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O hrůzách a rozkoších opia toho již bylo napsáno mnoho. Nekonečná potěšení  a šílené vize De  
Quinceyho1 a Baudelairových Paradis artificiels2 jsou zachyceny a dány do souvislostí stylem,  
jež  činí tato díla nesmrtelnými a celý svět tak velmi dobře zná ony krásy, úskalí, obludnosti a 
záhady těch temných říší, do kterých je přenesen drogou naladěný snivec. Přestože tolik bylo již 
řečeno, přece se nikdo zatím neodvážil odhalit samou podstatu běsů, které se mysli postupně 
zjevují či poukázat na směr neslýchaných cest po jejichž zdobných a exotických zákrutách je 
uživatel drogy tak neodolatelně veden. De Quincey byl díky tomu opakovaně přitahován Asií, 
tou lidnatou zemí mlžných stínů, jejichž nepředstavitelné stáří je tak udivující , že „ nezměrná 
starobylost té rasy a jmen jako takových přebíjí pocit mládí  jednotlivce"3, avšak ani on si 
netroufal  jít ještě dále. Ti kdo však našli odvahu jít hlouběji se jen zřídka kdy vrátili, a pokud 
snad náhodou ano, tak buďto pohrouženi v nekonečné mlčení, a nebo zcela šílení. Já sám jsem 
opium jednou vyzkoušel na vlastní kůži - v roce kdy vypukl mor, a lékaři hledali způsob jak 
alespoň zmírnit agonie mnohých lidí, které nemohou vyléčit. U mne však došlo k předávkování, 
protože můj lékař byl otupený hrůzou a úpornou snahou alespoň nějak mi pomoci. Já jsem se 
tak vydal velmi velmi hluboko. Nakonec jsem se vrátil živý, avšak mé noci jsou plné 
nejpodivnějších vzpomínek. Nikdy více už jsem lékaři nedovolil, aby mi podal opium znovu. 
 
 
Když mi byla aplikována droga cítil jsem ve své hlavě rytmické bušení, které bylo tak 
nesnesitelné, že mi bylo úplně jedno, co se mnou nakonec bude. Zbavit se toho hrozného pocitu  
a to ať vyléčením, bezvědomím nebo i smrtí, to bylo to jediné co mě zajímalo. Jelikož jsem byl 
částečně v deliriu, je těžké zpětně přesně určit, jaký byl přesný moment přechodu do jiného 
stavu vědomí, ale myslím si, že účinek musel nastat krátce předtím než dunění v hlavě přestalo 
být tak bolestivé. Jak jsem již řekl - došlo k předávkování, takže moje reakce asi byly daleko za 
mezí normálu. To hlavní co jsem cítil byl pád, ale groteskně prostý jakéhokoliv pocitu gravitace 
nebo směru, přesto že tu byly slabší, druhotné dojmy neviditelně působícího tlaku v 
nespočetných kvantech, tlaku nekonečně rozmanitých podob, které měly  více či méně vztah 
k mé osobě. Někdy, spíše něž jako pád, to vypadalo jako když se vesmír a celé nekonečné věky 
řítí kolem mne. Náhle bolest přestala a začalo se zdát,  že ono dunění jde zvenčí než zevnitř mé 
hlavy. Pocit pádu taktéž ustal vystřídán pocitem náhlého, ale nervózního klidu a když jsem se 
zaposlouchal, nabyl jsem dojmu že dunění znělo, jako když  nějaké tajemné široké  moře zatíná 
své zlověstné vlny do pustého pobřeží po titánské bouři. Pak jsem otevřel své oči. 
 
Na chvilku vypadalo moje okolí velmi zmateně, jako zoufale rozostřený promítaný obraz, ale 
postupně jsem poznal, že se nacházím zcela sám ve zvláštním, ale krásném pokoji prosvětleném 
mnohými okny. O tom, kde se nacházím, jsem neměl ani tušení, protože moje myšlení mělo 
ještě daleko ke stavu klidu a rozvahy, ale na první pohled mne zaujaly vybledlé barevné přehozy 
a látky, zručně vyzdobené stoly, židle, otomany a divany, vybrané vázy a ornamenty, které 
                                                 
1 Thomas De Quincey  (1785 – 1859), anglický spisovatel,překladatel a esejista známý hlavně svým dílem 
Confessions of an English Opium-Eater, ve kterém popisuje své zážitky při užívání opia; česky vyšlo naposledy 
jako: Zpověď poživače opia, Odeon, Praha 2000  
2 Jedná se o Baudelairův esej Umělé ráje – o účincích hašiše a opia. Vydávaná také jako Báseň o hašiši. Česky – 
Báseň o Hašiši, Volvox Globator, Praha 1999 
3 Citace z díla Thomase De Quinceyho - Confessions of an English Opium-Eater 



navozovaly dojem exotiky aniž by však působily cizokrajně. Toto všechno mne velmi zaujalo, ale 
má pozornost u vybavení místnosti dlouho nezůstala. Pomalu ale neúprosně se do mého vědomí 
plazil mrazivý strach z čehosi neznámého, který mne nakonec přepadl, jako náhlý poryv závrati. 
Strach to byl o to větší, protože jsem nemohl přijít na jeho podstatu; takový co  navozoval dojem 
plíživé maskované hrozby - nikoliv smrt, ale jakési bezejmenné, neznámé cosi, nepopsatelně 
hrůzné a odporné. 
 
Současně mi došlo, že tím co představovalo a dráždilo můj strach, bylo ono ohavné dunění 
jehož neustálá ozvěna rytmicky tloukla v šílené kadenci proti mému zmoženému mozku.  Zdálo 
se, že ten odporný zvuk vychází odněkud zvenčí, a možná i z pod samotné budovy, kde jsem 
stál vyvolávajíc naprosto odpudivé obrazy v mé mysli. Cítil jsem jak se buď nějaký obludný jev 
nebo jakási věc plíží za těmi hedvábím ověšenými zdmi a snad se na okamžik mihla za 
zamřížovanými obloukovými okny, která byla tak zarážecím způsobem otevřená do všech stran. 
Zpozorujíc okenice, které byly k oknům přidělány, jsem je všechny zavřel odvraceje oči od 
venkovního světa. Následně jsem, za použití křesadla a kousku oceli, které jsem našel v jednom 
z těch malých stolků, rozsvítil množství svíček, které byly instalovány po zdech v arabeskami 
vyzdobených svícnech. V tu chvíli se dostavil díky uzavřeným okenicím a umělému, teplému 
světlu svíček pocit bezpečí, který uklidnil do jisté míry mé nervy, avšak stále jsem nijak nemohl 
umlčet do odpudivé dunění. Teď, když už jsem byl jakž takž v klidu se zvuk začínal stávat 
zároveň strašným i fascinujícím, a já pocítil potřebu vyhledat jeho zdroj navzdory stále silnému 
pocitu úzkosti. Otevřel jsem proto nazdobené dveře, nejblíže pravděpodobnému místu zdroje 
dunivého zvuku a uviděl malou, ale krásně dekorovanou chodbu na jejímž konci byly padací 
dveře a veliké arkýřové okno. K tomuto oknu jsem cítil neodolatelné puzení ačkoliv mě téměř 
stejně silně od něj odvracela neurčitá předtucha. Když jsem však k oknu přišel spatřil jsem v 
dálce chaotické víření vod. Po té, když jsem naplno prohlédl skrz okno, mě s devastující 
hrůznou zasáhl skutečný obraz okolí tohoto domu. 
 
Naskytl se mi takový pohled, jaký jsem nikdy předtím neviděl a jaký snad neviděl nikdo ani v 
nejhorším deliriu horečky či blouznivých záchvatech opiového pekla. Budova stála na úzkém 
pruhu země nebo spíše na tom, co teď bylo úzkým pruhem země a více jak tři sta stop nad 
čímsi co snad musel nedávno být běsnící vír strašlivých vod. Na jedné straně domu se svažoval 
čerstvě vymletý sráz z červené horniny, kdežto přede mnou se stále hnaly obrovské vlny a se 
strašlivou monotónností a odhodláním odplavovaly další a další kusy pobřeží. Asi tak míli,  
možná dále se zvedaly a klesaly další příbojové vlny snad padesát stop vysoké, a na vzdáleném 
horizontu se jako odpudiví dravci kupily nechutné, černavé mraky groteskních tvarů. Vlny měly 
temně nachovou, téměř černou barvu a zatínaly se do poddajného červeného pobřeží, jako by to 
snad byly nějaké barbarské chamtivé pařáty. Nemohl jsem se zbavil dojmu, že snad jakási 
mořská inteligence vyhlásila totální válku veškeré pevné zemi podporována běsnící oblohou. 
 
Když jsem se konečně vzpamatoval z omráčení, do kterého mě tahle nezemská podívaná 
přivedla, zjistil jsem že jsem velmi ohrožen i po fyzické stránce. Totiž dokonce i během toho, jak 
jsem se díval se pobřeží zmenšilo o mnoho stop a jistě to nebude trvat dlouho a dům bude 
podemlet a zřítí se do té rouhavé propasti kypících vod. Současně jsem proto vyběhl na druhou 
stranu budovy a našel tam náhle dveře, které jsem za sebou zamkl podivným klíčem, který visel 
uvnitř. Nyní jsem viděl více z té zvláštní krajiny kolem mě, a všiml jsi jednolitého útesu, který se 
zdál být jako hradba  v tom nepřátelském oceánu pod zlověstnou nebeskou klenbou. Na každé 
straně útesu totiž byly jiné přírodní podmínky. Po levé straně ,směrem do vnitrozemí, bylo 
jemně se vzdouvající moře jehož mohutné zelené vlny se mírně přelévaly pod jasně zářícím 
sluncem. Cosi na onom způsobu, jak slunce svítilo a v jaké bylo poloze, ve mě vzbuzovalo 
temné mrazení, avšak nemohl jsem ani tenkrát a nemohu ani teď říci proč. Po mé pravici bylo 
také moře, ale bylo modré, klidné a pouze jemně se vlnící, zatímco obloha nad ním byla tmavá a 
omytý břeh spíše světlý než červený. 
 
Soustředil jsem se nyní na krajinu, a náhle se mi naskytla příležitost pro další překvapení, 
neboť vegetace nepřipomínala nic, co bych kdy viděl nebo o čem bych kdy četl. Zjevně se 



jednalo o tropické - maximálně subtropické rostliny - závěr, který jsem učinil z teploty okolního 
vzduchu. Někdy mi přišlo, že můžu určit vzdálené podobnosti s flórou mé vlasti, představujíc si, 
že některé mě dobře známé rostliny a keře by asi mohly narůst do takovýchto forem, pokud by 
došlo k radikální změně klimatu. Ale ty obrovské a všudypřítomné palmy byly prostě absolutně 
cizí. Dům, který jsem právě opustil byl velice malý - sotva větší chata - ale byl postaven zjevně z 
mramoru a jeho architektura byla podivná, kombinujíce množství stylů východních i 
západních. V rozích budovy stály korintské sloupy, ale střecha z tašek byla podobná jako je na 
čínských pagodách. Ze dveří směrem k vnitrozemí se táhla cestička z vysypaná čistým bílým 
pískem, asi tak stopu široká, vysázená po obou stranách okázalými palmami, neznámými keři a 
dalšími rostlinami. Stezka vedla směrem k té části pobřeží, kde moře bylo modré a písek spíše 
světlý. Měl jsem obrovské nutkání se po této cestičce rozeběhnout jak kdyby mě nějaký 
zlomyslný démon odháněl od onoho vířícího oceánu. Zpočátku se cesta táhla do kopce, po té 
jsem stanul na malém hřebeni. Za sebou jsem viděl scénu, kterou jsem opustil; celkový pohled 
na domek a černavé vody se zeleným mořem na jedné, modrým na druhé straně a samozřejmě s 
oním temným, nepojmenovaným a nepojmenovatelným podmračením, které se jak rouhavá 
klenba vypínalo nade vším. Nikdy jsem takovou scénu po tom neviděl a často se hloubám....Po 
tomto posledním pohledu jsem dlouhými kroky kráčel vpřed až jsem uzřel panorama 
vnitrozemí. 
 
Stezka, jak už jsem řekl, se táhla podél břehu po mé pravici až se stočila směrem do vnitrozemí. 
Přede mnou se táhlo směrem doleva překrásné údolí, které mělo tisíce akrů rozlohy, pokryté 
porostem tropické trávy vyšší než já, které se kolébala ve větru. Téměř až na horizontu stála 
obrovská palma, která mě neuvěřitelně fascinovala a vábila. Tehdy dokázaly tyto divy a fakt, že 
jsem uprchl z toho ohroženého poloostrova, rozptýlit můj strach, avšak jakmile jsem klesl na 
cestu a ponořil své ruce do teplého, bělavě zlatavého písku se mne zmocnil nový a neodbytný 
pocit strachu. Zdálo se,že se jakýsi děs v té ševelící vysoké trávě přidal k hrůzám rytmicky 
dunícího moře a já začal nesouvisle vykřikovat: Tygr? Tygr? Je to tygr? Zvíře? Zvíře? Je to zvíře? 
Je to zvíře čeho se bojím? Moje mysl se jala putoval ke klasickým a prastarým příběhům o 
tygrech, které jsem kdysi četl. Snažil jsem se vybavit si jistého autora, ale nešlo to. Pak jsem si 
uprostřed náporu strachu vzpomněl, že příběh, který jsem měl na mysli, byl od Rudyarda 
Kiplinga, aniž bych si uvědomil grotesknost skutečnosti, že jej pokládám za prastarého autora4. 
Náhle se mi zachtělo mít svazek s tímto příběhem u sebe a málem jsem se znovu vydal směrem 
k zatracenému domku, abych jej tam třeba získal, když mě můj úsudek a přitažlivost oné 
gigantické palmy od toho úmyslu zradily. 
 
  
Nevím, jestli bych byl tehdy schopen odolat pocitu vrátit se, bez skutečné fascinace tou 
neuvěřitelně velikou palmou. Tato přitažlivost byla nyní dominantní v celé mé mysli a já sešel ze 
stezky a plazil se po nohách a kolenou  úbočím dolů do údolí navzdory strachu z hadů, které 
mohla ukrývat vysoká tráva. Pevně jsem se rozhodl bojovat proti všem možným hrozbám jak 
souše tak i moře, navzdory nervy drásajícímu svistu z té děsivé trávy spojeným se stále ještě 
slyšitelným rytmickým duněním vzdálených vln. Občas jsem si sice zacpal uši, abych trochu 
ulevil mým nervům, ale nikdy se mi nepovedlo ten nenáviděný zvuk úplně neslyšet. Zdálo se mi, 
že to trvalo snad celé věky, než jsem došel k té výrazné palmě a v klidu si lehl do jejího 
ochranitelského stínu. 
 
Zde se pak měly odehrát události, které mě přenesly na oba extrémy extáze a čiré hrůzy; 
události při kterých se chvěji děsem a které si netroufám zařadit do širších souvislostí. Chvilku 
potom co jsem se doplazil pod přečnívající listoví palmy slezlo z jejich větví dítě takové krásy, 
jakou jsem nikdy předtím nespatřil. Přestože mělo potrhaný a zaprášený oděv, mělo v sobě toto 
stvoření něco z antických faunů a polobohů, a téměř se zdálo, že kolem sebe šíří záři, která 
proniká do tmavého stínu stromu. Tvor se usmál a rozpřáhl ruce, ale dříve než jsem si stihl 

                                                 
4 Rudyard Kipling (1835-1936), anglický spisovatel, autor proslulé Knihy Džunglí, byl totiž Lovecraftův o něco 
starší současník – Lovecraft zemřel roku 1937 



stoupnout a promluvit, zaslechl jsem vysoko nade mnou lahodnou melodii zpěvu; vysoké a 
hluboké noty smíchané v neuvěřitelně krásné a nadpozemské libozvučnosti. Slunce se již tou 
dobou dostalo pod obzor a v soumračném světle odcházejícího dne jsem tak mohl spatřit jemně 
zářící aureolu kolem hlavy dítěte. Pak mi dítě nádherně stříbřitým hlasem řeklo: 
 “ To je konec. Oni přišli skrze soumrak z hvězd. Nyní je všemu konec a my budeme blaženě 
přebývat v Teloe za Arinurianskými proudy“.  
Zatímco dítě mluvilo, všiml jsem si jemné záře mezi listy palmového stromu a páru bytostí, 
který se objevil z větvoví stromu a pokynul mi na pozdrav. V tu chvíli jsem věděl, že to jsou 
hlavní hlasy onoho překrásného sboru, který jsem předtím slyšel. Museli to být snad bůh a 
bohyně, neboť takovou krásou nemůže oplývat žádný smrtelník. Vzali moje ruce do svých a 
pravili:  
„Pojď dítě, slyšel jsi hlasy, a vše je v pořádku. V Teloe, která leží za Mléčnou dráhou a 
Arinurianskými proudy jsou města z čistého jantaru a chalcedonu. A nad příbytky 
ozdobených mnohými fasetami září podivuhodné a nádherné hvězdy. Pod jantarovými mosty 
plynou řeky z čistého zlata, po kterých se plaví čluny rozkoší do rozkvetlého Kyharionu Sedmi 
Sluncí. V Teloe a Kytharionu existuje pouze mládí, krása a potěšení; jiných zvuků tam není slyšet 
nežli zpěvu, smíchu a melodií loutny. Pouze bohové přebývají v Teloe a u jejích zlatých řek a právě 
mezi nimi budeš přebývat i ty“. 
 
Když jsem jak v očarování poslouchal co mi říkají, začal jsem se bát změny, které se odehrála 
nepozorovaně okolo mě. Palmový strom, který tak dlouho poskytoval uklidňující stín mé 
vyčerpané tělesné schránce, byl nyní daleko po mé levici a zřetelně pode mnou. Zjevně jsem se 
vznášel ve vzduchu, doprovázen nejenom tím krásným dítětem a zářícím párem, ale také 
konstantně se zvětšujícím zástupem matně zářících  jinochů a dívek ověnčených ratolestmi vína 
s vlajícími vlasy a radostným výrazem tváře. Pomalu jsme všichni společně stoupali výše 
unášeni jemným vánkem, který nevál ze země, ale snad ze zlatavých mlhovin nad námi. Dítě mi 
pošeptalo do ucha, že se vždy musím dívat vzhůru na cesty světla a nikdy už nepohlédnout 
dolů, do sféry, kterou jsem právě opouštěl. Mladíci a dívky nyní zpívali medovými hlasy své 
choliambické5 rytmy za doprovodu louten a já se cítil obklopen mírem a štěstím hlubším, než 
jsem si kdy v životě mohl představit, když tu náhle vpád jediného zvuku změnil celý můj osud a 
otřásl samými základy mé duše. Přes neodolatelný sbor zpěváků a loutnistů, jako kdyby 
výsměšně, zazněla démonická harmonie, rytmicky vyrážející ze zálivů pode mnou; ono 
zatracené a neodbytné rytmické pulzování onoho strašlivého oceánu. Jak ty černé vlny rvaly své 
rouhání do mých uší, zapomněl jsem na chlapcova slova a podíval se zpátky, dolů na ten 
bohem odsouzený výjev ze kterého, jak jsem si myslel, se mi povedlo uprchnout. 
 
Dolů skrze vesmírnou prázdnotu jsem spatřil tu prokletou zemi, jak se pomalu a téměř 
neznatelně otáčí a její běsnící moře jak se zakusují do divokých a opuštěných pobřeží a vrhají 
pěnu jako beranidlo proti rozpadajícím se věžím opuštěných měst. A pod strašlivým světlem 
Měsíce jsem spatřil věci, které nemohu popsat a které nemohu nikdy zapomenout.  
Pouště plné mrtvolné hnilobné hmoty a celé džungle ruin a úpadku tam, kde se kdysi 
rozkládaly zalidněné pláně a vesnice mé domoviny a ohromné maeströmy vířících, kypících 
oceánů tam, kde onehdy stály chrámy mých předků. Čepice severního pólu se vařila a 
odpařovala do vzduchu bažiny plné smrdutých rostlin a jedovatých výparů než přišel masivní 
nápor těch stále se zvětšujících vln, které se kroutily a zuřily, vycházejíce z těch otřásajících se 
bezedných hlubin. Pak nervy drásající jev přeťal noc, když se napříč té pouště pouští objevila 
rozsáhlá doutnající prasklina. Černý oceán se stále dmul a pěnil a pokračoval ve své zběsilé 
hostině, ukrajujíc kusy pouště na obou stranách zatímco puklina uprostřed se stále více 
otevírala. 
 
                                                 
5 Choliamb, řecky χωλίαμβος , jedná se o antický metrický verš při kterém je navozen dojem, že délka jde na 
špatnou stoupu z důvodu přehození krátkých a dlouhých slabik na konci verše; schéma je následující: 
 x - u - | x - u - | u - - - , kde u znamená krátkou slabiku – značí dlouhou a x tzv.volnou, která může být dlouhá nebo 
krátká. 



Teď už nezbyl jediný kousek země, vyjma pouště, a pěnivý oceán stále pohlcoval a pohlcoval. 
Náhle se mi zdálo, že se vše, včetně dunícího moře jakoby něčeho bojí. Bojí se temných bohů 
přebývajících uvnitř země a kteří jsou mocnější než temní bohové vod. Avšak i kdyby tomu tak 
bylo, nebylo možné s tím už nic udělat. I ta poušť utrpěla těmito nestvůrnými vlnami tolik, že 
nemohla před bohy podsvětí nijak pomoci. A tak oceán pozřel poslední kousky pevniny a začal 
téci do kouřícího zálivu té praskliny, vzdávaje se všeho co kdy uchvátil.  Z oněch zemí, které 
předtím zalil, začal opět ustupovat a odkrýval tak nezměrnou zkázu a smrt. Pomalu a plazivě 
opouštěl své odvěké a prastaré lože a odkrýval mnohá tajemství z dob, kdy čas byl ještě mladý a 
bohové ještě nezrození. Nad vlnami se začaly tyčit zapomenuté a vegetací obrostlé věže. Bledý 
Měsíc vrhal bělostné světlo na mrtvý Londýn a ze svého vlhkého hrobu počala se zvedat Paříž, 
aby byla očištěna prachem kosmu. Následně se objevovaly věže a monolity, které byly taktéž 
porostlé vegetací, ale nikdo si na ně už nepamatoval. Hrozivé stavby a monolity z dob, o kterých 
člověk nikdy netušil, že by kdy byly na Zemi. 
 
Tehdy ustalo veškeré dunění; bylo slyšet už jenom nepozemský řev a syčení vod, které padaly 
do pukliny. Dým z té praskliny se změnil na páru a téměř zakryl planetu tím jak se stával 
hustším a hustším. Horké výpary popálily mou tvář a ruce, a když jsem se chtěl podívat jak 
zasáhly mé společníky, zjistil jsem, že všichni zmizeli. Pak to všechno náhle skončilo a já už si 
nic nepamatuji až do doby, kdy jsem se probudil na zotavovacím lůžku. A jen co mračno z par 
plutonovského zálivu nakonec zakrylo celý povrch Země, celá nebesa vykřikla v náhlé agónii a 
šílených ozvěnách, které otřásly neklidným mezihvězdným éterem. Vše se stalo v jedné 
chaotické změti výbuchů a rachotu ; oslepující, ohlušující kataklysma ohně, dýmu, a hromu 
rozdrtilo bledý Měsíc ve svém nezadržitelném postupu napříč prázdnotou kosmu.  
 
A když se konečně kouř rozptýlil a já se snažil pohlédnout na Zemi, uzřel jsem na pozadí 
chladných a groteskních hvězd pouze umírající Slunce a sinalé truchlící planety jak hledají 
svou sestru. 
 

Přeložil a poznámkami Přemysl Ondra © 2009  


