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I
Nikdy předtím jsem nic takového neviděl: dvě kulatá sklíčka, která má zavěšená v drátěných smyčkách
před očima. Je snad slepý? Chápal bych, kdyby chtěl
zakrýt nevidoucí oči. On ale slepý není. Sklíčka jsou
tmavá a zvenčí neprůhledná, on však skrze ně vidí.
Říká mi, že je to nový vynález. „Chrání oči před slunečními paprsky,“ vysvětluje. „Tady v poušti by se vám hodily. Člověk pak nemusí věčně mhouřit oči. Nebolí vás
potom tolik hlava. Podívejte.“ Zlehka se dotkne koutků svých očí: „Žádné vrásky.“ Nasadí si sklíčka zpět
na oči. Je to pravda. Má pleť mladšího muže. „U nás je
nosí každý.“
Sedíme v nejlepším pokoji místního hostince,
mezi námi láhev vína a miska oříšků. O důvodu jeho
návštěvy nemluvíme. Je zde v rámci výjimečného stavu a to stačí. Místo toho hovoříme o lovu. Vypráví mi
o posledním velkém honu, jehož se zúčastnil a při
němž se ulovily tisíce jelenů, divokých prasat a medvědů, takové množství, že jich lovci museli nechat celou
hromadu shnít. („Což byla věčná škoda.“) Já mu zas
vyprávím o ohromných hejnech hus a kachen, která
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se každoročně slétají k zdejšímu jezeru, a o tom, jak je
tady místní chytají. Navrhuji mu, že ho vezmu na noční rybolov v domorodé lodici. „To si nesmíte nechat
ujít,“ říkám. „Rybáři drží nad vodou planoucí pochodně a buší do bubnů, aby zahnali ryby do rozhozených
sítí.“ Přikývne a vypráví mi o tom, jak navštívil jinou
pohraniční oblast, kde lidé považují za pochoutku určité druhy hadů, a o obrovské antilopě, kterou jednou
skolil.
Nejistě se pohybuje mezi neznámým nábytkem,
ale tmavé brýle si nesundá. Odebere se brzy na lůžko.
Bydlí zde v hostinci, protože je to nejlepší ubytování,
jaké může naše městečko nabídnout. Zdůraznil jsem
obsluze, že jde o významného návštěvníka. „Plukovník Joll je ze Třetího oddělení,“ řekl jsem jim. „Třetí
oddělení je dnes nejdůležitější sekce Civilní obrany.“
Tak to alespoň občas slýcháme, když se k nám donesou už poněkud zastaralé zvěsti z hlavního města.
Majitel hostince přikývne, služebné stáhnou hlavy
mezi ramena. „Musíme na něj udělat dobrý dojem.“
Vynesu si slamník ven na hradby, kde noční vánek zmírňuje vedro. Na plochých střechách města rozeznávám v měsíčním světle obrysy těl dalších spáčů.
Zpod ořechů na náměstí sem doléhají nezřetelné hlasy. V temnotě zaplane jako světluška čísi dýmka, zhasne a znovu se rozzáří. Léto se pomalu chýlí ke konci.
Stromy v sadech se prohýbají pod tíhou svého břemene. Hlavní město jsem neviděl od dob svého mládí.
Probudím se před úsvitem, vykradu se po špičkách kolem vojáků, kteří se ve spánku převracejí
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a vzdychají ze snů o svých matkách a milenkách, a sejdu po schodech dolů. Z oblohy na nás shlížejí tisíce
hvězd. Jsme tu opravdu na střeše světa. Když se člověk
probudí uprostřed noci pod širým nebem, doslova ho
to oslní.
Strážný u brány tvrdě spí vsedě se zkříženýma
nohama a s mušketou v klíně. Hlídačův přístěnek je
zavřený a jeho vozík stojí venku. Projdu kolem.

~
„Nejsme na vězně zařízení,“ vysvětluji. „Zločinnost je
tu nízká a trestem je většinou pokuta nebo nucené
práce. Jak vidíte, tahle chýše je pouhé skladiště vedle sýpky.“ Uvnitř je dusno a páchne to tu. Nejsou tu
žádná okna. Oba zajatci leží spoutáni na podlaze. Zápach se šíří od nich, je to pach staré moči. Zavolám
strážného dovnitř: „Postarej se, aby se tihle dva umyli,
a pospěš si, prosím tě.“
Uvedu návštěvníka do chladného přítmí sýpky.
„Doufáme, že letos sklidíme z obecní půdy tři tisíce
bušlů. Sejeme jen jednou do roka. Počasí k nám bylo
milosrdné.“ Mluvíme o krysách a o způsobech, jak zamezit jejich rozmnožování. Když se vrátíme do chýše,
je tu cítit mokrý popel. Zajatci klečí připraveni v koutě. Jeden je stařec, druhý chlapec. „Chytili je před několika dny,“ říkám. „Necelých dvacet mil odsud došlo
k loupežnému přepadení. To je neobvyklé. Většinou
se drží v uctivé vzdálenosti od pevnosti. Tyhle dva sebrali potom. Tvrdí, že s tím neměli nic společného.
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Nevím. Možná říkají pravdu. Chcete-li si s nimi promluvit, budu samozřejmě tlumočit.“
Chlapcova tvář je napuchlá a pohmožděná, jedno
oko má nateklé a zavřené. Dřepnu si před ním a poplácám ho po tváři. „Poslechni, chlapče,“ řeknu v hraničním nářečí, „chceme s tebou mluvit.“
Hoch neodpoví.
„To on jen tak předstírá,“ řekne strážný. „Však on
rozumí.“
„Kdo ho tak ztloukl?“ ptám se.
„Já to nebyl,“ ohradí se strážný. „V tomhle stavu
ho už přivedli.“
„Kdo tě ztloukl?“ ptám se chlapce.
Neposlouchá mě. Zírá mi kamsi za záda, ne na
strážného, ale na plukovníka Jolla, který stojí vedle
něj.
Obrátím se k Jollovi.
„Pravděpodobně nikdy předtím nic takového neviděl.“ Ukážu prstem. „Mám na mysli vaše brýle. Určitě si myslí, že jste slepý.“ Plukovník Joll mi však úsměv
neoplatí. Zdá se, že před zajatci musí člověk zachovávat určitou formálnost.
Podřepnu před starcem. „Otče, poslouchej mě.
Přivedli jsme vás sem, protože vás chytili po loupežném přepadení. Víš, že jde o vážnou věc, že vás za to
můžeme potrestat.“
Stařec si jazykem navlhčí rty. Tvář má šedavou
a vyčerpanou.
„Otče, vidíš tohohle pána? Je tu na inspekci z hlavního města. Navštěvuje všechny pohraniční pevnosti.
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Jeho posláním je zjistit pravdu. Nemá na práci nic jiného než odhalovat pravdu. Když nebudete mluvit se
mnou, budete muset mluvit s ním. Rozumíš?“
„Excelence,“ řekne a hlas mu přeskočí. Odkašle si. „Excelence, nevíme nic o žádné loupeži. Vojáci
nás zadrželi a svázali pro nic za nic. Byli jsme na cestě k doktorovi. Tohle je syn mé sestry. Má ránu, která
se ne a ne zahojit. Nejsme zloději. Ukaž pánům svou
ránu.“
Chlapec začne s pomocí druhé ruky a zubů hbitě
odvíjet hadry, kterými má ovázané předloktí. Poslední
kusy, prosáklé zaschlou krví a hnisem, jsou přilepené
k masu, on však nadzdvihne okraj obvazu a ukáže mi
doruda zanícený okraj rány.
„Vidíte,“ říká stařec. „Nechce se to hojit. Vedl
jsem ho k doktorovi, když tu nás vojáci zadrželi. To je
všechno.“
Kráčím se svým návštěvníkem zpět přes náměstí. Minou nás tři ženy, které se vracejí od zavodňovací hráze s košíky prádla na hlavách. Zvědavě po nás
pokukují se strnule vzpřímenými šíjemi. Slunce neúprosně praží.
„Toto jsou jediní vězni, které jsme po dlouhé době
chytili,“ říkám. „Je to shoda okolností: normálně bychom vám žádné barbary ukázat nemohli. Tahle takzvaná loupežná přepadení jsou celkem bezvýznamná.
Ukradnou tak nanejvýš nějakou ovci nebo odříznou
z karavany soumara. Někdy proti nim uspořádáme odvetnou výpravu. Jsou to většinou zubožení domorodci,
kteří se svými stádečky obývají povodí řeky. Patří to
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k jejich životu. Stařec říká, že byli na cestě k doktorovi. Třeba je to pravda. Starce a nemocného hocha
by s sebou na loupežnou výpravu přece nikdo nebral.“
Začínám si uvědomovat, že za ně oroduji.
„Nemůžeme si ovšem být jisti. Ale i kdyby lhali,
k čemu by vám byli takoví prosťáčci?“
Snažím se potlačit podráždění, vyvolané jeho
tajuplnými odmlkami a ubohou teatrálností, s níž rádoby záhadně skrývá své zdravé oči za tmavými štíty.
Kráčí s rukama sepjatýma před sebou jako žena.
„Přes to všechno,“ říká, „je budu muset podrobit
výslechu. Dnes večer, pokud se to hodí. Vezmu s sebou
svého pomocníka. Budu také potřebovat někoho, kdo
by tlumočil. Třeba strážného. Mluví jejich jazykem?“
„Tady se dorozumíme všichni. Byl byste radši,
abych u toho nebyl?“
„Nudilo by vás to. Máme své stanovené postupy.“

~
Výkřiky, které se podle pozdějšího tvrzení lidí ozývaly
ze sýpky, neslyším. Co chvíli si během tohoto večera,
kdy se zabývám svými záležitostmi, uvědomuji, co se
tam asi děje, a napínám uši, abych zaslechl hlas lidské
bolesti. Ale sýpka je masivní stavba s těžkými dveřmi
a malými okny a stojí v jižní čtvrti, až za jatkami a mlýnem. V našem městečku, které bylo kdysi pohraniční
stanicí, pak se stalo pevností a nakonec se rozrostlo
v zemědělskou osadu o třech tisících duší, se přece
nezastaví ruch života a veškerý hluk, který vydávají
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obyvatelé za teplého letního večera, neutichne jenom
proto, že někde někdo naříká. (V určitém okamžiku
začínám orodovat sám za sebe.)
Když se znovu setkám s plukovníkem Jollem a on
má chvilku času, přivedu řeč na týrání zajatců. „Co
když váš zajatec mluví pravdu,“ ptám se, „a přesto zjistí, že mu nevěříte? Nenachází se ve strašném postavení? Představte si to: být připraven se poddat, vydat ze
sebe vše, až už nic nezbývá, být zlomen, a přesto mě
nutí ze sebe vydat ještě víc! A jaká zodpovědnost je to
pro vyšetřovatele! Jak můžete vůbec poznat, jestli vám
někdo říká pravdu?“
„Existuje určitý tón hlasu,“ praví Joll. „Hlas člověka mluvícího pravdu má určitý tón. Příprava a zkušenost nás naučily jej rozeznávat.“
„Tón pravdy! Rozpoznáte tento tón v každodenním hovoru? Slyšíte, zda vám říkám pravdu já?“
Tohle je zatím náš nejdůvěrnější okamžik, on ho
však zažene krátkým mávnutím ruky. „Kdepak, neporozuměl jste mi. Mluvím teď o zvláštních situacích,
takových, kdy pátrám po pravdě, kdy musím pravdu
zjistit pomocí nátlaku. Ze všeho nejdřív se mi dostane
lži, chápete – tak to probíhá – nejdříve přijdou lži, pak
nátlak, následují další lži a silnější nátlak, pak dojde
ke zlomu, nátlak zesílí, a potom přijde pravda. Jen tak
se jí dosáhne.“
Bolest je tedy pravda. O všem ostatním je možné
pochybovat. Toto si odnáším ze svého rozhovoru s plukovníkem Jollem, kterého si s jeho zašpičatělými nehty, ﬁalovými kapesníky a malýma nohama v měkkých
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polobotkách neustále představuji v hlavním městě, po
němž se mu tak očividně stýská, jak se pološeptem
obrací ke svým přátelům na chodbě divadla o přestávce mezi jednáními.
(Na druhé straně, kdo jsem já, abych se od něj
odtahoval? Piju s ním, jím s ním, dělám mu doprovod,
poskytuji mu veškerou pomoc, jak to vyžaduje jeho
průvodní dopis, a ještě víc. Naše impérium nepožaduje, aby se jeho služebníci navzájem milovali, chce
pouze, aby vykonávali svou povinnost.)

~
Zpráva, kterou mi jako soudci podá, je stručná.
„Během výslechu se začaly ve výpovědi zajatce
jevit nesrovnalosti. Když na ně byl upozorněn, rozzuřil se a napadl vyšetřovatele. Došlo k potyčce, při níž
zajatec upadl plnou vahou na zeď. Pokusy přivést ho
k životu byly neúspěšné.“
Abych dostál liteře zákona, vyžadujícího důkladnost, povolám strážného a požádám ho o výpověď.
Zapisuji slova, která odříkává: „Zajatce nebylo možno
zvládnout, napadl vyšetřovatele. Zavolali mě dovnitř,
abych ho pomohl uklidnit. Když jsem vešel, bylo už
po zápase. Zajatec byl v bezvědomí a krvácel z nosu.“
Ukážu mu, kde má udělat své znaménko. S úctou ode
mne vezme pero.
„Řekl ti vyšetřovatel, co mi máš povědět?“ ptám
se ho tiše.
„Ano, pane,“ řekne.
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„Měl zajatec svázané ruce?“
„Ano, pane. Vlastně ne, pane.“
Propustím ho a vyplním příkaz k pohřbu.
Než se však odeberu na lože, vezmu svítilnu, přejdu přes náměstí a oklikou projdu zadními uličkami
k sýpce. U dveří chýše sedí jiný strážný, další mladý venkovan, který tu spí zabalený do přikrývky. Když se přiblížím, přestane kdesi cvrkat cikáda. Zaskřípění závory
stráž neprobudí. Vstoupím do chýše drže lucernu nad
hlavou a jsem si vědom toho, že neoprávněně stojím
na posvěcené anebo znesvěcené půdě – pokud je mezi
tím vůbec nějaký rozdíl – v hájemství mystérií státu.
Chlapec leží v rohu na lůžku ze slámy, živý a v pořádku. Předstírá, že spí, ale napjatá poloha ho prozrazuje. Ruce má svázané před sebou. V druhém rohu
leží podlouhlý bílý ranec.
Probudím stráž. „Kdo ti řekl, abys tady tělo nechal? Kdo je zašil do rubáše?“
Strážný v mém hlase postřehne rozhořčení. „Byl
to ten člověk, co doprovázel tu druhou Excelenci,
pane. Byl tady, když jsem přišel do služby. Slyšel jsem,
jak řekl chlapci: ‚Spi se svým dědečkem, zahřívej ho.‘
Předstíral dokonce, že hocha také zašije do rubáše,
do toho samého, ale nakonec to neudělal.“
Zatímco chlapec dál s pevně semknutými víčky
předstírá spánek, vyneseme tělo ven. Na dvoře podrží strážný lucernu a já najdu špičkou svého nože švy,
rozpářu rubáš a odhalím starcův obličej.
Šedivý vous má slepený zaschlou krví, rty má
pohmožděné a vyceněné zuby rozbité. Jedno oko je
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obrácené v sloup, z druhého zbývá jen krvavý důlek.
„Zavaž ho,“ řeknu strážnému a on stáhne otvor v rubáši. Rubáš se však znovu rozevře. „Říkají, že narazil
hlavou do zdi. Co si myslíš ty?“ Ostražitě se na mě podívá. „Najdi kus provazu a převaž ho.“
Podržím lucernu nad chlapcem, který se ani nepohne, ale když se skloním, abych se dotkl jeho tváře,
ucukne a roztřese se v dlouhých záchvěvech, které
mu probíhají celým tělem. „Poslouchej mě, chlapče,“
říkám, „nic ti neudělám.“ Převalí se na záda a zdvihne svázané ruce před obličej. Jsou nateklé a zarudlé. Hmatám po jeho poutech. Každý můj pohyb vůči
němu je neohrabaný. „Poslouchej mě: musíš vyšetřovateli povědět pravdu. Je to to jediné, co od tebe chce
slyšet – pravdu. Jakmile si bude jistý, že mu říkáš pravdu, neublíží ti. Ale musíš mu říct všechno, co víš. Musíš mu pravdivě zodpovědět každou otázku, kterou ti
položí. A když to bude bolet, nesmíš ztratit odvahu.“
Konečně se mi podaří uzel rozvázat a pouta uvolnit.
„Musíš si třít ruce, dokud se ti nerozproudí krev.“ Mnu
jeho ruce mezi svými. Bolestně si protahuje prsty. Nemohu předstírat, že jsem cosi lepšího než matka, která
utěšuje dítě mezi otcovými záchvaty hněvu. Neuniklo
mi, že vyšetřovatel může mít dvě masky a hovořit dvěma hlasy, jedním tvrdým a druhým plným pokušení.
„Dostal dnes večer něco k jídlu?“ zeptám se
strážného.
„Nevím.“
„Dostal jsi něco k jídlu?“ zeptám se chlapce. Zavrtí hlavou. Cítím, jak mi těžkne srdce. Nikdy jsem si
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nepřál být do něčeho takového zatažen. Nevím, kde
to skončí. Obrátím se ke strážnému. „Odcházím, ale
chci, abys udělal tři věci. Za prvé, až budou chlapcovy
ruce v lepším stavu, chci, abys mu je zase svázal, ale
ne tak pevně, aby otékaly. Za druhé si přeji, abys nechal tělo tam, kde je, venku na dvoře. Nenos je zpět
dovnitř. Brzy ráno pošlu pár lidí, aby si pro ně přišli,
a ty jim je předáš. Jestli se tě bude někdo na něco vyptávat, řekni, že se to děje na můj příkaz. Za třetí chci,
abys teď chýši zamkl a šel se mnou. Dám ti z kuchyně
pro chlapce něco k jídlu a ty mu to přineseš. Pojď.“
Neměl jsem v úmyslu se do toho zaplést. Jsem
venkovský soudce, spolehlivý úředník ve službách impéria, který dosluhuje v zahálčivém pohraničí a čeká
na penzi. Vybírám desátky a daně, spravuji obecní
půdu, starám se o to, aby kasárna byla zabezpečena,
dohlížím na mladší důstojníky, což jsou také jediní důstojníci, které zde máme, dozírám na obchod, předsedám dvakrát týdně soudu. Po zbytek času pozoruji
východy a západy slunce, jím, spím a jsem spokojený.
Až zemřu, doufám, že mi vládní tisk věnuje pár řádků.
Nikdy jsem si nepřál nic víc než poklidný život v poklidné době.
Avšak minulý rok se k nám začaly z hlavního
města donášet zvěsti o nepokoji mezi barbary. Obchodníci, kteří cestovali po dosud bezpečných stezkách, byli přepadeni a oloupeni. Krádeže dobytka
se děly častěji a byly čím dál drzejší. Skupina úředníků provádějících sčítání lidu zmizela a jejich těla
byla později nalezena pohřbená v mělkých hrobech.
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