jak těžké pochybnosti vhodil do mé duše ten šílený pop! Ne! Ne! Nikdy!”
Prudce, netrpělivě třikrát zazvonil.
Vběhl tajemník.
„Pište, továryši!” horečným, chraptivým hlasem zvolal Lenin. —
„V Moskvě bydlí pop, Vissarion Čerňavin. Zatknouti ho a zastřeliti..! Ještě
dnes..!”
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XIII.
Lékaři nevěřili vlastním očím, patříce na Lenina. Mohli by mysliti, že
se stal div. Ten beznadějně nemocný člověk, napolo ochrnutý, upadající
v blouznění, náhle se zdvihl, vzpřímil plece, usmál se chytře a vesele, jako
by řekl:
„Jen já něco vím, ale nikomu nesvěřím svého tajemství!”
Téměř přímo z lože přešel do síně Rady lidových komisařů.
Byl již k tomu nejvyšší čas!
Komisaři, kromě Trockého, létajícího po celé frontě a kromě ponurého, vzdorného Stalina, ztratili hlavy.
„Bílé” armády Kolčakova a Denikinova dobývaly vítězství nad komunisty. Všecky sliby Leninovy, hozené do celého světa, zůstaly nesplněny.
Nejdříve rozvála se naděje na trvalý mír a na potvrzení socialismu v době dvou měsíců; nevyplnila se předpověď o vítězné revoluci
v Německu. Povstání proletariátu, které opravdu vybuchlo v Mnichově
a v Berlíně, padlo. Němci, milující svou vlast a kulturu, nezávisle od toho,
byli-li to imperialisté, oddaní Hohenzollerům, nebo liberálové, nebo socialisti, vedení Scheidemannem, Adolfem Hitlerem a Noskem, udusili
komunismus hned v zárodku. „Spartakovci” byli poraženi a rozvzteklený
dav dělníků, vojáků a důstojníků mučil na ulici Liebknechta, Luxemburgovou i Jogichese; převezení pak do vězení vůdcové komunismu byli
zavražděni.
Německá republika přešla do tábora nejnebezpečnějších, protože
ideově zorganisovaných nepřátel diktatury proletariátu.
Hned po ní shodili bolševické jařmo Maďaři, Češi a balkánské státy;
v Itálii neodvážili se komunisti ani proklamovati povstání, ač po větších
i menších městech pouliční luza, oslněná rozmachem ruské revoluce, vesele vykřikovala:
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„Viva Lenin! Viva il bolcevismo!”
Lenin věděl již o tom v době své choroby, čta noviny a radě se s kolegy. Podána mu byla ještě jednou o všem zpráva, hned jak přišel do síně
Rady komisařů.
Všickni přítomní s výčitkou naň hleděli, se zatajeným dechem očekávajíce slova diktátorova. Lenin chvíli přemýšlel. Pozdvihl potom hlavu
a mhouře oči, pravil:
„Nyní my sami musíme upevniti komunismus v Germanii... Třeba bez
odkladu navázati diplomatické styky s kapitalistickými státy, projeviti
upřímnou snahu k pokojnému s nimi spolužití.. .”
„To jest zrada ideje..! Kompromis..! Smrt komunismu!” křičeli Zinověv
a Kamieněv, bijíce pěstmi do stolu. „Zločinný oportunismus!”
„Musíme žíti se sousedy formálně v dobrých poměrech,” pokračoval
klidně Lenin, „potřebujemeť od nich zboží, jehož nemáme, — peněz
a odborníků pro nápravu svého zničeného průmyslu. Dovolíme zahraničním kapitalistům, aby oživili náš obchod a usnadnili našim hospodářským i politickým misím volný vstup do svých států, kde budeme šířiti
svou agitaci. Zároveň socialisté o zabarvení Zimmerwaldu a Kienthalu
musí dokonati rozkladnou práci uvnitř oněch států. Ruský proletariát
musí rozhodně ukončiti vítězně domácí válku a trochu si oddechnouti.
Za tu dobu posílíme své posice v Polsku, v Německu, v Čechách a začneme od začátku.. .”
„Nemáme nijakých sil v Německu. Tam všecko utlumili socialisté
a „ugodovci..,” poznamenal Čičerin.
„Nenecháte mne, abych domluvil!” vybuchl Lenin. „Máme obrovskou
armádu, složenou z několika statisíců ruských zajatců v Německu. Ti
musí býti sorganisováni a rozestaveni na linii Labe. Továryši Busch a Kork
mně o tom psali. Zajatci udeří. Půjdeme přes Polsku. Mladý, slabý, zničený stát nepostaví se nám na odpor...”
Dzieržyňski se zachvěl a ztrnulý zrak upřel na Lenina.
Ozval se Trockij. Mluvil výsměšným hlasem:
„Takový plán vymáhá mnoho zlata... v naší zemi továrny nepracují,
hlad, epidemie, nespokojenost rostou, továryši předsedo Rady lidových
komisařů! Zatím jsme povstaleckými nuzáky.. .”
Lenin pohlédl naň pohrdlivě. Usmál se a pravil s důrazem:
„Máme brilianty Romanův, nevyčerpatelné pokladny v Eremitáži
a v jiných museích. Všecko se prodá!’
Tiše se zasmál.
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„Tiskárna státních papírů má začíti s tiskem cizozemských peněz!”
dodal chraptivým hlasem. „Po dvou měsících budeme míti půl milionu
ozbrojených lidí na nepřátelském území. Pomněme, že obklopují nás
národové, zničení válkou, nespokojení, toužící po míru. Začneme s Československem a s Polskem, po nich přijdou na řadu Rumunsko a Jugoslávie. Po prvních úspěších připojí se k nám Itálie. Dnes dostal jsem
přesné zprávy, že i přes neúspěch půjde německý proletariát pod naším
praporem. Dlouho-li po tom vzdorovati dovede Francie? Padne a s ní
padne Anglie! Pro tento plán musíme míti vše připraveno do posledního
kousku papíru. Nikdo neodolá našemu zbrojnému nátlaku z vnitřku i ze
zevnějšku..! Nemáme práva klesati v pochybnost a zoufalství, továryši!
Pryč se strachem! Musíme si trochu vydechnouti, sebrati síly a — k dílu!”
Pod vlivem kypící energie, klidu a ani na chvíli nehasnoucí víry Leninovy, začala nová práce.
Formovala a cvičila se nová armáda, tiskly se falešné libry a dolary,
prodávaly se skoro na ulicích všech hlavních měst světa brilianty, perly,
zlaté příbory, náležející koruně a chrámům; za hranice vyvážely se obrazy a sochy; obchodovalo se se starými ikonami, musejními památkami,
s knihovnami; svatyně byly olupovány o všecky cenné předměty; napjaly se všecky síly k zdolání sibiřské vlády, mající téměř celý státní „zlatý
poklad”.
Lenin na všecko myslil.
Neviditelnými spárami šířil komunistickou propagandu a peníze
dával na světovou revoluci; svolával porady odborníků, maje v úmyslu
provésti elektrisaci země a zavésti do každé vesnické chaty elektrické
světlo; stavěl větrné motory pro pohon dynamo-elektrických strojů; budoval letadla; projektoval nové university a školy pro výchovu odborníků
o proletářské psychologii; podporoval fantastické projekty nových továren; přijímal mužické deputace; psal vlastnoručně lístky s povolením pro
sedláky a dělníky převážeti větší množství zboží a produktů; osobně zjišťoval, byly-li jeho rozkazy vykonány a rozeslány; všecky deníky zasypával
svými články; vydával knihy a brožury; pronášel agitační řeči, uspávající
podezřívavost národa, ukojující jeho utrpení a budící naděje.
Kypěl a hořel celý; v nedostihlém, šíleném spěchu napínal síly.
Úřady nemohly mu postačiti. Komisaři ztráceli hlavy a klesali únavou,
poháněni jsouce osobními telegrafickými rozkazy a záplavou malých
lístků diktátorových se stále novými myšlenkami. On pak všecko dělal
dochvilně a vyžadoval přesnosti a systematičnosti při vykonávání rozkazů. Pohlcovala ho myšlenka o vědecké organisaci práce a o utvoření
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„ligy racionálního využití času”. Komise lámaly si hlavy nad tím úkolem
a výsledky svého badání každodenně referovaly diktátorovi, netajíce
před ním, že všecky experimenty jsou stěžovány demoralisací, panující
v dělnických vrstvách.
Lenin spěchal.
Jenom on sám jediný znal příčinu spěchu.
Napadaly ho chvíle ztrnulosti a mučivé, strašné lhostejnosti. Tehdy cítil nesnesitelnou tíhu v mozku a pronikavý hlad. Myšlenka těžce plynula
mozkem, jako by se pracně prodírala skulinami v kamení.
Chápal, že pod jeho lebkou dějí se divné a neodvratné věci.
Neměl pochybnosti, že byly to hrozivé zjevy.
Jen jednou, hledě na navštívivšího jej lékaře Kramera a Maxima Gorkého, v přítomnosti Naděje Konstantinovny pravil, nutě se do veselého
úsměvu:
„Vzpomeňte mých slov, že skončím paralysou..!”
„Třeba je delšího odpočinku!” podotkl doktor.
„Nesmím již ani chvilky ztratiti!” odvětil Lenin s důrazem.
A opravdu nesměl. Vymyslil nový, zavilý politický plán. Byl hotov
do podrobností, musil proto přistoupiti k jeho provedení.
Znepokojoval ho jistý zjev, vyvolaný hesly, jež sám proklamoval v říjnu r. 1917.
Prohlásil slavnostně, že všecky národnosti, obývající dřívější ruské impérium, mohou samy určiti svůj politický poměr k proletářskému státu,
ba i odtrhnouti se vůbec.
Celá Rus byla rozčleněna na samostatné republiky. To oslabovalo Rus
a nedovolovalo Radě lidových komisařů požadovati po těchto republikách potravin a lidí do armády.
Lenin počal vnášeti rozklad do těch drobných území; využívaje panujících tam ideových rozporů, připojoval je k svazu sfederovaných republik, vzdorné národy si podmaňoval, bojuje s Kavkazem, s kozáctvem
i s Ukrajinou, konečně přeškrtl sliby prvního dekretu a sevřel proletariátem „osvobozené” a kdysi cary podmaněné národy v rukách Kremlu.
Odvěká ruská panovačnost, pohrdání slabšími národy, probudila se
v polomongolské, poloslovanské duši Leninově, vybuchla celou silou
a rozhodností, ježto odpovídala dravému instinktu národa. Přitiskl nohou povalené a železnou rukou svíral hrdla. Národové i kmenové stali
se nevolníky moskevské vlády, děsící posílanými agenty krvavé „čeky”
a trestnými oddíly.
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Od té doby byli nuceni sdíleti osudy uchvatitelů a spolu s nimi spěti k neznámému cíli, stále víc a více mizejícímu v hromadících se kolem,
skupených hrozivých mracích.
Zabrání bohaté Ukrajiny a Kavkazu dodalo sil s těžkostmi zápolící
Radě lidových komisařů. Rudá armáda porazila nejstrašnějšího nepřítele,
— sibiřskou vládu. Byl to hrozný protivník, blížící se k Permu a již předpovídající den dobytí Moskvy. Upadl náhle ve chvíli, kdy vůdcové hlasitě
snili o carovi a o Národním shromáždění, čehož využili stále bdělí vůdci
komunismu, uměle a úskočné podněcující proti nim ruské i mongolské
obyvatelstvo.
Bohatá Sibiř dodala značných zásob chlebovin, masa, zlata i lidí.
Tu Lenin svolal mimořádnou schůzi Rady a oznámil:
„Máme teď toliko jedinou jižní frontu. Ale dlouho nevydrží, neboť již
prohnila... Čas začíti boj „s kapitalistickou internacionálou,” — se Západem. První úder zasáhne Polsko. Po její mrtvole přejdeme do Německa
a vyvoláme tam povstání proletariátu, Až budeme míti svou vládu v Berlíně, nastane konec Evropy. Válka s Polskou, továryši! Předsedou budoucí
komunistické vlády jmenuji Vorošilova, jenž pozve k součinnosti pracovníky podle své vůle. v čelo armády jako politický ředitel po dorozumění
se s nepřítomným zde továryšem Trockým, postaví se Kamieněv, maje
k ruce jako odpovědné odborné velitele: Tuchačevského, Sergějeva, Budenného a Gay-chana. Vojensko-revoluční komitét přijme plán, vypracovaný továryši: Šapošnikovem, Gittisem, Korkem a Kukem. Naše železná
pěchota a bohatýrská jízda musí utopiti zločinnou vládu Piłsudského
v krvi zdrcené polské armády! Na Wilno, — Miňsk, — Varšavu, — pochod!!”
Komisaři se podivili, neboť tak rozhodným, bojovným tónem Lenin
dosud nikdy nemluvil. Hlučné fráze ponechával jiným.
Činil to s plným vědomím.
V mozku ruského mužíka i inteligenta žila nepřemožitelná touha
po velké, nedílné Rusi. Polsko, násilím a úskokem připojeno k dřívější říši,
stalo se odedávna jednou ze západních provincií. Hlasatelé ideje svobody národů nemohli na tuto „provincii” zapomenouti. Opětné zločinné
znásilnění práv volného Polska nevyvolalo by pobouření v ruském národě. Lenin věděl dobře o tom a kul nová pouta, zamýšleje Polsko utopiti
v krvi, vyděsiti jej terorem a vtěliti jej do republiky komunistických rad.
Nic neriskoval. Morálka diktátorova byla morálkou celého národa.
Komisaři se rozcházeli, hovoříce o možnosti budoucích událostí
a chválíce moudrý plán svého vůdce.
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Po skončené poradě rozkázal Lenin, aby byl k němu uveden carský
generál Brusilov.
„Továryši generále!” pravil k němu bez uvítání diktátor. „Rozkazuji
vám, abyste napsal provolání k národu o válce s Polskem i abyste se zúčastnil posledních příprav štábu. Zpozoruji-li váhání nebo zradu, zmizíte
téhož dne v „čece”. Nemám, co bych vám ještě řekl!”
Pokorný generál, nedávno ještě oblíbenec carův, hluboko se uklonil
a odešel.
Lenin zůstal sám. Usedl v křeslo a zavřel oči. Cítil bázní ho pronikající
břímě v hlavě a bez ustání vířící v ní práci jakýchsi neznámých sil. Byla to
práce jak hluk včelího roje, nebo ani na chvíli neustávající ruch mraveniska.
Lenin těžce oddychoval a křečovitě svíral prsty, zatínaje je v kůži křesla.
Náhle ucítil na sobě úporný pohled, pronikající spuštěná víčka a nahlížející mu do mozku.
Pohlédl a otřásl se.
U stolu stál Dzieržyňski. s tváří strašně zkřivenou, křivil ústa a vbíjel
bledé, nehybné oči v zřítelnice diktátorovy.
„Felixi Edmundoviči...,” zašeptal Lenin.
Dzieržyňski postoupil krok vpřed a rychlým, dravým pohybem sklonil
hlavu.
„Přišel jsem.. zasyčel, „abych vám připomněl naši první rozmluvu
v Tauridském paláci v den povstán í . . . Slíbil jste, že mne postavíte v čelo
polské vlády, továryši.. .”
„Určil jsem Vorošilova,” odvětil Lenin. „Musí to býti Rus, poněvadž Rusko povede válku s Polskem.”
„Továryši,” pozdvihl hlas Dzieržyňski, vyhrožuje očima, „továryši, dal
jste slovo... Možno oklamávati temné vaše mužíky, šílené, vzpurné a líné
dělníky, ale ne mne..! Vím, čeho žádám..! Nechápete, čeho se odvažujete... Vy neznáte polského lidu! To nejsou Rusové! Poláci milují srdcem
každou hrudku půdy, každý strom, každou cihlu kostela... Oni mohou se
štířiti a i bíti, ale běží-li o vlast, potom běda smělci, jenž na ni sáhne..! Tam
jen já dovedu oklamati, omámiti, uspati bdělost a bázeň! Jen já! Za svou
věrnou službu, za moře prolité krve, za pohrdání a nenávist, obklopující
mé jméno, — to požaduji!”
Vzpřímil se, ale nespustil očí s očí Leninových.
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Těžce oddychoval a rukou přidržoval si škubající sebou tvář. Chvílemi
se křivila tak, že odkrývala zuby a dásně, jako by děsně křičel, tu opět
rozvírala se ústa a úžily oči v strašné masce smíchu.
Lenin naň hleděl. Úlomky, kousky myšlenek nepotřebných, odevšad
se zarývajících, vířily mu v hlavě:
„Zastřelil Helenu.., zavraždil Doru... Ach, Apanasevič?!”
Mlčení trvalo dlouho.
Dzieržyňski udeřil pěstí do stolu a zašeptal.
„Žádám! Slyšíš, ty svůdce, nájezdníku tatarský? Odejdu odtud buď
s dokumentem, tebou podepsaným, nebo proto, abych oznámil, že jsi
umřel... Věz, že moji lidé jsou tu všude... Budu-li chtíti, dám vyvražditi
všecky v Kremlu... Žádám..!”
Ještě jednou udeřil pěstí do stolu a umlkl.
Lenin vztáhl ruku po elektrickém zvonku. „Nenamáhej se.., zvonek
nefunguje,” zasyčel Dzieržyňski, výsměšně patře na Lenina. „Ostatně,
dnes jsou v Kremlu na stráži moji lidé.. .”
Lenin se náhle zasmál. Žlutá jeho tvář stala se přívětivou a veselou.
„Chtěl jsem požádati o papír!” zvolal. „Jen o papír, cha-cha!”
„Mám u sebe napsaný dekret,” odvětil Dzieržyňski. „Podepíšete jej,
továryši...”
Položil před něho na stroji psaný dekret.
Lenin přelétl jej pohledem — a podepsal. „Dobře jste to všecko promyslil, Felixi Edmundoviči,” zašeptal. „Herec z vás..!”
„V Moskvě, kromě vás, jsou jiní, kteří myslí o tom i onom,” odpověděl,
schovávaje dekret. Pohlédl hluboko v přimhouřené Leninovy oči a řekl
s důrazem:
„Ale vězte, že kdybyste odvolali dekret nebo číhali na můj život, zahynete, Vladimíre Iljiči!”
Lenin neodpověděl. Zabořil se do křesla a klidně hleděl na šklebící se
tvář Dzieržyňského, na jeho opuchlá víčka a šílené oči. Opět se přívětivě
usmál a otázal se: „Snad se napijete čaje, Felixi Edmundoviči? Přijde hned
Gorkij, bude vykládati, proč jest v našem mužíku tolik krutosti. Cha-cha!”
Dzieržyňski nedbale mávl rukou.
„Děkuji!” zamručel. „Nevěřím valně v rozum toho vašeho genia. Praví,
že mužík jest proto ukrutný, že pije vodku a čte „Životy svátých!” To jest
dobré pro děti... Kdyby vodka a „Životy svatých“ tak působily, potom celé
lidstvo stalo by se davem banditů. Zatím děje se to jen v Rusku...”
„Nu, přece co se týče ukrutnosti, vy, ač ne Rus, předstihl jste všecky,”
tiše se směje a mrkaje na něho, zašeptal Lenin.
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Dzieržyňski pochopil výsměch. Křeč přeběhla mu po tváři. Tiskna si
skráně, odvětil:
„Mne se to netýká... Nedovedl bych člověka zabiti na ulici... Musím
míti k tomu sklep a dvorek „čeky”, neboť v ní žije idea.., strachem donutiti
lidi k největší odvaze.. .”
„Hm, hm,” zabručel Lenin s patrným výsměškem.
„Odvaha ta leží v zapomnění sebe ve jménu obětavosti pro jiné.. dokončil Dzieržyňski.
Lenin neodpověděl. Pomyslil si jenom:
„Zrádce jako Konrád Wallenrod, nebo obyčejný blázen, sadista?”
Dzieržiňski odešel tiše, bez šelestu.
Lenin byl rozezlený a sám k sobě mručel vztekle.
„Atentát, první atentát na mou volnost. Jiný se toho nikdy neodvážil,
až ten šílenec... Jak jednati?”
Neviděl z neočekávané situace východiště. Nepochyboval, že Dzieržyňski jest schopen splniti své vyhrůžky.
„Nemám práva nasazovati život svůj a svých továryšů... Ponechme tu
bolest času... Až Dzieržyňski bude v Polsku, potom naň něco vymyslím...
Rozhodně se do „čeky”, toho státu v státě, již nevrátí..!”
Přišly těžké doby. Rok zápasu obrovské Rusi s malou, vyčerpanou
a orvanou za světové války Polskou.
První úspěchy opojily rudou armádu.
Kamieněv, Vorošilov a Tuchačevskij vypočítali již přesně den, kdy
vstoupí do Varšavy a oznámili to již Moskvě.
Drali se vpřed, spiti vítězstvím, krveproléváním, rozsudky smrti, mučením důstojníků a inteligentních vojáků „szlachecké” Polsky.
Polští generálové: Pilsudski, Haller, Zeligowski, Szeptycki, Sosnkowski
a Sikorski uměli vybírati lidi. Objevili se mladí důstojníci, odvážní, schopní, nezdolní. Legie, bojující nedávno s armádou carskou, bily se se stejnou vervou s rudými vojsky, tvořila se armáda dobrovolníků, jež rychle
šla do boje, povstávaly oddíly partisánské, vedené lidmi šílené odvahy.
Výzvy Pilsudského a Hallerovy roznítily srdce polské mládeže i žen.
V řadách obránců vlasti bojovalo na tisíce studentů, žáků gymnasijních, téměř dětí, dívčin a mladých žen. Aristokrat — vedle chlopa, kněz
— vedle dělníka, socialisty. Jedenáctiletý chlapec vedle veterána povstalce z r. 1863. Plamenem zahořela láska k vlasti. Byla jak bouře, před
níž nikdo neobstojí.
Polský štáb přenesl boj nad Wislu. Ve chvíli, kdy rudé hlídky již vcházely do varšavských předměstí, byla armáda divokého proletariátu pora-
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žena. v zmatku ustupovala, ztrácejíc tisíce lidí, dělostřelectva a ustupujíc
za hranice, kde skládala zbraně. Jen zbytky dostihly do Ruska, kde jako
v době ofensivy Němců, po přerušených poradách v Brzeszczi, vyhlíželo
obyvatelstvo jako spasitele nyní — Poláky.
Ještě jedna Leninova karta byla přebita.
Rada lidových komisařů, shromážděná na schůzi, s netajenou nechutí pohlížela na Lenina, klidně, nevzrušeně naslouchajícího zprávám Kamieněvovým a Tuchačevského o průběhu války.
Když skončili, luskl Lenin prsty a řekl temným hlasem:
„Prohráli jsme! Ha! Bojovati bez lásky v srdci s těmi, kteří milují zemi,
národ, tradice, není snadnou věcí, továryši! Máme naučení pro budoucnost. Musíme vštípiti armádě a lidu lásku ke komunistické vlasti a uvědomění, jinou lásku než mají Poláci. Ti považují za svou povinnost brániti
Západ před záplavou od Východu. My musíme cítiti odpovědnost za rozvoj komunismu od oceánu k oceánu..!”
„Jakási velmi zavilá sofistika!” pohrdlivě poznamenal Zinověv, hledě
na továryše.
Lenin si ho ani nepovšiml.
„Máme před sebou úkol — skončiti domácí válku,” pokračoval. „Obrátiti všecky síly proti Denikinovi a Wrangelovi a zničiti navždy protirevoluci. Až se ujmeme vlády nad celou Rusí, začneme novou hru. Myslil jsem,
že k tomu nedojde, že rudá armáda dovede bojovati nejen, když „sedm
na jednoho udeří”, ale i s rovnými silami. Nyní vidím, že jste v ní nevypěstovali ducha odolnosti a klidu, nutného k dosažení vítězství. Musíme to
napraviti! Začneme novou hru!”
Náhle ustal a na chvíli umlkl. Ale stačil ten nepozorovatelně krátký
okamžik, aby mysl Leninova letem blesku odletěla, obkroužila celý svět.
Uzřel záplavu požáru nad Indií, lomoz a vřava bitvy zápasily s ohlasem
bouře, zuřící nad Himalájemi. Miliony žlutých bojovníků jako potvorné
vlny valily se na Západ. Černé hordy černochů draly se do Evropy od jihu,
zůstavujíce za sebou spáleniště a hrůzy bojišť.
„Začneme novou hru!” opakoval Lenin, udeřiv pěstí do stolu. „Předvídal ji filosof-snílek Vladimír Solovjev. Pozdvihneme Asii proti Evropě!
Vzbouříme Indy, černochy i Araby proti Anglii, Francii i Španělsku! Vznítíme revoluci barevných národů proti bílým. Postavíme se v čelo ruchu
a rukama žlutých, černých i hnědých továryšů rozvrátíme starý svět! Musíme z Východu čerpati síly pro svoje dílo! Rozpočněme práci nad svoláním kongresu Asiatův! Prohlásíme „svátou válku” proti Anglii, proti té tvr-
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zi kapitalismu a odvěčného pořádku. Miliarda utištěných národů postaví
se do našich řad!”
Opět, jak obyčejně, dovedl Lenin hoditi oslňující heslo, otevřel široké
obzory, nadchl věrou a nadějí.
Rudá armáda brzy jako huragan udeřila na frontu generála Wrangla,
rozbila jeho vojska, přinutila je k ústupu za hranice Rusi; cizinci v poplachu opustili Krym, Kavkaz i Oděsu; příval uprchlíků ruských zahnán byl
do Evropy na dlouhé, těžké vyhnanství.
Nad Rusí vlála rudá vlajka komunismu a její stín sahal na západě
k hranici polské, lotyšské, rumunské, na východě pak — k vlnám Tichého
oceánu.
V různých ruských městech konaly se kongresy asijských národů. Prohnaní komisaři vemlouvali jim myšlenku o válce s Anglií a s Francií, kreslili hrajíce ohromné říše s heslem „Asie Asiatům” a našeptávali jim:
„My povedeme vás k velkému dobytí světa!”
Nikdo tu nemluvil o komunismu, o zrušení soukromého vlastnictví,
o pěstním právu, o boji s Bohem.
Ozývaly se tu jiné řeči, — úskočné, klamné, ale působící na fantasii
ras, snících o svobodě, jež nemilosrdně hnětlo jařmo bílých uchvatitelů,
zapomínajících na učení Ježíše z Nazaretu.
Komisaři, podněcující v barevných národech nenávist k Anglii a otravující mysli možností rychlé odvety, mnuli si ruce a již viděli ve své dravčí
fantasii nové kupy masa, hozené na pospas dělům a kulometům ve jménu hesla, děsícího Evropu.
Konečně propagační práce byla hotova.
Do Moskvy byl svolán kongres třetí internacionály, aby schválil společný pracovní plán.
Ve velké trůnní síni Kremlu konaly se porady třetí internacionály. Mezi
ruskými a západoevropskými delegáty viděti bylo turbany Indů, závoje
Afganců, Arabů a Berberů, červené a černé fezy Turků a Peršanů, hedvábné čapky Číňanů a Annamitů, ebenové tváře černochů ze Spoj. Států
Severoamerických, ze Sudanu i ze země Zulů.
Na trůnním křesle, s dvouhlavým carským orlem na opěradle, seděl
obrovský černoch, s býčí šíjí, s širokou tváří, přeťatou linií bílých zubů.
Shromáždění předsedal s výše trůnu Rurikovců, maje u sebe ku pomoci v řízení schůze továryše Karachana a „indického profesora” Mayavlevi Mohameda Barantullu.
Kongres přijal jednomyslně návrh o „svaté válce” proti Anglii. k tomu
připojil se vyslanec ukrutného Amanullaha, emira Afganistanu. Mělo to
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velký význam v očích Mohamedánů, neboť učenci, vlivní „ulemové”, měli
v úmyslu uznati emira za „mahdiho” — „za meč Alláhův” a dáti mu v Mekce ukrývaný zelený prapor krvavého Proroka.
Všecko šlo po vůli Lenina a pod jeho vlivem se nalézajících komisařů
z politické kanceláře.
Východní delegáti přijati byli srdečně a okázale. Ukazovaly se jim, jakož i jiným cizozemcům, navštěvujícím Moskvu, věci, svědčící o velkém
blahobytu Rusi. Byly to: tkalcovna, tiskárna, vzorný dělnický domek, nynější selská chata, škola, dětský útulek, čítárna, — všecko to pečlivě zařízené, aby to hostem imponovalo i aby byli oklamáni ti naivní, kteří ani
neměli stín podezření, že ostatní továrny nepracují, že v jednom pokoji
rekvirovaných domů a paláců bydlí až tři dělnické rodiny, že na vsi se nic
nezměnilo, leda že zmizel petrolej, svíčky, mýdlo, látky na oděv, — že
školy, útulky a čítárny nemají prostředků ani na otop a že jsou ohniskem
prostopášnosti a chorob.
Lenin zval k sobě delegáty, mluvil sobě vlastním, přitažlivým způsobem, jenž nutil k upřímnosti.
Hovorní černoši z Ameriky a ze Sudanu křičeli, mávali dlouhýma opičíma rukama, cenili mohutné zuby a slibovali povstati jako jeden muž,
aby vyvraždili bílé utiskovatele.
Jen Zulu mlčel a ponuře hleděl na černé rodáky. Když se poněkud
uklidnili, zabručel pohrdavě:
„Přísloví praví: „Děkuj za každou radu, ale spoléhej na vlastní rozum
a vlastní síly“. Volnost nedají nám ruce, byť by sebe silnější byly. Jen rozum! Jen rozum dá nám štěstí..!”
Umlkl a odešel od továryšů, mluvících s Leninem.
„Hlasoval jste pro válku s Anglií?” otázal se ho komisař Karachan.
„Ano!” odvětil Zulu... „Ale válka bývá různá. Nezvoní pouze meče a nesrážejí pouze lidi. Nemluví k rozumu jen p ě s t . . .”
Asiaté, vždy uzavření, skrytí a podezřívaví, hleděli na rušné komisaře
nevzrušeným pohledem černých očí, ukrytých za neproniknutelnou clonou tajemnosti. Naslouchali vážně a pozorně, mlčíce.
Japonec Komura, vyslechnuv ohnivou řeč Leninovu pokrčil rameny
a zabručel nabíraje dechu.
„Vy nemůžete nás vésti. Národ váš je zatemnělý, slabý duchem
a ukrutný. Známe ho z r. 1905. My, lidé z Nipponu povedeme Asii..!”
Nepotěšila Lenina ani rozmluva s Van-Hu-Koo, jejž pozval k dlouhé
poradě do svého pokoje.
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Číňan, mna si ruce a záhadně se usmívaje, pravil s úctyhodnou poklonou:
„Moudrý pane, který nebráníš mně nehodnému nazývati sebe „továryšem,” dovol, že vyslovím úžas svůj, já, člověk neosvícený a bídný! Chceš
zrušiti sto let práce, které dělí Rus od západu? To se nepodaří... My, Číňané, kteří máme dohnati 500 let, musíme dosíci všeho toho, co vyvýšilo
Evropu. Chceme míti kapitalistické hospodářství, demokracii a parlament a to jen takový, do něhož vstoupí nejlepší, nejpoctivější, nejmoudřejší lidé. Nechť tam jsou potomci císařovi, mandaríni, bankéři, sedláci,
kuliové. Musí to býti však nejlepší z nejlepších. Ti budou mysliti a pracovati ne pro sebe a pro své přátele, nýbrž pro celý národ! Tak soudíme,
ctihodný továryši, moudrý, vážený pane!”
Zvlášť znepokojila Lenina rozmluva s Indem.
Byl to vzdělaný Aurobindo Chendarvakar, vyslaný Mahatmou Ghandim. Kremlu běželo o Indy, neboť oni první mohli by dáti ránu Anglii,
stojící v cestě, kudy kráčel komunismus. Lenin zamýšlel prodiskutovati
s Chendarvakarem společnou akci a bezodkladné vystoupení horalů ze
severozápadních provincií.
K tomu však nedošlo, neboť rozmluva náhle osudně se skončila.
Ind, vyslechnuv vysvětlení komunistického programu, zvolal:
„Nyní vidím jasně! Komunismus jest výsledek materialistické civilisace a stoupenci jeho v zbožnění mrtvé hmoty ztratili pojítko se skutečným životem, změnivše se v stroj. Bojíme se ho. Kola toho stroje vtáhnou nás ve své cévy a zuby a učiní z nás lhostejné, trpné, bezduché části
tohoto stroje, jenž jest výtvorem temných sil a jenž jest příčinou záhuby!
Obraťte se k duchu a v něm hledejte Boha! Bůh — toť láska, měnící se
v dobrý čin. Vy rozséváte nenávist, jež zanechává za sebou zříceniny,
mrtvoly a pomstu... Cítíme k vám živé přátelství, neboť tak jako my bojujete s Anglií...
Ale cesty naše jsou různoběžné... Nejste předurčeni, abyste byli našimi vůdci... Proč máte býti našimi vůdci.. ? Kdo vás k tomu vyvolil?”
Lenin musil násilně přerušiti tuto rozmluvu, neboť do pokoje vstoupili delegáti: bulharský — Kolarov, italský — Teraccini, anglický —Stewart, americký — Amter, jihoafrický — Stirner, finský — Kunisinen, vedení Radkem a Joffem.
Téhož večera zavolal diktátor k sobě Čičerina, Karachana, Litvínova,
Radka a dlouho s nimi rozmlouval. Bylo rozhodnuto dáti značné sumy
na podplacení delegátů, na vyslání nejschopnějších agitátorů do Indie
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a do Číny, aby bojovali s předsudky „divokých oblud”, otrávených již jedem civilisace prohnilého Západu.
„Tak snadno nezískáme ty Asiaty..,” vzdychl Karachan.
Jako v odpověď na to vstoupil tajemník a podal telegram.
„Továryši,” zasyčel Lenin. „Afgánský emir, jenž zosnoval povstání proti
Anglii, byl poražen na cestě do Kabulu. Mahatma Ghandi vyslovil se proti
taktice komunismu a rozhodl se přejiti k „trpnému odporu”. Šílenec!”
Továryši mlčeli.
Lenin cítil, že víra v něho se rozvívá jako ranní mlha pod šlehy větru.
Musil vyhoditi na stůl jinou kartu, aby ihned uchvátil fantasii komisařů a zachránil je před celkovou beznadějností.
A karty té neměl.
Děsná lhostejnost ho náhle zachvátila. Cítil potřebu odpočinku, samoty a ticha. Chladně rozloučil se s továryši a odešel do svého bytu.
Položil se na pohovku a nepřemýšlel o ničem. Byl k smrti unaven.
Kdosi zaťukal na dveře a vstoupil.
Službu konající důstojník stráže podal telegram.
„Předsedovi Rady lidových komisařů — důvěrné!” hlásil,
Lenin otevřel telegram a pohlédl na podpis.
Telegrafoval předseda Rady komisařů ukrajinských, oznamuje, že
mužíci několika okresů vybili „bědotu”, povraždili komisaře, komunistické učitele a vyloupili aprovisační sklady.
„Poslal jsem kárné oddíly, abych přinutil mužíky k poslušnosti a zrekviroval jim pšenici. Tři vsi srovnány se zemí,” končil svou zprávu vysoký
úředník nové vlády.
Stala se věc nejstrašnější. Rada komisařů vystoupila otevřeně proti
sedlákům. Půvab Kremlu a osobní kouzlo Leninovo musilo nenávratně
zmizeti.
„Co počíti?” šeptal Lenin. „Mužíkům není třeba ani západních ani východních továryšů! Jest jim lhostejna elektrisace i postup komunismu!
Chtějí klid, normální práci, chléb a zboží... Já jim to dáti nemohu! Proto
musil bych hoditi sedlákům sto tisíc traktorů, uvésti v chod továrny.., Ha!
Mr. King... mluvil o mohutných strojích, ale potom odešel ode mne a ani
se neohlédl Mr. King.. .”
Rozhlédl se. U dveří stál vzpřímený důstojník, čekaje na rozkazy.
Lenin rovnýma nohama vyskočil a křikl vztekle:
„Odejdi!”
Uleklý důstojník rychle odešel.
Lenin běhal po pokoji a tiskna si pěsti k čelu volal chraptivě:
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„Dejte mi sto tisíc traktorů, stroje do továren, pracovité dělníky, odborné geniální inženýry a vyvrátím svět ze základů!”
Vstoupil sluha, jenž obyčejně topil v kamnech a směje se do hrsti,
bručel chraptivým hlasem:
„Dnes bude vám, továryši, spát v zimě! Uhlí nepřivezli do Moskvy...
Lidé povídají, že kdesi u Charkova hladoví železničáři stávkují a vlaků nepustí. Ha! Jak se břicho hladem stahuje, potom člověk každé smělosti se
dopustí. Bude vám zima, továryši, neboť začíná mrznout!”
Lenin k němu přistoupil a pohlédl mu do očí „Nebudeš-li topiti, nepotuluj se tady po domě, továrysi!”
Vystrčil ho a bouchl za ním dveřmi.
Z ulice dolétaly sem ponuré tóny, závistí a hrozbou dýšící slova mezinárodní proletářské hymny.
Lenin dlouho naslouchal; konečně zaklel, zatkl si prsty uši a běhaje
po pokoji, vyl:
„Ó—, ó—, ó—! Mr, Kingu! Mr. Kingu..!”
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XIV.
Plynuly měsíce a míjely jako zlý sen. z těžké mlhy, visící nad Rusí, vynořovaly se nestvůrné, apokalyptické postavy a stopu svou značily krví.
Lenin toho neviděl, sedě v zátiší Kremlu.
Ale nevisela nesnesitelná, otravná mlha jenom na obyvatelstvu.
Všemocný diktátor, opírající se o bezpodmínečně oddanou mu stranu komunistickou, obklopený věrnou gardou, vyciťoval onu mlhu snad
stokrát bolestněji.
Sto dvacet milionů Rusů za tu dobu došlo k strašné, ač přirozené lhostejnosti. Nic jich vyděsiti již nemohlo. Trest smrti již nijak nepůsobil, přestal býti bičem, nutícím k plnění rozkazů proletářské vlády. Někteří umírali, jiní s úplným klidem očekávajíce smrti, trpně vzpírali se vůli panující
strany, jež je víc a více utiskovala. Rus již neměla sil k novému povstání,
byla strašně znavena; mužík, dělník, inteligent věděli, že není nikoho,
kdo by mohl silnou dlaní uchopiti se po lidových komisařích kormidla
státu, kdyby dav zoufalých lidí je rozsápal na ulicích Moskvy a Petrohradu. Kdo žil, zatínal zuby a čekal na zázrak, bez vzrušení kráčeje „pod zeď”,
vida smrt blízkých bytostí a nemaje slz, aby je oplakal.
Lenin prožíval jiná muka, horší snad, mnohem strašnější, neboť byla
dlouhá a neustávající.
Viděl úpadek svého plánu. Zachraňoval jej, jak mohl, za cenu revolučního svědomí, kouzla a vlivu svého jména.
Byl nucen připustiti do Rusi cizí kapitál; terorem hnáti dělníky do práce; téměř každodenně kapitulovati před sedláky, kteří, přemohše „bědotu”, stále rychleji a určitěji tvořili novou, početně mocnou buržoasii.
„Země“ vydala ze svého mraveniska rozvážné, chytré a rozhodné lidi. Ti
uměli již činiti nátlak na všecky bolševické instituce, ba je i přetvářeti.
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Vybuchla povstátní na Kavkaze, v Turkestaně a mezi Kirgizy. Arci byla
tlumena se vší krutostí, ale přece působila škodlivý dojem pro Rus v cizině a budila naděje u jiných národností, utiskovaných moskevskou vládou.
Města, průmysl i sami komisaři byli odkázáni na milost mužíků, vyživujících je s nechutí, nuceně a hrozbami.
Krvavá práce „čeky” vyvolala po zavraždění katolického kněze, preláta Budkiewicze, pobouření v celém civilisovaném světě. Lenin byl nucen
tuto instituci zreformovati, dav jí zdánlivě novou tvář i jméno.
Diktátor vyciťoval, že uvnitř strany roste pochybnost v jeho neomylnost, že skupina továryšů se Stalinem a Mdivanim v čele vystupuje ostrou kritikou proti kolísavé politice Rady lidových komisařů.
Lenin snil o možnosti nové války, při níž všecky vládní metody řízení
státu nacházely by snadného vysvětlení a ospravedlnění.
Příčin k válce, i při neustávajících pohrůžkách, zločinech a intrikách,
nebylo.
Evropa pochopila, že bolševismus zapletl se ve vlastních osidlech
a klidně čekala posledních událostí.
K Leninovi, pohříženému v neveselých myšlenkách, vstoupila osobní
sekretářka diktátorova, — Fotijevová.
„Vladimíre Iljiči!” zvolala s veselým smíchem. „Přišly na nádvoří děti
z útulku, nesoucího vaše jméno. Děti prosí, abyste k nim vyšel!”
Lenin těžce povstal z křesla a otevřel dveře na balkon.
Na vnitřním nádvoří stála skupinka dětí.
Vypadaly jako nejnuznější žebráci ve svých pestrých, ošumělých hadrech: dívky — v děravých šálech na ramenou, hoši — v čapkách, z nichž
lezly chuchvalce vaty; děti byly bosy, šedých, zlobných tváří, ponurých
očí, podkroužených sinavými stíny; v rukou držely rudé praporky s komunistickými nápisy a s podobiznami Leninovými.
Spatřivše diktátora, počaly mávati rudými kousky papíru a křičeti:
„Ať žije Iljič!”
Ozval se zpěv internacionály.
Lenin promluvil, patře na tu hromádku dětí těžkých, líných, chorobných pohybů:
„Mladí továryši a tovaryšky! Vy dokončíte to, co jsme my začali budovati. Je to štěstí-lidstva. Pamatujte na to stále a netraťte sil příchylností
k rodičům, k bratřím a přátelům. Zapomeňte na lásku k Bohu, kterého
vytvořili popi, — lháři. Celé srdce, celou duši obětujte boji za štěstí světa!”
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„Ať žije Lenin! Lenin, náš otec a vůdce!” jak nejhlasitěji vykřikl vychovatel a učitelka.
Děti vykřikovaly cosi nevýrazného, jízlivě se smály a poštuchovaly se
lokty.
Leninovi se zdálo, že uslyšel pištivý hlas jedné z dívek:
„Otec, ale jíst nedá!... Stále brambory a brambory... Ať těžká cholera.. .”
Delegace pokřikujíc opouštěla nádvoří Kremlu, neohlédnuvši se ani
na Lenina, stojící na balkoně. Děti šly přes celé město.
Cestou kradly z krámků jablka, okurky a chléb; vykřikovaly sprostá
slova a co chvíle na všecky strany se rozbíhaly. Jeden z chlapců udeřil kamenem do výkladní skříně. Dívčinka, snad třináctiletá, spatřivši kolemjdoucího rudého důstojníka, zatáhla ho za rukáv a zašeptla, drze hledíc
mu v oči:
„Dej rubl — půjdu s tebou!.. .”
Konečně došly děti k útulku.
Byl to malý palác, majitelem opuštěný a úřadem zabraný. Nad průčelím, opírajícím se o čtyři sloupy, visela bílá plachta s nápisem: „Útulek pro
děti jména Vladimíra Iljiče Lenina.. .”
Slunce zapadlo za stromy parku a za vysokými domy.
Děti hlomozně vcházely do krásné kdysi síně. Nyní bylo vše zničeno, bylo tu dusno a špína. Stěny byly otlučeny kulemi, umazané tukem
a zpestřené komunistickými hesly, pomíšenými s nestoudnými nápisy;
široké, dvojposchoďové pryčny, ničím nepokryté, plné prachu, smetí
a stop zablácených noh, rozestaveny byly kolem.
Vychovatel rozžehl petrolejovou lucernu a jeden z hochů postavil
na stůl mísu vařených brambor.
„Banda!” zavrčel výrostek, sedící na pryčně. „Jenom na brambory se
to zmůže! Ať je černá smrt zardousí!”
Po večeři počali hoši i děvčata ubírati se na lože; podkládajíce si pod
hlavu svinuté hadry, kleli a láli co chvíle.
Do pokoje bez šramotu vplížila se asi čtrnáctiletá dívčina. Byla lépe
ustrojena než jiné.
Mlčela, hledíc vážně a přísně hnědýma očima.
„Kde jsi se toulala, Lubko!?” zvolal na ni výrostek, téměř nahý, nestoudně rozvalený na pryčně. „Budeš-li mne zrazovati, zuby ti vybiji!”
Odplivl a hnusně zaklel.
Lubka, neodpovídajíc, odstrojovala se a tiše vsunula slabé tělo mezi
výrostka a děvče, ležící schouleně vedle.
V místnosti nastalo ticho.
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Ozývalo se jen hlasité oddychování usínajících a spících dětí.
Za kamny zpíval cvrček.
Kdesi venku, nedaleko zavyl tence, stenavě psík.
Ticho přerušil syčivý, přerývavý šepot;
„No, no, Lubko!”
„Nech mne!” prosila dívčina.
„Stýskalo se mi po tobě,... no, nebraň se,... přece není to po prvé. Lubko, — ty — nejmilejší ze všech... Polib mne,... nevzpírej se!”
„Nech mne!” zašeptala vroucně. „Dnes nemohu, Kolko!... Byla jsem
s matkou v cerkvi... Biskup sloužil mši, — velmi krásná byla to pobožnost;
všickni zpívali... Poplakala jsem si...”
„Hloupé báchorky!” zasmál se Kolka. „Víra — to opium pro lidi, — jed.
Pojď již, pojď!...”
„Nechci! Nerozumíš, že dnes nemohu?” zvolala výhružně.
Začali se tahati, těžko dýchajíce a chrlíce kletby.
Děti se probouzely a klely.
„Spát nenechají, psi prašiví!”
Kolka se rozvzteklil.
„Aha! Tedy ty jsi taková?” vzkřikl. „Pliji na tebe, couro! A zdvihá nos...
Obejdu se bez tebe, budeš na mne pamatovat, — padavko! Maňko,
ke mně!”
Jakási nahá postava, táhnouc za sebou špinavé hadry, přeskočila přes
ležící děti a se smíchem padla na pryčnu těsně k výrostkovi.
„Ať se podívá ta mrcha, jak se milují poctiví komunisti!” vzkřikl Kolka,
objímaje dívčinu.
Děti vstávaly se svých míst a obklopily zmítající se těla tovaryšů. Hleděly lesknoucíma se očima, zatínajíce zuby a hlasitě oddychujíce.
Teprve po půlnoci nastalo v útulku Vladimíra Iljiče Lenina ticho. Všecko spalo.
Jen jedna postava, schoulená pod děravou, ušpiněnou pokrývkou,
tiše plakala, zdvihajíc ramena a žalostně vzdychajíc.
Byla to Lubka.
Tušila něco nedobrého a byla uražena ve svých citech, které ji ovládly
v cerkvi, kde tajemně plály žluté jazyky voskovic, kde hlaholily hlasy sboru a kde sivý, dobrotivý biskup pronikavě zpívavě pravil;
„Minou dnové muk a útrap, přijde Kristus — Spasitel a řekne: Blahoslavení maličcí, neboť jejich jest království Otce mého!”
Usnula v slzách a vzdychání.
Hluk ji probudil. Děti vstávaly klnouce a křičely, hádajíce se.
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Nestoudný, nahý Kolka objímal a štípal Maňku.
Nikdo se nemyl a nečesal. Jen jeden z chlapců, od pat až navrch bezbarvé hlavy zablácený, nalil vody do mísy, jež tu zůstala po bramborách
a myl si nohy.
Přinesena byla konvice s čajem, plechové hrnéčky a na stejné díly
nakrájený chléb. Děti daly se do jídla.
Kolka, spatřiv vstupujícího vychovatele, zvolal:
„Továryši! Lubka Šaninová byla včera v cerkvi. Žádám, aby byla souzena, neboť se zpronevěřila zásadám komunistické mládeže!”
Soud byl proveden ihned u stolu, na němž stála konvice a zrezivělé,
špinavé plechovky.
Lubka byla zbavena užívání dobrodiní „Leninova útulku”.
Po chvíli stála na ulici a bezradně se ohlížela.
Nevěděla, co má počíti. Jíti k matce, která sama zmírala hladem, nesměla.
Mimovolně zamířila do města.
Na náměstí, kam každého rána přijížděli mužíci se zelím, zeleninou,
s bramborami a s chlebem, vyměňujíce plodiny za různé předměty
a za oděv, podařilo se Lubce nepozorovaně ukrásti okurku. Běžela s ní
do rušných ulic.
Na Dmitrovce potkala tlupy dětí a výrostků.
Zastavily ji a vyptávaly se na Moskvu.
Šly ze vsí a malých městeček. Bezdomé a hladové děti přišly do hlavního města, kde snadněji bylo o potraviny.
„Postarám se o tebe!” pravil černý jak cigán výrostek a štípl Lubku
v stehno.
„Dobrá!” odvětila, šklebíc se bolestí. „Já vám ukáži Moskvu.”
Život již ji naučil, že bez ochrany nelze ani den přežiti a že ochranu
třeba jinak vykoupiti.
„Budeme žíti spolu,” dodal výrostek. „Jmenuji se Šimon, ty mi říkej
„Sieňko”... Ale pamatuj si, že zradíš-li mne, ubiji tě!”
„Dobrá!” souhlasila ihned.
Hoch vyptával se na její osud, vyslechl krátké, obyčejné vypravování
a hlasitě se zasmáv, pravil: „Utekl jsem od rodičů, — aby je malomocenství sežralo, neboť jsem větřil, že včas vzíti roha! U nás doma byl hlad, až
hrůza vzpomínati! Sešla a umřela babička a po ní mladší sestra... Jednou
v noci vidím, že otec béře sekeru a buch, mého bratra v leb. Potom celý
týden byli jsme syti. Ale já jsem nečekal, až na mne přijde řada... Ať oni
tam se sžírají, já chci jinak...” Děti houfně probíhaly ulice, čuměly na Kreml
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a na Iverskou bránu, kde pod největší svatostí Rusi, — pod zázračným
obrazem Matky Boží byl rudý nápis: „Víra a Bůh — opium pro lid!”
Tlupa žebrala, houfně obklopujíc mimojdoucí a skomlíc; celé hodiny
stála před okny jídelen, bijíc se o hozené jim kosti a kousky chleba; číhala
na majitele bud a uchvacovala, co se dalo. Hoši hmatali zručnýma, malýma rukama do kapes lidí, vstupujících do tramvají; dívky stíhaly mladé
muže a mizely s nimi za vraty domů. Vracely se potom těžkým krokem,
zvoníce stříbrnými penězi.
„Poslyš, Lubko!” zašeptal černý výrostek. „Vidíš-li toho starého mizeru? Již dvakrát se po tobě ohlédl... Oh! zase!... Vidíš-li? Oko přimhouřil...
Přejdi kolem něho... Snad něco vyděláš.. .”
Dívčina pružným krokem dohonila starého člověka rudé tváře a významně se naň podívala.
Schovala se v bráně, šel za ní. Brzy potom šli spolu. Lubka zvolala:
„Sieňko, kde mám na tebe čekati?”
„Na ,Červeném náměstí’!” odpověděl hoch a mávl rukou...
Tak minulo léto a podzim.
Děti přespávaly v noci na lavičkách boulevardů, pod mosty, v parcích, nebo za městem, tam, kam se někdy sváželo smetí z města.
Nastaly mrazy a zimní větry.
Sníh silnou vrstvou pokryl děravé střechy domů, zničené jízdní dráhy
a chodníky hlavního města.
Děti každý večer běžely na Červené náměstí, na Tverskou, na Kuzněcký most a na Arbat, — jediné to ulice, udržované pro cizince v pořádku.
Valily se zástupy bezdomých lidí. Krvavě zápasili ti lidé o místo při
vyhaslých, ale dosud horkých asfaltových pecích, u ohnisek pro zahřátí
chodců. Černý Sieňka, kterého nazývali „atamanem” pro postrach, jejž
šířil mezi jinými, skoro vždy vybojoval pro sebe i pro Lubku nejlepší místo. Ale přece nejednou byli nuceni přenocovati ve veřejných záchodech,
v bednách na smetí, v sklepích opuštěných, bořících se domů, v kanalizačních jamách, kde třásli se zimou a drkotaly zuby.
Stále hladoví a zoufalí hoši, vedení Sieňkou, napadali chodce, rozbíjeli krámy a vedli boje s jinými tlupami, při čemž docházelo na nože a kastety.
Při nočních přepadech policejní hlídky zabily a zranily několik hochů
z „atamanovy” tlupy.
Před vánocemi nastaly strašné mrazy a s nimi neodstupný druh —
hlad.
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Ulice byly prázdné; děti, sotva přikryté svými hadry, neodvážily se vynořiti se ze svých úkrytů.
Sieňka našel na smetišti místo, kam se svážel koňský hnůj. v tom vyhrabaly se dolíčky a zařízen teplý brloh.
Jednou večer vrátil se Sieňka z výzvědné cesty.
„Hej, holoto!” vzkřikl. „Budete míti vyžírku. Na smetisku vyhozena byla
mrcha koně. Pojďme na večeři.”
S veselými výkřiky vyběhly děti ze svých jam, nad nimiž vznášela se
ostře páchnoucí pára, a obklopily mrtvolu koně.
Noži vyřezávaly a krájely zmrzlý koňský trup, zuby trhaly a rvaly kusy
zčernalého masa. Po několik dní byla tlupa sytá a šťastna.
Ale netrvalo to dlouho. Děti churavěly.
Těla jejich pokryla se vředy, jež praskaly, krvácely, nohy, ruce i šíje
otékaly a svěděly, objevily se rány na rtech a na jazyku; horečka pálila
nemocné a zase jimi třásla zimnice.
Sieňka pochopil, že se děje něco zlého. Stěží vyplížil se ze svého brlohu a dovlekl se do města, co chvíle padaje a hlasitě stenaje.
Spatřiv miličního strážníka, přiblížil se k němu a počal skomliti a výti:
„Pomozte!... Nějaký mor na nás padl… Již dvě dívky umřely a leží nepohřbeny…”
Strážník odvedl hocha do kanceláře, kde Sieňka všecko vypověděl,
sotva hýbaje opuchlým jazykem.
Smetiště bylo obklopeno vojskem.
Lékaři prohlédli nemocné a zděšeni ustoupili.
„Ozhřívka! Ozhřívka!” volali s hrůzou.
Za hodinu potom za hromadami smetí byly postaveny tři kulomety.
Dav politických vězňů vyslaných ze žalářů prohlížel nory bezdomých
dětí, vytahoval je ven z jam a brlohů a když byly úkryty prázdné, — zachrčely kulomety.
Na hnoji, přisypaném pošlapaným, tajícím sněhem, nad nímž vznášela se pára, zůstala nehybná těla nemocných dětí i vězňů. Dlouho byly
mrtvoly vytahovány háky, potom vhozeny byly do beden s chlorovým
vápnem a pohřbeny v hlubokých jamách, vykopaných hned u smetiště.
Případ epidemie ozhřivky i jiných nemocí, šířených po Moskvě
a po celém kraji tlupami bezdomých dětí, potulujících se z města
do města, obrátil pozornost úřadů na ten nebezpečný zjev.
Po celý týden milice a vojenské hlídky pořádaly na tyto děti honby.
Sehnáno tisíce dětí — otrhaných, nuzných, hladových a nemocných.
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Lenin četl o tom v denníku „Pravda”, redigovaném Nadějou Konstantinovnou.
Dal si ihned zavolati ředitelku komisariátu péče o děti, továryšku Lilinovou.
Před revolucí byla tato nepatrnou herečkou, ale později učinila fantastickou kariéru.
Stala se ženou diktátora Petrohradu, Zinověva, a vysokým komisařem
výchovy mladých komunistů.
„Co děláte ve svém komisariátě?” otázal se Lenin ostře.
Lilinová pozdvihla teatrálním pohybem ruce a zadeklamovala:
„Naše děti patří k společnosti, to jest ke komunistické straně! Zabezpečili jsme je před láskou rodičů, jež jest škodlivá, poněvadž děti vychované v rodině stanou se živlem protisociálním. Vychováme děti proletářské, nepřátelské těm štěňatům buržoasie.”
„Dosti těch hloupých frásí!” zasyčel Lenin. „Tu leží přede mnou deníky „Komunista” a „Pravda” i hlášení továryšky Kalinové. Sedm milionů
bezdomých dětí a z těch sotva 80.000 v útulcích? Hynou fysicky i mravně! Trpí malomocenstvím, ozhřívkou, syfilidou! Prostituce nedospělých
hrozně se šíří... Hanba! Továryško, odpomozte zlu a hleďte všemi možnými způsoby utajiti tuto hanbu před cizinci. Právě mají sem přijeti soudruzi z anglické „Labour Party”!”
Lilinová vzala si k srdci diktátorova slova.
Honby trvaly stále. Schytána byla všude bezdomá děvčata, téměř
ještě děti, živící se prostitucí. Byla v miličních kancelářích, kde se s nimi
obchodovalo, v kasárnách, v dělnických barácích, ba i ve věznicích. Hoši
byli chytáni na smetištích, v sklepích polorozbořených domů, na hřbitovech, kde se ukrývali před mrazem a stíháním. v místech zřídka navštěvovaných kladla se vnadidla — mrtvoly koní, psů... pytlík shnilých brambor a tu číhalo se na chlapce jako na divokou zvěř.
Děti nemocné ozhřívkou a malomocenstvím byly vyváděny za město, poručeno jim, aby si vykopaly hroby a potom byly postříleny. s nimi
zároveň zhynuly nemocné kurdějemi a syfilidou.
Proletářský stát neměl pro ně ani potravin, ani léků, ani nemocnic.
Hroby si kopaly samy a vápna a chloru bylo ještě dosti.
Zbytek nacpán do nákladních vozů, jež se zaplombovaly a poslán byl
do různých, lépe zásobených měst.
Moskva byla očištěna od davů bezdomých dětí, které jako hladoví
psi potulovaly se po ulicích, vyly a skomlily pod okny jídelen, cukráren,
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úřadů a nádherných restaurací, kde hodovali cizí socialisté, komisaři a zahraniční ziskuchtiví kupci.
Angličtí a francouzští tovaryši s nadšením prohlíželi si jedno náměstí a tři čisté ulice hlavního města, opravené domy na ulici Tverské
a na Kuzněckém Mostě, krámy, výklady, přeplněné zahraničním zbožím,
nádherný Kreml a dekorační továrny, ukazované naivním hostům výmluvnými komisaři.
Nemohli se vzpamatovati z údivu, naslouchajíce v hojně osvětleném
Velkém divadle operám s geniálním Šaljapinem, zpívajícím titulní úlohy,
nebo pojídajíce v nádherných restauracích kaviár, nikdy nevídané ryby,
jeřábky a zapíjejíce šampaňským.
„My God!” rozhorlovali se Angličané, pozvaní Leninem na banket.
„Jaké to pomluvy šíří buržujové o komunistech, kteří v několika letech
vytvořili v zemi takový pořádek a blahobyt! Ty sendviče s jeřábkem
a s kaviárem jsou znamenité. I am fed up, ale ještě jeden sním.”
Francouzi soucitně pokyvovali hlavami a volali, živě gestikulujíce rukama.
„Oh, oui! Cest merveilleux, vous savez!”
Zatím, kdy do sklenek drahých hostí od Seiny a Temže hojně doléváno šampaňské „Moet et Chandon” z palácových sklepů, jeden z vagonů
vezoucí bezdomé děti do Charkova dojížděl do Kurska.
Mrazivá měsíční noc zahalila tajemnou mlhou pole, pokutá sněhem,
jež se rozprostírala kolem železniční trati.
Drkotala kola vozu, chřestily řetězy.
Bleděmodré světlo prodíralo se spárami stěn vozu a okénkem pod
stropem, s něhož odhozena byla železná deska.
Ve voze bylo ticho. v přítmí ležela nehybná těla, vzájemně se kryjící.
Tulila se k sobě, spletená nohama i rameny, nořila hlavy pod hadry, krčila
kolena pod brady, prsty vetkla do ú s t …
Nikdo se nepohnul, nikdo nepromluvil, nevzdychl, nenaříkal, neplakal, nestenal.
V těch pěti dnech jízdy v studeném voze, jenž drnčel a skřípal, všecka slova byla vypovězena, všecky vzdechy dozněly a vznesly se do nebe,
žaloby, tkvící v zoufalém lkáni a v šíleném stenání, přehlušovaném drnčením kol a chřestěním řetězů, — spadly z tuhnoucích rtů, pukajících
mrazem, a ztrnuly spolu s těly.
Dlouho a poplašně řvala lokomotiva a zastavila se.
Jacísi lidé s lucernami přiběhli k tmavému vozu.
Strhli plombu a odtáhli dveře.
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„Hej! Vystupte!” zvolal starý železničář s vousy, pokrytými jíním a ledovými rampouchy. „Vůz se rozhrkal úplně. Dáme jiný...”
Nikdo neodpovídal, nikdo se nepohnul.
Zřízenci svítili do vozu lucernami, tahali ležící za nohy i za ruce.
Cestující v tmavém voze zůstali nehybní, zkostnatělí, němí...
„Zmrzli?” zašeptal zřízenec s rampouchy na vousech.
„Zmrzli...” opakovali jiní a se strachem počali se křižovati, šeptajíce:
„Věčné odpočinutí rač jim dáti, Pane!”
V té chvíli v jasné síni Kremlu povstal francouzský socialista a pozdvihl pohár se šampaňským, volaje zvučným, povzneseným hlasem:
„Ať žije diktatura proletariátu! Ať žije soudruh Lenin a stateční jeho
spolupracovníci! Oni jsou apoštoly nové spravedlnosti a zářícího štěstí
celého lidstva. Ať žije Rada lidových komisařů!..
Lenin, veselý a upřímný, ukláněl se na všecky strany. Továryška Lilinová záletně hleděla na řečníka.
Všickni byli vzrušeni a šťastni, cítíce, že nádherný list dějin napsán
bude rukou moudrou a plnou lásky k celému světu.
I ti chladní Angličané vstali a všichni naráz nadšením vzkřikli:
„Hurra! Hurra! Hurra!..
Železniční zřízenci na nádraží v Kursku vytahovali z vozu zmrzlé mrtvoly dětí a házeli je na nástupiště.
Temně tloukly hlavy o prkna a kameny
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XV.
Boldyrevova rodina žila plným životem, ctěna a vážena jsouc mužíky
i komisaři.
Ač inženýrové ani paní Boldyrevová nemísili se do života vsi, přece
hrozila jim různá, nečekaná nebezpečenství.
Vesnice počala pracovati, nejprve trpně, později činně odporujíc zařízením a dekretům úřadů, ničícím zbytky blahobytu a pořádku.
Jako kdysi navštěvovali vsi a malé osady pocestní, neznámí tuláci
a staré žebračky, roznášející ponuré a poplašné zprávy, tak nyní přicházeli vážní hospodáři nebo selská mládež.
Zastavovali se u mužíků pod záminkou výměny dobytka, nebo navštěvujíce známé na cestě do Moskvy, kam jeli na sjezdy, nebo v úředních záležitostech.
Tajně svolávali mužíky, šeptali jim do uší slova tajemná, přesvědčivá,
budící zápal a zatvrzelost. Stále častěji bylo slyšet výkřiky:
„Dosti toho! Jest čas ujmouti se vlády a vzíti ji do rukou tiše, bez hluku
a bez krve.. .”
Odjíždějíce zanechávali po sobě jakési brožury, letáky, psané prostým, srozumitelným, ale rozhodným jazykem.
Lenin, snící o náhlém vyhubení analfabetství, ač toho v plné míře nedosáhl, přece zadal zatemnělosti lidu a lhostejnosti nevolnické smrtelnou ránu. Nikdo neodvážil se již sníti o sevření sedláků železnou rukou ať
carátu, ať „čeky”, opírající se o revoluci oddané Lotyše a Finy. Lenin naučil
několik milionů mužíků umění čisti, probíjeje tak ložisko, vedoucí k mozku „země”. Jím plynuly nejen noviny, brožury, letáky a komunistické proklamace, ale i jiné tištěné slovo, zrozené v neznámých úkrytech selského
mraveniska. Vydalo ze sebe myšlenky praktické a rozhodné. Naslouchalo
se těm radám, čteny výzvy k „zemi”.
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Mužíci již nechtěli voliti do svých Rad vládní kandidáty ani pod hrozbou hlavní karabin; určovali vlastní normy daňové; dávali rukojmí, pravíce, že je posílají na smrt; hubili tajně rozpínající se „bědotu”, až se vyklidila ze vsi; vyhnali komunistické učitele; agitátory vítali hrozivě, čímž tito
ztráceli všecku výmluvnost a energii; prostopášné ženy i dívky, zvábené
komisaři, zmizely beze stopy; snad utekly do měst, snad ležely v nikomu neznámých hrobech, na dně řek a jezer, nebo v lese v jamách, zavalených kameny; komunistická mládež buď se vrátila k rodinám, nebo
se rozprášila po světě a nikdo na ni nevzpomínal, jako na nemocné psy
a kočky, ztrativší se v lese.
Umlkly tajemné šepty o Antichristovi a o viděných znameních, zvěstujících jeho příchod na zemi, zato objevili se neznámí dosud mladí lidé
jasných a nadšených tváří, shromažďovali kolem sebe mužíky, vesnické
ženy a děti, mluvili slovy bible, radili utrápeným a ponurým mužíkům,
uplakaným ženám oči k nebi obraceti a v něm hledati naději a sílu. Modlitby konaly se tajně, ale nebylo to již rabské skomlení o smilování, nýbrž
prosby o poučení a řízení činů, aby souhlasily s předvěčnou pravdou.
Ústřední úřady o tom věděly a bojovaly s odporem „země” a s probouzející se zbožností.
Přicházely vyšetřující komise, vpadaly do vsi kárné čety, ukrytí kněží
a rukojmí stavěni byli „ke zdi” a stříleni, ale uzavřené, hrozivé selské tváře
rozsévaly strach a zdržovaly komunisty před nadměrným trýzněním.
Soudy snažily se svaliti vinu na Boldyrevy, jako na buržuje, ale nebylo nijakých důkazů, průmyslový pak komisariát bránil tvůrců užitečného
a stále vzrůstajícího družstevního podniku.
Vláda, znepokojovaná zanikáním průmyslu, svolala do Moskvy k poradám valný sjezd odborníků.
Úřady vyslaly na sjezd oba mladé Boldyrevy.
Bratři musili se ihned vydati na cestu do hlavního města.
Při zahájení vyslechli dlouhé řeči Lenina, Trockého i jiné tvůrce a vůdce komunismu a diktatury proletariátu.
Řeči ty byly naježeny hlučnými hesly a prázdnými, bezmocnými
a stále opakovanými frásemi. I delegáti privilegované třídy dělnické poslouchali řečníky lhostejně. Slyšeliť dělníci svého času mnohem smělejší
a ohlušující slova. Dozněl bez ohlasu slib příchodu komunistického ráje
v prosinci r. 1917, to jest za dva měsíce po říjnové revoluci.
Zatím byli dělníci stále lační, pracovali na zničených strojích, opotřebovanými nástroji, nesmírně dlouho, pro nevykonání práce, pro protes-
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ty a stávky byli stříleni čínskými vojáky, nebo rudou gardou; neměli ani
oděvu, ani vhodných a teplých bytů, ani lékařské pomoci.
Nyní Lenin a Trockij mluvili jinak.
Poukazovali, že Rusko nemá moderních strojů, že dělník jest nevzdělaný, nemá odborné praxe a že teprve r. 1927 lze čekati uznání socialismu.
Staří dělníci se pochybovačně usmívali a bručeli:
„Do té doby nevystačíme s pilami a kladivy a nejen se socialismem..!”
Mužíci, když jim bylo vykládáno o socialisaci půdy pomocí silných
traktorů, strojů pro sklizeň, poháněných elektřinou, dívali se ponuře
a mlčeli.
„Země” po tom netoužila. Její mysl byla zaujata jinou otázkou.
„Kdy přijde tvrdá vláda, která upevní pravý pořádek a mír?”
O tom se ani Lenin, ani Trockij nezmínil. Jejich slova padala bez ozvěny v mysli a srdce mužíků.
Petr i Gregor Boldyrevové pozorně sledovali myšlenkový proces
diktátorův a všecko chápali. Gregor, vraceje se domů, pravil bratrovi:
„Diktatura proletariátu tone ve stoku pošetilostí. Zmítá se, nenacházejíc
východiska a zabředá do nesplnitelných slibů. Toť strašné!”
„To jest bláznovství, šílenství!” zvolal Petr Boldyrev. „Továrny jsou zničeny; předválečný průmysl byl slabý, — nyní ho vůbec není. Masy dělnictva zůstávají na nejnižším stupni vydatnosti práce a odborného vzdělání, ale žvaní o okamžitém zavedení socialisace! Bože spravedlivý! Letíme
jako blázni ve vlaku, nevědouce, že v budce strojníkově řídí lokomotivu
slepý a hluchý šílenec! Neštěstí!”
„Zamýšlejí mužíky socialisovati, změniti je na polní dělníky! Státní
stroje mají orati půdu, kositi a hrabati, vázati snopy, skládati stohy, mlátiti
a mlíti! Viděl-li jsi, jak sedláci pohlíželi na Lenina?”
„Náš mužík je bezmezně trpělivý, ale přece tomu bude konec, strašný konec!” odvětil Petr. „Jen ať ves směle pronese svoje heslo a uvidíme,
jak zazpívá rudá armáda?! Kremlová garda, všickni ti lotři lotyšští,finští,
čínští, maďarští nevydrží ani hodinu! Oj, zahrají jim naši mužíci! To bude
jinak vypadati, než vybíjení šlechty a selské „iluminace” po dvorcích! Děs
jímá při tom pomyšlení.”
„A přece musí takový den přijíti?!”
„Přijde! Zatím však ho nelze předvídati, neboť, — opakuji, — náš mužík má úžasnou trpělivost!”
Inženýři pracovali dva týdny v různých komisích sjezdu, poslouchajíce nekonečné řeči, tužby, plány a stále fantastičtější nové návrhy.
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Byla to neproduktivní práce, bezúčelná, marná, osnutá na klamu
a na stálém zavádění mínění poslouchajících davů dělníků a mužíků.
Tito byli sehnáni odevšad, aby vláda ukázala starostlivost o potřeby vsi
a o osudy dělnické revoluce.
„Já to tak déle nevydržím!” zvolal Petr k bratrovi. „Dám se do výpočtu
projektu zaopatření strojů jen pro jediný moskevský obvod podle plánů
komisařů.”
Mladý inženýr pracoval několik dní, ukládaje projekt rajónované továrny na traktory, žací a mlátící stroje.
Dospěl k tak obrovské sumě, že pokladna svazu federovaných socialistických republik Rad dělníků a sedláků, čili Rusi, stenající pod jařmem
diktatury proletariátu, — neměla by ani poloviny oné sumy.
Petr Boldyrev proslovil řeč v komisi odborníků.
Zkušenost ho naučila, jak mluviti! Začal pochvalami geniálního plánu
socialisace rolnictví a tvrzením možnosti postupného jeho uskutečnění.
Rozvinul svůj plán s odborného hlediska.
Poslouchali ho všickni pozorně a návrh získal úplného souhlasu.
Vrátiv se s bratrem domů, běhal po pokoji a křičel vztekle.
„Hloupí, brutální netvorové! Není divu, že byli zklamáni?! Poslouchali mne s utajeným dechem, řvali nadšením a tleskali! A přece jsem jim
chtěl dokázati, že všecky naděje na socialisaci rolnictva jsou sny blbců!
Předně nemáme nijaké naděje na zbudování navržené mnou továrny,
a kdyby i byla zbudována, bylo by třeba dvaceti let na zaopatření pouze
moskevského obvodu. Pro opatření padesáti obvodů, nevím ani, kolik
by bylo třeba let: nejméně sto, a snad i tisíc. A zatím zítra v novinách jistě
začnou křičeti, že vláda přistupuje k okamžitému socialisování rolnictva
v obvodu hlavního města! Nový způsob propagandy a drzého klamání,
vypočítaného pro hlupáky.”
„Ano, ano!” kýval hlavou Gregor. „Z tvého projektu nevzejde nic, kromě křiku a pochvaly komisařů, ale ani státní pokladna tím neutrpí. Stávalo se jinak! Pamatuješ se na mého kolegu, chemika Stukova? Nedávno
jsem četl v novinách, že komisaři se domáhají na Švédsku, aby Stukov byl
jim vydán, neboť šťastně uprchl do Skandinávie.”
„A co provedl ten Stukov?“ se smíchem otázal se Petr.
„Ach, to je mazaná šelma!” pravil bratr. „Víš-li, že na Sibiři vládne „sibiřský Lenin,” — Smirnov. Je to asi strašně ctižádostivý, ale hloupý a tupý
chlap. Běží mu o to, aby zastínil Lenina. Ozval se starý sibiřský separatismus, pohrdající „Rusí”, Stukov zajel k Smirnovovi s projektem báječné
továrny chemické, vycházeje ostatně ze správného předpokladu, že je-li
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hojnost uhlí a dříví, proč by nemohl býti chemický průmysl? Smirnov nasypal mu na stroje pět milionů rublů. Stukov odejel a od té doby nebyl
viděn. Nebylo ani Štuková, ani továrny, ani milionů!”
Bratři dlouho se smáli.
„Svině, svině je ten tvůj Stukov, ale chytrák, mazaný chytrák!” zvolal
Petr. „Využil psychologie nedouka a ošidil ho. Já jsem nevzal za svůj projekt zcela nic, ale komisaři si nalámou hlavy, než pochopí, že buďto já
jsem blázen, nebo celý sjezd složen jest z hlupců.”
Vyšli do města.
Na Červeném náměstí, na Tverské, na Arbatě i na Kuzněckém Mostě
panoval klid a pořádek. Když zahnuli do postranní ulice, zadržel je miliční strážník.
„Jste-li cizinci, továryši?” otázal se.
„Ne!” odvětili inženýři, ukazujíce legitimace.
„Nuže, můžete tedy jíti svobodně; nedovolujeme jen, aby si postranní
ulice prohlíželi cizinci!” pravil se smíchem strážník... „Nouze s bídou! Není
čím se pochlubiti!”
A skutečně byl ten názor správný.
Dlažební dřevěné kostky byly vytrhány a užity v zimě na otop; polámané kamenné desky chodníků, domy s opadávající omítkou a utrhanými železnými deskami na střechách; vytlučená okna, ucpaná hadry nebo
zakrytá prkny; na stěnách stopy kulí a dělových střel; vyhublé postavy
obyvatelů, nesoucích na zádech nějaké pytle; bosé, strupy pokryté nohy;
neučesané hlavy; skupiny dětí o hladových a zlých očích; všude kupy
smetí, nesnesitelný smrad, vycházející ze stok nikdy nečištěných a nefungujících; mlčení a hrozné, ponuré, beznadějné ticho.
Neozvalo se tu hlasitější slovo, nezazněl smích. Lidé se pohybovali
jako stroje; tváře měly lhostejný, smrtelně ztrápený výraz. Zdálo se, že
sinavá, pevně sevřená ústa neměla sil, aby vydala výkřik nenávisti nebo
zoufalství, že v očích navždy pohasly záblesky veselosti a že i slzy bolesti
vyschly beze stopy.
Bosí muži, sotva přiodění hadry, rozcuchané ženy šli shrbení, stlačení
k zemi, ohnutí pod tíží malých pytlů s bramborami, nebo nesoucí konve
s vodou z blízké studny.
Boldyrevové šli na Malou Dmitrovku, kde bydlila známá jim rodina
Sergějevova.
Našli všecky doma, neboť byl čas oběda.
Dávní přátelé radostně uvítali oba mladé lidi.
Petr, tiskna ruce známých, zvolal:
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„Nejdříve jako pravověrný komunista prohlašuji: „Nijak se na nás neohlížejte, jezte, ale nás nečastujte, neboť jsme již snídali!”
„Vypijeme společný čaj,” pravila paní Sergějevová. „Ale nyní prosím,
vypravujte o rodičích, o sobě. Dávno jsme se neviděli; — jako by to bylo
již sto let...”
Boldyrevové rozpovídali se o svém životě, o rozvoji založené jimi komuny a potom počali se vyptávati na osud rodiny Sergějevovy a společných přátel.
Starý pan Sergějev, kdysi velmi známý v Petrohradě advokát, ujal se
slova:
„Téměř celá společnost, v níž jsme se pohybovali, opustila Petrohrad.
Vládne tam Zinověv s právem diktátora, opíraje se o „čeku”, v níž řádí Lotyši. Město po odstěhování Rady lidových komisařů zpustlo a odumřelo.
Již prý domy a krásné paláce se hroutí, ulice nejsou zameteny, vodovody
a kanalisace jsou beznadějně zničeny... Přestěhovali jsme se do Moskvy.
Kdo mohl, uprchl na jih a tamodtud do ciziny, do vyhnanství... Mnoho
našich společných známých v té době zahynulo v „čece” i po výrocích
soudů, zvláště v době domácích bojů. Slabí duchem a nemající pevného přesvědčení upadli a zkazili se. Mohli bychom uvésti jména dobře
známých lidí, kteří nyní pomáhají komunistům v pustošení Rusi, nebo
se stali jejich agenty v cizině, kde prodávají korunní poklady a stopují
emigranty. Ostatní jakž takž existují, — přizpůsobili se okolnostem.., jako
na příklad... my!”
„Jako my,” vmísil se Gregor.
„Vy — to něco jiného!” odporoval Sergějev. „Vám se podařilo vymysliti
geniální věc! Když jsem o tom četl v novinách, obdivoval jsem se vašemu rozumu. Dopsal jsem to vašemu otci. Ti, o nichž jsem se zmínil, nic
zvláštního nevymyslili. Dovedli jen v zuřící bouři spokojeně žíti. Vím, že
to není věc malá a snadná! Ale to není naše zásluha, bez pomoci boží nic
bychom neučinili!”
„Pomoc boží, — to dobře, ale,...” začal Petr. Paní Sergějevová ho přerušila pravíc:
„Muž to nelíčí přesně! Pomoc boží se projevila v pochopení některých
věcí, zůstávajících dosud v stínu. Věřili jsme v Boha, považovali jsme se
za křesťany, ale nejednali jsme podle učení Kristova, ba často proti němu,
což svého času vytkl Tolstoj. Nyní načerpali jsme z evangelia životního
naučení, neboť jednání své řídíme slovy Spasitelovými! Objevila se čistota mravů, láska a moc v rodině, pravá poctivost, jíž si i nepřítel váží i duševní klid, bez stálého zmítání a kompromisů. Víme, jak máme jednati
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v každém případě, nekolísáme, neznáme strachu a zoufalství. To vlastně
chtěl muž říci!”
Gregor poslouchal v zamyšlení. Dávno sám pochopil tu změnu
ve vlastním životě a tím jen vysvětlil úspěch své rodiny, komuny a úcty,
jež jím byla prokazována.
Energický, veselý Petr se tázal:
„Nu, ale napracovali jste se zajisté tolik, jak jste nepracovali dosud
za celý svůj život?”
„Zajisté,...” odvětil Sergějev. „Každý z nás dělá, co může a co umí. Našli
jsme si zaměstnání, která se nepříčí našim zásadám. Moje žena a dcera
šijí šaty a klobouky pro novou proletářskou aristokracii. Já pracuji v komisariátě zahraničního obchodu. Znám mezinárodní právo a cizí jazyky,
proto jsem potřeben a ceněn. Synové jsou zaměstnáni v divadle: jeden
maluje dekorace, druhý překládá do ruštiny cizí divadelní hry; dcera pomáhá matce... Tak žijeme... Tiše, ale spokojeně. Jiní též, nezahynuli-li, —
nějak si život zařídili. Nikdo nesnažil se ani udělati kariéru, ani se obohatiti. Touží jen po tom, aby mohli žíti, zachovavše si lidskou duši.”
Muži šli po obědě do práce a paní s dcerou přijímaly ve vedlejším pokojíku hlučné, velmi náročné klientky, které však před těma dvěma tichými a přívětivými ženami umlkly a již zdvořile se s nimi radily.
Když na to Petr poukázal paní Sergějevové, odpověděla:
„Máme již mezi svými zákaznicemi, — ženami i význačných komisařů, — skutečně přátelské duše. Vypravují nám o tom, co je rmoutí a znepokojuje. Zvláště obávají se stálého úředního stopování po přesvědčení manželů. Stávalo se, že prováděny byly rozvody z přinucení. Na tom
podkladě odehrávala se těžká dramata, ba i sebevraždy. Mezi jinými
žena dobyvatele Petrohradu, Antonovova-Ovsiejenková, kdy souzeno
jí bylo pro nesprávné přesvědčení, aby svolila k rozvodu, zabila dvě své
děti a potom se podpálila... Komunisté jsou též lidé a trpí často více než
my útiskem vládnoucí skupiny. Ubozí jsou velmi nešťastní, neboť nejen
chlebem má býti živ člověk, ale oni jinak nedovedou.
Inženýři rozloučili se s přáteli a vraceli se domů.
Šli úzkou uličkou, která jako špinavé koryto stoky táhla se podél černých, nahnutých dřevěných domků.
Za rohem objevil se smutný průvod.
Bílá, strašně hubená kobyla, házejíc zoufale hlavou a dýchavičně supajíc, stěží táhla vůz, na němž byla hrubá rakev z neohoblovaných prken.
Spárami vyzírala sláma a jakési bílé cáry.
Při koni šel vousatý člověk, a co chvíle švihl koně bičem.
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Za vozem kráčelo několik utrápených postav. Kdosi hlasitě vzlykal.
Náhle kůň zavrávoral a padl na zemi.
Klátil nohami a co chvíle snažil se pozdvihnouti těžkou hlavu, napínaje dlouhou, hubenou šíji. Marně vousatý člověk švihal kobylu, mávaje
bičem, marně kopal ji těžkými botami v naduté břicho, nepomohlo ani
úsilí lidí, provázejících nebožtíka. Bílá kobyla došla konce života, vymrštila ještě několikrát nohami, zařičela, vydala syčivý chrapot a náhle, napjavši šíji a nohy, ztuhla.
„Ah, mrcho proklatá!” zaklel Vousáč a zoufale odhodil bič na kameny.
Lidé radili se krátce.
Stáhli rakev s vozu, vložili ji na ramena a přihrbeni šli k místu posledního odpočinku drahé nebo přátelské bytosti.
Vzlykot ustal. Těžce oddychujíce a klopýtajíce po hrbolaté dlažbě, mizeli lidé v temném záhybu ulice.
Vousatý člověk chvíli stál, klna a drápaje se v hlavě. Konečně zdvihl
bič a odešel.
Mladí inženýři šli za ním opodál, míříce do středu města. Náhle uslyšeli za sebou utlumené hlasy.
Ohlédli se a v úžase se zastavili.
Z černých, chudých domků vyběhli lidé.
Jako smečka hladových psů stlačili se při koňské mrše.
Po chvíli se na ni vrhli. Zablýskly sekery a nože, rozlehl se křik a klení.
Lidé odbíhali, nesouce krvavé kusy koňské mrchy. Jiní spolu zápasili, trhajíce z ležícího trupu vnitřnosti. Mála dívčinka skákala na jedné nožce
a kousala kouřící kus masa, dravě při tom pištíc.
„Stvořil Bůh člověka k obrazu a k podobenství svému a vdechl v něho
ducha svého!” zašeptal Gregor a zachvěl se.
Petr nic neodpověděl. Jenom zaskřípal zuby a běžel, ani se neohlédnuv.
V pokoji hotelu, kde byli ubytováni odborní delegáti, našli poslané
jim materiály porad. Po večeři počali přehlížeti stenogramy a protokoly,
když náhle zaťukal někdo na dveře.
Vstoupil miliční úředník.
Obyčejně nebyla to příjemná návštěva, proto Boldyrevové hleděli
naň chladným, ostrým zrakem.
Úředník náhle se hlasitě rozesmál.
„Nepoznali jste mne?” zvolal. „Jsem inženýr Burov.”
„Burov! Štěpán Burov!” vykřikli Boldyrevové, vítajíce dávného kolegu.
„Odkud jsi sem přišel a k tomu v tak vznešené úloze?”
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„A co jsem měl dělati, moji drazí?” zasmál se milicista. „Továrny zdechly a já jsem neměl chuti jíti za jejich příkladem, proto jsem skočil k milici
jako inspektor nad budovami a zařízeními městskými. Arci nemám při
tom mnoho práce. Píši denně dva nebo tři protokoly, že ten či onen dům
číhá na to, aby se zřítil, že kanalisace nefunguje, protože ji ucpali nebožtíci... Lidé v zimě ukrývali se v těch stokách a tam osaměle umírali.”
Kolegové dlouho hovořili, až Burov vstal a řekl:
„Musím jíti. Jsem dnes určen, abych prohlédl různá podezřelá místa.
Úřady se obávají, nezřítí-li se střechy na hlavy hostí tak velice užitečných
institucí. Chcete-li, půjdeme společně? Stojí to za podívanou!”
Gregor odmítl, ale Petr souhlasil ihned.
Vyšli do města a vstoupili do miliční kanceláře.
Burov pokynul třem chlapům, kteří hráli na lavičce v karty.
„Moji podřízení!” zašeptal mhouře oko. „Pravím ti, kolego, důkladní
chlapi! Promísil, uhnětl je život jako pekař těsto. Zdá se, že před vojnou
žili v nucených pracovnách. Zločinci, — a nyní — agenti veřejné bezpečnosti!”
Chlapi zatím se strojili, přitahujíce řemeny, na nichž visely revolvery
a připínali si šavle.
Poblíž Kuzněckého mostu zastavil se Burov před tmavým, dvoupatrovým domem a zaťukal na dveře.
Dlouho nikdo neodpovídal. Po třetím zazvonění ozvalo se dupání
bosých nohou na schodech. Dveře, zavřené na řetěz, se pootevřely a ulekaná tvář vyhlédla spárou.
„Otevři, nebo střelím!” zabručel jeden z milicistů, přiraziv nohu mezi
dveře.
Vystoupili po schodech do druhého patra a opět zazvonili.
Kdosi otočil mosazné očko ve dveřích a ozval se
hlas:
„Ach, továryš Burov!”
Vstoupili do předsíně a odtud do velké síně, hojně osvětlené acetylénovými lampami.
Okna byla důkladně zastřena silnými draperiemi, na podlaze byl nádherný, měkký koberec, tlumící kroky.
síni bylo asi sto hostí.
Hráli v karty, v ruletu a v domino. Kupy zlatých mincí, celé hrsti briliantů a drahých kamenů, broží, náramků, balíčky dolarů i anglických liber
přecházely z ruky do ruky.
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Nastrojené, šperky ověšené, polonahé ženy v bujných posicích seděly a ležely na pohovkách a v křeslech, drzé, vyzývavé. Nahé dívčinky
roznášely šampaňské, likéry a kávu...
Občas ten či onen host dal pohledem znamení a zmizel s některou
z žen vzadu chodby; jiní šeptali cosi do ucha posluhujícím děvčátkům
a přecházeli s nimi do vedlejších pokojů.
V malém sále hrála pianola, tančily tu jakési páry; motaly se a rozpustile, smyslně poskakovaly za hlaholu smíchu a křiku nachmelených
diváků,
„Co to jest?” zašeptal Petr, dotýkaje se ramene Burovova.
„Pro tebe — všecko, co chceš, pro mne — „zlatá kráva!” odvětil se smíchem. „Ale jako kolegu tě varuji: nehrej, neboť tu sedí šejdíř vedle šejdíře;
s láskou tu také třeba býti opatrný... Hle, tam například! Vidíš tu krásnou,
hroznou brunetu? Je to kněžna, nejskutečnější kněžna z velmi staré rodiny... Na carském dvoře triumfovala. Nemohla prchnouti do ciziny, přišla
„čeka” a vše, co je s ní spojeno... Kněžna zkusila ulici,... ale později nalezla
tento útulek, vydržovaný cizozemcem, vládě velmi potřebným. Kněžna
jest nemocna.. nu, víš, jakou chorobou může býti nemocna v takovém
podniku... Neléčí se a zavítá-li sem některý komisař, zvábí ubohého a...
nakazí. Svěřila se mi jednou v opilosti, že nyní jen tak může se mstíti
za Rus... Vlastenka! Cha-cha!”
„Ty ženy tu bydlí?” otázal se Petr.
„Ne!” odvětil Burov. „Jsi na banketu nebo rautu u arménského boháče z Turecka, Avanesa Kustandžiho, mezi jeho přáteli a hostmi. Vidíš tam
ten stolek u okna? Tam ti falešní hráči prohrávají v té chvíli tisíce dolarů
tomu rudému vepři... Je to německý továrník... Vyhrál mnoho a chudák
neví, že prohraje všecko, co vydělal v Rusku, neboť prodal velkou partii
aspirinu, salvarsanu, opia a kokainu... v tom je politická idea, můj drahý!
Máme „nep”, nebo novou ekonomickou politiku. Připouštíme sem cizí
kapitály, ale důchody z nich, pokud nelze jich skonfiskovati, zrekvirují
„soukromě” šejdíři, nebo ty krásné, ale nebezpečné odalisky a konečně
důstojný Kustandži shrábne svůj harač.”
Petr Boldyrev rozhlédl se po síni.
U vchodu miliční strážníci pili koňak a pojídali chléb s klobásou.
U stolků se hrálo, kolovaly peníze, brilianty i sklenky s vínem; malé,
nahé dívčinky seděly na kolenou hostí a nestoudně se k nim tulily, dětskými hlásky zpívajíce sprosté písničky a vypravujíce hnusné anekdoty.
Po síni procházel se usmívavý Kustandži, ohromný, slonu podobný
Armén.
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Na lesklé tváři, pokryté rudými skvrnami, visel hrubý, fialový nos, zakrývající horní ret. Malé, černé, chytré oči dravě svítily, všecko vidouce,
nade vším bdíce.
Přistoupil k Burovu a pravil písklavě:
„Dnes špatný den! Žádný výdělek!”
„Vidím!” pravil vesele Burov. „Dnes vás, továryši, ušetřím. Zaplatíte mi
jen tři sta dolarů. Maličkost, vzhledem k tomu, že Němec Brandl nechá
u vás dvacet pět tisíc dolarů a ten mladý Američan Savey, který tak pěkně tančí a píská, — aspoň padesát tisíc dolarů. A co jiní? A to, co projde
pokojíky a černým budoarem krásné paní Kustandžiové? Ne, tři sta dolarů, — toť maličkost.”
„Aj, aj, aj!” zapištěl Armén. „Továryši, brzy budete milionářem, jako Rothschild.”
„Potom k vám na banket nebo na raut nepřijdu!” odvětil Burov, klepaje hospodáři na rameno.
Kustandži vstrčil do kapsy Burovova kabátu balíček bankovek.
„Napíši protokol, že vykonanou revisí nenašlo se nic trestuhodného,”
pravil Burov. „Chci ukázati svému příteli váš malý palác, továryši Kustandži!”
„Prosím snažně! Mohu snad podati vínečko, koňaček,” zval Armén.
„Ne, děkujeme!... Jsme přísní abstinenti,” zasmál se Burov.
„Aj, aj, aj! Marně!” mlaskaje zabručel Kustandži. „Snad již zítra nebudete žíti, proč se omezovati... Aj, aj, aj!”
Armén běžel vstříc novým hostům.
Byli to jacísi zcela prostí lidé, ale jejich hrozivé, dravčí tváře a smělé
oči obracely k sobě pozornost.
„Chi—chi—chi!” tiše zasmál se Burov. „Dnes tu bude veselo! Přišli
bandité a s nimi sám vůdce Čelkan. Neboj se! Ti gentlemani nikoho zde
neoloupí. Včera podařila se jim nějaká vydatná výprava... Přišli se pobavit, hrát v karty, hýřit, neboť co mají dělati s penězi? I tak zítra padnou
do rukou „čeky”; sami půjdou „ke zdi” a peníze, budou-li po nich nějaké,
— přijdou do kapsy tovaryše Guzmana, předsedy té velevážené instituce!”
„Jak jsem pochopil, dal ti Kustandži úplatek?” šeptem otázal se Boldyrev.
„Fi, jaké to buržoasní slovo!” odvětil se smíchem Burov. „Zaplatil mi
výkupné. Což si myslíš, že zamýšlím celý svůj život zůstati v tom komunistickém bahně? O nikoliv, můj drahý! Ušetřím si několik tisíc dolarů
a prchnu do ciziny. Mám již dosti těch zločinců a šejdířů!”
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Petr s údivem hleděl na kolegu. Život uhnětl i jeho a předělal podle
svého způsobu, — jinak než jej, bratra Gregora a rodinu Sergějevovu.
Mrzutě pohlédl na Burova, ale v té chvíli přišla mu na mysl slova
Evangelia:
„Nesuď a nebudeš souzen!”
Otázal se kolegy klidným již hlasem:
„Jak to může býti, že bandité vstupují do místností, v níž jest milice?”
„Cha — cha! Oni vědí, že Kustandži tu věc klidně zařídí!” zasmál se Burov. „Ale pojďme! Ukáži ti místnosti. Stojí to za podívání. Jsem jist, že nic
podobného na světě neexistuje... Snad v Buenos-Ayres, neboť Kustandži
přisahá, že napodobil nejlepší vzory argentinské. Myslím však, že lže..
Šli dlouhou chodbou. Po obou jejích stranách táhly se pokoje, nádherně zařízené, s koberci, s orientálními látkami, s pestrými poduškami
a se zrcadly. Dveře, zakryté průzračnými draperiemi, dovolovaly viděti
všecko, co se dělo v polotemných útulcích prostopášnosti.
Přicházeli sem hosté z herny i z tančírny, nahlíželi zvědavě a s roznícením v očích a činili hlasité poznámky, žertujíce a smějíce se.
„Země, v níž prostopášnost tak drze se roztahuje, jest odsouzena
k záhubě!” divně vážným hlasem poznamenal Burov.
Petr s úžasem pozdvihl k němu oči.
Burov, nezměniv tónu a ponuře hledě, pravil:
„Vykořenili víru, zavřeli a zneuctili chrámy, svaté ikony prodali do zahraničních museí. Svým náboženstvím učinili násilí a prostopášnost. To
se musí vymstíti! Tím spíše, že Lenin zcela upřímně, jako fanatický asketa, žije mravně, skromně a prostě, pevně věří, skoro fanaticky, že spěje
k štěstí lidstva... Ve všem tom jest ďábelský klam, jed omamující lidi, zatemňující mozky a paralysující vůli. Kdyby Lenin přišel ke Kustandžinu,
jistě by mu kulí prohnal lebku a potom — sám sobě!”
Přešli do „černého budoaru”. Byla to dosti velká síň s velkým zrcadlem
na stropě. Stěny, draperie, koberce, — všecko černé; na tom ponurém
pozadí visely v bílých rámech rytiny, představující pornografické, strašné, chvění vzbuzující scény.
Na nízkých otomanech, na kupách podušek a přímo jen na koberci
leželi hosté, držíce v objetí nahé, štíhlé dívčinky.
Jejich bílé, tenké paže jako japonské výšivky hedvábné na černé
půdě, co chvíle se matně mihly. Líně, těžce schylovaly se nad stolky a házely do vysokých kalíšků s likéry malé pastilky kokainu nebo podávaly
stříbrné tabatěrky s omamným, otravným práškem k čichání.
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Hosté zvolna upadali v blažený stav poloomdlení. Objímajíce malé,
prostopášné dívčinky, leželi s rozesnělými tvářemi, s očima široce rozevřenýma, jež viděly před sebou bledý přízrak smrti.
Některé uchvacovalo šílené blouznění, nutilo k výkřikům, k výbuchům smíchu a zvířecího řevu. Ti vrhali se na služebné dívčiny, drásali
jejich bílá tílka, hryzli tenké šíje a tiskli je ve vilném objetí, rozněcujíce se
steny a výkřiky bolesti.
„Pojďme odtud! Pojďme!” zašeptal Petr a běžel chodbou, jako by ho
zlé, nemocné přízraky honily.
V taneční síni tančilo se vášnivé tango. Mladý Američan, přehlušuje
pianolu, hvízdal melodie hledě bezvědomě na vyvíjející se mu jako had
tanečnici.
Jiný cizozemec hledal si tanečnici, bezradně volaje. Všecky ženy byly
již zadány, proto přešel do herny, přistoupil ke kněžně a objal ji v pase.
Odstrčila zapocené dlaně mužovy a hleděla hrdě na nachýleného
nad ní dotěravce.
„Prosím paní továryšku ,na tango’,” blábolil lámanou ruštinou, protíraje si opilé oči.
Žena volným pohybem vstala.
„Hej, Tamaro!” ozval se hlasitý výkřik a hned za ním děsné zasvištění.
„Naplivni na toho buržoasního chlapa a pojď sem!”
Od stolku lupičů šel k ní Čelkan.
Rozrostlý, mrštný, dravý v každém pohybu, ve vědomí své síly, hleděl
žádostivě a velitelsky na ženu.
„Nu, běž sem, pospěš si, děvko!” vzkřikl a opět zapískl a to tak hlasitě,
že ze zadu lokálu přiběhl udýchaný, znepokojený Kustandži.
Žena se hrdě vzpřímila a mhouříc oči, zvolala vyzývavě:
„Klekni cháme, udeř třikrát hloupou lebkou o podlahu a popros! Tehdy snad.. .”
Čelkan vybuchl smíchem.
„Což jsi se zbláznila?” zvolal. Zapomněla jsi, kolikrát jsem tě již měl?
Začíná šuměti podlá krev knížecí? Já ti to vybiji z hlavy! Nu, nedráždi mne
a běž,... vysokorodá kněžno... k Čelkanovi!”...
Pískl několikrát jako na psa, hledě pohrdlivě na Tamaru.
„Nechceš prositi pokorně na kolenou, s poklonou k zemi?” otázala se
hrozivě.
Odpověděl hnusnou, sprostou kletbou.
Tamara náhle pozdvihla hlavu. Tvář její se strašně zkřivila, ústa se široce rozevřela a vychrlila skřípající, zlobná slova.
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„Myslíte, vy chámové, rabové, jež otec můj šlehal nahajem, že celý
svůj život budu se s vámi zde snižovati, jako bezdomý, hladový pes?
Pamatuji se na tebe, Čelkane, když jsi byl dozorcem domu a přivedl jsi
mne z ulice do svého brlohu. Tehdy umírala jsem hlady a ty jsi se mnou
obchodoval, bil jsi mne, trýznil, když nemocná, žebrající hadrnice nic
jsem nemohla vydělati. Nikdo tehdy nemohl spatřiti mé tělo pod špinavými hadry... Mám vás dost, vy chámové, nečistí psi, vyvrhelové! Svou
věc jsem provedla... Sta vás nyní hnije... Celý život budete pamatovati
na kněžnu Tamaru!”
Dala se do smíchu a dupala nohama.
„Jsi opilá!” vzkřikl Čelkan a skočil k ní.
Tamara sáhla do kabelky.
Po chvilce třeskly za sebou tři rány.
Bandita zavrávoral a padl, střelen do břicha a do hlavy. Tamara ležela
nehybně a z úst valil se jí proud krve...
Petr Boldyrev rychle opustil lokál Avanesa Kustandžiho, nečekaje
na Burova.
Vrátil se do svého bytu, vzbudil bratra a až do svítání vypravoval bratru o událostech v brlohu starého Arména.
Druhého dne četl v novinách, že statečný komisař milice, Burov, vystopoval hrozného lupiče Čelkana, jenž spolu se svou milenkou Tamarou
vkradl se do soukromého bytu cizince, tureckého kupce Kustandžiho,
aby ho oloupil. Burov po krvavém zápase lupiče zabil.
„Ten Burov vysoko to dotáhne!” s úsměvem pravil Petr. „Všeho dovede
využiti. Ale pravda, na tak kluzké cestě snadno může sklouznouti.”
„Kdo mečem bojuje, mečem zahyne!” odpověděl Gregor, pokrčiv rameny.
Za stěnou někdo začal hvízdati a po chvíli zazpíval vysokým tenorem:
„Kupitě bubličky,
továryšč, bubličky,
za tři kopěječky choroš tovar!1
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Kupte preclíky, továryši, za tři kopejky dobré zboží! (Moderní, časová písnička, — „častuška“ bolševická.)

XVI.
Červené náměstí bylo osvětleno reflektory. Bílé zdi Kremlu, jako
z ledu vybudované, lomené, zubaté, matně se rýsovaly jako hřívnatá
vlna zamrzlého moře.
Na hvězdnatém nebi, nasáklém záplavou od světel ulic, ztrnuly v stálé bdělosti rozložité, okrouhlé kopule katedrály Bazyla Blahoslaveného.
Velké i malé, ztrnuly jako mrtvé hlavy, nasazené na kolech, s mrtvou lhostejností hledíce dolů, kde v bílých proudech elektrických lamp vířil hlučící, neukázněný, divoký dav.
Neznámé, rouhavé hlasy, cizí té teplé, tklivé jarní noci draly se vzhůru.
Hudba plynula hučícím, širokým proudem, visela nad městem, derouc se
z osvětlených divadel, kinematografů a restaurací.
Blížila se půlnoc.
Tajemná hodina, kdy od věků ruský lid, zapomínaje nikdy neustávajících neštěstí a muk, vysílal modlitby k Spasiteli světa. Lidmi umučený,
vstal kdysi z mrtvých v této hodině a vstoupil do jasného království svého nebeského Otce.
Tichá, zadumaná, kouzlem vzpomínek proniknutá, milost boží vyciťující noc...
Co rušilo ji nyní? Kdo naplňoval ji lomozem, šramotem, hlučnou vřavou, vichrem deroucích se výkřiků, rouhavých, ohyzdných, skočnou hudbou, divokým smíchem, šíleným proklínáním?
Dnes ubíral se průvod „bezbožníků”, poslaných rudým Kremlem.
V čele šli lidé, nesoucí velkou podobiznu Vladimíra Lenina, obklopenou rudými prapory a za ní za zpěvu internacionály a skočných, sprostých popěvků dlouhý řad lidí drzých tváří, kteří i při smělých, veselých výkřicích byli ponuří, podobní odsouzencům, ubírajícím se na popraviště.
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Nevěděli, že v té noci zmrtvýchvstání Syna božího učinili ještě jeden
krok ke Golgotě hanby.
V davu, skákajíce a zuříce, kroužily postavy, přestrojené za Boha, v bílém hávu, s dlouhými sivými vlasy a vousy; za Krista, sedícího na osle tváří k ohonu; za apoštoly, nesoucí v rukou velké láhve s nápisy: „svaté opium”, „blahoslavená vodka”, „zázračný jed”, za nimi v nestydatých poskocích, objímajíce se a tančíce motali se muži i ženy v pestrých oděvech,
mající na prsou nápisy: sv. Nikolaj, Alexej-člověk boží, sv. Alexander, sv.
Gregor Rasputin, sv. Maria, sv. Kateřina...
Výrostkové jeli obkročmo na křížích, pokrytých odpornými nápisy;
nestoudné pouliční děvky se obnažovaly, děsně vřeštěly a při hlaholu
smíchu pronášely za hluku strašná rouhání.
Průvod obešel katedrálu a zamířil k Iverské bráně.
Dav šel, nesmeknuv čapek a křiče stále hlasitěji, až křik ten přešel
v stenavé vytí, — snad hříšné a rouhavé, snad — vyděšené, zoufalé.
Jakási žena pozdvihla ruce k zázračnému obrazu Bohorodičky a zavyla vztekem nebo strachem trhaným hlasem:
„Můžeš-li, — jsi-li, — potrestej nás, — potrestej!”
„Ho,—ho—ho!” vyla luza temně, žalostně...
V předměstích, kam nedostihl zuřící dav bezbožníků, děly se jiné věci.
Bratři Boldyrevové šli rychle směrem k cerkvi, stojící na starém hřbitově. Temné silhuetky, matně se rýsující v šeru neosvětlených ulic a bídných zákoutí, táhly se do daleké čtvrti, kde stála stará cerkev, jež byla
ušetřena v rozruchu revoluce. Zbožní tlačili se do hlavní lodí prostorné
svatyně, jiní sestupovali po kamenných schodech do dolního chrámu
v podzemních sklepeních cerkve.
Dělníci s ženami a s dětmi, vesničané, které svátek zdržel v hlavním
městě, bezdomí chuďasové, žebrající stařeny, inteligenti v ošumělém
oděvu, často bosí, — tísnili se hlava na hlavě. Radostné, rozněžněné,
rozjasněné tváře; oči upřené v ozářené svaté obrazy, v odlesk mihající se
po bronze a zlacení brány, ukrývající oltář; rozechvělé rty, šeptající slova
modlitby; ruce, činící znamení kříže a držící rozžehnuté voskovice; nad
mořem hlav plynula modravá, vonná oblaka kadidla a výše pod kopulí
krylo se neproniknutelné šero.
Lidé, shromáždění v boží svatyni, zapomněli v té hodině modlitby
na přísný, mučednický život. Necítili bolesti ran, jimiž je dařil nemilosrdný osud; odletělo zoufalství, nejednou studenými prsty svírající hrdlo;
rozvály se stesky a žaloby, které byly jako jedovatá mlha; rozjasnily se nebezpečné, zmatené křižovatky; zmizelo beze stopy bahnisko, po němž
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od několika let kráčel, v němž tonul a hynul zmučený lid; ukryly se hluboko slzy, přeplňující srdce; mysl vyrvala se zpod těžké příšery smrti a bídy
a letěla zářivou stezkou tam, kde sídlila předvěčná pravda, určující osudy lidstva a vedoucí je k cíli, nepochopenému rozumem žijících bytostí;
kdesi na dně duše rozkvetla naděje, že to marné bídné bytí jest mizivou
chvílí, potřebnou a nutnou pro vykonání výroku a splnění Slova. Tu všecko nabývalo významu, barev a světla božského. Každý z těch modlících
se pod temnou kopulí cerkve cítil se bojovníkem za velkou věc, jedním
z těch, jež vysoko nesou prapor spásy a utvrzují konečné vítězství.
Diakon, stojící před oltářem, četl zvučným hlasem:
„A prvního dne sabatu Marie Magdalena přišla ráno, kdy ještě bylo
tma, k hrobu Kristovu a uzřela kámen odvalený od hrobu. Marie stála
venku hrobu, plačíc. Když tak plakala, nachýlila se a nahlédla do hrobu.
I uzřela dva anděly bíle oděné, sedící jeden u hlavy, druhý u nohou, kam
bylo položeno tělo Ježíšovo. Řekli jí oni: „Ženo, proč pláčeš?” Řekla jim:
„Vzali tělo Pána mého a nevím, kam je položili.”A pověděvši to, obrátila se
a uzřela Ježíše stojícího a nevěděla, že by to byl Ježíš. Řekl jí Ježíš: „Ženo,
proč pláčeš? Koho hledáš?” Ona myslíc, že to zahradník, řekla mu: „Pane,
vzal-li jsi Ho, rci mi, kam jsi Ho položil a já si Ho vezmu!” Řekl jí Ježíš: „Marie!”
Obrátivši se ona, řekla mu: „Rabboni!” (co značí mistře). Řekl jí Ježíš:
„Nedotýkej se mne, neboť ještě nevstoupil jsem k Otci svému, — ale jdi
k bratřím mým a rci jim: „Vstupuji k Otci svému i Otci vašemu, k Bohu
mému i k Bohu vašemu.”
Diákon ukončil vítěznou, vysokou notou.
Z oltáře vystoupil kněz s křížem a s planoucí svící v rukou. Hlasem,
v němž se chvěly slzy, zvolal:
„Bratři a sestry! Kristus vstal z mrvých, Alleluja! Hosanna na výsostech
Bohu!
Pohnul se dav a padaje na kolena radostně odpovídal:
„Zajisté vstal z mrtvých Pán! Alleluja! Alleluja!” Sbor a modlící se dav
zbožných zpívaly vzrušení budící hymnus:
„Kristus povstal z mrtvých,
smrtí svou přemohl smrt
a lidem dobré vůle
život věčný v nebi dal.”
Zpěv ustal. Mladý kněz požehnav shromážděné křížem a svěcenou
vodou, pravil:
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„Zaklínám vás, bratři moji a sestry, slovy blahoslaveného apoštola
Jakuba! Neboť praví apoštol Krista Pána, Spasitele a Učitele našeho: Každý člověk rychlý buď k slyšení a lenivý k mluvení i lenivý k hněvu. Neboť
hněv mužův nespravuje spravedlnosti boží. Proto, odhodivše všelikou
nečistotu a hojnost zlosti, přijměte v tichosti slovo vštípené, jež spasiti
může duše vaše. Ale buďte vykonavateli slova a nejen jeho posluchači,
oklamávajícími samy sebe. Neboť je-li kdo posluchačem Slova a nikoli
vykonavatelem, ten podoben bude muži, dívajícímu se na obličej narození svého v zrcadle; neboť se ohlédl, odešel a hned zapomněl, jaký byl.
Ale kdo by pilněji nahlédl v zákon dokonalé svobody a vytrval v něm,
nestav se posluchačem, ale vykonavatelem činu, ten blahoslavený bude
v správě své.”
Umlkaje na chvíli a stíraje slzy, pravil tiše:
„Stihl nás, bratři a sestry, těžký boží trest, ale žehnejme mu, neboť hle,
stali jsme se činiteli Slova a činy naše staly se vtěleným slovem. Nic vás
nebude moci překonati a moci pekel, ani nepravosti nedosáhnou brány
duše naší! Pozdvihněte srdce svá k nebi a potom sestoupí mezi nás Učitel a požehná dítky své...”
V té chvíli přešel šum svatyní a všecky pohledy obrátily se nad hlavu
kněze, stojícího před rozevřenou branou; oči, rozzářené světlem nadšení,
hleděly kamsi výše.
Užaslý pop se obrátil a s tlumeným výkřikem padl na kolena.
Na nejvyšším stupni oltáře stál vysoký, hubený člověk a pozdvihl
ruku k žehnání.
Jasné, měkké vlasy vlnami splývaly na ramena, brada kladla se
na ošumělou sutanu s prostým, železným křížem na prsou; plamenné
oči přehlížely dav; bledá dlaň kreslila ve vzduchu znak oběti a vítězství
Kristova.
„Biskup Nekodym, vězněný a mučený bolševiky v sklepeních Solověckého kláštera... se vrátil!” běželo davem radostným šeptem.
Od oltáře padla tichá, pronikavá slova, plná vroucí a nezlomné víry:
„Pokoj vám!”
Z náměstí, kde stál dav zbožných, prodral se do svatyně děsný — hlas
jakési ženy:
„Vojáci se blíží! Pomoc!”
Biskup Nekodym zvučným a silným hlasem, znějícím vášnivým rozkazem, opakoval:
„Pokoj vám!”
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Sestoupil se stupni oltáře, drže železný kříž v ruce a kráčel davem;
za ním šel pop s diákonem a zástup věřících.
Dav lidí, zpívaje hymnus Zmrtvýchvstání, vyšel na ochoz a na náměstí.
Šel sevřeným pochodem. Hned vedle biskupa kráčel Petr i Gregor
Boldyrevové, zadumaní, uchváceni, na nic nedbající.
Nemyslili o ničem. Kdosi jiný, nezměrně mocnější, shrnul v jedinou
dlaň všecku jejich vůli, všecka hnutí citů. Rozum mluvil slabým hlasem.
Nebezpečí.. smrt! Ale oni neslyšeli napomenutí... Zněla pro ně jak ohlasy
ulice, zaletující do svatyně. Slabé, bídné, cizí, dotěrné. Musili jíti — a šli.
Musili..! Stali se v té chvíli drobnými atomy, vířícími pod dechem orkánu,
deroucího se z propastné tůně vesmíru. Nemohli, nesměli vytrhnouti se
mimo hranice víru, musili spolu s ním projiti až do konce neznámou cestou, vykonati tajemné dílo.
Všecky myšlenky a city utonuly ve vědomí nutného, společného ruchu, bezejmenného bohatýrství, nežádajícího odměny za oběť.
Od ústí ulice táhly dva vojenské oddíly.
Rozvinuly se v řady a zastavily se.
Rozlehla se slova povelu. Zachřestily karabiny, přehozené na ruku.
„Rozejděte se, nebo střelíme!” šeplavě vzkřikl důstojník-Lotyš, velící
oddílu rudé gardy.
V jediné tělo sražený, rozmodlený dav se nezachvěl, neváhal, ani
na chvíli se nezastavil. Sevřeně, jako neústupná zeď kráčel proti Lotyšům.
„Ráz! Dvě..!” vzkřikl hrozně důstojník.
Zachřestěly zámky karabin. Již se schýlily hlavy k pažbám, již důstojník pozdvihl šavli k znamení výstřelu, když tu z řady druhého oddílu vyrval se děsný, zoufalý výkřik:
„Továryši, braňme svých bratří před Lotyši. My jsme tu na své zemi,
ne ti vetřelci!”
Opět zařinčely karabiny, zachrastěly zámky a zablýskaly hlavně namířené proti Lotyšům, rudým gardistům.
„Skloňte zbraň!” zavelel důstojník-Lotyš. „Vlevo v bok, pochod!”
Lotyši, vyrážejíce krok, rychle odešli.
Ruští vojáci smekli čapky a zavěsivše karabiny na ramena, šli před
průvodem. Hlasy jejich spojily se se sborem pobožných, zpívajících:
„Kristus povstal z mrtvých, smrtí svou přemohl smrt a lidem dobré
vůle život věčný v nebi dal.”
Průvod táhl ulicemi zmučené Moskvy, přecházel náměstí, pojímal
v sebe nové davy lidí, uchvácených velebností chvíle, spojoval se s jiný-
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mi procesími, vycházejícími z blízkých i dalekých cerkví a kráčel, v čele
maje odměřeně, tvrdě jdoucí vojáky, k bráně, z níž, tonouc v hlubokém
výklenku, vyhlížela tmavá tvář Matky Boží Iverské.
Dav mlčky padl na kolena. Kolem nastalo ticho.
Biskup Nekodym, vysoký, nadšený povstal, požehnal dav pohroužený v modlitbě a zvolal:
„Pokoj vám!”
Dav začal se rozcházeti, ztráceje se v postranních ulicích.
Za několik minut bylo náměstí prázdné.
Ozývaly se jen kroky vojínů, jsoucích tu na stráži.
Dva strážní vojáci přiblížili se k sobě.
„Smělý jest náš lid, běží-li o víru!” zabručel jeden. Mohli jej uvítati kulomety ti Lotyši, Finové a Číňané z rozkazu komisařů.. .”
Druhý se tajemně usmál a odvětil:
„Neměli odvahy, — byli to zbabělci...”
První vojín se zamyslil, hledě upjatě v oči soudruhovy.
„Kristus vstal z mrtvých, bratře.. zašeptal po chvíli smeknuv čapku.
„Zajisté vstal z mrtvých!” odvětil druhý.
Podali si ruce, třikrát se křížem políbili tak, jak je v dětství naučila matka.
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XVII.
Lenin před chvílí vyslechl zprávu profesora zvěrolékařského ústavu.
Uvažoval o tom a šeptal:
„To je strašné! Rukavice, — hozená celému civilisovanému světu! Příroda vydává na svět děsné netvory!”
Počal si připomínati vypravování profesorovo:
„Objevil nové bakterie. Vypěstuje je... „Čeka” dodala mu „živý materiál”, — osmdesát politických vězňů. Zjistil na nich působení svých bakterií. Vyvolávají ochrnutí a zabíjejí v několika minutách. Má úmysl dáti je
do střel, jež se vrhají s aeroplánů. Jistá, úspěšná zbraň! Osmdesát lidí již
usmrtil. Netvor vědy! Kat — jako Dzieržyňski.. .”
„Jako ty sám..,” ozval se uchem nepostihlý šepot.
Vrhl se do křesla.
Bolest zkřivila mu tvář. Šikmé, mongolské oči vystoupily mu z důlků.
Zachvátila ho stále častěji se dostavující trýznivá bolest hlavy. Zdálo
se mu, že hlava byla vytesána z těžkého kamene a že jen z jediného místa planoucím proudem draly se zmatené, pomíšené a mučivé myšlenky.
„Stalin, snící o trvání Rusi v chaose revoluce i při poslední záhubě...
Rykov, vždy opilý, kritisující diktaturu proletariátu... Vzdorní mužíci, víc
a více se zdržující... Profesor s bakteriemi, zuby rvoucí srdce osmdesáti
politických vězňů... Vzpoura ve vězení Solověckého kláštera a vyvraždění zavřených v něm lidí... Nečinné továrny... Hlad... Socialismus po dvou
měsících..!“
Vykřikl a klesl na podlahu
Nalezli ho ležícího bez hnutí.
Přenesli jej na lože.
Lékaři ho dlouho prohlíželi, zkoumali.
„Ochrnutí pravé strany těla..!”
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Dlouhé měsíce choroby, zoufale jednotvárné, nudné. Smrtelná únava
a lhostejnost, přerušované záchvaty bolestí hlavy, neopouštěly ho a působily bezvládí duše.
Ale přece povolně začal choditi, volal k sobě komisaře, hovořil s nimi,
radil, diktoval dekrety, články, prohlížel korespondenci zahraniční, četl
noviny.
Slabé tělo nemohlo přemoci ducha.
Hořel jak dohasínající ohnisko, podněcované šlehy vichru; z pod kopulovité lebky vymykaly se houfy myšlenek jako krysy, opouštějící tonoucí loď.
Ještě jednou sevřel všecko svou rukou a nikdo z těch protivníků,
k nimž se obracel temným hlasem nezlomného přesvědčení, nemohl
popřiti, že i nyní Lenin „vede Rus rukou, dotčenou ochrnutím.”
On viděl jasně prošlou cestu i tu, která nyní stále častěji před ním mizela.
Zničil všecko, co bylo tvůrčí, schopné myšlenkového vzletu, pravé
práce nad lidským štěstím; ponížil zbylé duše, srdce, mravnost i rozum
k bídné úrovni nejhorších, nejzatemnělejších bytostí, probudil chtíče
a divoké pudy; s jejich pomocí zbořil dílo tvůrců, a když nastala chvíle
budování, zůstal sám s nehybnou pravou rukou a nohou, s tou strašnou
bolestí, jež rozrývá a trhá mozek, s tím mučivým vědomím blízké smrti.
Předal moc dělnické třídě, vybrav z ní nejsmělejší, nejdravější, opřev
se o lid cizí krve, aby ničeho nelitovali, s nikým neměli smilování.
Nyní Stalin...
Ach, Stalin! Ten záhadný Gruzin, hned plamenný, hned mlčící jako
skalní balvan!
Jde po stopách jeho, — Leninových.
On zbořil Rus, vyvraždil dynastii, umučil miliony lidí, opřev se o několik tisíc oddaných mu komunistů.
Stalin uzřel propast, k níž spěje strana, nemohoucí unésti a za sebou
táhnouti ztýraného těla Rusi; stvořil stranu ve straně, stal se vůdcem proletářských byrokratů, rozbil Leninem budovanou stavbu komunismu,
opřeného po bezplodné námaze o vševládnou „zemi”, jíž smělý diktátor
ničím nemohl zdolati.
Stalina nutno odstraniti.
Revoluce musí trvati, aby nakazila Evropu, kde pod vlivem komunismu vzrostla síla kapitalismu, ale Rus hyne.., hyne! Ach, Asie...!
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Asie snad vybuchne jako mohutná sopka, ale Rus svede proudy ohnivé lávy na Západ, na ten prokletý Západ, vzdorný, nehybný za hradbami
buržoasie a ničím nespoutaného tvůrčího intelektu.
Pomoc! Hlava, hlava puká a hoří!
Sedne a píše.
Obviňuje Stalina, radí, jak třeba ho oslabiti, zbaviti moci a odstraniti...
Trockij musí vésti revoluční Rus.. Není neústupný, rozhodný; jest sklonný
ke kompromisům vážným, ale má neobyčejné schopnosti, ostatně není
jiného východiska.
Cizí pro Rus, prokletý svým národem, nenáviděný v cizině, má před
sebou jen jednu cestu, — revoluci stálou, nikdy neuhasínající revoluci,
šetřící „zemi”.
Lenin píše, stěží veda ochrnutou pravici, řídě ji levou rukou.
Píše závěť...
Pro koho? —
Neví...
Nemá přece nikoho, s kým by se těžce a bolestně loučil.
Po celý život nemiloval žádné bytosti.
Dal celou moc mysli a vůle, celý, úplně ničící žár srdce — té zatemnělé, ujařmené, okovy zvonící, neustále lkající, jako burláci na Volze, —
velké Rusi:
„Oj—ej! Oj—ej!”
K ní obrací ta poslední slova, črtaná slábnoucí rukou — k ní! Nechť
uslyší je strana, držící v ruce kormidlo života.., poslední myšlenka zůstane
na papíře, jako sta, tisíce jiných, jež byly jako jiskry v stopách komety, —
jako šarlat žářícího uhlí…, jako těžký, drtící úder kladiva…
Skončil a k smrti znavený volá na sekretářku, ale ihned opět uchvacují ho palčivé myšlenky, plné drásavé bázně.
Není klidný o osud svého díla..! Trockij, Rykov, Čičerin, Stalin.. ? Ne,
to neukojí bázně a starosti! Trockij, Zinověv, Kamieněv, Stěklov a s nimi
ostatní revoluční… Cha! Cha! Dobře to promyslil, že k boření Rusi a zchátralého světa povolal ten národ bez vlasti, bez mateřského jazyka, proniknutý tradicí boje o bytí a žádostí pomsty… Stále více židů, osmělených příkladem Trockého a Zinověva staví se v řady.., stále více! To dobře!
Oni budou nuceni podněcovati, prohlubovati revoluci, neboť jinak opije
se Rus židovskou krví až k zalknutí… Nyní nemají jiné volby a východiska.. Jsou nuceni žíti a působiti v revolučním moři, rozhoupati, podminovati, shroutiti celý svět… Ó, jak bolí hlava!
Opět volá, křivě bledé rozechvělé rty.
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Neslyší svého hlasu.
Jak strašně bolí a hoří hlava.
Přišel druhý, ještě těžší záchvat mrtvice a nastala ztráta řeči.
Lenin byl převezen do malého paláce v Gorkách u Moskvy.
V Kremlu i nemocný, neschopný vyřknouti ani slova ochrnutým jazykem, byl pro Stalina a pro Trockého závadou, neboť četl noviny, poslouchal zprávy své sekretářky Fotijevové i Naděje Konstantinovny, volal
k sobě komisaře, třásl nad hlavou zdravou levou rukou a blábolil zmateně, slintaje si na bradu.
Gorkách byl vzdálen od zápasících protivníků.
Oba mohli beztrestně užívati kouzla dohořívajícího
fetiše, jehož jménem přezvali Petrohrad.
Lenin rozuměl, že umírá. Chápal, že již osaměl. Dějinný proud ho minul a valil se svým řečištěm.
Měl význam hesla, otevřené, ještě živé knihy nového proroctví, objeveného evangelia, vzpouru vyzdvihnuvších nevolníků.
Pod toto evangelium napsal již strašné slovo: „Konec.”
Vděční žáci nazvali severní metropoli jeho jménem — „Leningrad”.
„Smrt!”...
Nechtěl zmizeti z tohoto světa, nad nímž narýsoval široký, krvavý oblouk, jako neznámá, zlověstná kometa.
Nevyčerpatelná síla skrývala se ještě v mozku a v srdci Vladimíra Iljiče
Lenina.
Začal choditi, učil se psáti levou rukou, odborní lékaři konali s ním
cviky, umožňující mu návrat řeči.
Navštěvovali ho komisaři, poslouchal je a všecko chápal.
Nemohl jen odpověděti; zoufale mával rukou a temně řval.
Vyjížděje na procházku, hleděl na jiskřící se sněhové návěje, na bílé,
holé a smutné břízy.
Budily se v něm jakési vzpomínky.
„Ach, ano! Bílé tělo nahé Dory... A později krvavé slzy.., dva rudé, vřelé
proudy.”
„Apanaseviči, zabij Dzieržyňského!” blábolí.
Naděja Konstantinovna, slyšíc chroptění, nachyluje se nad něho
a táže se:
„Necítíš-li zimy?”
Hlava hoří, zmítají se myšlenky v kopulovité lebi, ale každá jak ostrá
tříska raní, drásá, zkrvavuje mozek.
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„Pomoc!” křičí nesrozumitelným mručením a ze zkřivených úst vyplývá struha pěny.
Po návratu domů ulehl na lože.
Odedávna trpěl nespavostí...
„Jako Dzieržyňski..!” pomyslil si Lenin v zoufalství.
Celé dny a celé noci hleděl ke stropu.
Bílá plocha se šířila, rozlévala se, rozbíhala se do bezmezné dálky...
„To již není strop!” myslí Lenin. „Co to vidím před sebou..?”
Veškerým úsilím vůle se dívá, přimhuřuje levé oko...
„Ach! Toť Rus..! Ale jaká bledá, bez krůpěje krve v zmučeném těle...
Celá ranami posetá...
Ne! Toť hroby..., hroby bez konce..., neznámé, bez křížů..
Náhle pohnulo se obrovské, bledé tělo.
Stalo se podobné nadmutému břichu zdechlého koně, toho, jenž
kdysi ležel za ploty Kokuškina nad Volgou.
Roste, puchne a — s hukotem puká...
Z nitra trupu vyvalují se strašné, siné, opuchlé mrtvoly s odlupující se
koží...
Helena Remizovova.., zlatovlasá Helena.., Sielaninov.., Visarion Čerňavin.., Dora..., Mina Frumkinová.., Volodimirov.., Petřík...
Za nimi vycházejí Trockij, Dzieržyňski, Fedorenko, Chalajnen a veselý,
ruce si mnoucí malý profesor s lahví plnou bakterií paralysy...
Zastavili se a sborem křikli strašně hlasitě, skřípavě:
„Ať žije revoluce! Ať žije diktatura proletariátu! Ať žije náš vůdce —
Vladimír Lenin! Hurra—a—a!”
Kdosi zářivý stanul mezi ním a továryši.
Zlaté vlasy, spadající na ramena, lesknou se v záři slunce, jasný vous
splývá na bílý šat, pozdvižená ruka ukazuje k nebi. Tichý hlas zní přísně:
„Amen, pravím vám, že co učiněno ve jménu lásky, nebude zváženo
vahou vaší spravedlnosti, ale bude souzeno a odpuštěno!”
Lenin sbírá síly, opírá se na lokti a blábolí:
„Ve jménu lásky, Kri....”
Blesk šlehne z očí zářící postavy, oslepuje, udeří.
Lenin padá a chroptí, nic již nevida a neslyše; cítí jen, že řítí se stále rychleji, závratněji; obklopuje ho temno a pohlcuje zbytky myšlenek,
echa citů...
Za hodinu potom vlál nad Kremlem vedle rudého praporu prapor
černý.., hlasatel smrti.
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Ohnivý, krvavý oblouk zhasl a ničící těleso neznámé komety utonulo
v tmavé, bezedné, bezbřežné propasti.
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XVIII.
Na červeném náměstí proti katedrále sv. Bazyla Blahoslaveného, naježené baňatými kopulemi, lesknoucí se pestrým emailem stěn, spojující
v sobě přesycení Byzantia s barbarskou pýchou Východu, povstala jiná.
Dřevěná, jednobarevná, geometricky primitivní, tmavá, skoro černá.
Přesně ohraničené plochy, těžké, jednotvárné části bez vzletu fantasie.
Tak budovali před tisíciletími stenající otroci v Ninive a v Babylóně,
tak stavěna byla svatyně Šalamounova a paláce vládců Egypta. Těžce
a hrozivě, neboť mezi zbudovanými zdmi měla sídla strašná božstva z Tigridu a Eufratu, ze země Chananejské a Ket, nebo přísným bohům podobní králové čtyř stran světa, potomci Assurovi, Baalovi i Ra — ničícího
slunce.
V čele viděti jest jen jediné slovo „Lenin”.
Tu uloženy byly balsamované ostatky diktátora proletariátu.
V skleněné rakvi, ve vojenské blůze s hvězdou řádu „Rudého praporu” na prsou, spočívá Lenin.
Žlutá, pergamenová pleť ještě více zdůrazňuje mongolské rysy tváře;
sevřená, neústupná, vždy k ráně připravená pravice nezměkla před tváří
smrti a zůstala jako kladivo kováře—bořitele.
Mohlo se zdáti, že hrobka hrozného Tamerlana byla přenesena ze
srdce Asie sem, do Moskvy, kde panovali po celá staletí potomci Džengiza-Mongola, polotatarští vládci moskevští a konečně v století XX. polo
Mongol, myslí vracející se do asijských stepí, do divokých údolí, kde bydlí
hordy, znající jen ničení.
Dlouhý řetěz lidí táhne od břehu řeky k mausoleu Leninovu.
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Vcházejí v temné otvory otevřených čtyřhranných dveří, patří
na strážní vojíny stojící bez hnutí jako sochy; kráčejí červenavým pološerem, šinou se hlava za hlavou před rakví, pobízení přísnými výkřiky:
„Nezastavujte se! Jděte dále!”
Vojáci, pouliční dav, mužíci z venkova, delegáti ze vzdálených provincií.
Tisícero zraků klouže se po pergamenové tváři a zaťaté v pěst ruce,
hledá cosi pod silně přivřenými víčky očními vůdcovými, zůstavuje neviditelné stopy svých myšlenek v stínu jeho očí, na vypuklém, lysém čele
a ve vráskách úst.
Plyne proud lidí, šine se jako nekonečný průvod kočovných mravenců, hledajících nové cesty existence, mlčících, ustrašených, zadumaných.
Jiné dveře, obdélníkové, střežené dvěma vojáky chrlí opět návštěvníky svatyně prorokovy na Červené náměstí, na něž pohlíží upjatě a ztrnule, na kopule a kopulky barevné, podivuhodné dílo Ivana Hrozného.
Proud rozráží se v drobné přítoky, potůčky a vsakuje se v chodby ulic,
dosud vážný, nadšený, zadumaný.
Když ovane lidi puch úzkých uliček, když promluví k nim bída, až se
donese z dvoru „čeky” drnčení strojní pušky, vraždící dělníky i mužíky —
potom mine zadumání, rozvěje se nadšení a v skrýších duše ukryje se
přemýšlení...
Vesničanka zatahuje za rukáv svého muže a šepce mu:
„Lidé povídají, že Lenin hnije a že ho lékaři upravují a malují!”
Mužík dlouho hledí na ženu a skrze zuby praví:
„Ať hnije! Jím celá Rus prohnila.. .”
„Och!” vzdychá žena.
„Žádný car neměl takové hrobky!” volá hrdě kolem jdoucí dělník
v černé košili. Čestně pohřbili jsme Iljiče! Zemřel a nezemřel, neboť každý
může ho viděti. Leží jako živý... Zdá se, že unavený usnul!”
Jiný dělník, poslouchající ho, kývá hlavou a odpovídá tichým smutným hlasem:
„Chyba, že mausoleum je dřevěné, může shořeti.” Blízko katedrály zastavila se skupinka lidí, již před chvílí navštívili hrob Leninův.
Stáli a dlouho, mlčky hleděli na obrysy hmotného, černého mausolea
a bělající se v čele nápis: „Lenin.”„Zemřel Antichrist...” zešeptla jakási žena,
ustrašeně hledíc na vysokého, hubeného člověka smělých, ohnivých očí.
„Jakmile umřel, třebaže uměním lékařským byl nabalsamován, —
hnije zvolna; nebyl Antichristem!” podotkl shrbený stařec a obrátil svůj
pohled na vysokého člověka, hledícího na mausoleum.
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Nastalo mlčení.
Konečně ten, k němuž byly obráceny zraky kolem stojících, vytrhl se
ze zadumání a šeptal:
„Mimovolně vykonal on vůli Předvěčného... Byl bičem božím, jímž
šlehá spravedlivý Soudce lidstvo v nepravosti žijící. Neproklínejte ho, nezlořečte mu, bratří! On vykonal trest, seslaný na nás s nebe a způsobil, že
jsme se vzpamatovali!”
„Důstojný biskupe, otče Nekodyme!” zvolal kdosi z kolem stojících.
„Zajisté pravím vám, že člověk ten vykonal velké dílo!” pravil biskup
nadšeným hlasem. „Zabil v nás otrockého ducha, probudil svědomí pyšných a bohatých, pravou víru v duši oživil, zahnal od nás strach před mukami a před smrtí, na křižovatky, na bludné cesty nás uvedl, abychom
pochopili, že jen duchem dobývá se volnosti a štěstí na zemi i odměny
— před trůnem Nejvyššího. Jeho krvavou ruku a šílenou mysl vedl Bůh!”
„Zanechal po sobě smrtící jed... Dvě pokolení jsou otrávena zhnilými
hesly!” pravila žena. „Mládež, děti...”
„Zajisté pravím vám, že ony jsou jako květ trávy. Vyjde slunce a uvadnou a opadnou, slabé, bídné, nikomu ne drahé.. zašeptal Nekodym.
Rozlehly se těžké vzdechy a tiché hlasy:
„Kéž by Bůh dal..!“
„Zůstali tu: Trockij, Stalin, Zinověv, Kamieněv i tisíce jiných, “ řekl stařec. „Nepravost s nimi a násilí!”
Biskup pohlédl naň plamennýma očima a v nadšení promluvil:
„Sv. Jan, milovaný učedník Ježíše—Spasitele, na ostrově Pathmu měl
zjevení, jež věrně napsal, neboť Bůh potvrdil pravdu jeho. Apoštol Páně
dí:
„I řekl mi Bůh: „Nepečeť slov proroctví těch knih, neboť čas blízek
jest. Kdo škodí, ať ještě škodí a kdo jest v nečistotě, ať ještě se znečisťuje
a kdo spravedlivý jest, nechť ještě jest ospravedlněn a svatý nechť ještě
jest posvěcen! Hle, přicházím rychle a odplata moje se mnou jest, abych
každému dal podle skutků jeho. Já jsem Alfa i Omega, první a poslední,
začátek i konec!”
Vyslal mírný pohled k ponurému mausoleu, na náměstí, na němž se
rojili lidé a rychle zamířil k ústí nejbližší ulice. Jiní šli za ním.
Neviděli již, jak z mausolea vyvlekla milice starého žebráka. Blouznivě
křičel a vyl, uhýbaje se od dopadajících naň ran.
Chytali ho za kryjící jej cáry, rvali ho za vlasy i bradu, vlekli jej, pobízejíce ho pěstmi a pochvami šavlí.
Žebrák se jim vytrhl, zmítal sebou a co chvíle křičel, žalostně lkaje:
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„Lidé ruští! Nedejte se! Vzata nám vlast, víra, stud! Nyní obránci chuďasů, — Leninovi ukradli mozek, vyrvali srdce a uzamkli v zlaté skříni
pod sedmi pečeťmi! Leží v hrobě.., nemůže již mysliti o nás a vésti nás
za sebou, nás ubohé, zbloudilé, ukřivděné! Lidé dobří!”
Žaloby jeho utonuly v ohlasech modlitby utištěných, zpívané s ponurou velebností před hrobem proroka a vůdce:
Již povstaň země lide kletý,
již vstaňte, hlad jež mučí, mráz!
Dnes myšlenky zář v nové světy
a k boji, k práci vede nás.
Dlaň naše dávných dob sled smetá,
ať před ranou se tyran chví! —
My hneme z podval hroudu světa,
dnes ničím, zítra vším jsme —my.
Zpěv náhle ustal.
Na Červené náměstí vynořil se jiný, ještě chmurnější dav a táhl v mlčení. Došel až ke bráně Kremlu a počal naříkati, skomliti, výti stále hlasitěji a hrozivěji:
„Umíráme hladem... Práci a chléb..! Práci a chléb! Umíráme...”
Na zdi, pokrývaje se parou, zařechotal kulomet.
Odpovídal nejnuznějším, nejhladovějším...

* * *
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