EDGAR ALLAN POE - Vraždy v ulici Morgue
Jaké písn zpívaly Sirény?
Jaké jméno si dal Achilles,
když se skrýval mezi ženami?
Tyto otázky, jakkoli záhadné,
se úpln nevymykají našim dohad#m.
SIR THOMAS BROWNE, POJEDNÁNÍ O STARÝCH POPELNICÍCH 1

Duševní schopnosti, kterým se "íkává analytické, bývají samy jen v nepatrné mí"e p"ístupny
analýze. Posuzujeme je pouze podle jejich p.sobnosti. Víme o nich mimo jiné, že 1lov2ku,
který jich má nadbytek, jsou vždycky zdrojem vzrušujících prožitk.. Tak jako se silák raduje
ze své fyzické zdatnosti a libuje si v cvicích, jež napínají jeho svalstvo, tak tvor analytický
nachází pot2chu v oné duševní 1innosti, která n2co "eší, rozuzluje. Oblaží ho i sebeskromn2jší
úkol — jen když na n2m m.že uplatnit své vlohy. Miluje šarády, rébusy, hieroglyfy a v
každém "ešení projeví takový stupe7 ostrovtipu, že se to pr.m2rnému mozku zdá až
nadp"irozené. Výsledky, kterých dosáhl krajn2 d.sledným metodickým postupem, budí
vpravd2 dojem bleskového vnuknutí. Luštitelské nadání je patrn2 velmi siln2 podn2cováno
studiem matematiky, zvlášt2 jejího nejvýzna1n2jšího odv2tví, kterému se neprávem — ale
p"itom zcela výstižn2 — "íká analytika. Ovšem kalkulovat ješt2 neznamená analyzovat.
Šachista nap"íklad provádí prvé, aniž se namáhá s druhým. Z toho plyne, že šachy, sledujemeli jejich vliv na povahu myšlení, se hodnotí naprosto myln2. Nepíši tu žádné pojednání, prost2
jen uvádím místo p"edmluvy k pon2kud neobvyklému p"íb2hu n2kolik post"eh., jež m2
namátkou napadají; proto si také dovoluji tvrdit, že neokázalá hra v dámu klade na vyšší
úvahové schopnosti intelektu mnohem výrazn2jší a také prosp2šn2jší nároky než nabub"elé
hra1ka"ení šachu. U šachu, kde každá figura táhne jinak a každý její bizarní tah má r.zný a
prom2nlivý význam, se to, co je jen spletité, pokládá myln2 (je to b2žný omyl) za n2co
hlubokého. St2žejní úlohu tu nesporn2 hraje pozornost. Jakmile na vte"inku ochabne, dopustí
se hrá1 p"ehmatu, a to znamená oslabení nebo porážku. Protože možných tah. je nejen velký
po1et, ale jsou i kombinované, nebezpe1í takových p"ehlédnutí se mnohonásobí; a v devíti
p"ípadech z desíti vít2zí soust"ed2n2jší hrá1 nad byst"ejším. Kdežto u dámy, kde jsou tahy
jednoho druhu a mají jen málo obm2n, je pravd2podobných nedopat"ení daleko mén2, a
protože pozornost z.stává pom2rn2 nezatížena, dosahuje jedna strana p"evahy nad druhou
výlu1n2 zásluhou v2tšího ostrovtipu. Ale abychom byli mén2 abstraktní — p"edstavme si
partii dámy, p"i níž jsme omezili kameny na 1ty"i dámy a kde je tedy p"ehlédnutí tém2"
vylou1eno. Je nasnad2, že takto lze výhry dosáhnout (jsou-li partne"i stejné úrovn2) jedin2
n2jakým promyšleným tahem, vycházejícím z jistého rozumového vyp2tí. Zbaven obvyklých
pom.cek pono"í se analytik do protivníkovy mysli, vžije se do n2ho, a tak nez"ídka
bleskurychle vyhmátne jediný zp.sob (n2kdy až sm2šn2 jednoduchý), jakým ho svede k
omylu nebo k p"ekotnému výpo1tu.
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O whistu se už dávno ví, jaký má vliv na schopnost, které se "íká reálné p"edvídání, a je také
známo, že lidé nejvyšší intelektuální úrovn2 mají v této karetní h"e zdánliv2 nepochopitelnou
zálibu, kdežto šachy zavrhují jako nicotnou zábavu. V tomto oboru byste sotva našli n2co, co
by si vyžadovalo náro1n2jší analytické úvahy. Nejlepší šachista pod sluncem nemusí být o nic
víc než nejlepší šachista, avšak zb2hlý hrá1 whistu má jisté vyhlídky na úsp2ch ve všech
významn2jších oblastech 1innosti, kde se rozum st"etává s rozumem. Iíkám-li zb2hlý, mám
na mysli onu hrá1skou virtuozitu, jež v sob2 zahrnuje znalost všech zdroj., z kterých lze
1erpat p"ípustné výhody. Jsou nejen rozmanité, ale i mnohotvárné, a 1asto bývají zasuty v
odlehlých koutech mysli, které jsou b2žnému vnímání naprosto nedostupné. Bedliv2 sledovat
znamená p"esn2 si pamatovat; z tohoto hlediska bude šachista, který se umí soust"edit, hrát
whist výborn2 — ostatn2 Hoylova pravidla2 (založená pouze na mechanickém výkladu hry)
pochopí bez nesnází každý. A tak podle obecného mín2ní k dobré h"e úpln2 sta1í mít
spolehlivou pam2J a "ídit se „návodem". Avšak práv2 v postavení, které vybo1uje z rámce
pouhého pravidla, prokáže analytik své um2ní. Potichu u1iní spoustu post"eh. a záv2r.. Jeho
soupe"i ud2lají patrn2 totéž, a rozdíl v rozsahu získané informace netkví ani tolik v platnosti
záv2ru jako spíš v hodnot2 post"ehu. Je nezbytné v2d2t, co se má pozorovat. Náš hrá1 se v
tomto ohledu nijak neomezuje, a t"ebaže se pln2 v2nuje h"e, vyvozuje soudy i z fakt., které s
hrou p"ímo nesouvisí. Zkoumá tvá" svého spoluhrá1e a srovnává ji s výrazem obou
protivník.. Rozbírá zp.sob, jakým každý z hrá1. t"ídí v ruce karty, a 1asto z letmého pohledu
vy1te, kolik má kdo trumf. nebo honér.. V pr.b2hu hry zaznamenává každý záchv2v obli1eje
a st"ádá si do zásoby bohaté poznatky, jež mu skýtá st"ídavý výraz sebejistoty, p"ekvapení,
triumfu nebo vzteku. Podle osobitého zp.sobu, jakým kdo d2lá „štychy", dovede posoudit,
má-li od n2ho 1ekat další. Gesto, s jakým hrá1 hodí na st.l karty, mu prozradí úskok.
Bezd21né nebo nest"ežené sl.vko, náhodn2 upušt2ná nebo oto1ená karta a úzkost nebo
ledabylost, s jakou ji hrá1 zakrývá, po1ítání vzatk. a jejich po"adí, rozpaky, váhání,
dychtivost nebo tréma — to všechno jeho zdánliv2 intuitivnímu vnímání napovídá, na 1em
vlastn2 je. Sta1í, aby se hra dvakrát t"ikrát oto1ila, a náš hrá1 bezpe1n2 ví, kdo má co v ruce.
Od té chvíle klade na st.l karty s jistotou tak cílev2domou, jako by ostatní hráli s odkrytým
listem.
Analytické schopnosti nesmíme zam27ovat s prostým d.vtipem — vždyJ zatímco se
analytik bez d.vtipu neobejde, bývá d.vtipný 1lov2k nápadn2 1asto neschopen analýzy.
Smysl pro souslednost 1i kombinaci, kterému frenologové v domn2ní, že je to základní
vlastnost, p"isoudili (myslím, že myln2) samostatný orgán, se tak 1asto nachází u lidí, jejichž
inteligence hrani1í v jiných oblastech s idiotstvím, že se o tento zjev za1ali živ2 zajímat auto"i
zabývající se lidským chováním. Mezi d.vtipem a analytickým smyslem jé vlastn2 mnohem
v2tší rozdíl než mezi libov.lí fantazie a tvo"ivou imaginací, i když rozdíl velmi obdobné
povahy. Je totiž známo, že d.vtipní si vždy rádi hrají s p"edstavami, kdežto 1lov2k obda"ený
skute1nou obrazotvorností nem.že nebýt analytický.
Následující vypráv2ní bude 1tená"i p"ipadat tak trochu jako oživený komentá" k názor.m, jež
jsem práv2 vyslovil.
Když jsem p"ed 1asem trávil jaro a 1ást léta v Pa"íži, seznámil jsem se tam s panem C.
Augustem Dupinem. Tento mladý muž pocházel z vynikající, možno "íci vznešené rodiny,
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avšak "ada neblahých událostí ho uvrhla do takové bídy, že jí podlehl i jeho životní elán, takže
už se ani nesnažil uplatnit se n2jak ve sv2t2 nebo vydobýt zpátky ztracené jm2ní. Laskaví
v2"itelé mu ponechali v držení malý zbytek d2dictví a z d.chodu, který mu z toho plynul, si
p"i úsporném hospoda"ení dokázal opat"it nejnutn2jší pot"eby. Po nadbytku netoužil. Jediným
p"epychem, který si dovoloval, byly knihy, a t2ch se v Pa"íži dostane habad2j.
Poprvé jsme se setkali v jedné zastr1ené knihovn2 na Montmartru, kde nás vlastn2 sblížila
náhoda: oba jsme se pídili po témž vzácném, velmi zajímavém spise. Znovu a znovu jsme se
vídali. Siln2 m2 zaujal jeho rodinný p"íb2h, lí1il mi jej dopodrobna s onou otev"eností, kterou
si žádný Francouz neodep"e, má-li za nám2t sebe. Také jsem nevycházel z úžasu nad jeho
nesmírnou s1etlostí, ale nejvíc ze všeho m2 nadchl nespoutaný zápal a živoucí sv2žest jeho
fantazie. Nacházeje v Pa"íži to, co jsem tehdy hledal, m2l jsem najednou pocit, že spole1nost
tohoto 1lov2ka by pro mne byla neocenitelným darem, a také jsem se mu s tím up"ímn2 sv2"il.
Posléze jsme se dohodli, že po dobu mého pobytu ve m2st2 budeme spole1n2 bydlet, a
protože mé hmotné pom2ry nebyly tak stísn2né jako jeho, dovolil mi, abych na vlastní
náklady najal a podle našeho spole1ného, pon2kud fantaskn2 pochmurného vkusu za"ídil
sešlé, bizarní stavení, které pro n2jakou pov2ru, po níž jsme se rad2ji nevyptávali, dlouho
nikdo neobýval a které se drolilo a chátralo v zapadlé, opušt2né 1ásti p"edm2stí St. Germain.
Kdyby sv2t v2d2l, jaký jsme v tomto dom2 vedli život, byl by nás m2l za blázny — t"ebaže
za blázny neškodné letory. Naše odlou1ení bylo dokonalé. Návšt2vy jsme nep"ijímali. Bedliv2
jsme tajili místo našeho ústraní p"ed svými n2kdejšími spole1níky. Na Dupina Pa"íž už dávno
zapomn2la a on na ni. Žili jsme pohrouženi do svých existencí, úpln2 pro sebe.
Nevím pro1 — snad z rozmaru fantazie — tíhl m.j p"ítel náruživ2 k noci, miloval samu její
podstatu; a já jsem tomuto podivínskému sklonu i ostatním jeho vrtoch.m také znenáhla
propadal — docela bez zábran jsem se podvoloval jeho bláznivým výst"ednostem. Ta 1erná
paní u nás, toJ se ví, nez.stávala napo"ád; my jsme si ji však zp"ítom7ovali um2le. P"i prvním
zásvitu jitra jsme pozavírali bytelné okenice našeho prastarého domu a zažehli dv2 štíhlé,
vo7avé svíce, které vydávaly jen sporé a ponuré sv2tlo. V jejich paprscích jsme se pak celou
duší hroužili do sn. — 1etli jsme, psali, rozmlouvali, dokud nám hodiny neohlásily p"íchod
skute1né temnoty. Potom jsme jako dva blíženci vyráželi do ulic, kde jsme navazovali na
hovory na1até za dne, nebo jsme se poušt2li na dlouhé a daleké toulky, abychom v ostrých
sv2tlech a stínech lidnatého velkom2sta nacházeli ono nep"eberné množství vzrušujících
dojm., jež m.že poskytnout tiché pozorování.
V t2chto chvílích jsem se musel neustále s obdivem pozastavovat (a1koli p"ítelova
p"ekypující obraznost mi to dávala tušit) nad Dupinovou mimo"ádnou analytickou schopností.
Sám ji také s náramným gustem uplat7oval, a t"ebaže se s m zrovna neblýskal, docela bez
obalu doznával, jakou mu p.sobí slast. S tlumeným pochechtáváním se mi pochlubil, že p"ed
ním v2tšina lidí nosí svá ledví docela odkrytá, a nejednou mi toto tvrzení p"esv2d1iv2 dokázal
ot"esn2 d.v2rnou znalostí mého vlastního nitra. V takových okamžicích se choval velmi
chladn2 a roztržit2, jeho o1i dostaly nep"ítomný výraz a jeho hlas, jindy sytý tenor, vystoupil
do fistule, která by zn2la až ned.tkliv2, nebýt uvážlivé, pe1liv2 artikulované výslovnosti.
Když jsem ho v tomto rozpoložení pozoroval, 1asto jsem se zahloubal nad starým u1ením o
dvojjedinosti duše a s jistým pobavením jsem si p"edstavoval dva Dupiny — jednoho
tvo"ivého, druhého nemilosrdn2 pitvajícího.
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AJ nikdo z toho, co jsem práv2 napsal, nevyvozuje, že tu rozvádím n2jaký záhadný 1i
romanticky nadnesený p"íb2h. To, co jsem na Francouzovi vylí1il, vyplývalo jen z jeho
vzrušené nebo snad chorobné inteligence. Avšak charakter jeho post"eh. v takových náladách
nám nejlépe p"iblíží tento p"íklad.
Jedné noci jsme se procházeli dlouhou špinavou ulicí poblíž Palais Royal. Oba jsme se v
duchu n21ím obírali a aspo7 1tvrt hodiny z nás nikdo nepromluvil. Znenadání p"erušil Dupin
ticho slovy:
„Je opravdu mr7avý, hodil by se spíš do divadla Variété."
,,To dá rozum," "ekl jsem bezd21n2, aniž jsem zprvu zpozoroval (tak jsem byl totiž
zahloubán), jak souhlasn2 zapadla jeho poznámka do mých úvah. Vzáp2tí jsem se však s
ohromením vzpamatoval.
„Dupine," "ekl jsem vážn2, „tohle zaboha nepochopím. P"iznám se vám, že jsem bez sebe
úžasem, sotva v2"ím svým smysl.m. Jak jste to v2d2l, že myslím na —" a tu jsem se odml1el,
abych si nad veškerou pochybnost ov2"il, zda skute1n2 ví, na koho jsem myslel.
,,— na Chantillyho," pravil. ,,A pro1 jste se zarazil? Práv2 jste si v duchu "íkal, že na
tragické role má pon2kud zakrslou postavu."
Mé myšlenky se opravdu to1ily kolem tohoto nám2tu. Chantilly býval p"íštipká"em v ulici
St. Denis, pak se zbláznil do divadla, troufl si na titulní roli v Crébillonov2 tragédii Xerxes a
za svou námahu stržil nehoráznou ostudu.
„Pov2zte mi, proboha," zvolal jsem, „jakou metodou — jeli to v.bec metoda — jste dokázal
vyhmátnout p"esn2 mé myšlenky." Byl jsem po pravd2 mnohem víc ohromen, než jsem mu
cht2l dát najevo.
,,To ten ovocná" vás p"ivedl k záv2ru, že švec na Xerxa dost nevyrostl — et id genus
omne3," odpov2d2l p"ítel.
,,Ovocná"! To je k neví"e — kde se vzal jaký ovocná"?"
„Ten 1lov2k, co do vás vrazil, když jsme zahýbali do téhle ulice — je to snad 1tvrt hodiny."
Tu jsem se rozpomn2l, že jakýsi ovocná" s velkým košem jablek na hlav2 m2 opravdu
necht2 div neporazil, když jsme vycházeli z postranní ulice na hlavní t"ídu, kde jsme teY stáli
— co to však m2lo spole1ného s Chantillym, tomu jsem za mák nerozum2l.
Dupin byl na hony vzdálen jakémukoli šarlatánství. „Vysv2tlím vám to," pravil, ,,a abyste
všechno beze zbytku pochopil, probereme pozpátku sled vašich myšlenek od okamžiku, kdy
jsem na vás promluvil, až k srážce s doty1ným ovocná"em. V2tší 1lánky "et2zu jdou takhle za
sebou: Chantilly, Orión, doktor Nichols, Epikur, stereotomie, dlažební kameny, ovocná"."
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Je málo lidí, kte"í by se n2kdy v život2 nebavili tím, že si v duchu krok za krokem znovu
opakovali cestu, po které došli k ur1itému soudu. Je to po1ínání 1asto velmi zajímavé a toho,
kdo se do n2ho pouští poprvé, velmi udiví zdánliv2 neomezená vzdálenost a nesouvislost
mezi výchozím bodem a cílem. A teY si p"edstavte údiv, jaký jsem prožíval, když jsem slyšel
Francouzova slova a když mi nezbývalo než potvrdit jejich pravdivost. Dupin pokra1oval:
„Než jsme odbo1ili z postranní ulice, hovo"ili jsme, pokud vím, o koních. To bylo naše
poslední téma. A jak jsme mí"ili do téhle ulice, p"ehnal se kolem nás ovocná" s ohromným
košem na hlav2 a odstr1il vás na hromadu dlažebního kamení — spravují tam totiž chodník.
Šlápl jste na jednu z t2ch pohozených kostek, uklouzl jste, trošku jste si podvrtl kotník, z"ejm2
vás to popudilo nebo rozladilo, n2co jste zamru1el, ješt2 jste se ohlédl po kup2 kamení a pak
jste ml1ky vykro1il dál. Ani jsem si moc nevšímal, co provádíte, ale pozorovat je mi poslední
dobou už jakousi druhou p"irozeností.
Po"ád jste se díval do zem2, nerudn2 jste t2kal po dírách a výmolech v dlažb2 — takže jsem
v2d2l, že stále ješt2 myslíte na kamení — až jsme dorazili k uli1ce (Lamartinova se jmenuje),
kterou pokusn2 vydláždili do sebe zapadajícími, stmelenými bloky. Tady se vám tvá"
vyjasnila a pohyby vašich rt. mi neklamn2 prozradily, že jste si zamumlal slovo ,stereotomie'
— výraz velmi p"iléhavý pro ten druh dlážd2ní. V2d2l jsem, že od stereotomie musíte nutn2
p"ejít na atomy a od nich je kr.1ek k Epikurovu u1ení; a protože jsem p"i naší nedávné debat2
na toto téma nadhodil, jak poslední výzkumy nebulární kosmogonie jednozna1n2, t"ebaže
tak"ka bez ohlasu, potvrdily neur1ité dohady toho vznešeného Ieka, tušil jsem, že vzhlédnete
k velké mlhovin2 Oriónu, dokonce jsem to s jistotou o1ekával. Také jste vzhlédl — a tím jste
m2 ubezpe1il, že správn2 sleduji postup vašich myšlenek. Pak jsem si vzpomn2l na hanopis,
který vyšel ve v1erejším 1ísle Musée, kde tak ukrutn2 rozcupovali Chantillyho. V ošklivé
narážce na to, že si p"íštipká" zm2nil jméno, sotvaže si nazul koturny, ocitoval kritik jeden
latinský verš, o kterém jsme už 1ast2ji hovo"ili. Mám na mysli tohle: Perdidit antiquum litera
prima sonum4. Iekl jsem vám kdysi, že se vztahoval na Orión, který se d"íve psával Urión, a
protože s tímto výkladem souvisely jisté b"itkosti, v2d2l jsem, že jste na to nezapomn2l. Bylo
mi tedy jasné, že se nevyhnete spojení p"edstavy Oriónu s Chantillym. A že jste je opravdu
spojil, poznal jsem z úsm2vu, který se vám mihl na rtech. Myslel jste na ob2J, kterou ten
chudák švec podstoupil. Až dosud jste se p"i ch.zi hrbil, najednou jste se ale vypjal a
nap"ímil. Nabyl jsem jistoty, že jste si vybavil zakrslou postavu Chantillyho. V tom okamžiku
jsem vaše úvahy p"erušil poznámkou, že je opravdu mr7avý — ten Chantilly — a že by se
hodil spíš do variété."
Když jsme si nedlouho poté prohlíželi ve1erní vydání listu Gazette des Tribunaux, upoutal
naši pozornost tento 1lánek:
POZORUHODNÁ VRAŽDA
Dnes kolem t etí hodiny ranní byli obyvatelé tvrti St. Roch vyburcováni ze spánku strašlivými
výk iky, které zjevn# vycházely ze t etího poschodí jistého domu v ulici Morgue. Zmín#ný d'm
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obývaly pouze dv# ženy: paní L'Espanayová a její dcera, sle na Kamila L'Espanayová. Po kratším
zdržení, zp'sobeném marnými pokusy dostat se do domu obvyklou cestou, byla domovní vrata
vypá ena sochorem a osm až deset soused' v doprovodu dvou strážník' vniklo dovnit . K ik zatím
ustal. Pak ale, ješt# než vyb#hli do prvního patra, rozeznali dva až t i hrubé, vztekle se hádající
hlasy, které se ozývaly odkudsi seshora. Když ale dorazili k druhému odpo ívadlu, i tyto zvuky
umlkly a všude se rozhostilo naprosté ticho. Skupina se rozd#lila na menší hlou ky, které chvatn#
postupovaly od místnosti k místnosti. Když pak n#kolik lidí vstoupilo do velkého zadního pokoje ve
t etím pat e (jeho dve e byly zevnit zav eny a musely být vyraženy), naskytla se jim podívaná,
která každého ohromila práv# tak hr'zou jako úžasem.
V místnosti byla strašná spouš3 — nábytek rozt ískán a rozmetán do všech kout'. Z jediného
l'žka byla odstran#na matrace a pohozena na podlaze uprost ed pokoje. Na k esle ležela b itva
pot ísn#ná krví. Na krbu se válely dva t i dlouhé, husté chumá e šedivých vlas', také zakrvácené
a z ejm# vyškubnuté i s ko ínky. Na podlaze se našly ty i napoleondory, jedna náušnice s
topasem, t i velké st íbrné lžíce a t i menší alpakové, jakož i dva m#šce, obsahující tém# ty i
tisíce zlatých frank'. Zásuvky prádelníku, který stál v jednom rohu, byly zotvírány a z ejm#
vybrakovány, t ebaže mnoho v#cí tam ješt# z'stalo. Pod matrací (nikoli pod postelí) byl objeven
železný trezorek. Byl otev ený, klí ek dosud v zámku. Krom# n#kolika starých dopis' a jiných
bezvýznamných písemností byl prázdný.
Po paní L'Espanayové se na míst# žádná viditelná stopa nenašla; když však v krbu bylo
zpozorováno v#tší množství sazí, byl prohledán komín a odtud (hr'za vypov#d#t!) vytáhli mrtvolu
její dcery, která hlavou dol' byla vtla ena hluboko do úzkého otvoru. T#lo bylo ješt# teplé. P i
bližším ohledání se zjistilo mnoho od#rek, zp'sobených bezpochyby násilím, jak t#lo bylo vráženo
do komína a odtud vyproš3ováno. Na tvá i byly objeveny etné škrábance a na hrdle temné
podlitiny i hluboké zá ezy od neht', nazna ující, že ob#3 byla zardoušena.
Když byl v dom# prozkoumán kdejaký kout a nic dalšího se tu již nevypátralo, odebrala se
skupina na dlážd#ný dvorek za budovu. Tam ležela mrtvola staré dámy s hrdlem do té míry
p e3atým, že p i pokusu zvednout ji hlava od t#la odpadla. Jak t#lo, tak hlava byly strašliv#
zohaveny, zvlášt# t#lo, které již bezmála pozbývalo jakoukoli lidskou podobu.
Domníváme se, že k rozlušt#ní této strašlivé záhady nevede zatím nejmenší stopa.

Nazít"í prinesly noviny tyto dopl7ující podrobnosti:
Tragédie v ulicí Morgue. V souvislosti s tímto podivným a hr'zyplným p ípadem bylo vyslechnuto
mnoho osob, nevyšlo však najevo nic, co by na tuto aféru vrhlo nové sv#tlo. (Slovo „affaire", jehož
zde bylo použito, nemá ovšem pro Francouze ten pohoršliv# zleh ující obsah, jakým promlouvá k
nám.) Uvádíme níže výtahy všech sv#deckých výpov#dí.
P a u l í n e D u b o u r g o v á , pradlena, p ísežn# vypovídá, že ob# zesnulé znala t i roky. Po tu
dobu prý pro n# prala. Stará paní a dcera spolu z ejm# dob e vycházely — m#ly se velmi rády.
Výborn# platily. Neví, co by ekla o jejich výd#lcích i zp'sobu života. Madame se prý živila
p edpovídáním budoucnosti. Proslýchalo se, že má úspory. Sv#dkyn# tvrdí, že když se v dom#
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zastavovala pro prádlo nebo je p inášela, nikdy nikoho nepotkala. Je p esv#d ena, že dámy nem#ly
služebnou. Má dojem, že v dom# krom# t etího patra nebyl v'bec žádný nábytek.
P i e r r e M o r e a u , trafikant, vypovídá, že tém#
ty i roky kupovala od n#ho paní
L'Espanayová po troškách tabák a š@upací prášek. Narodil se v sousedství a vždycky zde bydlel.
Zesnulá a její dcera obývaly d'm, v n#mž byly nalezeny jejich mrtvoly, víc než šest let. P edtím
jej obýval klenotník, který pronajímal ho ejší pokoje. D'm pat il paní L'Espanayové. Té se pozd#ji
znelíbilo, jak nájemce špatn# zachází s jejím majetkem, sama se tam tedy nast#hovala a už ani
kom'rku v dom# nepronajala. Stará paní prý byla d#tinská. Dceru vid#l sv#dek b#hem on#ch šesti
let všeho všudy p#tkrát i šestkrát. Ob# žily naprosto odlou en# — povídalo se, že mají peníze.
Od soused' slýchal, že paní L. v#ští budoucnost — nev# il tomu. Krom# staré paní a dcery nevid#l
nikdy nikoho vcházet do dve í, jen dvakrát t ikrát poslí ka a asi tak desetkrát léka e.
V tomto smyslu vypovídalo i mnoho dalších lidí z okolí. Žádný z nich se nevyjád il, že by d'm
n#kdo ast#ji navšt#voval. Také nikdo nev#d#l, má-li paní L. a její dcera n#jaké žijící p íbuzné.
Okenice pr' elních oken bývaly z ídkakdy otev eny. Všechna okna do dvora byla neustále zav ena
s výjimkou oken velkého zadního pokoje ve t etím poschodí. D'm byl v dobrém stavu, ne p íliš
starý.
I s i d o r e M u s # t , strážník, vypovídá, že byl k domu p ivolán kolem t etí hodiny ranní.
U domovních dve í zastihl asi dvacet až t icet lidí, kte í se dobývali dovnit . Posléze vrata sám
vypá il bajonetem — nikoli sochorem. Šlo to celkem hladce, protože to jsou vrata o dvou k ídlech
a nebyla ani naho e, ani dole pojišt#na zástr kou. V ískot bylo slyšet až do chvíle, kdy se dve e
rozlet#ly — pak naráz utichl. Vypadalo to, jako by n#jaký lov#k (nebo více lidí) je el v hrozných
mukách — byl to pronikavý, táhlý ná ek, nikoli krátké a rychlé výk iky. Sv#dek vedl ostatní po
schodech. Když minuli první odpo ívadlo, zaslechli dva hlasy v prudké, vzteklé hádce — jeden hlas
hrubý, druhý mnohem vyšší — divný, v eštivý hlas. Rozeznal prý n#kolik slov, jež pronesl první z
nich — pat il podle všeho Francouzovi. Ví bezpe n#, že to nebyl ženský hlas. Rozeznal slova
„sacré" a „diable". V eštivý hlas zn#l cizokrajn#. Co íkal, to prý se nedalo ur it, ale má dojem, že
to bylo špan#lsky. Stav pokoje i t#l, která našli, vylí il pak sv#dek tak, jak jsme je již v era
popsali.
H e n r i D u v a l , soused, povoláním st íbrotepec, vypovídá, že byl jedním z t#ch, kte í první
vstoupili do domu. Potvrzuje zhruba výpov#H Musétovu. Jakmile vnikli dovnit , znovu zajistili
vrata, aby se do nich nenahrnul zástup, který se tu p es velmi

asnou hodinu rychle rozr'stal.

V eštivý hlas, domnívá se sv#dek, byl nejspíš hlas n#jakého Itala. Zcela ur it# to nebyl Francouz.
Není si jist, byl-li to hlas mužský. Mohl to být i ženský hlas. Italštinu prý neovládá. Slova se
poznat nedala, avšak soud# podle p ízvuku je p esv#d en, že to byl Ital. Znal paní L. a její dceru.
S ob#ma se asto vídal. Je si jist, že je ivý hlas nepat il ani jedné ze zavražd#ných.
O d e n h e i m e r , restauratér. Tento sv#dek se k výpov#di p ihlásil dobrovoln#. Nemluví
francouzsky. Byl proto vyslýchán prost ednictvím tlumo níka. Pochází z Amsterodamu. Šel kolem
domu v dob#, kdy se odtud ozývaly výk iky. Trvalo to n#kolik minut — snad deset. Byly to táhlé a
pronikavé sk eky, ohavné a skli ující. Sv#dek byl mezi prvními, kdo vstoupili do domu. Potvrdil v
každém ohledu výpov#di ostatních — až na jednu okolnost. Je si jist, že v eštivý hlas byl hlas
muže, a to Francouze. Nerozeznal slova, která neznámý vyk ikoval. Pronášel je chvatn#, p erývan#
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a byl v nich nejen vztek, ale i strach. Hlas zn#l spíš sk ípav# než v eštiv#. Nem'že ho ozna it jako
hlas v eštivý. Druhý, hrubý hlas, opakoval n#kolikrát „sacré" a „diable" a jednou ekl „mon Dieu".
J u l e s M i g n a u d, banké , majitel bankovního domu Mignaud a synové, ulice Deloraine.
Toto je Mignaud starší. Madame l'Espanayová m#la jisté jm#ní. U jeho firmy si otev ela ú et
p ed osmi lety na ja e. Ukládala dosti

asto po menších obnosech. Nikdy si nic nevyzvedla —

teprve t i dny p ed smrtí, kdy si osobn# vyžádala 4 000 frank'. Lástka byla vyplacena ve zlat# a
s pen#zi byl poslán zam#stnanec banky.
A d o l p h e L e B o n, zam#stnanec firmy Mignaud a synové, vypovídá, že doty ného dne
kolem dvanácté hodiny doprovázel paní L'Espanayovou do jejího bydlišt#. Nesl 4 000 frank'
uložených ve dvou m#šcích. Když došli na místo, objevila se ve dve ích mademoiselle L. a p evzala
od n#ho jeden z vá k'. Druhý mu odebrala stará paní. Poté se sv#dek uklonil a odešel. V té dob#
na ulici nikoho nespat il. Je to postranní ulice — velmi opušt#ná.
W i l l i a m B i r d , krej í, vypovídá, že vstoupil s ostatními do domu. Je Angli an. V Pa íži žije
dva roky. Na schodišti byl jedním z prvních. Slyšel hádku. Hrubý hlas mluvil francouzsky.
Nepamatuje si všechno, ale n#kolik slov rozeznal. Z eteln# slyšel slova ,,sacré" a „mon Dieu".
Sou asn# se ozývaly zvuky, jako by se n#kolik lidí pralo — jakési škrábání a strkání. V eštivý hlas
byl velmi silný — siln#jší než hlas druhý. Sv#dek je p esv#d en, že to nebyl Angli an. Spíš se mu
zdálo, že by to mohl být N#mec. Není vylou eno, že to byl ženský hlas. N#mecky neumí.
Když byli

ty i z jmenovaných sv#dk' znovu p edvoláni, shodn# vypovídali, že dve e pokoje, v

n#mž nalezli mrtvolu sle ny L., byly ve chvíli jejich p íchodu zevnit
naprosté ticho, žádné sténání

zam eny. Všude už bylo

i jiné zvuky se neozývaly. Když vyrazili dve e, nikoho nespat ili.

Okna jak zadního, tak p edního pokoje byla spušt#na a zevnit pevn# zajišt#na. Dve e mezi ob#ma
místnostmi byly zav eny, avšak nezam eny. Dve e vedoucí z p edního pokoje na chodbu byly
zam eny: klí byl zastr en zevnit . Jeden pokojík v p ední ásti domu na konci chodby ve t etím
poschodí m#l dve e pootev ené. Tato místnost byla p ecpána starými postelemi, bednami a
podobn#. Všechny p edm#ty byly pe liv# odstaveny a prohledány. Celý dúm byl do posledního
koute ku d'kladn# prohledán. Také komíny byly jak náleží prosmý eny. D'm je t ípatrový, s
mansardami v podkroví. Poklop viký e na st eše je p ibit — z ejm# už léta nebyl otev en.
Sv#dkové se neshodovali v odhadu doby, která uplynula od okamžiku, kdy zaslechli hádku, do
chvíle, kdy vyrazili dve e do pokoje. N#kte í uvád#li pouze t i minuty, jiní až p#t minut. Bylo velmi
obtížné dostat se dovnit .
A l f o n z o G a r c i o , majitel poh ebního ústavu, vypovídá, že bydlí v ulici Morgue. Je
p'vodem Špan#l. Byl v zástupu, který vnikl do domu. Nahoru však s ostatními nešel. Má slabé
nervy, obával se následku roz ilení. Hádku slyšel. Hrubý hlas mluvil francouzsky. Nepoznal, co
íká. Llov#k s v eštivým hlasem byl Angli an — o tom není sporu. Sv#dek anglicky neumí, ale soudí
tak podle p ízvuku.
A l b e r t o M o n t a n i, cukrá , vypovídá, že pat il k prvním, kdo se pustili po schodech
nahoru. Zmín#né hlasy slyšel. Muž s hrubým hlasem byl nepochybn# Francouz. N#kolik slov sv#dek
rozeznal. Mluv í z ejm# n#koho plísnil. Je ivému hlasu nerozum#l. Mluvil z ejm# rychle a
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nesouvisle. Má dojem, že to byl Rus. Dále sv#dek potvrzuje to, co bylo všeobecn# vypov#zeno. Je
Ital. Nikdy se nesetkal s rodilým Rusem.
Poté n#kolik znovu p edvolaných sv#dk' dosv#d ilo, že všechny komíny vedoucí z krb' ve t etím
pat e jsou p íliš úzké, aby se jimi mohl provléci lov#k. Pokud jde o smý ení, o n#mž tu padla
zmínka, bylo provedeno pomocí válcovitých št#tek, jakých používají kominíci. Kdejaký dýmník v
dom# byl skrznaskrz proš3ourán. D'm také nemá žádné zadní schodišt#, po n#mž by byl mohl
n#kdo uniknout, zatímco lidé z ulice vystupovali po schodišti. T#lo sle ny L'Espanayové bylo v
komín# tak pevn# zaklín#no, že ty i nebo p#t muž' muselo spojit své síly, aby je odtud vyprostili.
P a u l D u m a s , léka , vypovídá, že ho za svítání p ivolali, aby ohledal mrtvoly. Ob# t#la ležela
na ložních povlacích v pokoji, kde byla nalezena sle na L. Pokožka mladé dámy byla siln#
pohmožd#na a sed ena. Její vzez ení lze p i íst prostému faktu, že t#lo bylo vraženo do komína.
Na hrdle byly etné stopy násilí. Hned pod bradou bylo n#kolik šrám' a mezi nimi etná za ernalá
místa — z ejm# otisky zarytých prst'. Tvá byla p íšern# zohavená, o i vyt ešt#né. Jazyk místy
prokousán. V krajin# b išní objevena velká podlitina, zp'sobená patrn# tlakem kolena. Podle
názoru doktora Dumase byla sle na L'Espanayová uškrcena jednou nebo dv#ma neznámými
osobami. T#lo její matky bylo strašliv# znetvo eno. Všechny kosti pravé nohy a paže byly
vícemén# rozt íšt#ny. Levá holenní kost i žebra po levé stran# zp elámány. Celé t#lo bylo hr'zn#
potlu eno a zohaveno. Nedá se íci, jak k t#mto zran#ním došlo. Mohla být zp'sobena t#žkou
d ev#nou palicí, železným sochorem, židlí, jakýmkoli velkým, bytelným, tupým p edm#tem —
jestliže touto zbraní vládl nesmírn# silný muž. Je vylou eno, aby jakoukoli zbraní n# eho
takového byla schopna žena. Hlava zesnulé — když ji sv#dek spat il — byla od t#la úpln# odd#lena
a byla zna n# potlu ena. Hrdlo bylo z ejm# roz íznuto n#jakým velmi ostrým nástrojem — nejspíš
b itvou.
A l e x a n d r e E t i e n n e , ranhoji , byl p ivolán s doktorem Dumasem k ohledání t#l.
Potvrdil sv#dectví i domn#nky doktora Dumase.
T ebaže bylo vyslýcháno ješt# n#kolik dalších osob, nic významn#jšího již nevyšlo najevo. Tak
záhadná a v každém ohledu tak nepochopitelná vražda — byla-li to v'bec vražda — nebyla dosud v
Pa íži spáchána. Policie je úpln# bezradná — zjev velmi neobvyklý v p ípadech podobného rázu. Na
obzoru však není ani náznak n#jaké stopy.

Ve1erní vydání t2chto novin oznámilo, že ve 1tvrti St. Roch panuje dosud zna1ný rozruch —
doty1ný d.m i okolí byly prý znovu d.kladn2 prozkoumány, byly zahájeny i další výslechy
— zatím bez výsledku. V dodatku však stálo, že Adolphe Le Bon byl zat1en a ponechán ve
vazb2 — t"ebaže se neukázalo nic, krom2 skute1ností již vylí1ených, co by ho n2jak
inkriminovalo.
Dupin se o vývoj této události z"ejm2 siln2 zajímal — aspo7 jeho chování mi to
nazna1ovalo, p"ímo se k ní totiž nevyjad"oval. Teprve po zpráv2, že byl zat1en Le Bon, se
mne zeptal, co si o t2ch vraždách myslím.
Nezbývalo mi než souhlasit s celou Pa"íží a pokládat je jako ona za ne"ešitelnou záhadu.
Iekl jsem, že si nedovedu p"edstavit, jakou metodou by bylo možné vraha vypátrat.
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„Nesmíme ovšem posuzovat metody podle tohoto povrchního vyšet"ování," pravil Dupin.
,,Pa"ížská policie, tolik vynášená pro sv.j ostrovtip, je jenom prohnaná, nic víc. V jejím
postupu není promyšlená metoda, jen b2žná denní rutina. Rozvine p"ed vámi ohromnou škálu
zákrok. a opat"ení, ty se ale 1asto tak dokonale nehodí k zám2r.m, kterým mají sloužit, že si
bezd2ky vzpomenete na pana Jourdaina5, jak si žádá župan, aby se mu lépe poslouchala hudba
— robe-de-chambre pour mieux entendre la musique. Naše policie dosahuje nez"ídka až
p"ekvapujících výsledk.; jenže se o n2 v2tšinou zaslouží pouhá píle a p"i1inlivost. Kde se tyto
vlastnosti nedají uplatnit, tam se její plány hatí. Prefekt Vidocq m2l nap"íklad výborný
detektivní 1ich a byl velmi vytrvalý. Ale bez intelektuální pr.pravy ho práv2 tak jeho
horlivost v pátrání ustavi1n2 svád2la na scestí. Kazil si rozhled tím, že na všechno hled2l moc
zblízka. Snad tu a tam vid2l neoby1ejn2 ost"e n2jaký detail, ale práv2 pro n2j ztrácel ze z"etele
celek. N2kdy se zkrátka nevyplácí zavrtávat se p"íliš do hloubky. Pravda není vždycky ve
studni. Já se ostatn2 domnívám, že d.ležit2jší v2domosti získáváme zpravidla na povrchu.
Hledáme hlubiny na dn2 nížin, a zatím je najdeme na vrcholcích hor. Velmi názorn2 se vznik
takových omyl. projevuje v pozorování nebeských t2les. Podívejte se na hv2zdu
p"imhou"enýma o1ima, letmo, úkosem, odhalte jen vn2jší 1ást sítnice (citliv2jší na slabé
vjemy sv2tla než vnit"ní partie), a uvidíte hv2zdu z"eteln2, nejlépe posoudíte t"pyt — t"pyt,
který je tím matn2jší, 1ím otev"en2ji, up"en2ji na ni hledíte. V2tší po1et paprsk. dopadá na
sítnici samoz"ejm2 v druhém p"ípad2, ale v prvním je m.žeme vnímat mnohem jemn2ji.
P"ehnaná d.kladnost nás mate, oslabuje myšlení, a je docela možné, že nám i sama Venuše
zmizí z nebeské bán2, jestliže ji pozorujeme p"íliš vytrvale, p"íliš úporn2, p"íliš up"en2.
Pokud se té vraždy týká, ov2"me si sami n2které údaje, než si o ní utvo"íme pevn2jší názor.
Pátrání nám poskytne trochu zábavy," — tento výraz mi v této souvislosti zn2l od Dupina
dosti divn2, ale ml1el jsem — „a krom2 toho Le Bon mi kdysi prokázal službu, za kterou jsem
mu dosud vd21ný. PojYte, prohlédn2me si to místo na vlastní o1i. Znám policejního prefekta,
pana G., a pot"ebné povolení hladce získáme."
Dostali jsme povolení a ihned jsme se vypravili do ulice Morgue. Je to jedna z t2ch nuzných
p"í1ných ulic mezi t"ídami Richelieu a St. Roch. Dorazili jsme tam až pozd2 odpoledne, neboJ
tato 1tvrJ je velmi daleko od místa, kde jsme bydleli. D.m jsme snadno nalezli — z prot2jšího
chodníku civ2lo na jeho zav"ené okenice s marnou zv2davostí stále ješt2 hodn2 lidí. Byl to
b2žný pa"ížský d.m s pr.jezdem, po jehož stran2 stála zasklená domovnická budka s
posuvným okénkem. Než jsme vstoupili dovnit", zašli jsme o kus dál, zabo1ili jsme do úzké
uli1ky, pak jsme znovu zahnuli, až jsme se ocitli za budovou. Dupin obhlížel nejen d.m, ale
celé okolí s punti1ká"ským zájmem, jehož ú1elnost mi unikala.
Stejnou cestou jsme se pak vrátili k pr.1elí domu, zazvonili, a když jsme ukázali doklady,
vpustili nás policejní ú"edníci dovnit". Vystoupili jsme po schodech a zašli do místnosti, kde
bylo nalezeno t2lo sle1ny L'Espanayové a kde ob2 zesnulé dosud ležely. Pokoj byl ponechán
jako obvykle v p.vodním nepo"ádku. Nespat"il jsem nic, s 1ím bych už nebyl obeznámen z
Gazette des Tríbunaux. Dupin všechno dopodrobna zkoumal — v1etn2 t2l zavražd2ných.
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monsieur Jourdain – postava z Moliérovy hry M2šJák šlechticem; zbohatlický kupec napodobující šlechtické
manýry.
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Pak jsme se odebrali do ostatních místností a do dvora. Všude nás doprovázel strážník.
Zabývali jsme se prohlídkou až do setm2ní. Cestou dom. si m.j spole1ník na chvilku zasko1il
do redakce jednoho deníku. Již jsem uvedl, že vrtochy mého p"ítele byly roztodivné a že jsem
k nim byl shovívavý — je les ménageais, jak praví nep"eložitelná francouzská fráze.
Tentokrát si zamanul, že se vyhne hovoru o vražd2 až do p"íštího poledne. Pak se mne
znenadání zeptal, jestli jsem na míst2 1inu nezpozoroval n2co zvláštního.
Slovo „zvláštního" vyslovil s tak divným d.razem, že mne b.hvípro1 zamrazilo.
,,Ne, nic zvláštního," "ekl jsem, „alespo7 o nic víc, než co jsme si oba p"e1etli v novinách."
„Obávám se," pravil Dupin. ,,že Gazette nepronikla k hr.zné podstat2 p"ípadu. Ale jalové
názory tohoto plátku m.žeme klidn2 pominout. Mám dojem, že záhada p"ipadá lidem
ne"ešitelná práv2 z t2ch d.vod., které by naopak m2ly vést k p"esv2d1ení, že se dá lehce
rozluštit — mám na mysli výlu1nou povahu pr.vodních zjev., jejich p"emršt2nost. Policii
mate zdánlivý nedostatek motiv. — nikoli k vražd2 samé, ale k zr.dnosti vraždy. Také ji
p"ivádí z míry zdánlivá diskrepance mezi zaslechnutou hádkou a skute1ností, že naho"e krom2
zavražd2né sle1ny L'Espanayové nikoho nenašli a p"itom odtamtud nikdo nemohl uniknout,
aniž by nebyl na schodech p"istižen. Hrozný chaos v pokoji, t2lo vražené hlavou dol. v
komín2 krbu, úd2sn2 zohavená mrtvola staré paní — tyto zjevy s t2mi, o kterých jsem se
práv2 zmínil, i s t2mi, které ani uvád2t nemusím, sta1ily nadobro ochromit soudnost
policejních agent. — jejich honosný ostrovtip st"ílí vedle. Zab"edli do hrubého, ale b2žného
omylu — pletou si neobvyklé s nepochopitelným. Ale práv2 tím, že se vychyluje z roviny
obvyklého postupu, razí si rozum cestu k pravd2 — jinak se jí ani dopátrat nem.že. P"i
vyšet"ování, které teY podnikáme, bychom se nem2li ptát ani tak ,Co se stalo?' jako spíš ,Co
se tu stalo, co se ješt2 nikdy p"edtím nestalo?' A tak tedy snadnost, s kterou dosáhnu — nebo
jsem už dosáhl — rozlušt2ní této záhady, je p"ímo úm2rná její zdánlivé ne"ešitelnosti v o1ích
policie."
Zíral jsem na Dupina v n2mém úžasu.
„O1ekávám teY," pokra1oval hled2 ke dve"ím našeho p"íbytku, ,,o1ekávám teY 1lov2ka,
který podle všeho není pachatelem toho masakru, ale má v n2m nepochybn2 prsty. Za zlo1iny,
za jejich nejohavn2jší 1ást, pravd2podobn2 neodpovídá. Doufám, že tento p"edpoklad souhlasí
— na n2m totiž stavím nad2ji, že celou záhadu objasním. ^ekám toho 1lov2ka zde, v tomto
pokoji — 1ekám ho každým okamžikem. Kdož ví, t"eba taky nep"ijde, ale je
pravd2podobn2jší, že se objeví. Jestliže p"ijde, musíme ho zadržet. Tady jsou pistole — oba
víme, jak s nimi naložit, vyžádali to situace."
Uchopil jsem pistoli, aniž jsem si po"ádn2 uv2domil, co d2lám, nebo uv2"il, co slyším,
zatímco Dupin mluvil dál, jako by vedl monolog. Již jsem se zmínil o jeho exaltovaném
projevu v takových chvílích. Adresoval sice svou promluvu mn2, ale jeho hlas, i když nebyl
nijak hlu1ný, m2l onu intonaci, jakou do hlasu obvykle vkládáme, oslovujeme-li n2koho na
velkou dálku. Jeho o1i prosty jakéhokoli výrazu, civ2ly do st2ny.
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„Že ty rozkacené hlasy, které sousedé zaslechli cestou po schodech, nebyly hlasy t2ch dvou
žen, nám pr.kazn2 potvrdily výpov2di. To nám vyvrací veškeré pochybnosti v tom smyslu,
jestli snad stará paní nejd"íve neusmrtila svou dceru a potom nespáchala sebevraždu.
Dotýkám se toho hlavn2 proto, abychom zachovali metodický postup — paní L'Espanayové
by samoz"ejm2 zdaleka nesta1ily síly na to, aby vrazila dce"ino t2lo do krbu tak, jak tam bylo
nalezeno; a sama pak utrp2la taková zran2ní, jaká už svou povahou naprosto vylu1ují
sebevražedné úmysly. Vraždu tedy spáchal n2kdo t"etí. A hlasy této t"etí strany bylo slyšet na
schodišti. Všimn2me si teY blíže sv2deckých výpov2dí o t2ch hlasech — ne výpov2dí jako
celku, ale toho, co na nich bylo zvláštního. Zpozoroval jste na nich n2co zvláštního?"
Podotkl jsem, že sv2dkové se sice do jednoho shodovali v domn2nce, že hrubý hlas pat"il
Francouzovi — kdežto o v"eštivém nebo — jak ho jeden z nich ozna1il — sk"ípavém hlase se
zna1n2 rozcházeli.
„To je obsah sv2dectví," "ekl Dupin, ,,ne jeho zvláštnost. Nezpozoroval jste z"ejm2 nic
nápadného. A p"ece tu n2co stálo za pozornost. Sv2dkové, jak jste poznamenal, se shodovali v
ozna1ení hrubého hlasu — v tom byli všichni zajedno. Ale pokud jde o v"eštivý hlas, je velmi
zvláštní ne to, že se rozcházeli, nýbrž skute1nost, že Ital, Angli1an, Špan2l, HolanYan i
Francouz se jej snažili charakterizovat jako hlas cizince. Každý z nich je p"esv2d1en, že to
nebyl hlas jeho krajana. Žádný z nich jej nep"irovnává k hlasu p"íslušníka národa, jehož
jazykem sám mluví — naopak. Francouz jej pokládá za hlas Špan2la a prý by i ,n2která slova
rozeznal, kdyby se vyznal ve špan2lštin2'. HolanYan tvrdí že to byl podle všeho Francouz, ale
do1etli jsme se, že sv2dek ,neumí francouzsky, a proto byl vyslýchán prost"ednictvím
tlumo1níka'. Angli1an se domnívá, že to byl hlas N2mce, ale ,n2mecky neumí'. Špan2l "íká, že
to byl bezesporu Angli1an, jenže tak soudí veskrze ,podle p"ízvuku, jelikož angli1tinu
neovládá'. Ital má dojem, že to byl Rus, a1koli se s ,rodilým Rusem nikdy nesetkal'. Druhý
Francouz se nadto rozchází s prvým a je si prý jist, že hlas mluvil italsky, jenže této jistoty
nabyl podobn2 jako Špan2l ,z p"ízvuku, neboJ tohoto jazyka není znalý'. P"edstavte si, jak
cize a nezvykle musel ten hlas opravdu znít, když se o n2m mohly sejít takovéto výpov2di —
když ani v jeho tónech nerozeznali p"íslušníci p2ti velkých evropských národ. nic
pov2domého! T"eba mi "eknete, že to mohl být hlas Asijce nebo Afri1ana. Pa"íž sice neoplývá
Asiaty ani Afri1any, ale cht2l bych vás teY — aniž bych námitku vyvracel — upozornit na t"i
mali1kosti. Jeden sv2dek ozna1il hlas spíš za ,sk"ípavý než v"eštivý'. Jiní dva jej vylí1ili jako
,chvatný a p"erývaný'. Ve slovech — 1i zvucích, které se podobaly slov.m — nikdo nic
srozumitelného nerozpoznal.
Nevím, do jaké míry jsem až dosud zap.sobil na vaši vnímavost, ale troufám si tvrdit, že
oprávn2né dedukce t"eba jen z téhle 1ásti výpov2di — o hrubém a v"eštivém hlase — sta1í
samy o sob2 vzbudit podez"ení, které ur1uje sm2r veškerému dalšímu postupu v "ešení této
záhady. Iekl jsem ,oprávn2né dedukce', ale to pln2 nevystihuje, co mám na mysli. Cht2l jsem
nazna1it, že to jsou jediné správné dedukce a že z nich jako jediný možný d.sledek vyplývá
nevyhnutelné podez"ení. Jaké podez"ení, o tom zatím ješt2 poml1íme. Byl bych jen rád,
abyste si uv2domil, že ve mn2 vyvstalo tak naléhav2, že mému vyšet"ování na míst2 1inu dalo
ur1itou formu — jistý sm2r.
P"enesme se teY v duchu tam do toho pokoje. Po 1em tu budeme pátrat nejd"íve? Po
prost"edcích, které vrah.m dopomohly k út2ku. Snad nemusím podotýkat, že ani jeden z nás
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nev2"í v nadp"irozené jevy. Sle1nu a paní L'Espanayovy nesprovodili ze sv2ta duchové.
Pachatelé byli hmotní a hmotnou cestou uprchli. Ale jak? 0 tomto problému se dá našt2stí
uvažovat pouze z jednoho hlediska, a to nás nezbytn2 dovede k definitivnímu rozhodnutí.
Probereme postupn2 všechny možnosti úniku. Je jasné, že vrahové byli v místnosti, kde byla
nalezena sle1na L'Espanayová, nebo alespo7 ve vedlejší místnosti, když lidé z ulice stoupali
po schodech. Únikové cesty musíme tedy hledat jen v t2chto pokojích. Policie proslídila
skrznaskrz všechny podlahy, stropy a zdivo. Jejich bystrozraku by sotva ušel n2jaký tajný
východ. P"esto jsem jejich o1ím ned.v2"oval a spolehl na vlastní. Ne, žádný tajný východ
jsem nevypátral. Obojí dve"e z pokoj. na chodbu byly zam1eny, klí1e zastr1eny zevnit".
Podívejme se na komíny. T"ebaže do výše osmi až deseti stop nad krbem jsou normáln2
široké, neprolezla by jimi v ho"ejších partiích ani v2tší ko1ka. Když jsme takhle všechny
uvedené možnosti úniku dokonale vylou1ili, zbývají nám okna. P"edními okny se nikdo
nemohl spustit dol., aniž by nebyl zpozorován davem v ulici. Vrahové tedy museli nutn2
utéci okny do dvora. Jestliže jsme došli tak jednozna1n2 k tomuto záv2ru, nebyli bychom
dobrými logiky, kdybychom jej odmítli pro jeho zdánlivou nemožnost. Záleží jen na nás,
abychom dokázali, že zdánlivá nemožnost není vpravd2 v.bec nemožností.
V tomto pokoji jsou dv2 okna. K jednomu je docela volný p"ístup, nestojí p"ed ním žádný
nábytek; kdežto dolní p.lku druhého zasti7uje 1elní pelest bytelné postele, která je p"istr1ena
až t2sn2 k rámu. První okno našla policie pevn2 zatlu1ené zevnit" místnosti. Odolávalo náporu
muž., kte"í se je snažili vší silou vytáhnout. Do jeho rámu po levé stran2 byla nebozezem
vyvrtána díra a v ní v2zel tak"ka po hlavi1ku tlustý h"ebík. P"i prohlídce druhého okna
objevili podobný h"ebík, zaražený podobným zp.sobem; i tento rám se marn2 namáhali
vysunout. To byl pro n2 p"esv2d1ující d.kaz, že tudy zlo1inci neutekli. A proto už pokládali
za nadbyte1né h"ebíky vytáhnout a otev"ít okna.
Já jsem se pr.zkumem zabýval pon2kud zevrubn2ji — z d.vodu, který jsem už udal. V2d2l
jsem, že práv2 tady musím dokázat, že zdánlivá nemožnost není vpravd2 nemožností.
Za1al jsem o v2ci p"emýšlet empiricky. Vrahové nesporn2 uprchli jedním z t2chto oken. V
tom p"ípad2 nemohli znovu upevnit pohyblivé rámy zevnit" tak, jak byly nalezeny —
samoz"ejmost této úvahy odradila policisty od dalšího pátrání v tomto okruhu. P"esto byly
rámy upevn2ny. Mají tedy nepochybn2 schopnost upevnit se vlastní silou. Tento záv2r je
nevyhnutelný. P"istoupil jsem k volnému oknu, dost pracn2 jsem vytáhl h"ebík a pokusil jsem
se vysunout spodní rám. Jak jsem p"edvídal, vzdoroval mému úsilí. TeY už jsem v2d2l, že
okno drží skrytá pružina, a to m2 utvrdilo v p"esv2d1ení, že aspo7 mé premisy jsou správné,
aJ se problém s h"ebíky jeví dosud sebezáhadn2ji. Po krátké, ale bedlivé prohlídce jsem
skrytou pružinu objevil. Stiskl jsem ji a ov2"iv si sv.j nález, ani jsem se nepokusil okno
vysunout.
Vrátil jsem h"ebík do p.vodní polohy a pozorn2 jsem se na n2j zadíval. ^lov2k, který
tímhle oknem unikl, mohl docela dob"e rám zven1í zasunout — pružina by jej zachytila —
avšak zarazit h"ebík zpátky bylo vylou1eno. Záv2r byl jasný a op2t zužoval okruh mého
pátrání. Vrahové museli utéci druhým oknem. P"edpokládal jsem, že péra u obou rám. budou
patrn2 stejná a že tedy musím hledat odlišnost v h"ebících — anebo aspo7 ve zp.sobu, jakým
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jsou zatlu1eny. Stoupl jsem si na postel a p"es 1elní pelest jsem podrobn2 zkoumal druhé
okno. Str1il jsem ruku za pelest a ihned jsem nahmatal a stiskl péro, které bylo, jak jsem
p"edvídal, totožné s vedlejší pružinou. TeY byl na "ad2 h"ebík. Byl práv2 tak tlustý jako ten
prvý a zaražený stejným zp.sobem, tém2" až po hlavi1ku.
Jestli si myslíte, že m2 to zmátlo, pak jste na omylu a nepochopil jste podstatu induk1ní
metody. Šel jsem po stop2 jak spolehlivý oha" a ani na vte"inku jsem ji neztratil. ^ich m2
nezklamal. Jediný 1láne1ek "et2zu nebyl narušen. Sledoval jsem tajemství až k jeho
výchozímu bodu a tím bodem byl — h"ebík. Podobal se, jak "íkám, v každém ohledu svému
kolegovi ze sousedního okna, jenže tento fakt (jakkoli se zdál nezvratný) byl sm2šn2
malicherný proti mému p"esv2d1ení, že mám p"ed sebou klí1 k definitivnímu rozuzlení. S tím
h"ebíkem je jist2 n2co v nepo"ádku, "ekl jsem si. Dotkl jsem se ho — a hlavi1ka s kousí1kem
d"íku mi z.stala v prstech. Zbytek d"íku z.stal v otvoru, kde se zlomil. Stalo se to už p"ed
delší dobou (kraje úlomk. byly totiž zreziv2lé) a p"í1inou byla z"ejm2 rána kladivem, po které
se 1ást hlavi1ky a d"íku zasekla seshora do spodního rámu. Opatrn2 jsem tento kone1ek
zasunul do otvoru, odkud jsem jej vy7al — a podoba bezvadného h"ebíku byla dokonalá, nic
nebylo znát. Stiskl jsem péro a lehce povytáhl okno — hlavi1ka h"ebíku cestovala s ním,
pevn2 zaseknuta do svého l.žka. Zav"el jsem okno a dojem celistvosti byl op2t dokonalý.
Až potud p"estala být tedy záhada záhadou. Vrah uprchl oknem, k n2muž byla p"istavena
postel. Když po jeho úniku okno vlastní vahou (nebo i s vrahovým p"isp2ním) sklouzlo, pevn2
je zachytila pružina: a práv2 tlak této pružiny p"i1ítala policie myln2 h"ebíku a považovala
proto další šet"ení za zbyte1né.
Je tu další o"íšek: jak pachatel slezl dol.? Na tuto otázku jsem dostal uspokojivou odpov2Y za
poch.zky kolem domu N2co p"es p2t stop od doty1ného okna vede drát hromosvodu.
Odtamtud by nikdo na okno nedosáhl, natož pak do n2ho vlezl. Všiml jsem si však, že
okenice ve t"etím pat"e jsou zvláštního druhu, kterému pa"ížští tesa"i "íkají ferrades. Dnes se
jich používá málokde, ale na starých budovách v Lyonu a Bordeaux jsou ješt2 hodn2 vid2t.
Mají tvar oby1ejných dve"í (jednoduchých, ne k"ídlových), až na to, že jejich ho"ejší polovina
mívá m"ížkovou výpl7, za kterou je možno velmi pohodln2 zachytit se rukama. V našem
p"ípad2 jsou okenice dobré t"i stopy široké. Když jsme se na n2 ze dvora dívali, byly ob2
pootev"eny tak, že se st2nou domu svíraly pravý úhel. Policie si pravd2podobn2 práv2 tak
jako my prohlížela d.m zezadu, jenže se na okenice dívala v p"ímce jejich ší"e (p"ímým
pohledem samoz"ejm2 zkrácené) a nepost"ehla jejich skute1né rozm2ry — anebo je
koneckonc. post"ehla a nep"ikládala jim pat"iéný význam. Jakmile totiž jednou došla k
záv2ru, že tudy nikdo nemohl uniknout, podnikla v tomhle sm2ru pochopiteln2 jen velmi
povrchní pátrání. Mn2 ale bylo jasné, že kdyby se okenice okna, za kterou je postel, p"irazila
až ke zdi, byl by její okraj pouhé dv2 stopy od hromosvodu. A bylo také nasnad2, že s
mimo"ádnou dávkou mrštnosti a odvahy se lupi1 mohl p"ehoupnout z drátu do okna. Sta1ilo
dohmátnout na vzdálenost dv2 a p.l stopy (p"edpokládáme, že okenice byly doko"án) — a
p"idržet se pevn2 m"ížoví. Pak se možná pustil drátu, vzep"el se nohama pevn2 o zeY a prudce
se vymrštil i s okenicí, kterou tak p"ibouchl k oknu — a jestli okno bylo v tu chvíli otev"eno,
m.žeme si docela dob"e p"edstavit, že vlet2l rovnou do pokoje.
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M2jte prosím zvlášJ dob"e na pam2ti, že jsem hovo"il o mimo"ádné dávce mrštnosti, které
bylo t"eba k úsp2šnému provedení tak náro1ného a krkolomného kousku. Rád bych vás
nejprve p"esv2d1il, že takový výkon je v.bec proveditelný — ale za druhé, a to zejména, bych
si p"ál vštípit vám do v2domí tu výjime1nou, tak"ka nadp"irozenou obratnost, která výkon
umožnila.
Bezpochyby si myslíte, že bych lépe své p"i posloužil — "e1eno po právnicku —, kdybych
tu nezbytnou obratnost spíš podce7oval, než její pravý význam tolik zd.raz7oval. V právním
sporu se to snad d2lává, ale rozum se takových uzancí nedrží. Mým kone1ným cílem je
pravda. Mým bezprost"edním zám2rem je p"im2t vás k tomu, abyste si srovnal tu mimo"ádnou
mrštnost, o které mluvím, s tím v"eštivým (nebo sk"ípavým) a p"erývaným hlasem, o jehož
národnosti se ani dva lidé nedokázali shodnout a v jehož výlevech nerozeznal nikdo souvislou
slabiku."
P"i t2chto slovech mi bleskla hlavou matná a nehotová p"edstava toho, co má Dupin na
mysli. Zdálo se mi, že mi sta1í jen kr.1ek k pochopení, ale že k n2mu nemám dost sil — tak
jako lidé, kte"í se n2kdy p"iblíží k samému prahu vzpomínky, a p"ece si nakonec
nevzpomenou. P"ítel promlouval dál: „Jak jste vid2l, p"ešel jsem od úniku k otázce vniknuti
do budovy. Cht2l jsem tím nazna1it, že obojí bylo provedeno stejným zp.sobem na stejném
míst2. VraJme se ješt2 jednou dovnit" pokoje. Rozhlédn2me se po"ádn2, jak to tu vypadá.
Zásuvky prádelníku byly, jak se praví, vybrakovány — a1koli mnohé kusy garderoby v nich
z.staly. D2lat tu n2jaký záv2r je nesmysl. M.žeme se jen docela nazda"b.h dohadovat — nic
víc. Jak poznáme, že v2ci nalezené v zásuvkách nebyly všechny v2ci, které tam púvodn2
byly? Madame L'Espanayová a její dcera žily velmi odlou1en2 — nem2ly svou spole1nost —
málokdy vycházely — nepot"ebovaly m2nit 1asto oblékání. Nalezené šatstvo nebylo patrn2 o
nic horší kvality než ostatní vybavení t2chto dam. Jestliže zlod2j n2co z t2ch v2cí ukradl, pro1
si nevybral to nejlepší — pro1 nevzal všechno? A v.bec, pro1 pohrdl 1ty"mi tisíci zlatých
frank. a obt2žoval se rad2ji rancem prádla? To zlato tam opravdu nechal ležet. V m2šcích na
podlaze se našel tém2" celý obnos, který uvedl banké" Mignaud. Proto bych si p"ál, abyste
pustil z hlavy tu falešnou p"edstavu motivu, kterou v mozcích policie zplodil úryvek výpov2di
pana Le Bona. Odevzdal peníze, a t"i dny nato byla zavražd2na osoba, která je p"ijala, toJ vše.
P"itom se kolem nás d2jí každou chvilku desetkrát nápadn2jší shody okolností, než je tahle, a
nestojí nám ani za povšimnutí. Koincidence jsou v.bec kameny úrazu, o které pravideln2
klopýtají ti vzd2lanci, kte"í se opomenuli vzd2lat v teorii pravd2podobnosti — p"estože této
teorii vd21í tolik slavných problém. za ješt2 slavn2jší objasn2ní. Kdyby bylo v našem p"ípad2
zlato zmizelo, bylo jeho odevzdání o t"i dny d"ív n21ím pádn2jším než shodou okolností.
Siln2 by podep"elo myšlenku motivu. Jestliže však zvážíme fakta p"ípadu a p"ijmeme zlato
jako motiv té ohavnosti, musíme pachatele nezbytn2 považovat za vnit"n2 rozpolceného
idiota, který na míst2 1inu zanechává se zlatem i sv.j motiv.
Nespoušt2jme ze z"etele prvky, na které jsem vás upozornil — zvláštní hlas, mimo"ádná
mrštnost a zarážející nedostatek pohnutky u vraždy tak výjime1n2 zhovadilé — a podívejme
se na vlastní krvavé dílo. Máme p"ed sebou ženu, kterou 1ísi ruce zaškrtily a vrazily do krbu
hlavou dol.. Normální vrahové si tak nepo1ínají. P"edevším takhle nenakládají se svými
ob2Jmi. Jist2 p"iznáte, že je v tom cosi krajn2 zr.dného — cosi naprosto neslu1itelného s
našimi pojmy lidského jednání, i když p"edpokládáme, že pachatelé byli nadobro zvrhlí lidé.
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A také pomyslete, jakou ten netvor musel mít sílu, když vrazil mrtvolu tam nahoru do úzkého
komína tak pevn2, že m2lo n2kolik lidí co d2lat, aby ji spole1n2 stáhli dol.!
Podívejme se teY na další d.kazy této úžasné síly. Na krbu ležely mohutné chumá1e —
opravdu mohutné chumá1e — šedivých lidských vlas.. Byly vytrženy i s ko"ínky. Víte, že
není hra1kou vytrhnout t"eba jen dvacet t"icet vlas. najednou. Vid2l jste ty husté prameny
práv2 tak jako já. Na jejich ko"íncích (p"íšerná podívaná!) ulpívaly ješt2 cáry skalpu —
neklamný p"íznak obrovské síly, která jediným škubnutím dokázala vyrvat snad tisíce vlas..
Vrah pod"ezal hrdlo staré paní tak d.kladn2, že jí hlava doslova odpadla od t2la. Jeho
nástrojem byla pouhá b"itva. Všimn2te si prosím i této brutální zb2silosti jeho zlo1inu. 0
podlitinách na t2le paní L'Espanayové mluvit nebudu. Pan doktor Dumas a jeho ct2ný
koadjutor pan Etienne prohlásili, že byly zp.sobeny n2jakým tupým p"edm2tem; a v tom se
tito pánové nemýlili. Tupý p"edm2t byla o1ividn2 kamenná dlažba na dvo"e, na kterou ob2J
dopadla z okna u postele. Tato myšlenka, a1 se zdá sebeprostší, unikla policii z téhož d.vodu,
z kterého jí unikla ší"e okenice — záležitost s h"ebíky zatemnila totiž tak neprostupn2 její
soudnost, že ji v.bec nenapadlo, že okna byla taky n2kdy otev"ena.
Jestliže jste si k tomu všemu p"imyslil v pat"i1ném sv2tle i tu podivnou spoušJ v pokoji,
pokro1ili jsme tak daleko, že si jednotlivé prvky m.žeme spojit: ohromující mrštnost,
nadlidskou sílu, nezkrotnou zb2silost, nemotivovanou krvela1nost, hr.znou pitvornost
naprosto cizí lidské povaze, hlas zn2jící cizokrajn2 uším muž. z r.zných kon1in Evropy,
neschopný vydat ze sebe z"etelnou 1i srozumitelnou hlásku. Co z toho tedy vyplynulo? Jak
jsem zap.sobil na vaši p"edstavivost?"
Zamrazilo m2 v kostech, když mi Dupin kladl tyto otázky. ,,Ten zlo1in spáchal šílenec,"
"ekl jsem, ,,n2jaký rozzu"ený maniak, který utekl z blízkého blázince."
,,Vaše odpov2Y se v jistém smyslu dotýká pravdy," pravil Dupin. „Ovšem hlasy blázn. i za
nejprudších záchvat. se nedají p"irovnat k tomu zvláštnímu hlasu, který lidé slyšeli na
schodech. Šílenci mají p"ece n2jakou národnost, a p"estože jejich slova bývají nesouvislá,
aspo7 n2které slabiky vyslovují vždycky souvisle. A pak, vlasy šílence nevypadají jako to, co
držím v ruce. Vyprostil jsem tenhle chomá1ek ze zaJatých prst. paní L'Espanayové. Nu, co
vám to "íká?"
„Dupine!" zvolal jsem vyd2šen2. „To jsou zvláštní vlasy — to p"ece nejsou lidské vlasy!"
„To jsem taky v.bec netvrdil," "ekl Dupin. „Ale než si objasníme tento bod, podívejte se
laskav2 tady na tu skicu. Na1rtl jsem si na papír jakési faksimile toho, co je v jedné výpov2di
popisováno jako ,temné podlitiny i hluboké zá"ezy od neht.' na hrdle sle1ny L'Espanayové, a
op2t jinde (ve sv2dectví pán. Dumase a Etienna) jako ,1etná za1ernalá místa — z"ejm2 otisky
zarytých prst.!'"
P"ítel rozložil papír na st.l a pokra1oval: „Tenhle ná1rtek dosti názorn2 napovídá, jak tvrdý
a nepovolný byl ten stisk. Nikde není vid2t nejmenší posunutí. Každý prst setrval — patrn2 až
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do usmrcení ob2ti — v míst2, kam se p.vodn2 s úd2snou silou zabo"il. Pokuste se teY vložit
sou1asn2 své prsty na jednotlivé otisky, jak je tu vidíte."
Zkusil jsem to, avšak marn2.
„Možná že to neprovádíme, jak náleží," "ekl. „Rozprost"eli jsme papír na rovnou plochu,
kdežto lidské hrdlo je oblé. Tady ten kus polena má p"ibližn2 obvod hrdla. Obto1te kolem
n2ho ná1rtek a opakujte ten pokus."
Ud2lal jsem to; výsledek byl však záporn2jší než p"edtím.
„Tohle není otisk lidské ruky," "ekl jsem.
,,A teY si p"e1t2te tady ten úryvek z Cuviera6," vyzval mne Dupin.
Byla to zevrubná anatomická a obecn2 popisná staJ o velkém ryšavém orangutanu, který
žije na ostrovech ve Velkých Sundách. Obrovský vzr.st, úžasná síla a mrštnost, nezkrotná
dravost a sklon k napodobování jsou u tohoto lidoopa dostate1n2 známy. Okamžit2 jsem si
uv2domil celou úd2snost té vraždy.
„Popis prst.," "ekl jsem, když jsem do1etl, „odpovídá p"esn2 vašemu nákresu. Vidím, že
stopy, jak jste je obkreslil, mohl zanechat jen druh orangutana, o kterém se tu píše. Také
tenhle chumá1 žlutohn2dých chlup. se shoduje s chlupy Cuvierova zví"ete. P"esto mi
podrobnosti této strašné záhady stále ješt2 unikají. A krom2 toho — byly p"ece slyšet dva
hlasy, jak se hádají, a jeden z nich byl nesporn2 hlas Francouze."
„Ovšem, a jist2 si vzpomínáte, co tento hlas podle výpov2di tém2" všech sv2dk. zvolal —
totiž: Mon Dieu! Ostatn2 jeden z vyslýchaných — cukrá" Montani — výstižn2 ten povzdech
charakterizoval jako výraz nesouhlasu nebo výtky. Od t2ch dvou sloví1ek jsem si proto nejvíc
sliboval, že mi pomohou rozluštit záhadu. Francouz o vražd2 v2d2l. Je možné, dokonce je víc
než pravd2podobné, že je nevinen, že se toho krvavého "ád2ní v.bec neú1astnil. Orangutan
mu t"eba utekl. T"eba ho vysledoval až do pokoje, ale v nastalém zmatku a roz1ilení ho už
nedokázal polapit. To zví"e je dosud na svobod2. Nebudu se poušt2t do dalších dohad. —
jsou to totiž opravdu jen dohady a nemám právo "íkat jim jinak — p"edn2 proto, že se opírají
o soudy p"íliš matné a m2lké, aby jim m.j vlastní rozum p"ikládal pat"i1nou váhu, a pak
proto. že ani nejsem schopen sd2lit jejich obsah jinému nazírání. Mluvme tedy o dohadech.
Jestliže se ten Francouz zv2rstva, jak doufám, skute1n2 nedopustil, pak ho toto oznámení
p"ivede k nám. Dal jsem je v1era ve1er, když jsme se vraceli dom., do redakce Le Monde."
Podal mi noviny — v2nované hlavn2 zájm.m námo"ní dopravy a hojn2 vyhledávané
námo"níky — a já jsem 1etl:

6

Georges Cuvier (1769 – 1832) – francouzský zoolog a paleontolog, zakladatel srovnávací paleontologie.
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ORANGUTAN, velký, ryšavý, pocházející z Bornea, byl CHYCEN dne .. . (uvedeno datum vraždy) v
Boulogneském lesíku. Majitel, v n#mž byl zjišt#n námo ník maltézské lodi, obdrží zví e nazp#t,
prokáže-li dostate n# jeho totožnost a uhradí-li výlohy spojené s jeho chycením a chováním.
A3 se dostaví do ulice ... íslo . .. t etí patro . .. okres St. Germain.

„Jak prosím vás víte," zeptal jsem se, „že ten 1lov2k je námo"ník a že slouží na maltézské
lodi?"
„Nevím to," "ekl Dupin. „Nejsem si tím jist. Ale mám tu kousek tkani1ky a podle toho, jak
je zma1kaná a umašt2ná, se dá soudit, že stahovala jeden z t2ch dlouhých mužských cop., v
kterých si tolik libují námo"níci. A mimoto tenhle uzlík svede málokdo krom2 námo"níka a je
p"ízna1ný pro Maltézany. Našel jsem tu tkanici pod drátem hromosvodu. Ani jedné ze
zavražd2ných nemohla pat"it. Ostatn2 i kdyby m.j záv2r, že Francouz je námo"ník z
maltézské lodi, nesouhlasil, m.j údaj v inzerátu nem.že v2ci uškodit. Jestli se mýlím, "ekne
se prost2, že m2 oklamala n2jaká okolnost, do které ani není radno šJourat. Jestli mám ale
pravdu, získávám velkou výhodu. Francouz, který ví o vražd2 — t"ebaže ji nespáchal — bude
p"irozen2 váhat, má-li se na inzerát ozvat a požadovat orangutana. Bude uvažovat takhle:
,Jsem nevinen, jsem chudý; orangutan má ohromnou cenu — pro 1lov2ka v mých pom2rech
hotové jm2ní; pro1 bych m2l o n2j p"ijít ze strachu p"ed planým nebezpe1ím? Tady je — na
dosah ruky. Chytili ho v Boulogneském lesíku, tedy na hony daleko od toho masakru. Jak by
v.bec n2kdo mohl podezírat nerozumné zví"e z n21eho takového? Policie je bezradná —
nep"išla dosud na sebemenší stopu. 1 kdyby nakrásn2 zví"e vypátrali, nikdo mi nedokáže, že o
vražd2 vím. Ostatn2 jen proto, že o vražd2 vím, m2 z ní beztak nemohou spoluobvinit. Co je
d.ležité — ví se o mn . ^lov2k, který podal inzerát, m2 ozna1il jako majitele zví"ete. Není mi
známo, kam až sahají jeho v2domosti. Jestliže se nep"ihlásím o tak drahocenné zví"e, o n2mž
se ví, že pat"í mn2, padne p"inejmenším podez"ení na n2. A není p"ece v mém zájmu
upoutávat pozornost aJ už na sebe, nebo na zví"e. Obrátím se na nálezce, vyzvednu si
orangutana a zav"u ho, dokud celá ta v2c nezhasne.'"
V tom okamžiku jsme na schodech zaslechli kroky.
„P"ipravte si pistole," "ekl Dupin, „ale nevytahujte je a nest"ílejte, dokud vám nedám
znamení."
Domovní dve"e nechal Dupin otev"ené, takže návšt2vník vešel do domu bez zvon2ní. Za1al
stoupat nahoru, avšak po n2kolika krocích z"ejm2 zaváhal. Vzáp2tí jsme ho slyšeli sestupovat.
Ale sotva Dupin chvatn2 zamí"il ke dve"ím, op2t jsme hosta slyšeli p"icházet. Tentokrát se už
nevrátil, nýbrž rázn2 vystoupil a zaklepal na dve"e našeho pokoje.
„Dále," "ekl Dupin p"ív2tivým, bodrým tónem.
Muž vstoupil. Byl to na první pohled námo"ník, muž vysoké, statné, svalnaté postavy, s
neohroženým a ne tak nesympatickým výrazem ve tvá"i. Byl velmi osmahlý a obli1ej m2l
zpola zarostlý licousy a knírem. V ruce držel ohromnou dubovou sukovici, jinak se ale zdál
neozbrojen. Nemotorn2 se uklonil a pop"ál nám dobrého ve1era. P"ízvuk, t"ebaže v n2m byl
neuchâtelský odstín, prozrazoval bezpe1n2 rodilého Pa"ížana.
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„PosaYte se, p"íteli," "ekl Dupin. „P"icházíte bezpochyby kv.li tomu orangutanovi.
Namouduši málem vám to zví"e závidím — je to p2kný kus a jist2 má taky ohromnou cenu.
Jak je asi starý?"
Námo"ník si zhluboka oddechl jako 1lov2k, který se zbavil n2jakého nesnesitelného
b"emena, a pak sebejistým tónem odpov2d2l:
„T2žko "íct — ale víc než 1ty"i p2t let mu neodhaduju. Máte ho tady?"
„Bohužel ne, nejsme tu na to za"ízeni. Je v nájemné stáji v ulici Dubourg, kousek odtud.
Ráno si ho m.žete vyzvednout. N2jaký d.kaz, že je to zví"e vaše, máte samoz"ejm2 u sebe."
„To víte, že mám, pane."
,,Nerad se s ním rozlou1ím," "ekl Dupin.
„M2l jste s ním jist2 hodn2 starostí, pane," "ekl muž, ,,a já od vás nechci nic zadarmo. Jak
byste taky k tomu p"išel. Milerád vám vyplatím odm2nu za jeho chycení — odm2nu
samoz"ejm2 v p"im2"ené výši."
,,No," pravil m.j p"ítel, ,,tomu "íkám poctivá hra, namouduši. Po1kejte — co bych tak mohl
chtít? Á — už to mám. Tak tohle bude má odm2na: vypovíte mi dopodrobna všecko, co víte o
té vražd2 v ulici Morgue."
Poslední slova pronesl Dupin velice tichým a klidným tónem. A práv2 tak klidn2 p"istoupil
ke dve"ím, zamkl je a klí1 str1il do kapsy. Pak vytáhl ze zá7ad"í pistoli, a aniž pohnul brvou,
položil ji na st.l.
Námo"ník zbrunátn2l, jako by se dusil. Vysko1il, popadl klobouk — vzáp2tí však znovu
klesl do k"esla, rozt"esený, k smrti vyd2šený. Slovo ze sebe nevyrazil. Z hloubi srdce jsem ho
litoval.
,,Ale p"íteli," "ekl Dupin laskav2, „zbyte1n2 se plašíte — opravdu. V.bec vám nechceme
ublížit. Zaru1uji se vám 1estným slovem Francouze, že se vám žádné p"íko"í nestane. Jsem
naprosto p"esv2d1en, že za zv2rstva v ulici Morgue nejste odpov2dný. Nemá ovšem smysl
zapírat, že jste do toho p"ípadu tak 1i onak zapleten. Z toho, co jsem "ekl, jste jist2 poznal, že
jsem se dov2d2l prost2 všechno — a to zp.sobem, o kterém nem.žete mít ani potuchy.
Situace tedy vypadá takhle: nedopustil jste se ni1eho, 1emu jste mohl n2jak zabránit —
ni1eho, co by vám mohli klást za vinu. Neprovinil jste se ani loupeží — ve chvíli, kdy jste
mohl loupit docela beztrestn2. Nemáte co zatajovat. Nemáte d#vod cokoli zatajovat. Ba
naopak, jednal byste navýsost 1estn2, kdybyste všechno, co víte, vypov2d2l. Zav"eli
nevinného 1lov2ka a obvinili ho ze zlo1inu, jehož pachatele m.žete ozna1it."
Za této Dupinovy "e1i se námo"ník jakžtakž vzpamatoval, avšak jeho d"ív2jší sm2lé
vystupování bylo totam.
,,B.h mi tedy pomáhej," pravil po krátké odmlce, ,,"eknu vám tedy všechno, co o téhle
záležitosti vím — i když ne1ekám, že mi polovinu z toho uv2"íte. Byl bych v2ru blázen,
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kdybych v to doufal. Presto tvrdím, že jsem nevinen, a chci se poctiv2 vyznat ze všeho, i
kdyby m2 to m2lo krk stát." Vypráv2l nám zhruba tento p"íb2h: P"ed nedávnem podnikl
plavbu do souostroví Velkých Sund. Výprava, jejímž byl 1lenem, p"istála na Borneu a pustila
se na menší výlet do vnitrozemí. Tam s jedním kamarádem chytil orangutana. Když pozd2ji
p"ítel um"el, stal se sám jediným vlastníkem zví"ete. Než svého zajatce dopravil dom.,
zakusil díky jeho nezkrotné, výbojné povaze mnohou svízel, ale posléze se mu p"ece jen
poda"ilo ubytovat ho bezpe1n2 ve svém pa"ížském domov2. Tam ho choval v naprostém
ústraní — necht2l totiž u soused. probouzet nevítaný zájem — aspo7 do té doby, než se
zví"eti zahojí rána na chodidle, kterou si zp.sobilo o t"ísku na palub2 lodi. M2l v úmyslu
nakonec orangutana prodat.
Když se v noci 1i spíše k ránu osudného dne vrátil z jakési námo"nické pitky, p"istihl zví"e
ve svém pokoji. Vniklo tam z vedlejší komory, kde m2lo být bezpe1n2 zav"eno. B"itvu v ruce,
s namydlenou tvá"í sed2lo p"ed zrcadlem a chystalo se holit — z"ejm2 tento úkon pozorovalo
p"edtím u svého pána klí1ovou dírkou ve dve"ích komory. Když námo"ník spat"il tu hroznou
zbra7 v ruce tak divokého zví"ete, v ruce tak schopné ji použít, nesmírn2 se vyd2sil a chvilku
nev2d2l, co po1ít. Pak ho napadlo, že zví"e dokázal i v návalech nejprudšího b2sn2ní utišit
karabá1em, a tak se k n2mu uchýlil i tentokrát. Jakmile však orangutan spat"il d.tky, skokem
vyrazil z pokoje, seb2hl ze schod. a pak oknem, které bylo nanešt2stí otev"eno, vysko1il na
ulici.
Francouz se rozb2hl za ním. Opice, stále t"ímajíc b"itvu, se ob1as zastavila, ohlédla se a
kynula svému pronásledovateli. Když ji však užuž dohán2l, op2t se dala na út2k. Tato zoufalá
honi1ka nem2la konce. V ulicích bylo pusto a ticho, vždyJ se chýlilo ke t"etí zrána. Jak
uprchlík míjel nádvorní frontu domu v ulici Morgue, upoutalo jeho pozornost sv2tlo v
otev"eném okn2 ve t"etím poschodí. Bylo to okno pokoje paní L'Espanayové. P"ihnal se k
domu, spat"il drát hromosvodu, s nep"edstavitelnou mrštností vyšplhal nahoru, chytil se
okenice, která byla p"iražena až ke zdi, a po ní se zhoupl rovnou na pelest postele. Celý ten
kousek trval jen n2kolik vte"in. Jak se orangutan spoušt2l do pokoje, odkopl za sebou okenici,
která se op2t doko"án rozlétla.
Když to námo"ník vid2l, zaradoval se — ale zárove7 se i vylekal. M2l teY v2tší nad2ji, že
zví"e polapí, protože z pasti, do které vniklo, mohlo st2ží vyváznout jinak než po drát2 — a
tak, až poleze dol., by ho mohl zadržet. Na druhé stran2 m2l oprávn2né obavy, co asi uprchlík
vyvádí v dom2. Tato druhá úvaha muže p"im2la sledovat ho dál. Po drát2 bleskosvodu se
vyšplhal bez nesnází (vždyJ byl námo"ník), když však vystoupil do výše okna, které bylo
daleko po jeho pravici, byl v koncích — mohl se nejvýš siln2 vyklonit a nahlédnout do
pokoje. Ten krati1ký pohled ho tak vyd2sil, že málem slet2l dol.. V tom okamžiku proJaly
no1ní ticho ony p"íšerné sk"eky, jež vyburcovaly ze spánku obyvatele ulice Morgue. Paní
L'Espanayová s dcerou, ob2 v no1ním prádle, srovnávaly z"ejm2 jakési písemnosti do železné
truhlice, o níž jsem se již zmínil a kterou dámy p"ivlekly doprost"ed místnosti. Byla otev"ená
a její obsah rozložený vedle ní na podlaze. Ob2ti sed2ly bezpochyby zády k oknu, a z toho, že
se výk"iky neozvaly hned, jak zví"e vtrhlo do pokoje, lze soudit, že ho chvíli nezpozorovaly.
Bouchnutí okenice p"i1etly patrn2 v2tru.
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Když námo"ník nahlédl do pokoje, držel ohromný lidoop paní L'Espanayovou za vlasy
(m2la je rozpušt2né — z"ejm2 si je p"edtím pro1esávala) a švihal jí p"ed obli1ejem b"itvou,
jako by cht2l napodobit holi1e. Dcera ležela bezvládn2 na zemi — omdlela. Výk"iky a odpor
staré paní (jak se bránila, vyrval jí chumá1 vlas.) orangutana popudily a jeho bezpochyby
neškodné úmysly se zm2nily v hn2v. Jediným rázným rozmachem své svalnaté paže uJal jí
málem hlavu. Pohled na krev rozlítil jeho vztek v záchvat zu"ivosti. Zask"ípal zuby, z o1í mu
vyšlehly blesky a vrhl se na t2lo dívky — zaryl své drtivé drápy do jejího hrdla a tiskl, dokud
ob2J neskonala. V tom okamžiku zabloudil jeho divoký rozt2kaný pohled k hlavám postele,
nad nimiž se rýsovala matná, hr.zou zkamen2lá tvá" jeho pána. Zlost zví"ete, které si patrn2
uchovalo v pam2ti obávaný karabá1, se rázem zm2nila v strach. Snad si uv2domilo, že si
zasluhuje trest, a jako by cht2lo zahladit své krvavé 1iny, za1alo v panickém roz1ilení
poskakovat po pokoji, kácet a lámat nábytek, zp"ehazovat v2ci, vytahovat z postele matraci.
Posléze popadlo t2lo mrtvé dívky a vrazilo je do komína, a nakonec se zmocnilo mrtvoly staré
paní a vrhlo ji st"emhlav z okna.
Když se se svým zohaveným b"emenem p"iblížilo k oknu, námo"ník zd2šen2 usko1il k
drátu, po n2mž spíš sjel, než slezl dol., a rychle se rozb2hl dom.. V hr.ze p"ed následky toho
b2sn2ní ho nadobro p"ešla starost o další osudy orangutana. To, co slyšeli lidé na schodišti,
byly Francouzovy výk"iky úd2sné hr.zy smíšené s posupným brebent2ním obludy.
Zbývá jen málo, co bych ješt2 dodal. Orangutan unikl z pokoje bezpochyby t2sn2 p"edtím,
než byly vypá1eny dve"e. Okno za sebou z"ejm2 p"ibouchl. Majitel zví"e pozd2ji sám chytil a
dostal za n2 zna1ný obnos od "editelství botanické zahrady. Le Bon byl propušt2n, jakmile
jsme s okolnostmi p"ípadu — dopln2nými Dupinovými poznámkami — seznámili policejního
prefekta. Tento hodnostá", jakkoli mému p"íteli naklon2ný, nedovedl zcela zakrýt nelibost nad
novým zvratem události a neodpustil si n2kolik kousavých poznámek asi v tom smyslu, že je
radno, aby si každý hled2l svého.
„AJ si mluví," "ekl Dupin, kterému prefekt nestál ani za odpov2Y. ,,AJ jen káže a uleh1í
svému sv2domí! Mne jenom t2ší, že jsem ho porazil na jeho vlastním kolbišti. Nijak m2
ovšem neudivuje — jako udivuje jeho —, že v "ešení téhle záhady na celé 1á"e selhal. Náš
p"ítel prefekt je totiž, po pravd2 "e1eno, p"íliš mazaný na to, aby dokázal jít v2cem na kloub.
Jeho chytrost nemá ducha. Je to samá hlava a žádné t2lo — jako obraz bohyn2 zlod2j. a
podvodník. Laverny7, nebo v nejlepším p"ípad2 samá hlava a ramena, jako treska. Ale stejn2
je to chlapík k pohledání. Mám ho zvlášJ rád pro jeden jeho oblíbený bravurní kraso"e1nický
kousek, který mu získal pov2st duchaplného muže. Myslím jeho zp.sob, jak umí — de nier
ce quí est, et ;expliquer ce qui n'est pas.8"

7

Laverna – "ímská bohyn2 zlod2j. a podvodník.

8

(fr) — „Popírat to, co je, a vysv2tlovat to, co není“ (citát z Rousseauova románu Nová Heloisa).
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