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Měli jste vidět poutníky, jak zírali! Neměli dost odvahy k tomu, 
aby se ušklíbli nebo mi dokonce nadávali; určitě si však mysleli, že jsem 
zešílel — nejspíš z toho leknutí. Udělal jsem jim pořádné kázání. Jenže 
to nestálo za tu námahu, drazí přátelé. Že jsem měl postavit hlídku? No, 
můžete si představit, že jsem tu mlhu pozoroval a hlídal, kdy se začne 
zvedat, jako kočka, která pozoruje myš, ale ke všemu jinému nám byly 
oči stejně málo platné, jako kdybychom byli pohřbeni v obrovském 
chuchvalci vaty. Dokonce i pocit jsme měli jako ve vatě — dusivý, teplý, 
dusný. Jinak ale všechno, co jsem řekl, jakkoli to znělo přehnaně, do 
puntíku odpovídalo skutečnosti. To, o čem jsme se později zmiňovali jako 
o útoku, byl vlastně pokus nás vyhnat. Celá akce v sobě neměla zdaleka 
nic agresivního — nebyla v obvyklém slova smyslu ani defenzivní: pod-
nikli ji pod tlakem zoufalství a v podstatě měla ryze obranný charakter.
Došlo k ní asi dvě hodiny poté, co se mlha zvedla, a začala, odhadem 
řečeno, na místě vzdáleném asi dva a půl kilometru od Kurtzovy stanice. 
Právě jsme s námahou a těžkopádně obepluli jakousi zátočinu, když jsem 
uprostřed proudu spatřil ostrůvek — pouhý kopeček zarostlý svěže zele-
nou trávou. Na řece před námi byl jediný svého druhu; když jsme se však 
poněkud přiblížili, uvědomil jsem si, že je to vlastně hřeben dlouhého 
písečného nánosu nebo spíš celá řada mělkých míst táhnoucích se jako 
články řetězu až doprostřed řeky. Měla jinou barvu, byla sotva zalitá 
vodou a všechna ta místa bylo vidět rovnou pod hladinou — přesně tak, 
jako je vidět páteř, rýsující se člověku hned pod kůží uprostřed zad. Podle 
výhledu, který jsem v tu chvíli měl, jsem se k nim mohl přiblížit zprava 
i zleva. Samozřejmě jsem nevěděl, po které straně se dá proplout. Oba 
břehy si byly podobné jako vejce vejci, hloubka se zdála všude stejná, 
ale poněvadž mě už dřív upozornili, že stanice je na západním břehu, 
přirozeně jsem se pokusil proplout ,kanálem‘ při západní straně.

Teprve když jsme do něho úplně vpluli, uvědomil jsem si, že je 
mnohem užší, než jsem předpokládal. Po levé ruce jsme měli dlouhou 
nepřerušovanou mělčinu a vpravo vysoký strmý břeh, porostlý hustým 
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křovím. Nad křovím se v těsně sražených řadách tyčily stromy. Spleť 
drobných větviček se skláněla nad proudem a tu a tam trčela nad hla-
dinu převislá větev některého stromu. To už bylo dost pozdě odpoledne, 
prales vypadal pochmurně a na vodu už padl široký pruh stínu. V tom 
stínu jsme pluli vpřed — náramně pomalu, to si umíte představit. Držel 
jsem se s parníkem při břehu, poněvadž tam byla voda nejhlubší, jak 
jsem věděl z měření dna, které jsme prováděli tyčí.

Jeden z mých hladových a ovládajících se přátel stál v předklonu na 
přídi přímo pode mnou a měřil hloubku. Náš parník se přesně podobal 
pramici opatřené palubou. Na palubě byly dvě budky z týkového dřeva, 
každá měla dveře a okno. Kotel byl na předním konci a strojovna vpravo 
na zádi. Nad tím vším byla lehká střecha stojící na podpěrách. Ze střechy 
vyčníval komín a před ním stála malá kabina z tenkých prken, určená 
k ubytování pro lodivoda. Bylo v ní lehátko, dvě skládací stoličky, v jed-
nom koutě nabitá martini-henryovka, opřená o stěnu, miniaturní stolek 
a kolo kormidla. Vpředu měla kabina velké dveře a po obou stranách 
široká okna s okenicemi. Všechno samozřejmě stále otevřené dokořán. 
Trávil jsem dny usazený na předním okraji té střechy, přede dveřmi. 
V noci jsem spal nebo jsem se aspoň pokoušel spát na lehátku. Atletický 
černoch z nějakého pobřežního kmene, kterého si zaučil můj nešťastný 
předchůdce, dělal kormidelníka. Vystavoval na odiv mosazné náušnice, 
chodil v kytlici z modré látky, kterou měl kolem sebe omotanou od pasu 
až ke kotníkům, a strašně moc si o sobě myslel. Vrtkavějšího a nestálej-
šího tajtrlíka jsem jaktěživ neviděl. Když jsem byl nablízku, kormidloval 
s nesmírně okázalou bravurou; jakmile mě však ztratil z očí, okamžitě 
propadl hanebné panice a v mžiku ho měl náš zbědovaný parník v pod-
ručí a dělal si s ním, co chtěl.

Díval jsem se shora, jak měří hloubku tyčí, a pociťoval jsem vzrůs-
tající znepokojení, když jsem viděl, že při každém zapíchnutí jí vyčnívá 
z řeky trochu větší kus; vtom jsem ale spatřil, že s tím měřením naráz 
přestal a natáhl se na palubě jak široký tak dlouhý, dokonce se ani nena-
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máhal tyč vytáhnout. Přesto ji však držel dál a vlekl ve vodě. Ve stejném 
okamžiku si topič, kterého jsem dole pod sebou také viděl, náhle dřepl 
před topeništěm a schoval hlavu mezi ramena. To mě udivilo. Pak jsem 
se ale hezky rychle musel podívat na řeku, poněvadž se před parníkem 
objevil plující kmen. Kolem létaly jakési hůlky či klacíky — ve vzduchu 
jich bylo plno: svištěly mi před nosem, dopadaly pode mnou a za mnou 
narážely do kabiny pro lodivoda. Po celou tu dobu panovalo na řece, 
na břehu i v lesích veliké ticho — naprosté ticho. Slyšel jsem jen těžký, 
šplouchavý náraz lopatkového kola na zádi a pleskot těch podivných kla-
cíků. Plující kmen jsme nemotorně odrazili stranou. Proboha — to byly 
šípy! Stříleli po nás! Rychle jsem vešel do kabiny, abych zavřel okenici na 
té straně, která byla obrácena ke břehu. Ten potrhlý kormidelník svíral 
rukojeti kormidla, zvedal kolena do výšky, dupal na místě a mlel hubou 
jako kůň, když hryže udidlo. Čert aby ho vzal! A to jsme se motali necelé 
čtyři metry od břehu. Musel jsem se vyklonit doprava, abych k sobě 
zhoupl těžkou okenici, a mezi listím jsem spatřil tvář: byla ve stejné výšce 
jako moje a zírala na mě velice upřeně a divoce; a pak jako by mi někdo 
strhl závoj z očí, rozeznal jsem v hluboké spleti temnoty nahá prsa, paže, 
nohy, blýskavé oči — křoví se hemžilo lidskými údy, které se pohybovaly 
a leskly, všechny jak z bronzu. Větve se třásly, komíhaly a šelestily, létaly 
z nich šípy — a pak pojednou okenice zapadla. ,Přímý kurs,‘ zvolal jsem 
na kormidelníka. Hlavu držel strnule a hleděl před sebe; očima ale koulel 
dál, dál zvedal nohy a podupával. Kolem úst se mu objevila troška pěny. 
,Klid! Zachovej klid!‘ křikl jsem na něho vztekle. Stejně dobře jsem ale 
mohl nařídit stromu, aby se neohýbal ve větru. Vyběhl jsem ven. Na 
železné palubě pod sebou jsem slyšel veliké šoupání nohou a zmatené 
výkřiky. Nějaký hlas zavřeštěl: ,Můžete to otočit?‘ Vpředu jsem na jed-
nom místě zahlédl vodu zčeřenou do tvaru písmene V. Co to je? Další 
plující kmen nebo větev! Pod nohama se mi rozlehla střelba z pušek. 
Poutníci začali pálit z winchestrovek a to křoví jednoduše zasypávali 
olovem. Vyvalila se pekelná spousta kouře, který se pomalu nesl kupředu. 
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Zasakroval jsem. Teď jsem neviděl ani tu zčeřenou vodu, ani plující vě-
tev. Stál jsem ve dveřích, civěl před sebe a šípy přilétaly v celých rojích. 
Mohly být otrávené, ale podle toho, jak vypadaly, nezabily by ani kočku. 
Z křoví se ozvalo vytí. Naši dřevorubci spustili válečný pokřik; výstřel 
z pušky rovnou za zády mě ohlušil. Ohlédl jsem se přes rameno a kabina 
pro lodivoda byla ještě plná třesku a kouře, když jsem skočil ke kormidlu. 
Potrhlý černoch nechal všechno plavat, rozrazil okenici dokořán a vypálil 
z martini-henryovky. Stál před širokým otvorem, nekrytý až běda, a já na 
něho řval, aby se vrátil, a zároveň jsem vyrovnával náhlý obrat parníku. 
Místo k otočení tu nebylo, ani kdybych otočit chtěl, ta plovoucí větev 
byla někde velice blízko vpředu v tom zatraceném kouři, nebyl čas se jí 
vyhnout, a tak jsem parník přimáčkl k břehu — těsně k břehu, poněvadž 
jsem věděl, že tam je voda hluboká. 

Pomalu jsme se sunuli podél převislého křoví ve víru ulámaných 
větví a létajícího listí. Střelba dole naráz ustala — předvídal jsem, že 
k tomu dojde, jakmile budou bez nábojů. Zvrátil jsem hlavu po třpytivém 
zasvištění, které prolétlo kabinou — jedním oknem dovnitř a druhým ven. 
Jak jsem minul pohledem šíleného kormidelníka, který potřásal prázd-
nou puškou a řval na břeh, nejasně jsem spatřil těla mužů skloněných 
po pás, jak běží, skáčou, míhají se — zřetelná, neúplná, mizející. Něco 
velkého se objevilo ve vzduchu před oknem, puška odletěla přes palubu 
a muž rychle udělal krok zpátky, podíval se na mě přes rameno jakýmsi 
mimořádným, hlubokým a důvěrným pohledem — a svalil se mi na nohy. 
Spánkem dvakrát narazil na kolo kormidla a konec čehosi, co připomí-
nalo dlouhou hůl, zachřestil kolem dokola a překotil skládací stoličku. 
Vypadalo to, jako by tu věc vyškubl někomu, kdo stál na břehu, a ztratil 
při tom úsilí rovnováhu. Řídký kouř se rozplynul, plující větev jsme měli 
za sebou a při pohledu dopředu jsem viděl, že po nějakých sto metrech 
už bude možné s parníkem odbočit a vzdálit se od břehu; pojednou jsem 
ale ucítil, že mám tak teplé a mokré nohy, že jsem se chtě nechtě podíval 
dolů. Muž se převalil naznak a civěl vzhůru přímo na mě; tu hůl svíral 
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oběma rukama. Bylo to ratiště kopí, které — ať už do okna vražené 
nebo vbodnuté — ho zasáhlo do boku přímo pod žebra; ostří rozťalo 
úděsnou ránu a celé v ní zmizelo; boty jsem měl plné, kaluž krve pod 
kormidelním kolem byla zcela nehybná a třpytila se temnou červení; oči 
mu zářily překvapujícím leskem. Střelba znova propukla. Úzkostlivě se 
na mě díval, svíral kopí jako něco drahocenného a tvářil se, jako když má 
strach, že se mu ho pokusím vzít. Musel jsem se přinutit násilím, abych 
odvrátil oči od jeho upřeného pohledu a soustředil se na kormidlování. 
Jednou rukou jsem nad hlavou nahmatal šňůru parní píšťaly a chvatným 
škubnutím jsem několikrát za sebou zapískal. Vzteklá vřava a válečnický 
řev okamžitě zmlkly a vzápětí se z hlubin lesů rozlehlo rozechvělé a táhlé 
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kvílení, prozrazující žalostný strach a krajní zoufalství, jaké by snad 
mohlo provázet pouze poslední naději, vytrácející se ze světa. V křoví se 
strhl hotový poprask, šípy přestaly pršet, ostře třesklo pár roztroušených 
výstřelů — a pak už jen ticho, v němž k mému sluchu zřetelně dolehly 
údery lopatkového kola na zádi. Tvrdě jsem dorazil kormidlo doprava 
právě v okamžiku, kdy se ve dveřích objevil poutník v růžovém pyžamu, 
velice navztekaný a pobouřený. ,Posílá mě přednosta —‘ spustil úředním 
tónem, a náhle se zarazil. ,No potěšpámbu!‘ zvolal s očima upřenýma 
na raněného.

Stáli jsme nad ním — dva běloši — a jeho pátravý lesklý pohled se 
nás obou zmocnil. Věřte mi, vypadalo to, jako když se nás chce v příštím 
okamžiku na něco zeptat v řeči, které budeme rozumět; zemřel však 
a nevypravil ze sebe jediný zvuk, nepohnul rukama ani nohama, neškubl 
jediným svalem. Pouze v té poslední vteřině, jako v odpověď na nějaké 
znamení, které jsme neviděli, na nějaké šeptnutí, které jsme neslyšeli, se 
strašlivě zamračil, čímž své posmrtné černé masce propůjčil nepochopi-
telně zlý, utkvělý a hrozivý výraz. Pátravý lesklý pohled se rychle vytratil 
a zbyly jen prázdné skelné oči. ,Dokážete kormidlovat?‘ zeptal jsem se 
netrpělivě agenta. Zatvářil se náramně nejistě, ale přidržel jsem si ho za 
ruku a ihned pochopil, že ho kormidlovat přinutím, ať to umí nebo ne. 
Abych se přiznal, až chorobně jsem si toužil přezout boty a vzít si suché 
ponožky. ,Je po smrti,‘ zašeptal ten chlapík; zřejmě to na něho udělalo 
nesmírný dojem. ,To teda je — na to se můžete spolehnout,‘ řekl jsem 
a jako blázen jsem škubal tkaničkami od bot. ,A navíc si myslím, že pan 
Kurtz už je touhle dobou po smrti taky.‘

To pomyšlení na okamžik zatlačilo do pozadí všechno ostatní. Měl 
jsem pocit mimořádného zklamání, jako bych pojednou zjistil, že jsem 
usiloval o něco, co postrádalo jakékoli podstaty. Větší znechucení bych 
byl asi necítil ani v případě, že bych celou tu cestu vážil výhradně proto, 
abych si s panem Kurtzem pohovořil. Pohovořil s… Hodil jsem jednu 
botu přes palubu a uvědomil si, že přesně na to jsem se těšil — že si 
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s panem Kurtzem pohovořím. Učinil jsem podivný objev: nikdy jsem 
si ho nepředstavoval, jak něco dělá, chápete, ale vždycky jen, jak před-
náší. Neřekl jsem si v duchu ,Tak — teď už ho nikdy neuvidím‘ nebo 
,Tak — teď už si s ním nikdy nepotřesu rukou‘, ale ,Teď už ho nikdy 
neuslyším‘. Představa toho člověka — to pro mne byl hlas. Neznamená 
to ovšem, že jsem si ho nespojoval s nějakou aktivitou. Což mi neříkali 
všemi tóny žárlivosti a obdivu, že nashromáždil, vyměnil, podvodně 
vylákal či ukradl víc slonoviny než všichni ostatní agenti dohromady? 
O tohle nešlo. Šlo o to, že to byl schopný a talentovaný člověk a že mezi 
všemi jeho schopnostmi dominovala právě ta, která vyvolávala pocit, 
že je skutečně přítomen — jeho schopnost hovořit, jeho slova — dar 
výrazu, ten matoucí, vysvětlující, krajně exaltovaný a opovrženíhodný, 
chvějivý proud světla nebo snad jiný, falešný proud ze srdce nepronik-
nutelné temnoty.

Druhá bota odletěla za oběť ďábelskému bohu té řeky. ,Hrome,‘ 
pomyslel jsem si, ,tak je po všem. Dorazili jsme příliš pozdě — je pryč, 
zmizel i s tou svou schopností; stačilo na to nějaké to kopí, šíp nebo 
klacek. Teď už toho chlapíčka jaktěživ neuslyším, jak mluví‘ — a v mém 
zármutku bylo jakési zarážející, přehnané dojetí, přesně takové, jaké 
jsem postřehl v lítostivém kvílení těch divochů v křovinách. Pocit větší 
osamělosti a bezútěšnosti bych snad nezažil ani tehdy, kdyby mě někdo 
oloupil o víru nebo kdybych propásl to, co mi bylo v životě souzeno… 
Hej ty, co tam tak nemožně vzdycháš? Že je to absurdní? No dobrá, tak 
tedy absurdní. Panebože! Copak člověk ani nesmí — Ty, hele, dej mi 
trochu tabáku…“

Chvíli bylo hluboké ticho, pak vzplanula zápalka a objevila se 
Marlowova hubená tvář, ustaraná a propadlá, se svislými záhyby v kůži, 
pokleslými očními víčky a výrazem soustředěné pozornosti; jak začal 
rázně potahovat z dýmky, v pravidelném plápolu drobného plamínku 
se zdálo, že tvář zacouvává do noci a znova z ní vystupuje. Zápalka 
dohořela.
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