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Jaroslav Vrchlický:

Aristaeos.

O poledni bylo, v slunci spaly lesy,

v zlaté spaly páe dál až po obzor,

jak zrcadla boh granitové tesy

trely z nich, štíty blesky zdraných hor.

Na úpatí skály, u vchodu své sluje

Aristaeos sedl, zdravý mladý hoch,

k Héliu se díval, kterak nebem pluje,

k zemi, do ržová kde se barvil hloh.

Zamyšlen se díval, oblaky jak táhly

nekoneným nebem, bílé labut,

na bodlák, jejž s tží skal tes živil zpráhlý

a jenž do nachová hoel nehnut.

A co tak se díval, šustlo cosi v kei,

hoch se ohled, vidl dvojích oí plam

zpod kosmaté brvy, jež se mran šeí,

myslil zprvu, hra to smysl, pelud, klam.

Vidl však dva rohy, kivé, zakroucené,

vidl silné páže i huatý prs,

kozí nohy kížem rosou operlené,

již stás na n zlatý ilimníku trs.

Uprchnout chtl v sluji, ale marná snaha

!

Noha vbita v pdu, zrak upjatý v ke,
cos jej k zjevu vábí a on pece váhá;

neví, zda to lovk, neví, zda to zv.

Posavad byl zvyklý luzné zjevy vídat

vzdušných hamadryad, nymf a oread,

které mly rozkaz, jeho lože hlídat,

lesní med mu nosit, kdykoliv ml hlad.

Kolébat jej písní v sny a pohádkami,

zjevit se a zmizet prhledný jak stín,

ty a sluj a lesy — celý svt mu známý

;

více neznal Gaie a Uranv syn.

Zas to v kei znlo, haluz zaprasknula,

k nmu sklonila se hlava kosmatá,

jako v taktu hudby v posuku se snula

divn usmívavá, divn dojatá.



Aristaeos.

A z úst plných škleb podivn to znlo

jako proudí voda, jako šumí hvozd,

jak lká v podjeseni útlé bízy tlo,

když odletí s vtví poslední jí drozd.

„Nelekej se, neboj, velké Gaie synu.

Nesmrtelných vlí já jsem k tob slán,

kosmická sms divná, soujem záe, stínu,

pírody hlas živý, já jsem velký Pan!

Já jsem velká duše pírody a svta,

hmota s hvzdnou záí, cit a vášn chtí,

mnou vše trvá, žije, plamená a zkvétá,

taj bytí, mení v ruce drž-ím klí.

Já jsem poslán k tob, úloha tvá velká,

prvním uitelem tob já mám být,

ím stká cedr v boui a ím bzuí velka,

že jest zákon jeden, blesky v skalách vryt.

Ze života radost hlásati mám tob,
abys ocenit moh rzný zjev tvar,

kolobh ten vný v roku každé dob,
v žilách zem spící odvkých sil var;

Aby jako svorné, luzné tanenice

táhly ped tebou vždy roku poasy,
vesna pletouc thyrsy kvt ve své kštice,

léto kladouc ruku plné na klasy

;

S koistí svých plod jese plnoádrá
s hvozdem jak pantheí kže strakatým,

pod kožichem snhu tajíc zrní, jádra,

zima 8 vlasem vlavým, jíním bohatým.

Neb tvé doby lovk to je pouhé dít,

pírod jenž na klín slepý postaven

zjevy žití stíhá plaše, roztržit,

neví co je zdání, neví co je sen.

Slyší vichr v hvozdech, v skalách bromu echa,

vidí hoet západ, kvésti thymiau,

jak by oí neml, div rájem spchá,
hmotou svého tla k hmot upoután.

Poteby jen svoje laným okem mí,
zisk svj vyhledává kamkoli jen šláp,

vidí ryby v ece, maliny jen v kei,

nezí perly na dn, kvt nezí slap.



Jaroslav Vrchlický:

Zí svých ovcí vlnu, mláata svých brav,

vely svojich kmen hltn poítá;

nechápe však duše všeho taj a slávu,

která z kvt stejn jak z hvzd prokmitá.

Jde jak zamyšlený o svj život v péi

nádherným tím kosmu záným divadlem,

neví, život jiný, velebnjší, vtší

že tu plá a svítí vným zrcadlem.

Onen život hmoty, jehož já jsem duší,

onen život krásy, myšlenek a sn,

jímž i v staré skále srdce jakés buší

když ji západ halí do svých plamen!

Onen život, z jehož výhn sálající

on jest malou jiskrou, vjtrysknutou v svt

se svou duší malou, bednou, zoufající,

jež v ten velký plápol asem vletí zpt.

A tu pravím tob, jaký úkol bozi

svili tvé dlani: Vésti lovka,
ukázat mu všecko, co mu vnadí, hrozí,

co jej v boji divých živl poleká.

Že se pro nj dje, aby povznes výše

elo z bláta svého k diademu hvzd,

pírody že všady plný stl i íše

jemu vrchovatá podávána jest.

Od požitku hmoty ku požitku ducha

myslící že duši krok jest jediný,

že jsou kvasem oka, že jsou kvasem ucha

lesy, hory, pláne, moí hlubiny

!

Že jest blud, v ty divy jen se tup hroužit,

že máš duši svta vycítiti z všech,

8 ní máš svoji snoubit, s ní se pojit, toužit,

obrodit se v rose, v kvtech, v plamenech

!

Že když v jedné dlani podáš hladovému

kypící a plné klasy Cerery,

vedle sladké krm ukázat máš jemu

podzemních všech hlubin dílny veškery.

Že když vezmeš plné, vonné plástvy medu,

záící a sladké jako ženy vlas,

za velou máš spti v jetelišt stedu,

v cytisus kde sedá, v jitrocel klas.



Aristaeos.

Že má k tob mluvit všecko, co tu letí,

co 86 míhá, plazí, víí ve vzduchu,

po vod co pluje, co spí v šeru sntí,

co se spíjí v léta žárném výbuchu.

Že má jitro bledé, v kšticích zorj- vínek,

že má rudý západ s vlekou stín svých

být ti celým morem svatých upomínek,

že máš erpat svžest, sílu, radost z nich.

A to všecko, hochu, na srdce ti kladu;

as je, povsta z dumy, synu Uranv!
Od kolébky prahu až ke stínm Hadu
lovka ve žitím peludv a snnv

!

Vzchop se rychle k práci ! Opásej svá bedra

!

Nemáš ani zdání, jak je velká zem,

píroda jak všady nádherná a štdrá
a jak lovk malý, bídný v zisku všem.

Konec tvému dtství! Nebudeš víc živen

mlékem niv a les, medem Oread!

K práci! Z duše vlastní tžiti hle hiven,

vždy jsi nesmrtelný, vždy jsi vn mládl

K pouti! Všady lovk na tebe juž eká,
nauky své sím ty mu v adra ho,
a se tese zem, živl zm se vzteká,

vystav první msto, zbuduj první lo!

Proklest hvozdy dráhu, táhni brázdy polem,

s pastýi a lovci v pustinách se sdruž,

u je soucit míti s jelenem i volem,

pouze k dobru oštp tasiti i nž.

Zablu v hluná msta, vav jich a ruchu

pravý cíl a cesty, pravé smry dej,

básníku mluv k srdci, tyranu mluv k uchu,

pozvedni všech k slunci z prachu obliej

!

A všem v jejich práci, nesnázi a potu

do srdce vlij lásku k velké pírod,
lásku ku lovku, lásku ku životu,

kterou celý vesmír trvá ve shod;

Kterou všecko svží, co tu hmí i leží,

kterou lidský život není sen a dým,

vsta, svt eká, vraz tam, komo bez otží,

lovkem bu celým, ze všech nejlepším!"
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Chtl hoch odpovídat, v bázni pozved zraky,

ped ním skála pouze, zlatý ilimník,

ale nad ním v stromech táhly erné mraky,

vichr divý náraz, kraj se zatml v mžik.

Ve skalách to znlo, hmlo ve hlubinách,

ve stromech byl praskot, sykot, ševel, hvizd,

nekonený povzdech jen se vlnil v ttinách

smíšen s hlasy vln a brázd a k a hnizd.

Veliký hvozd jako jedna stna celý,

po níž mraen píval jako stíny táh,

a v tch stín zmti jeden vetší, ztmlý
nohou deptal zemi, hlavou k nebi sáh.

V huku starých les, v šumu vodopád
a s hrdliek smíchem, s evem lv a lvic

hoch zel ve vrcholu strom Pana bradu

tásti se a chvti, mizet víc a víc.

Vidl jiným okem, jinou duší chápal,

kamenu zel v jádro, patil v srdce skal,

cítil, nesmrtelný že jest jeho zápal,

silný k velikému svému dílu vstal!

Jar. Vrchlický.



Adolf erný: Lužictí pvci z lidu.

Lužití pvci z lidu.

Napsal Adolf erný,

do se probírá listy budyšíaských „Srbských Novin",

podiví se množství verš, jejichž pouhá zevní forma,

tak rozmanitá u pirovnání ke stízliv stejným ádkm
ostatního textu, divné se vyjímá uprosted týdenních

zpráv politických, dopis z rzných konin lužické

vlasti a jiného obsahu týdenních novin. Ba i do sloupc

zcela všedních a prosaických insert skoro v každém
ísle zabloudí njaké takové skromné dítko Musy. Zajímavý to zjev, tím

zajímavjší, že básníci skoro všech tchto „novináských" zpv bu
chodí za pluhem, bu pracují jehlou, široinou i kladivem — a jen

ve chvílích posvcení vymují otku, jehlu, široinu, kladivo za skípavé

péro, namáejí je do rezavého, vodnatelností trpícího inkoustu a píší

„krluš" pro týdenní noviny pana Marka Smolee.
Lužický lid velice miluje písn. Básník Zejle dobyl si popularity

práv svými písnmi, proniknutými duchem národním a hovícími lido-

vému vkusu asto na úkor vnitní jich ceny. Mnohé písn jeho, psané

na známé nápvy, pisvojil si lid a zpívá je jako svoje písn, po otcích

a mateích zddné. Sbratel uslyší je v perzných variantech v krajinách

nejrozlinjších, zbarvené dialekticky, ano i na jazyk dolnolužický pe-
básnné.

Lužický tená z lidu chce míti ve svých novinách krom poli-

tických, denních (vlastn týdenních), tržních a jiných zpráv také svj
„krluš",*) jenž se zpívá njakou „známou notou" — a tuto oblíbenou

duševní stravu opatují mu hlavn lidoví básníci samoukové. Lužický

sedlák, zvlášt platí-li nco v obci, rád oznauje významné nebo vbec
njak památné dny svého života pamtním „krlušem", jejž mu za

dobré slovo složí — soused veršovec.

Tak podávají „Serbske Nowiny" svým tenám „hodowne" (vánoní),

„nowoltne" (novoroní), „jutrowne" (velikononí), „nalétne" (jarní),

„žnjowe" a jiné krluše výroní. Pi podzimních volbách do saského

snmu zvítzil srbský poslanec Kokla 2138 hlasy proti nmeckým
kandidátm Hustigovi i Langovi — a „Serbske Nowiny" pinášejí „Wolbny
kwas" (volební svatbu), napodobení oblíbené písn „Ptai kwas", o níž

bude hnedle e. V Budestecích obnovili kostel — a v záptí objevuje

se v novinách krluš „k poswjeenju Budesanskeje cyrkwje". A tak by

se dala z každého roníku „Srbských Novin" vybrati sbíreka všelikých

píležitostných písní, pocházejících vtšinou od básník z lidu.

V insertech pak setkáváš se tém v každém ísle s njakým,
aspo kopu verš ítajícím „Vncem lásky na rov nebožky Marie, jediné

*) Pvodn píse nábožná.
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dcery Arnošta Hejdušky, živnostníka tam a tam, a jeho manželky Leny,"

nebo „Palmou dík na hrob Petra Khžnika, obecního pedstaveného

v Hlinje," i njakým „Blahopáním k satku poestných snoubenc

Handrije esly z Kelna a Haže Wjeiikec z Boranec," kteréž na požá-

dání napsal Ernst Helas nebo jiný ze souasných lidových poetv.

Jest jich celá družina. U lidu tší se znané oblib a vážnosti,

jsou známi v dalekém okolí podobn jako vyhlášení „herci" (muzikanti)

a „bráškové" (družbové), a památka jejich dlouho žije ve zpvumilovném

lidu srbském.

Tak dochovala se nám vdomost o podobném lidovém pvci z minu-

lého století, sedláku Bosiji (Šebestianu) Michalu Wicazovi z kato-

lické vsi Prawoic. Wiéaz byl prý veselý, povedený chlapík, jenž býval

asi hlavn o svatbách, „kermuších" (posvíceních) a jiných slavnostních

píležitostech vítaným improvisatorem žertovných písniek a zpv. Mnohé
z nich zajisté podnes žijí v ústech srbského lidu, ale pvodce jejich

zapomenut. Tak nejspíše od nho pochází „Ovácká píse", kterouž

v lidu zapsal a v „Lužianu" 1869, str. 91. otiskl Mich. Horník.

S jistotou však mžeme to tvrditi o jiné dosud velmi oblíbené písni,

kteráž nikdy nechybívá zejména na katolické svatb hornolužické. Je to

„Ptai kwas" (Ptaí svatba), píse, kterouž nacházíme ve známé sbírce

Smoleov (na str. 256. dílu I.) mezi písnmi národními. Smole neznal

jejího pvodu; ale i kdyby byl znal, mohl ji vším právem zaadili do

sbírky písní národních, teba nebyla národní písní v nejstriktnjším

slova smyslu: znárodnla úpln, ba je málo vlastních národních písni,

které by byly tak rozšíeny, všeobecn známy a oblíbeny jako tato

písnika prawoického sedláka Wiaze. Píse náleží do družiny písní

o svatb ptaí, k níž i naše „Svatba dudkova" (Erben, . 170) se

poítá a v níž nacházíme soví svatbu vyhynulých Liinneburských Slovan,*)
slavií svatbu nmeckou**), vrabí veselku litevskou, ptaí svatby ruskou,

polskou atd. ***) Píse Wiazowa jest z nejobšírnjších toho druhu f)
a zajisté z nejzajímavjších, oplývá vtipem a vyznamenává se výbornou
charakteristikou etných pták svateban. Tak havran je ve svém
havraním úboru zajisté slušný ženich, straka pkná nevsta, dle požadavk
srbských ern a bíle piodná, krahujec vhodný ezník, áp zase

výepník atd. ff) Tištna byla již r. 1778. na zvláštním list s nadpisem
.,3cne cjeino noíjino ®pctr)anc'5fo vomabu jeftaljane tnot jenol^o Sevbffim

Mobem Lub3om iara berie ©uajoinno^o" (Zcela nová písnika, sestavená

od nkoho, srbským mladým lidem velmi dobe známého.) Pravopis jest,

jak patrno, hrozný, ale to „mladému srbskému lidu" nikterak nevadilo,

*) Otištna poprvé vJ. O. Eccardov knížce „Historia studii etymologici ete.,

Hannovcrae 1711", pozdji ve Smoleovýeh „Psnikách", I. 384., ela-
kovského „Slovanských nár. písních" a jinde.

**) Uhland, Alte hoch- und niederdeutsehe Volkslieder, 1844.

***) Ve sbírkách Oelakovského, Sachaiova, Žegoty Pauliho, Wójcického atd.

t) Ve sbírce Smoleov má 24 tyádkových slok.

tt) Více o té písni viz v mé „Svatb u luz. Srb", 1893. 52. (Otisk ze „Sv-
tozora"). — Mich. Horník o ní psal dkladné v „Lužici" 1883, str. 5.
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aby si také toto „zcela novou písniku" od svého oblíbeného, „dobe
známého" písnikáe nezapamatoval. —

Tolik o veselém Šebestiána Wiazovi. O podobné Wiaze v Lužici

nebylo nikdy nouze. Prvotypem jich jest bez odporu nebožtík Petr
Míónk, nejplodnjší ze všech lidových veršovc lužických, jenž vskutku

zasluhuje obšírnjší vzpomínky. Jej dobe mžeme nazvati zakladatelem

nové školy lidového veršovnictví lužického : všichni nynjší lužití básníci

z lidu jsou pouhými jeho žáky, následovateli a uapodobiteli. Jdou vrn
ve stopách, jím vyšlapaných a nikdo z nich ho ani originalitou ani

bohatostí produkce nepedstihuje, ba ani z daleka nedostihuje.

Mlóuk byl rodem evangelický Srb z Džiwoic*) (nar. 20. bezna
r. 1805.), kdež byl jeho otec Michal, svého emesla tesa, chalupníkem

;

v celé vsi nebylo už menší chýžky, než byla Mlónkova. Ddic její,

mladý Petr, uml však více, „ha khleb js" (než chléb jísti), i zmohl

se pozdji na slušnou živnost ve své rodné obci, domohl se vážnosti

svých spoluoban, tak že býval volen i za obecního starostu, pedsedu
školní i církevní rady a v posledních létech svého života za obecního

rychtáe — ba dobyl si i popularity ve svém národ tak rozsáhlé, jako

málo který ze spisovatel, vyšlých z kruh lužické intelligence.

Poátek jeho veejné innosti veršovnické spadá v pohnuté doby

r. 1848., kdy již Lužicí vanul teplý, oživující dech prvního vlastenení.

Srbové lužití mli již své noviny, mli svoji Matici a na venkov po-

vstávaly první národní spolky. Tohoto nového ruchu národního úastnil

se horliv i Mlónk, tenkrát již zralý muž; zejména pak se vnoval
mladé tehdáž selské jednot, jejíž byl zapisovatelem. Schze této jednoty,

odbývané v zájezdní hospod ,u tí hvzd" (na silnici budyšíusko-

biskupické), navštvoval asto Jan Arnošt Smole, duše tehdejšího národ-

ního života srbského. Na tchto schzích poznal Mlónka, jehož proto-

koly, psané istou, jadrnou srbštinou a tu i tam verši proplétané, vzbudily

jeho pozornost v té míe, že Mlónka jednou vyzval, aby se stal pi-
spvatelem jeho „Týdenních Novin" (Tydžeóske Nowiny). „Petr Mlónk
po chvíli rozmýšlení a po nkterých výmluvách k tomu svolil," vypra-

vuje Smole, „avšak s tou podmínkou, že nesmím žádný z jeho píspvk
oznaiti jeho jménem. To jsem tak njak napolo slíbil, i otiskl jsem

vskutku potom bez podpisu nkolik jeho písní. Když však mn poslal

píse „Te veselte se, Srbi!" . . ., tu dopsal jsem mu, že by nebylo

správné, aby i dále svoji svíci pod korec stavl a jméno svoje tajil,

i že tedy pidám k tomuto píspvku i jeho podpis ..." Mlónk se sice

ješt bránil, ale konen svolil — a tak potom bez mála po tyicet
let objevovaly se v „Týdenních" a pozdjších „Srbských Novinách"

etné jeho veršované píspvky.
Tak byl Mlónk objeven, to jsou poátky jeho veejné innosti

versoenické; jeho první pokusy v srbském veršování však spadají do

*) Džiwoiey leží nco málo pes hodinu cesty k západu od Budyšína,
poblíž Hodžije, nejvtší evangelioko-srbské vsi v saské Horní Luz.; Prawoéiey,
rodišt Wiéazowo, jsou asi 3 hod. na severozáp. od Budyšína u Khróséie, nejvtší

katolické vsi srbské v Sasku.
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dob mnohem dávnjších. R. 1825. byla v Sasku zavedena všeobecná

branná povinnost, i byl také Mlónk, tehda již ženatý a otec dvou dítek,

k vojsku odveden a drážanské posádce pidlen, pi níž osm let sloužil.

V tchto dobách tžké odlouenosti ulevoval prostý srbský voják svému

bolu — písnmi touhy po vzdálené rodin a otin, prosycenými

nábožným duchem horlivého tenáe bible, náboženských traktátv a

milovníka etných evangelických písní kostelních. Souasn psal v Lipsku

první své básnické pokusy mladistvý student srbský — Handrij Zejle,

pozdji nejsvéráznjší a nejoblíbenjší lužický básník. Tu noil se

mladistvý kandidát evangelické theologie — v prosté krásy národní

poesie, pil z ní srbského ducha a pokoušel se psáti první ze svých

výborných ohlas národních písní lužických. Tam prostý muž z lidu,

odkojený tím duchem, jejž Zejle z lidových písní erpal — tvoil po

vzoru nábožných písní z- objemných evangelických zpvník! —
Avšak z tchto prvních pokus Mlónkových nic se nezachovalo;

rovnž tak z pozdjších písní, pocházejících z as stavby drážansko-

zhoelecké dráhy, jíž se také jako dlník súastnil. „Když ostatní

dlníci odpoívali, on, sede na koleku, skládal písn."*)

Všecky uveejnné verše Mlónkovy pocházejí z druhého tyicetiletí

jeho života — a i tch jest množství pekvapující. Nejvtší ást jich

(z let 1848— 1878) vydal r. 1879. nebožtík Smole v objemné knize,

nesoucí název „Krluše a spwy wot Petra Mlónka w Dži-
woicach", jemuž pedesláno heslo „Ve jménu Ježíšov." Hrubá kniha

tato, tištná evangelickým lidovým pravopisem srbským, tedy frakturou,**)

obsahuje na 358 dvousloupcových stranách velké osmerky 416 písní!

Poítáme-li pouze 50 verš na stránku, je to pes 20 tisíc verš!***)

Probíráme-li se touto objemnou knihou verš Mlónkových a vzpo-

meneme-Ii pi tom na Šebestiána Wiaze, vidíme pozoruhodný rozdíl

mezi obma lidovými pvci. Wiaz skládal zcela v duchu národních

písní, tak že jeho písn pecházely v lid a asem se stávaly v té míe
jeho majetkem, že je sbratel považoval za ryzí písn národní. V písních

Mlónkových pak není tak íkaje stopy rázu a ducha národních písní:

Mtóak jest spíše kazatel, náboženský hloubavec, dle všeho pilný tená
bible, postili a církevních zpv, ale i poesie umlé — zkrátka písmák,

tená. Vše to ukazuje již forma jeho prací a hlavn ovšem jich obsah.

Rythmické vzorce všech jeho písní lze nalézti v církevních zpv-
nících nebo v písních Zejleových ; nejastji sám na vzor poukazuje
poznámkou: „Zpívá se jako ..." Od písní církevních co do formy
prospšn se liší jadrností, srbskostí jazyka, jenž v evangelických srbských

*) „Lužica". 1887. str. 24.
**) Heslo a hlavní titul její vypadají v tom pravopise takto: 2S 3efu§ott)»)m

mjenic, íí^éríufc^e o ^proi).

^
***) Kroin toho^ vydalo „Serbske lutherske knihowne towastvo" drobnou kní-

žeku jeho nábožných pisní „Dar poslenjeho zeleného štwórtka za lube
serbske mótki, kiž swój kéeski slub wobnowja", 18G6, podruhé 1884. (Dar
posledního zeleného^ tvrtku milým srbským kmotencm, kteí svj kestní slib

obnovují. O zelený tvrtek dostávají totiž dti od svýoh kmotr dárky, u evang.
Srb až do obnovení kestního slibu.)
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zpvnících hrozn bývá znesváen (což ostatn platí i o jazyce evange-

lického pekladu písem).

A co jest obsahem té záplavy verš? Vdí ideou všude jest Bh,
pemítání o vcech božských, o vcech víry. I v písních, kde zdánliv

jest pedmtem život lidský, vládne tato idea, tak že ani písn toho

druhu nemají jiného úelu, než ukázati svrchovanost nejvyšší bytosti.

Jen zcela malé procento tvoí písn obsahu jiného. Žert už je dokonce

vzácností : tvá pvcova je skoro vždy písná, vážná a ruce sepjaty.

Než pihlédnme ke sbírce podrobnji. V prvních tyech ástech

obsaženy jsou krluše o božské trojici — celkem 36 ísel. Je to hlavn
veršované zpracování hezké ásti bible a lánk víry o božských osobách,

provázené písnými šlehy moralisujícími, výitkami, kárajícími bezbožnost

a nemravnost denního života, pronášenými druhdy s nevyrovnanou

prostotou a naivuostí. Tak v krluši 21. vzpomíná utrpení Ježíšova —
a horší se na mladý lid, hlun slavící „póstnicy" (masopustní ostatky),

i ua starší, kteí tomu poínání mládeže bez výitky pihlížejí, ano

mlky je schvalují. „Kdo svého Vykupitele jen trochu ješt miluje,

<5, nekižuj Ho znova!" volá rozhorlen — a na závrku praví: ,Ach
vím, že mnohý vlasti syn se horšit bude proto, že napsal jsem to do

novin . . .

Však Ty, ó Bože v nebesích,

jenž nenávidíš híehn,
vra ty, kdož na cestách jsou zlých,

jimž každý hích je k smíchu,

kdož Tebe, vnou spásu svou,

vždy znova zase kižujou,

sloužíce tlu, bichu!"

Následují krluše o svátostech, všelikých církevních dogmatech a

rzných láncích kesanské mravouky atd. (.37— 115). Rozšíení nauky
Kristovy po celém svt, spojení všech národ ve znamení kíže*)
(„zwonko-wne missionstvo", vnjší missie) a upevnní kesanské víry a

mravnosti uvnit církve („znutkowne missionstwo", vnitní missie) —
to jsou oblíbené myšlénky, jež v tchto oddílech šíe rozvádí. Je tu

nkolik zpv o bibli, o lásce k Bohu a nepátelm, o vlivu nynjšího
pokrokového asu ua víru lidu a na jeho mravnost, o kostele, o asných-
i vných pokutách atd. V horlivosti mravokárce jest Mlónk s to napsati

ku p. i devatenáctislokové napomenutí opilci, nebo jedenadvacet slok

o cholee!

I písn dalších tí oddíl — íowjek a lowske žiwjenje, Wšelake
asy, Smjertne podeúdzenja — prodchnuty jsou týmž duchem. Teprve
v poslední tvrtin knihy najde se hrst ísel jiných podmt, ukazujících

i jiné stránky pvcovy povahy — a tím do jisté míry i pro srbský

iid vbec charakteristických. Jsou tu na pedním míst píležitostné

písn o králi a domu královském, pak následují zpvy, vnované
duchovním (a uitelm), vojsku, rzné zpvy podkovací — a teprve

*) Uritji eeno v ln církve lutheranské, jak oteven Míónk vyznává;
„Haj, bože sowo, kajkež je nas Luther wuií. njezadže ha do wnosce, Hamjeií."

(Ano, boží slovo, jaktmuž nás Luther uil, nezanikne na vky. Amen.)
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potom jdou písn vlastenecké, posvícenské, svatební, kestní atd.

A pec byli pvec i poadatel upímní vlastenci ! Ale to kotví v povaze

národní: není nábožnjšího, všeliké svojí vrchnosti oddanjšího a po-

slušnjšího lidu nad lužické Srby. A je to zcela pochopitelno: smutná

historie jeho to vykládá. Nepoetný, utiskovaný lid cítil svoji malomoc,

ztrácel pomalu sebevdomí a dvru ve vlastní síly a nacházel jedinou

útchu v dtiuné víe v Boha. Že však sebedvru a tedy schopnost

k dalšímu životu nadobro neztratil, toho dkazem jest oživení národního

vdomí lužického a nynjší vlastenecké snahy lužické. Toho dkazem
mohou býti i nkteré vlastenecké písn básníka z lidu Petra Mlónka,

a již jsou v jeho knize umístny kdekoliv.

„Ty Budyšíne pevných zdí,

kde z dávna srbský krb!

zas nad osením naším bdí

zde mnohý vrný Srb,

ba, nepátelm málo vhod.

již srbská setba zraje v plod! — — ,"

volá s nadšením sedlák veršovec ve vzpomenuté již písni; „Te veselte

se, Srbové!" A hned v následující (336.) písní horlí:

„A éišéa so tež wot bokow
tu vsudže Nmcy do Serbow,

dha tola Serbja wostamy,
njeeh nam je esc, zo Serbja smy:
Tón Serb pak, kiž so vponéma,
njej hódny prizy tobaka!"

Dojímavá svojí prostotou jest poslední sloka téže písn

:

„Ty pak, ó Bože v nebesích,

stj sám pi vrných Srbech svých,

a, kdo se Srbem zrodil dnes,

jde v smrti Srbem do nebes . .
."

Ba i rýmovaka „Tamle ,eisenbohna' jdže" pkn charakterisuje

Mlónka jako horlivce pro srbskost Lužice. Ztžka se sice ubráníme

úsmvu, touce rýmovaný výklad, jak šlovou železnice a vlak správn
srbsky — ale zalíbí se nám pée o istotu mateského jazyka, kterouž

zde jeví prostý veršovec, uzavírající svoji rýmovaku posláním

:

„Nó, serbsoy bratra, dha wšak wšudžom
80 tajkich ei zdalujée

haj wopokažée vsitkim ludžom,

zo wy tu wrni Serbja sée!" —

Velmi zajímavá jsou poslání srbským snmovníkm z let, kdy se

zdálo, že svitá Srbm nadje na lepší budoucnost — kdy totiž po

r. 1849. za svoji vrnost a za svoje neocenitelné služby rodu králov-

skému žádali pro sebe a oekávali aspo skrovnou míru spravedlnosti:

právo srbského jazyka ve školách, chrámech a ped soudy. Ty a podobné
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asové básniky Mlónkovy jsou zajímavými doklady panující tehdáž ná-

lady v srbském národ. V jedné z nich (. 357.) napomíná srbské

poslance

:

Žádejte, a loské sliby

dojdou letos splnní.
„Sliby odjakživa chyby" —
to jest mnohých mínní;
Jenom vtip svj pozbysti:
všichni páni ministi,

kteí loni pislíbili —
letos pkn odstoupili !" —

Ano, to tak bývá! —
A tak by se našlo ješt nejedno zajímavé íslo v knize samouka

Mlónka, jenž v pravém slova smyslu jako lidový pvec umel. V nedli
6. února 1887 kolem poledne zazpíval ješt v Malé Borši drobnému
dcku nebožci nad rakvikou svj „krluš"*) a když potom kráel za
rakví v prvodu pohebním, padl náhle rann mrtvicí, i jak Lužiané
íkají, zajat boží rukou. Onen krluš byl tedy poslední jeho zpv . . .

Lituji, že jsem nepoznal toho zajímavého kmeta, jenž vedle prvního

lužického žurnalisty, tesaského mistra Dejky (1779— 1853.), a sedláka
i cestáe Gelanského (1699— 1767), srbského Mezzofantiho, jest nejza-

jímavjší postavou prostého lužického lidu. —
Za to jsem loni poznal podobného dolnolužického pvce, sic menšího,

hodn menšího, avšak proto pece v širokém okolí „chvaln" známého.
Slyšel jsem o nm ve všech osadách v severním okolí chotbuzském a
piceském, i byl jsem žádostiv jej poznati. Vybral jsem se tedy schváln
do Ochozy**) k nmu, výmnkái Kristiánu Žonopovi.

Na dvoe, kamž mne odkázali, pachtil se jakýsi zavalitý, velmi za-

chovalý staec s prázdným žebinovýra vozem, jejž táhl pod klnu. Byl
pouze v režných spodcích z hrubého plátna, od nichž se pranic neodli-

šovala nemén hrubá košile ; i bosé nohy byly do téže barvy uprášeny.

Okrouhlý, vyholený obliej se širokými ústy, dosti plnými ješt tváemi,
tupým nosem a pichlavýma oima obrátil se ke mn s nmou otázkou.

„Jste vy starý Žonop?"
„Ano, Žonop jsem a starý také."

Poád se držel rukou vozu a jen se po mne obracel.

„Písniká Žonop?" táži se dále.

Tu se staroch pustil vozu, otel si ruku o režné spodky a podá-
vaje mn ji pravil:

„Ano, já dlám písniky — a už dávno, hnedle jak jsem byl

mladý chasník. Ale žena to nerada vidí."

„To bych rád njakou od Vás ml," povídám.

„Holeku, te nemám kdy," dlá básník drahotu.

„Nu, zaplatím vám, co promeškáte."

„Tak mn tadyhle pomozte s vozem, a hned pjdeme," svoluje

nyní ochotn. Po chvíli již mne vede do výmnku, kdež mne pedsta-

*) Jako na požádání zhusta iníval.
**) Krom Šejnejdy nejvzdálenjší ves na dolnolužiekém severu.
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vuje své žen: „Tak se podívej, tenhle pán mne pišel z daleka navštívit

a chce moje písniky."

„Witajšo," podává mn ruku staena, ale hned se bruav obrací

k muži: ,Poád s tvými písnikami! Vždy máš co dlat!"

„I ml — —
" (tu básník poctil družku svého života jménem

ptáka, jenž se již na Kapitolu proslavil), „však on je nechce zadarmo.

Te uvidíš, k emu jsou mé písniky!"

Ale ješt dlouho jsem na ty písniky ekal. V pvci ozval se

totiž hlad, i pustil se do studených brambor a zapíjel je rovnž studenou

kávou. Ml patrn dobrý ten muž krom . básnické žíly i výborný

žaludek. Pi tom udržoval se mnou stále hovor o své Muse
Konen byly brambory sndeny, káva vypita — a Žonop vyhrabával

ze staré almary hromádku pošpinného, kostrbatým švabachem popsaného

papíru: sbírku svých písní. Vzorem všech byly vtšinou národní písn

srbské, ale dílem i moderní nmecké hospodské popvky. Nejzajímavjší

ze všech byla píse, kárající nehospodárnost sedlák, jejich život nad

stav, napodobení života mstského a zavrhování starých ád životních.

ádný díl si odnášejí ženy! Líí rozdíl bývalého a nynjšího kroje a

pipojuje povzdech:

Gab' te staré to wiželi,

bejnje by se hnlkali!*)

Potom ješt zvlást vypisuje pepych a zbytenou nákladuost v ženském

ústroji a koní:

Brož a prsten, perle, tapce —
a tím blázní selské chlapce!

Vbec nabývá píse zajímavosti líením dávných kroj a obyej.
Zapsal jsem si ji, jak mn ji Žonop náramn vážn a hlasem obadným
skandoval, vyrážeje vší silou pízvuné slabiky. Pi tom tu a tam

vykládal neobvyklejší obraty, nebo upozoroval na obsah, na rýmy, na

nichž si zvlášt zakládal atd.

Nezapomenu na tu figurku! —
Propustil mne v plné milosti; ba musil jsem mu pislíbiti, že jej

zase navštívím, jakmile se do tch konin navrátím.

„Poslouchejte!" volal za mnou ješt, když jsem byl již ze dvora

vyšel. ,Až se budete ženit, pište mne: složím vám svatební písniku,"

volal plným hrdlem, když jsem se obrátil. Široká ústa dosahovala mu
až po uši, jak se chechtal.

Tak tedy, svatební písniku mám již slíbenou ; te jen k ní ješt

nevstu. Ale honem, aby mn Žonop neumel

!

*) Gab' = kdyby; bejnje = velmi, náramné.
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Boj s kapitálem.

Román Otakara ervinky.

ást I.

1.

lidily se jemeny. Cyril, odbyv rychle obd, zastavil se

u strýce, aby se s ním stran postupu prací odpoled-

ních dorozuml.
Meškal Cyril, mladík as dvacetiletý, dokonivší

práv studia, která ho pro život praktický pipraviti

mla, tou dobou v Ošelíne na Berounsku, byv po ne-

dávné pedasné smrti svého otce povolán ke strýci

Bartošovi, aby mu po as nemoci jeho otce, svého dda, v hospodáství

vypomáhal.

Prošed kuchyní domovního jednopatrového stavení a malým poko-

jíkem, vešel do jídelny v pízemku. Byl to pokoj dosti veliký se dvma
okny v silných zdech, na dvr vedoucími. Klenutý strop pokoje toho spo-

íval na mohutném, širokém, stn podobném pilíi, který pokoj na dv,
skoro stejn veliké polovice pepažoval. Po obou stranách této píné
stny byly vchody z první ásti pokoje, ke dvoru obrácené, která za

jídelnu a pracovnu hospodáe sloužila, do druhé, zadní ásti, ložnice to

dda Cyrilova. Tato byla, nemajíc oken a osvtlována jsouc pouze svtlem

obma vchody do ní z prvního pokoje padajícím, i za dne v stálém pološeru.

Jídelna mla na sobe známky konservativnosti rodinné. Jak to ped
padesáti a více lety dd nynjšího majitele statku zídil, tak to stálo

i dnes : podél oné mohutné, píné stny táhlo se nepotažené a nenatené
sedadlo z tvrdého deva s prolamovaným lenochem u zdi a po obon
jeho koncích. Nad tímto sedadlem visela prastará rytina Ukižovaného
s nápisem: „Consumatum est". Ped sedadlem, po celé jeho délce stál

tyrrohý stl z tvrdého deva, voskovaným plátnem potažený, na nmž
se jedlo a pi nmž rodinné porady odbývány. V levo ode dveí ke

schodm, do prvního patra vedoucím, stál malý psací stolek hospodáe,
starobylé práce, a na nm ležely obchodní knihy, kalendá a zápisky.

V právo ode dveí visely veliké pendlovky s kukakou. Mezi obma
okny byla pohovka, na které nynjší hospodá, strýc Cyrilv, v zim
v lét spával, nad ní pak obraz Jiího Podbrada.

Krom malých dvou obraz krajin, visících naproti sobe nade dvemi
na chodbu a do kuchyn vedoucími, a zmínných dvou rytin Ukižovaného
a Jiíka Podbrada, nebylo v celém pokoji jiných obraz.

Stejn prosté a starosvtské bylo zaízení zadní tmavé ásti pokoje,

sloužící za ložnici ddovu.
V jídeln našel Cyril pouze dda, sedícího na kraji devného

sedadla u píní stny. Byl to kmet asi tyryaosmdesátiletý.

2
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Ml elo vysoké, nos podlouhlý, v prosted povypouklý, ústa jemná,

ale ovšem zapadlá, což pi šedém plnovousu, tvá tu kryjícím, ješt ji

výraznjší inilo. Druhdy býval Cyrilv dd dle mody za jeho mládí

panující hladce oholen ; ale od nkolika let odpíraly mu tesoucí se

ruce službu a již se neholil.

Jeho krásn modré oi tkaly posud s mladickým ohnm s ped-
mtu na pedmt. Tváe ml vpadlé a vráskami rozorané. V poslední

dob ztratily pvodní svou, osmahlou barvu; pouze kolem pozapadlých

oí a výše k elu byla pleC kmetova bledší. Vysoké elo ml bílým

šátkem ovázáno, nad nímž se jevily šedivé proídlé vlasy. Byl širokých

plecí, vysoký, statného, mohutného tla, málo posud vysokým vkem
sklonného.

Obleen jsa po domácku, v pohodlný župan, ml na nohou teplé,

volné stevíce.

Ped starcem ležela na stole rozevená bible.

Pravou ruku ml položenu na této knize knih, když Cyril do pokoje

vstoupil; snad v ní etl, nebo ml do nedávná zrak nad míru bystrý.

Tvá jeho jevila výraz jakéhosi duševního nepokoje ; levou ruku vztahoval

asto k obvazku na ele.

Cyrilovi pi pohledu na nho vytanul na mysli známý ermákv
obraz bitvy u Lipan: Táboritský bojovník s ovázanou rannou hlavoa,

s meem v ruce sestupuje s váleného vozu v poslední boj.

Jemu podobal se v této chvíli Cyrilv dd : neml ovšem brnní a

místo mee držel v ruce bibli ; ale jako on chystal se naposled v boj, v nmž
po celý život mužn stál, z kterého však tentokráte nebylo vj váznutí.

Cyril pozdravil dda a otázal se silným hlasem, nebo kmet pro

vk nedoslýchal

:

„Jak je vám, ddeku?"
„Dobe, dobe; jenom hlava a nohy bolí." Pi tom vztáhl ruku

k obvazku. „Kam jdeš?"

„Pod les, k hrušce. Budeme nahrabovat jemen."
„Bývají asto boue a dešt?"
„Ano a škodily nám již mnoho; pšenice místy na stojato vzrstaly,"

„Jen si pospš. Syn má mnoho starostí; bu pilný."

„S bohem, ddeku!" pravil Cyril a sehnul se, aby mu upraco-

vanou, bledou, vrásitou ruku políbil.

„Jdi, jdi, pospš si — bu hodný —

"

Dle násilného pohybování rtoma, rychlosti slov a prudkosti dechu,

který ubohému již velmi se krátil, znamenal Cyril, že dd jeho jest

velmi pohnut a proto se obrátil ke dveím, vedoucím na chodbu.

Ale u nich, puzen zvláštním pocitem, obrátil se ješt jednou k starci

a spatil, jak za nim svým pronikavým, jasumodrým zrakem patí.

Zdálo se mu, jakoby nemocný tajil otázku a pece vdl sám více,

než se tázati chtl. Vždy museli ped ním tajiti nedávnou smrt Cyrilova

otce a vnuk byl skoro pesvden, že dd ji uhodl.

Postehnuv zvláštní pohnutí v oích ctihodného kmeta, ekl pohnut:

„Bute zdráv, než se vrátím; s bohem!"

Staec máchl jen rukou a Cyril vyšel.
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Vyhledav strýce a dohodnuv se s ním opakoval Cyril na dvoe
ješt jednou rozkazy šafái a vypravil poklasného se ženskými a hochy

pod les ke hrušce, nahrabovat jemen.
Obešed za úpalu srpnového vedra pracující na vzdálenjších polích,

zastavil se též za hodinu u hrušky.

Dnes nepanoval mezi dlnicemi obvyklý jindy ruch, který druhdy

i veselou písní vyzníval z ady dvat, ku které je Cyril rád pobízel.

Ale dnes byl zamlklý a lidé, pozorujíce to, utichli také. Bylo slyšeti

pouze šelestní obilí pod hrábmi pilných dvat a hoch.
Piblížila se pátá hodina odpolední. Vedro ulevovalo. V tom zaznl

ze vsi umíráek.

Lidé pracující zstali mimovoln, jako na povel stát a jako by to

mezi nimi nkdo neznámý vyslovil, zašumlo:
„Starý pán umel."
Tatáž myšlenka projela jako blesk nitrem Cyrilovým. V tom bžel

ode vsi hoch a pibhnuv k nmu udýchán, ekl:

„Pán vzkazuje, že máte jít dom. Starý pán zemel."

Mezi dvaty a hochy nastal šum.

Vše se jako na povel obracelo ke vsi. Poklasný chtl lid opt ku
práci pobídnouti, ale Cyril pravil:

„Jdte již dom!"
Dvata bžela podél doubravy, snažíce se dohoniti hochy, kteí je

pedbhli. Cyril kráel v myšlenkách za nimi. Neposlouchal hovor sta-

rého poklasného, který vypravoval o rozliných píhodách, ve služb
u nebožtíka zažitých.

Lidé však nadarmo bželi, aby zemelého ješt jednou spatili.

Cyrilv strýc odjel, aby uinil pípravy k pohbu, a zapovdl vpouštti

do domu cizí lidi.

„Kde je ddeek?" otázal se Cyril domácích.

„Nahoe v sále."

Dm byl prastarý. Pamatoval války švédské a snad i husitské

;

základy, rozsáhlé sklepy a spodní zdi svdily alespo, že jsou to

zbytky prastaré tvrze, zde již v šerém dávnovku stávavší, nebo dnes se

již tak nestaví.

Po velkých, devných, prostranných schodech vystoupil do chodby
v levo k hostinským pokojm vedoucí.

Ve velikém sále, tymi okny, z nichž rozkošná vyhlídka k východu
a severu do hor se otvírala, osvtlovaném, panoval píjemný svit a chlad.

Na stnách svtlými barvami omalovaných visely v pozlacených

rámech tyry veliké olejomalby z doby rokokové, pedstavující výjevy

ze života sv. Václava a sv. Ludmily a zárove též symbolicky tvero
roních poas. Na strop sálu pak byl vymalován výjev ze života knížete

Boivoje, zastelivšího bílou la sv. Ivana, s kterýmžto svtcem se ped
jeho jeskyní setkal.

2*
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Sál ten, skoro po celý rok opuštný, sloužíval pouze o významných

dnech v roce ku shromáždní hostí.

Dnes hostil naposledy toho, který zde pes pl století hostíval jiné.

Mrtvý dd ležel na veliké tabuli, poblíže oken k východu vedoucích,

jsa v erný oblek pelivé odn; v sepjatých na prsou rukách ml kížek.

Týž energický výraz, který v život u mládeže úctu s bázni hra-

niící vzbuzoval, setrval na tvái té i po smrti. Jakoby dímal, ml oi
piveny. Cyrilovi se zdálo, že víka piklopená se otevrou a dd s ním

bude pokraovati v rozmluv, dnes o polednách perušené.

Cyril patil do tváe zemelého s tou resignací životní, která u nho
nedávno ztrátou otce poala. Život poal se mu jeviti ve své písné

podob.

Tento zemelý nevzbuzoval v nm pocity hrzy. Naopak, Cyril

sítal s jakousi lítostí každou vrásku, vyrytou v tomto sestárlém oblieji,

každý ten tah, svdící o boui života, zanechavší siopy žalosti, hnvu
neb radosti. etl v tch rysech jako v písm, nenapsaném rukou lidskou,

ale rukou neznámou, všemocnou; jemu odhalovalo se v nich velebné

tajemství záhrobní.

„Blahoslavení pokojní, nebo jejich jest království nebeské," šeptali

mimovoln jeho rtové.

A ím více se na zemelého zahlížel, tím více cítil, jak se kolem

jeho srdce jakýsi nevýslovný, vyšší klid uhošuje, jak všechny pímty
slabé pirozenosti lidské ho opouštjí a on stává se lepším, dokonalejším,

jakýmsi hlubokým poznáním, nabytým z tajemných hlubin života záhrob-

ního, mluvícího k nmu z této klidné tváe nebožtíka.

Jasný klid v nm byl povýšen nad zármutek, výbuchy pláe se

jevící; bylo to více, než smutek a plá: bylo to oištní.

A v této povznesené nálad truchlil za otce svého i za dda —
a políbil tu upracovanou, vrásitou ddovu ruku, která se tentokráte

proti tomu nevzpouzela jako ped nkolika hodinami, když se s ním

dole v jídeln naposled za živa louil. Klidn pijal mrtvý dd hold

lásky dtinné, který, živ jsa, vnukovi odepel.

Vidl ho opt jasn ped sebou, jak naposledy se s ním dnes louil,

sedícího 8 obvázanou hlavou u stolu, s pravicí na knize knih, jako božího

bojovníka, oekávajícího, až ho Pán povolá.

„Ano, byla velká víra našich pedk a proto vítzívali vždy a proto

i v dobách našeho pokoení nám zachovali mnoho ..."

Dumaje takto Cyril nad mrtvolou, nepozoroval, jaká v nm samém
dje se promna, nepozoroval, že ást té veliké víry ddovy pelévá se

do jeho duše, že ji sílí, zoceluje pro veliký zápas života jakožto nej-

krásnjší ddictví, které vnukovi odkázati mohl.

Usednuv na stolici u okna, pohlížel Cyril na tvá ddovu, pokrytou

majestátní velikostí smrti a myšlenka za myšlenkou, vzpomínka za vzpo-

mínkou vynoovaly se z pamti jeho. Zdálo se mu, že nebožtík s ním

mluví, že on se ho táže a že dd mu odpovídá.
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Zatím vynoil se nad vzdálenými vrchy Karlštejnskými úplný msíc

a poal šeiti v komnatu. Ruch venkovský tichnul vždy více. Bledý svit

msíce ulehnul na pedmty v sále a dodával jim nových tvar, bloudil,

bloudil — až utkvl na postav a tvái nebožtíka, osvítiv též kížek

v sepjatých rukou jeho.

4.

Cyril vidl v duchu pradda svého, který Ošelín koupil, a jeho

radost nad ddicem. Hošík jevil velikou živost a chápavost.

Pišly však tehdy zlé asy: pradd jeho, v duchu vyznáva

víry eských bratí, akoliv po vydání toleranního patentu cis. Josefa II.

katolíkem zstal, pevzal statek od dívjšího majitele úpln vyhoelý.

Poátek byl krušný
;
pišly asy velké francouzské revoluce a svtových

bouí ji doprovázejících.

Byly to doby pohnuté, o nichž dnešní pokolení pojmu nemá. Vné
války, kontribuce, prchody vojsk císaských a ruských — sotva s nouzí

postavený dvr mohl vše to unésti.

Lidu ubývalo, rekruti se ukrývali v lesích a poádány na n honby . .

.

Konen hrzy ty se zosobnily v jedno jméno : Napoleon Bonaparte.

Byl vyliován lidu jako njaký zloboh, démon, vtlený satan, zjevením

sv. Jana pedpovdná šelma, který se proti bohu i jím ustanoveným

mocnostem zbouil a v pýše své chtl celý svt opanovati a všechny

mocnáe svrhnouti. Pes to však lid náš zachoval pro nho, navzdor

všem tm strázním, doprovázejícím jeho vítzoslavný pochod Evropou,

jakýsi obdiv až podnes, porovnávaje ho se svým národním hrdinou Žižkou.

Nadšení vlastenecké dosplo tehdy až k uspoádání studentské legie

proti Bonapartovi, táhnoucímu k Vídni.

Cyril vidl v duchu dda svého, mladého, sliného muže s hndým,
bujným kadeavým vlasem, svží pravidelnou lící a jasným blankytným

zrakem, odného v kroj studentského legionáe.

Víde kapitulovala však ped píchodem eských legioná.
Brzy na to vedl týž švarný mladý muž k oltái hezké ernooké

dve. A okolo párku toho poaly se po létech shromažovati drobné

lidské bytosti mužského i ženského pohlaví.

Tehdy rodim jejich nastaly kruté asy. Bylo se co ohánt. Rány
válek francouzských byly posud nezaceleny: státní bankrot, neúroda a

jiné metly stíhaly eskou zemi.

Z onoho jinocha — legionáe stal se vážný muž, hospodá vzorný,

který však nkdy býval v tchto starostech dosti netrplivým. Pece však

i v nejkrutjších dobách vždy zachoval si zdravý humor a ráznost, která

nkdy až v prudkost pecházela; hlavn nepozbyl nikdy chuti k životu.

Poupátka dospívala v rže a brzy nalezli se ctitelé rží tch. Pišel
též otec Cyrilv a jeduu z nich si odvezl.

V roce 1848 súastnil se dd jeho všech národních podnik a brzy

na to nastaly vlastní upomínky Cyrilovy.

Znal ješt babiku svou — ono ernooké, sliné druhdy dve —
nyní vážnou, ustaranou matronu, v jejíž tvái však dosud stopy bývalé

krásy se jevily.
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Byl na jejím pohbu ped deseti lety a vidl výbuch zoufalé bolesti

svého dda, když ji do rodinné hrobky ukládali.

A nedávno dlel u nemocného dda, kterému o smrti otce svého

íci nesml a který pece mu tajemství to z oí vyetl.

Nyní setkali se již oba, jeho otec i dd, v tajemství záhrobním. —

Dd Cyrilv uložen do hrobky pod kostelíek nad ekou Berounkou,

odkud byl rozkošný pohled na spanilý dol a hory velebné, podlé své Marie.

Ony hory, které pes ti tvrti století jeho skutky vidly — byly

jako píkrovem jeho ohromným a z duli zpívala mu eka vnou svou

ukolébavku v sen nepespaný.

5.

Uplynulo deset let. Cyrila nalézáme opt v starém jednopatrovém

dom Bartoš v Ošelíné, tentokrát v pokoji, nalézajícím se práv nad

jídelnou. Byla to jednoduchá, bílá komnata s nkolika obrazy z doby

rokoka a se starými skínmi podle zdí až ke stropu sahajícími. Byly

v nich nakupeny knihy, rodinné listiny, pírodniny a starožitnosti archeo-

logické, malý fysikální a píroduický kabinet, jako znamení, ím se Cyril

v prázdných chvílích zabýval. Vedle tohoto pokoje byla jeho ložnice

a soukromá pracovna.

Z Cyrila za tch deset let stal se vysoký, stihlý muž, silný a otu-

žilý ve stálém boji s pírodou. Po matce ml jemnou, a osmahlou

ponkud ple, ale po otci rovný, soumrný nos, plné zdravé rty, šedo-

modré oi a pkn klenuté, bílé elo. Husté, kueravé, svtle hndé
vlasy a takový též plnovous objímaly jeho pkný obliej. Na pohled

zdála se tato intelligentní hlava svditi spíše umlci než hospodái.

Sedl tu v pozdní hodin noní ve svém pokoji pi stole, na nmž
pomalu dohoívala svíka, opíraje v hlubokém zamyšlení hlavu obma
rukama. Ped vážným rozhodnutím, k nmuž se chystal, pehlížel v duchu

dosavadní bh svého života. Byl peliv vychován, jak zámožnjším

rodinám v letech padesátých prostedky a tehdejší uební pomcky
dovolovaly, a to v uvdomlém duchu eském. Pozdji, když hlavn

návodem otcovým minulost národa svého lépe seznal, sníval živou obraz-

ností svou nejradji o hrdinských bojích, které za lid svj podstoupí.

Když však život poznávati poal a do škol v Praze vstoupil, záhy

pochopoval pravé položení národa. Byl stále horlivým jeho milovníkem,

ale poznával, že ne hmotnými zbranmi a již nyní rozhodne se tento

boj, ale že musí býti bojováno, alespo v pítomnosti, pevahou ducha.

V jakém stavu nalézal se národ náš ped rokem šedesátým, o tom dnešní

mládež nemá jasného pontí. Každý cítil nedostatenost toho, co posud

stávalo, co bylo vytvoeno, napsáno, a proto hledl každý ním alespo

pispti ke vzrstu literatury, pokusiti se ímkoli, teba njakou básnikou,

njakou povídkou na tomto kolbišti, na kterém tehdy jedin talenty vy-

niknouti mohly. Vše se tísnilo, tlailo k novému životu, jako bujný

podrost mohutného kmenu prastaré lípy, které boue rozdrtila korunu.
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A jaké kvašení duch nastalo teprve po prvním uvolnní politickém

r. 1860! Zdálo se, že národ chce rázem dohoniti to, co 2001etým
spánkem zanedbal. Tak jen dají se dnešní úspchy naše, kterým cizina

se obdivuje jako njakému zázraku XIX. století a na které po ticeti letech

s oprávnnou hrdostí pohlížíme, vysvtliti. Ale kolik jich na nastoupené

cest vytrvalo? Kolik talent pedasn, bezejmenn zaniklo v nepíznivých

okolnostech, aneb utonulo v život všedním? Ale i tch udušených, za-

vátých, klíících semének bylo k našemu vývoji zapotebí: bez nich by

byli nepronikli výše šastnjší soudruzi.

Cyril snad by se byl stal též dobrým spisovatelem, kdyby úpadek

jmní jeho otce a následující na to jeho smrt, nebyly daly rázem jiný

smr jeho životu. Pokusil se sice, když vidl skoro veškeré nadanjší

své koUegy psáti povídky neb verše, též v tomto smru. Napsal delší

báse, která vzbudila v kruzích literárních pozornost. Ale marn pátráno

po mladistvém, anonymním poetovi. Stailo mu, že se potkal se zdarem

a že mohl íci: „také bych to dovedl." Zaniknul tedy nepoznán a po-

važován za mrtvého. Rodinná katastrofa dala myšlénkám jeho jiný smr.
Poznal, že národ náš musí díve vybojovati si posici svou a sice duševn
i hmotn, aby mohl s tmi, kteí za jeho mdloby pdu jeho opanovali,

dstojn soupeiti.

„Nemže každý býti spisovatelem," ekl si, maje ped oima hlavn
smutn výstražný píklad svého otce, který utonul navzdor svým vzne-

šeným humánním zásadám a svému idealismu, v boji — se hmotou.

„Dobe!" pravil k sob rozhodn. „Pustím se s tou hmotou v zápas;

nastoupím jinou cestu, než ji volí vtšina mladých mých soudruh dnes.

Zachovám si své ideály, ale pjdu cestou praktického života."

Tak se sílila a tíbila povaha jeho od stupn ke stupni. Nutnost

pée o bratry a matku vedla ho k tomu, že pijal nabídku strýcovu a

oddal se hospodáství. Studoval na technice v Praze lubu a odbyl skvle
studie na vyšší hospodáské škole uherské ve Starých Hradech. Když
vystoupil inn na statku strýcov, byl tento dosti zadlužen. Jsa bez-

dtným vdovcem, neml strýc Bartoš po roce šedesátém mnoho pée
o hospodáství; jsa stržen politickým proudem a volen do snmu, tím

mén ml asu o svj statek se starati.

Cyril .pišel mu práv vhod; pedsevzal si, že vyseká strýce z dluh.
Nasadil dni a noci, veškeren dvtip a horlivost mladickou pro úkol,

který si sám vytknul a dovedl „to" také. Po desíti letech úmorné
práce mohl si oddechnouti a s uspokojením pohlížeti na vykonané dílo.

Strýc stárnul vihled. Žil v posledních létech pouze v Praze.

Do Ošelína dojíždl zídka kdy.

V poslední dob cítil náhle potebu uspoádání svých záležitostí.

Byla to vdnost, náklonnost, láska k Cyrilovi, co pimlo ho k roz-

hodnutí, že pedá jemu statek? i byl veden svým rozmarem a zmáha-

jícím se v stáí pohodlím ? Vymínil si ovšem svj stálý dchod — s je-

dinou podmínkou, když si vezme Cyril vzdálenou svoji píbuznou Irenu,

sirotka, jehož vychování podobn jako Cyrilovo ídil. Irena sama nemla
o úmyslu strýcov nic se dovdti. Byla vychována po jeho vli v klá-
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štee. Po smrti strýcov mel statek pipadnouti Cyrilovi. Dána mu však

lhta jednoho roku k rozmyšlení a kdyby ke satku nedošlo — ponechal

si strýc nad svým jmním disposice další, o nichž se blíže nevyjádil.

Cyril znal Irenu již z mládí a cítil vždy náklonnost k této sliné

dívce, nad svj mladiký vk usedlé a klidné. V posledních letech sice

málo ji vídal a s ní mluvil, ale ze všeho, co o ní zejména od své matky

slýchal, nabyl pesvdení, že Irena je dívka hodná, ádná a že by se

povahou svojí k nmu hodila. Sám sob se piznával, že ze všech

dvat, které dosud seznal, nejlépe se mu líbí, a že, kdyby byl roz-

hodnut pro satek, jinou by si nevzal. Ale nechtl se nyní již satkem
vázati a choval zásadu, že muž má si pedevším takového postavení sám

svým piinním dobýti, aby rodinu založiti mohl. A práv to, že strýc

Irenu jaksi naped pro nho ustanovil, bylo závadou, že mezi ním a

dívkou nevyvinul se srdenjší pomr. To pouto bylo pro nho pokou-
jícím a dráždilo jeho odpor.

Dospv až sera ve svých myšlenkách, vzchopil se a pecházeje po

pokoji, pemýšlel o svých zámrech do budoucnosti.

Opt se budilo v nm nco, co dobe pojmenovati nedovedl: vdomí
své síly a nadání. Vzpomnl, ze pevnou vlí vše se mu posud zdailo

:

ale co dosud vykonal? Dal se cestou praktického života, vyzval hmotu
v zápas. První poátky se jeho železné vli zdaily. Ba byl by mohl již

již sáhnouti po ovoci innosti své, jsa dosud mlád, však pln síly a zkuše-

nosti. Ale proti tomu se vzpírala jeho povaha. Byl pec jen na rozmaru

strýce odvislým. Vdl sice, že strýc dobe s ním smýšlí; ale pece jej

omrzelo, poslouchati asté jeho výitky; Dyl-li starý pán ve špatném

rozmaru, nic mu nebývalo vhod a vyítal rád synovci celou litanii jeho

chyb, ba i nezavinný úpadek jeho otce. Cyril musil se pak leckdy

pemáhati, aby to dobrodiní strýcovi nehodil pod nohy. Krom toho

pomry tyto zdály se mu malé, píliš úzké. Toužil po širším poli innosti,

na kterém by mohl všestrannji vyniknouti. Cítil v sob sílu, aby pomohl

stavti hráz proti píboji z ciziny. „Auo, boj s kapitálem, proti kapitálu,

hmoty proti hmot!" pravil náhle nahlas, zastaviv se s jiskícím zrakem

na své pochzce pokojem. „Ale boj nikoliv bezúelný, slepý, bezduchý,

nikoliv za pouhým hromadním kapitálu, ale boj intelligentní, za úelem
hmotné pomoci tm, kteí bojují duchem. Musíme jíti rukou v ruce, duch

se hmotou, jen tak konen zvítzíme. Tak mnoho nám initi zbývá a ke

všemu teba penz, penz a opt penz!"

„Ano," pravil pevn. „Rozhodnuto. Zde nepotebuje strýc pomoci

mé více. Zde bych se zakopal. S malými prostedky mnoho se nedokáže.

Strýc vzpíral se dosud veškerým mnou navrhovaným podnikm, které

by byly mohly jmní jeho zdesateronásobniti. Mimo to Irena — satek —
to by podvázalo píliš záhy síly mé, které v sob cítím. Jinde teba
pomoci mé a vím, kde jest pro mne ono kýžené pole innosti. A matka?"

Tu se na chvíli zarazil. „U ní bude Irena; jsem zde zbytený."

fiká to, poal do píruního vaku skládati nkteré poteby na

cestu. —
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6.

trnácte dní na to procházel se v rodinném pokoji Bartoš ve

známé pízemní jídeln vysoký, statný muž, as šedesátník, hustého, pi-

hndlého, prošedivlého plnovousu a takových též, dosud hustých vlas,

na svá léta ješt velice zachovalý, tak že se tém padesátiletým býti zdál.

U stolu, na svém obvyklém míst v lenošce sedla matka Cyrilova,

sledujíc oima ostýchav za každým pohybem svého bratra.

Byla to paní postavy prostední, spíše malé, ale dosti ješt statná,

vkem jen ponkud ku pedu nachýlená, a mla ve vrásitém oblieji,

dosad stopy jaré duševní iiosti jevícím, tolik dobroty, že každému byla

sympatickou. Cyril íkal si o ní, že ani zlou býti neumí. Kulatá tvá,

drobná malá ústa s málo vynívající, pevn rýsovanou bradou s dlkem,
jemn zahnutý táhlý nos, jasn modré oi pod tžkými víky a jedno-

duchý úes nad elem rozdlených, dosud málo prosivlých kaštanových

vlas, jakož i zdravá barva lící, inily ženu tu na pohled také o deset

let mladší. Pouze vrásky kolem úst, oí a spánk svdily o vku jejím.

„On je taková nepokojná hlava jako jeho nebožtík otec," mluvil

strýc Bartoš povýšeným prudkým hlasem, pronášeje s drazem jednotlivá

slova. „Samý plán, samý podnik; — já myslel, že starý Žilina pevrátí

svt na ruby, aneb alespo nám starých našich práv a svobod vydobude
— tak se všechno ped ním táslo. Bylf r. 1848 jedním z hlavních

agitátor vlastenc ; kázával ve svém Zálesí lidu, také v Dobíši a jinde

;

když pak nastala reakce, poskytoval všem kompromitovaným a vládou

stíhaným kompatriotm na svém statku útoišt. Po utuchnutí pak
veškerého ruchu politického, místo co by byl na hojení svých, poli-

tickými agitacemi rozrušených financí aneb na ádné spravování svého

statku za nových, po vydání robotního patentu, pomr pomýšlel, vy-

hazoval peníze v samých odvážlivých spekulacích. Mezi tím staral jsem

se já krok za krokem, abych zachránil to z rukou lichvá, co jsem

po otci zddil. Co zatím nebožtík Žilina brzy Záhoí prodal a hned
zase Zálesí koupil; malý statek mu nestail, musel míti velkostatek.

A tam hned samé stavby, dolování, silnice, skupování polí — a tu máš;
když zemel, nemla jsi s dtmi ani kam hlavu uchýlit — tu jsem vám
byl dobrý. A Cyril je celý po nm ; vypiplal jsem ho od malika a

když se porozhlédl ve svt, kroutí nad starým strýcem nosem ; vše je

mu v Ošelín zastaralé, úzké, malé. A si tedy jde k šípku! Uvidí, co

se svými novými theoriemi, které mu ve školách do hlavy nacpali, ve

svt poídí. Cekají tam již na nho, aby svt zreformoval: dovedu bez

nho také hospodait."

„Myslím, že ti Cyril nic neprohospodail, co tu je," pravila ostý-

chav sice jako vždy ped svým bratrem, jehož autority si ode mládí
vážila, s jistou však pevností, ano i mateskou hrdostí paní Žilinová.

„Mj nebožtík muž nebyl ostatn také hospodáem špatným, ale podnikal

mnoho najednou. Pravda, mnoho prostavl a mnoho v tch nešastných
dolech penz zakopal, ale to jen pro to, že ho nesvedomití lidé okrá-

dali a on sám všude dohlížeti nemohl, když se v Praze s dtmi na

studiích zdržovati musel. Alespo z nich vychoval ádné lidi a poctivé
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povahy, to jim nevezme žádný, teba jim jmní nezanechal. Však kdyby
ho byli pátelé neopustili pi veejném prodeji Zálesí, byl by statek

udržel, vše by se bylo napravilo. Nebylo k tomu mnoho potebí" —
Tu se paní Zilinová zarazila, pozorujíc, že se dostala v horlivosti

své, pi zastávání svého syna a muže píliš daleko. Bylo to" poprvé
v jejím život, že se odvážila svému bratru, kterého celá rodina pro

jeho bohatství za hlavu svou považovala, tak zejm oponovati. Pozd
zpozorovala svou chybu a oekávala všecka zaražena nezbytný výbuch
vrtošivé, nevypoítatelné- povahy svého bratra. Dobrá ta paní, po celý

život málo energie projevivši a vždy jen dobrotou vládnoucí, divila se

sama své odvaze.

Ale bratr její procházel se po pokoji nepenášeje ani slova, nebot
se dotekla sestra jeho, nevdouc o tom, nejbolavjšího místa jeho minu-
losti, prodeje Zálesí. Po chvíli posadil se Bartoš na dlouhou, devnou
pohovku u zdi. Bylo to znamením, že na pólo kapituluje, ale že se

nepoddává.

, Kdybys ty byla, Anežko hospodaila na Zálesí a nebyla ve všem
Žilinu poslechla, mohlo být Zálesí vaše ješt dnes.'

„Však on nebožtík muž dosti vytrpl a já s ním. Dost jsem se

poslední léta i na Zálesí nastarala, ale bylo již pozd. Však to dobe
víš" — pravila mkce stará paní.

Nastala pomlka. Každý pál si patrn zmnu rozhovoru.

,A co Irena?" zaal opt po chvíli Bartoš.

„Já Cyrila nepochopuji!" pravila horliv Žilinová. „Každý jiný

mladý muž by si ji s radostí vzal. Dost se mu nadomlouvám —

"

„Opt následek dobrého vychovám!" pravil s novou kyselostí její

bratr. „Jak jsi si ho vychovala, takového jej máš. Je vidti, žes v ro-

din své nic neplatila —

"

V tom zaštkal na dvoe pes, který okiknut, promnil zuivý hlas

v útulné mruení radost nad píchozím projevující.

V pedsíni ozvaly se kroky a do dveí vstoupil Cyril, píruní vak

v ruce nesoucí, s hlasitým: „Dobrý veer!" V záptí tlail se za ním
do dveí erný, velký pes Nero.

„Kde jsi jezdil?" pravil strýc po prvním uvítání, když matka do
kuchyn odešla, aby veei pinésti dala.

„Byl jsem v Praze za píinou urovnání nkterých obchodních zá-

ležitostí a hlavn k vli zakoupení nkterých semen k jarnímu setí."

„Tak dlouho?" pokraoval strýc zcela zmnným hlasem a výrazem,

než jakým ped chvílí se svou sestrou mluvil, jako by byl ani prudké

výitky o rodin Žilinov nepronesl.

„Byl jsem také za Prahou!" vyprávl Cyril s úsmvem. „Navštívil

jsem dávného pítele, s kterým jsem se náhodou v kavárn sešel a který

vší mocí mne nutil, abych se na jeho hospodáství podíval. Ponvadž
jsem vdl, že zde nic nezameškám, jelikož pípravy k setí ješt ne-

poaly, dal jsem si íci a zajel jsem k nmu."
„Ale nyní jez," pravila jeho matka, mezitím z kuchyn se vrátivší.

„Po jídle nám to vše lépe povíš."

„Odkud je tvj pítel?" tázal se strýc jednotvárn — jak míval
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ve zvyku, když njakou pedstavu úporné sledoval, — nedada se sestrou

vytrhovati.

„Jest pachtýem v severních Cechách. Sousedí s velkostatkem

Krapinami."

„Ah, to je velkostatek, který Dolanský koupil?" tázal se strýc

dále, mhoue levé oko.

„Tentýž; jest to objekt ponkud rozsáhlý a pan Dolanský nemá
tuším dosti rozhledu v hospodáství tak velikém. Pítel mj mne s ním

seznámil. Pan Dolanský je joviální, svta zkušený muž, který mne po-

žádal, abych s ním jeho statek prohlédl a úsudek svj o nm mu pro-

jevil. Tím jsem se tak dlouho zdržel."

„Líbil jsi se mu tedy?" tázal se opt strýc, pohlížeje pravým okem
pátrav na svého synovce.

„Tuším že ano," pravil krátce Cyril, pokrauje jaksi horliv v jídle, a
ped chvílí matku ujišoval, že v Praze ped odjezdem veeel a

hladu nemá.

„A jak se ti líbil statek?"

„Xa mnoze výtené, opukové pdy, v mírné, vlnité poloze. Tam
by se dalo s epou nco podniknouti ! Dvakráte tolik by jí tam mohli

pstovat. Nyní ji prodávají dvma nebo tem cukrovarm. Ale v samých
Krapinách je starý, vykuchaný cukrovar. Dolanský ho koupil za babku^

ani ne za celých 40.000. Byl prodáván od velkostatku oddlen.
Ten tak zaídit na diffusi, dle nejnovjších vymožeností!" To vše mluvil

Cyril horliv, s nezvyklým ohnm. „Radil jsem tak pímo panu

Dolanskému —^"

„A co ti odpovdl?" otázal se strýc se zvláštním úsmvem.
„Abych sehnal kapitál, a podnikl to s ním spolen!"
„Hahaha, to si myslím!" vypuknul se smíchem Bartoš. „Mlelo by se

to, kdyby bylo z eho."
„Nevidím zde tak velkých obtíží," odvtil vážn Cyril. „Kapitál

možno dnes pomrn lacin zaopatiti. Penz je dost, ale málo mezi

námi podnikavosti. To jsou židé a Nmci ilejší. A zisk byl by nepo-

chybný. Pro ponechávat vše cizímu, k nám se deroucímu kapitálu?

Pro bych nedovedl, co dovede ten, který se cukrovarnictví, lihovarnictví

neb jakémukoliv prmyslu neb obchodu neuí a každý ihned s pro-

spchem provozuje?"

„Mj drahý, znám dobe pomry Dolanského ; ten asi brzo do-

klepe; je tam pota!" ka to, ukazoval rukou nad hlavu. „A dobe
mu tak, pro se plete do neho, emu nerozumí. A ty bys ml, jak

vidím, tisíce chutí s ním se spoliti a v bahn dluh utonouti?"

„Vždy jste mi tisíckráte íkával, že my, mladé pokolení, za nic

nestojíme, že jsme samé studie a jen studie a zatím že nám skoupí cizí

kapitál pdu pod nohama, t. j. naše vlastnictví. Sám íkáváte, že je toto

vlastnictví naší vlastí a národ, který prodá svoje vlastnictví, že vlasti

nemá!"
„Máš pravdu. Horlím proti vným studiím, které z naší mládeže

dlají jen úadníky, uence, knze, právníky, mezi tím, co cizí kapitál

velkoprmyslník z jedné a velkostatká z druhé strany, statky naše
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kupuje a tak brzy uárod náš bez vlasti bude. Co jest též takový

úadník, byC sebe výše stál, než nevolník, nesamostatný lovk? Ale to

chce každý pohodln ve služb jakékoliv živ býti a pána dlati, pova-

žuje to za vrchol blaženství. — Horlím pro samostatnost ve všem, jak

v obchod, tak v umní, jak v prmyslu, tak v politice. Ale to nezna-

mená ješt, že se máme vrhati stemhlav do podnik, které jsou nad

naše síly, aneb kterým nerozumíme, jako uinil pan Dolanský. Kdyby
byl zstal pi svém obchod a pachtu, nebo co díve ml, byl by jmní
své nejen zachránil, ale i rozmnožil. Takhle pijde úpln na mizinu,

i s rodinou" —
„Xe! Troufám si ho nejen z dluh vytrhnouti, ale i jeho jmní

rozmnožiti, výše jej povznésti, než díve stál!"

„Mluvíš, jako mluvíval tvj nebožtík otec!" ekl popuzen odporem
strýc.

„Práv že mj dobrý otec je mi výstražným píkladem," pravil

Cyril horliv, nedbaje prosebných pohled své matky, která se ob.ivala,

že vypukne nedávno ututlaný spor o pedmtu jí nade vše drahém,

„jest snahou mou, jíti toutéž cestou, kterou kráel on, ale na základ
jiných, odborných zkušeností, a jsem pesvden, že se mi podaí vše,

co podniknu s rozvahou, ale jda neuhybn za cílem svým. Krapiny jsou

krásný statek a bylo by škoda, aby padly do spár laných cizinc.

Vypoítal jsem, co by nesl, jsa v dobrých rukou intelligentn spravován

a co by nesl cukrovar, kdyby byl ádn zaízen. Dolanský byl úpln
pesvden a hodlá se dle návodu mého zachovati."

„Ty mluvíš, jako bys byl již editelem na Krapinách, neli spole-

níkem pana Dolanského!" ekl s nádechem ironie pátrav strýc.

„Uhodl jste! Pan Dolanský pijal mé podmínky a pedstavuji se

vám jakožto iditel velkostatku Krapin," odvtil pevn, sebevdom Cyril.

„Cyrile!" zvolala mimovoln jeho matka, uchopivši syna za ruku.

„Rozvážil jsi všechno dobe? Ty chceš mne — ty chceš svého starého

strýce opustit?"

„Nemohu jinak, milá matko!" odtušil Cyril, „Nehledejte v tom
žádnou umínnost, milý strýce. Vše dobe jsem rozvážil. Vnitní hlas

mi pravil, že nesmím déle nechati ladem ležet sílu, kterou v sob cítím.

Vaše ei samy mne k tomu pohádaly, jsem vaším unm. Dkuji vám
srden a vdn za vše, co jste mi dosud prokázal. Ostatn na novém
psobišti jsem vám stejn k službám a myslím, že vám a naší rodin
budu moci platnji posloužiti, než zde."

Strýc mlel. Byl pekvapen a pohlížel na synovce svého nenalézaje

slov pro to, co v nm velo.

„Nehnvejte se na mne, milý pane strýce," mluvil po chvíli mírnéji

Cyril, kterého mlení starého Bartoše skoro jako výitka nevdku
tísniti poalo. „Doufám, že se mi podaí sehnati kapitál, potebný
k zaízení cukrovaru v Krapinách a nabízím vám podíl v podniku, jehož

úspch je neomylný!"

„Poslyš," pravil po chvíli strýc, který sedl, maje oi zaveny,

na svém míst u stolu, opíraje hlavu levou rukou a pohrávaje prsty

pravé ruky bez cíle po bílém ubruse. „Tys mi hospodail na statku
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tém po dvanácte let, z poátku pod mým dozorem a as od osmi let

samostatn. HospodaiPs dobe a jsem ti k díkm zavázán —

"

„Milý strýce!"

„Za tu celou dobu," pokraoval starý pán, nedada se vytrhovati,

„nebyls ode mne ádn penžit odmnn, jak tvé namáhání zasluhovalo.

Statek je skoro jako bez dluh a vládnu i jakýmsi kapitálem. Ty tedy

odmítáš návrh mj, který jsem ti ped trnácti dny uinil?" To ka,
otevel oi, upíraje je pátrav v Cyrilovu tvá.

„Dal jste mi laskav rok na rozmyšlenou. Ješt jednou opakuji

vám svou nejhlubší vdnost za vše, co jste mn a rodin mé prokázal.

Zde u vás, pod vaším vedením dozrál jsem v muže. Závazek, v který

jsem s panem Dolanským vešel, nemohu co estný muž více perušiti.

Za rok, myslím, že se rozhlednu lépe v pomrech hmotných v Krapinách,

po roce vám pak definitivn svj úmysl upímn sdlím."

„Dobe," pravil po delší pomlce strýc. „Jednej, jak rozumíš;

vážím si té co muže poctivého a ty aby dnes po svt za bílého dne

s lucernou hledal; nejsou penzi k zaplacení. Nerad t ztrácím — ale

bohu porueno. — Hle jen, a nkdy svého rozhodnutí nelituješ.

Pokej, ješt nejsem hotov," pokraoval, máchnuv odmítav rukou, když

zpozoroval, že hodlá Cyril nco pronésti. „Pravil jsem, že jsem tvým

dlužníkem. Poítám 12 let u mne ztrávených pi honorái as 1000 zlatých

na dvanáct tisíc, které u mne máš. Jsi s tím srozumn?"
„Milý strýce!" pravil, zardívaje se, Cyril.

„Ano, nebo ne?" otázal se rozhodn strýc. „Ci je ti to málo?"

„Hospodail jsem vám nezištn, aniž bych co požadoval," odtušil

Cyril. „Pokoujete mne svou nabídkou" —
„Nebu nepraktický dtina. Jsem tvým dlužníkem. Ostatn jak

chceš; máš je u mne uložené; vydám ti na n úpis. Možná, zeje budeš

potebovat do podniku s cukrovarem za rok, až se v Krapinách po-

ohlédneš?" dodal, mhoue opt, tentokráte s úsmvem, levé oko a pravým

na Cyrila pátrav pohlížeje.

„A snad vy asem též se súastníte v podniku. Dvanáct tisíc —
to víte, že by nestailo —

"

„Jdi mi k šípku! Sám nic nemá a již mi podíly nabízí. Však jsi

pravil, že kapitál sám seženeš, s takovou sebedvrou, jako bys byl již

pánem na Krapinách, jakobys nejmén pl milionem vládnul, jsa jako

Napoleon pesvden, že se ti vše podaí, cokoli zaneš!"
Napoleon býval zamilovaným koníkem starého Bartoše. Kladl ho

v rozmluvách i prostým vesnianm za vzor, co muže ve všem praktického,

který prý se poteboval pouze na njakou vc podívati a již její

praktickou stránku poznal a ji provedl.

„Ano," pravil pevn Cyril. „To vím pevn. Nevede mne však

žádná mladická fantasie, nebo slepá víra v osud, štstí. Vím svým
zkušenostem a energii; nejsou to žádné áry!"

„Dobe tedy, to umluveno," dl strun strýc.

„A já pjdu s tebou, Cyrile," pravila oddan s nžným úsmvem
jeho matka, jíž se poaly zápal a sebedvra Cyrilova sdíleti.

„Ty zstaneš prozatím zde!" odtušil prudce její bratr. „Iren budu
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ostatn psát, aby k tob pijela. To tak, odejdte všichni a necht mne
zde na stará kolena samotného. To abych se ješt jednou oženil. Však

bez toho bude míti Cyril první rok sám s sebou co dlati."

„Strýc má pravdu," ekl Cyril nžn k matce. „Musím se tam

díve poohlédnout. Kdo ví, zstanu-li tam," doložil s úsmvem, patrn

aby jen matku uchlácholil.

„Aha již zpíváš jinak! To je brzy," zasmál se strýc.

„Nikoliv!"

„Ml — a Irena?"

„Díve musím sám ním být, než budu moci pomýšleti na satek.

Nechci být z nií milosti živ, najm ne z milosti ženy. Vždy tam teprve

oteve se mi pole k samostatné innosti a dokážu-li to, co v sob cítím

a postavím-li se na vlastní nohy, tím spíše budu moci potom na ženní

pomýšleti jako muž, který má za vše sám sob co dkovati."

„Dobe tedy, milý hochu. Není po mém úsudku vše praktické co

iníš a nesvdí to hlavn ve prospch Ireny, ale mluvíš alespo upímn.
Jsi plnoletý a odpovídáš za vše jen sob. A kdy hodláš nastoupiti

v Krapinách?"

„Prvního bezna. Zbývajícího do té doby asu použiji, abych vám,

vlastn svému nástupci, odevzdal zdejší hospodáství, které je ostatn

v nejlepším stavu, a v Krapinách abych ješt nutné disposice pro roz-

sáhlejší pstování epy uinil."

„Nuže dej ti svou moudrost ten, který veškeré naše kroky ídí!"

ekla jeho matka, objímajíc a líbajíc syna.

„Kdybys tam pohoel" — zapoal znovu starý Bartoš písn a

zasmušile, ale zmniv svj úmysl, nedokonil vtu. „Nebojím se sice

o tebe, ale — tvj pokojík a tvé sbírky tam nahoe zstanou ti za-

chovány — to jest, jestli Ošelín nepropachtuji, aneb neprodám. Nadel
jsem se již dost a pro koho? Dtí nemám a ten, kterému jsem mínil

jednou vše odevzdati, mne opouští. Ale dobe tak!" pravil náhle prudce.

„Nech si jde — uvidí, jak je v cizin. Pjdu si také odpoinout do

Prahy. Mj se na pozoru, Cyrile, opakuji ti to ješt jednou — návrat

bývá asto tžký — ne-li nemožný!"

ás II.

Bylo svží jarní ráno koncem msíce dubna 187*, v kteréžto dob
mnohdy na severu Cech krásnjší pohoda bývá, než v první polovici

máje. Na rovinatém poli statku Krapin, eeném v Rybníkách, panoval

ilý ruch. Bylo na velikém tom honu k pl druha stu mr rozsáhlém

inno pes ticet pár koských a volských potah, tak že byla zde

vava neobyejná. Matka zem jakoby dýchala z erstv rozoraných

brázd svj syrý zápach, jakoby pod rádly pluh její tmavá prsa sténala

k nebesm. Do hlas lidských, skípní plužných koleek, frkání ko
a jednotvárného šumu secího stroje mísil se s výše nebes — která

byla nad hlavami lidí, tak ile zde zamstnaných, modrá a nedohledná
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jako tn oceácu — vítzný zpv skivana, jemuž podál z jiných polí

soudruzi jako živé zvonky odpovídali. Ale ta skivání píse nevrhala

nesouzvuk v ten ruch zde dole na zemi, naopak, zdála se jaksi doplnním

té píle lidské, tch lidských hlas práce a jejích nástroj v jednu harmo-

nii
;
pro ucho hospodáe bylo to pravou symfonií, asem zazpíval též

nkterý koák, kterému pi vláení branami lehcí práce toho dovolo-

vala, njakou, tehdy oblíbenou písniku, nejspíše kasárnickou, v eštin
cjzomluvy promíchané, která však šla dobe do kroku, jako: „feld-

maršál Laudon". Bývali ti hoši tém všichni vojáky a lepších vojenských

písní bohužel neznali.

Mírná úboí nepehledného toho, rozsáhlého pole byla ješt po-

kryta modravou mlhou, kterou teprve tepelné paprsky slunené trhati

poínaly, tak že se tu a tam mezi potahy, pole brázdícími, jako malé,

blavé chumle válela, dodávajíc práci zde konané skoro podobu bojov-

ného zápasu, ale zápasu nikoli krvavého, nýbrž požehnaného, ponvadž
podniknutého za výbojem o chléb vezdejší. Tmavá, naervenalá pda role

lišila se od blomodré mlhy tak, že se zdálo Cyrilovi, který u prosted

toho pole stál, že stojí na ostrov, který z pny moské se vj^nouje.

„Tak vypadala asi naše zem za prvních dn stvoení, tak se vynoo-
vala ze spoust mlh a vody — " myslel mimovolne, pohlížeje pi tom

se zálibou na podál pracující armádu lidstva a potah. „Pah, — geo-

logicko-poetická žíla mne posud neopustila," pravil po malé pomlce.
„Zapomínám, že jsem nepišel sem filosofovat, i básnit, ale pracovat

a to usilovn. Však ne!" pravil opt po chvíli, „nezapu pece nikdy

zcela tento pocit libosti, který prsa má nevýslovnou jarostí napluje

pi pohledu na tuto svží zele obilí na sousedním poli, jehož každý

hrot má na konci malou perliku rosy. Ne, již to nejsou perle —
slunce trhá mlhy, líbá to moe operlené zelen, perle se mní v rubíny,

hrající barvou topasu, žlutých opál, démanty — ba již to vskutku celá

duha barev. Xe, nepotlaím nikdy zcela tylo city, které iní lovka
vn mladým. Dobe jsem porovnal ped chvílí tento kouteek svta

s matkou zemí vystupující z mlhy oceánu, jako by nyní byl první den

jejího stvoení, i znovuzrození. Pro mne vskutku jest jaksi doba znovu-

zrození a pro to snad vidím vše lesklejším, ponkud poeticky zbarveným

hranolem zraku fysického a duševního. Dobrý, ale písný mj strýc by

mne nepochopil a snad by se mi vysmál. Však on se nebude vysmívati,

až se vykážu úspchy. Pro to nepestanu býti dobrým hospodáem a

pjdu za vytknutým cílem neuhybn vped. Jen pokej hochu, však ony

starosti hospodáe dost záhy na t pikvaí a pak ti bude zapotebí té

trochy svžesti duše a tla!"

Pi této samomluv procházel se Cyril po rozoraných hrudách,

poklepávaje jízdeckým biíkem o své vysoké boty, zemí a rosou provlhlé

a zablácené.

Byl vskutku jako promnný a jak dobe pravil, znovuzrozený.

Našel konen rozsáhlé pole innosti, svým silám a snahám ponkud
pimené. Šedomodré jeho oi záily odvahou, osmahlé tváe byly pod

dojmem svžího jitra rumnné. Ml na sob šedavý, myslivecký krátký

kabátec se zeleným límcem, šedý, zelen lemovaný klobouek s úzkou
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Stechou, do týla posunutý, a šedé, jízdecké spodky do vysokých bot

s ostruhami.

Po nedaleké cest provádl poklasný jeho osedlaného kon.
Cyril nepozoroval ani, jak doba pokroila. Dávno již slunce zapla-

šilo mlhy a objevil se v jeho svitu šírý, rovinatý, úrodný kraj, z kterého

tu a tam kostelní vížky vísek, v zahradách skrytých, vystupovaly a na

jehož dálném obzoru modravé dvojvrší Bezdze, Vrátenské hory, ba

i táhlý šedý hbet Ještda se rýsovaly.

Na západ, východ a jih kraj mírné stoupal, prostoupen jsa tu a tam

lesy, jako v dolinách se skrývajícími.

Tu beze hluku tém po mkkém, zoraném poli piblížil se koár,
který se na blízku Cyrila zastavil. Z koáru vystoupily ti dámy, kterým

Cyril, posmeknuv klobouk, vstíc popošel.

Zárove zastavil se na blízku secí stroj.

„Co se stalo?" otázal se Cyril vodie stroje.

„Mouchova vrazila si do nohy jakési železo, na které šlápla, když

se po koáru ohledla," ekl vodi Veselý, silný chasník, kteréhož Cyril

pro opatrnost, jakož i pro bodrost povahy návidl.

„To nic nedlá," pravilo silné, vysoké, plavovlasé a pihovaté dve,
kulhajíc o holi, železným hrotem opatené, za strojem.

„Poklasný!" zvolal Cyril na muže, který jeho kon provádl, „dejte

Mouchovou vystídat."

„To, to! milostpane, vydržím to; m to nebolí. Mareková vymyla

mi ránu vodou a obvázala nohu šátkem."

„Pijte do kanceláe; pan Kra vám dá na ránu vodiku, po

které se brzo zahojí," pravil Cyril.

„Jak statený to, pracovitý lid," pravil Cyril mladé dám, pi-

blíživší se spolu s dvma druhými.

„Snad to tak necítí jako jiní," odtušila Milada, štíhlé, vysoké, sndé
dve havraních vlas a tmavomodrých oí, pohlížejíc za strojem, který

se vzdaloval, a kulhajícím za ním dvetem.
„Ba cítí," pravil Cyril, hled ponkud nespokojen do pkné tváe

díviny ped ním stojící. „Ale jsou otužilejší než my; mimo to bojí se,

aby jí výdlek neušel." (Pokraování.)

-^=»r~c5^
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V americkém vlaku.

úryvek z cesty k Tichému Oceánu. Píše Pavel Albieri.

(Pokraování.)

kolik „ranch-", polorozbitých, z hrubých klád srou-

bených dvorc dobytkáských se stády jak skotu, tak

kostva, oznámilo nám brzo po té, že se blížíme

k vtšímu (sic !) mstu Laramie City na stejno-

jmenné ece. tekoucí do severní vtve Platte Riveru,

pítoku Missouri až u Omahy. Msteko, ítající pece
asi 6500 obyvatelfi, leží pod dosti píkrou, vysokou

skalní strání, pod samými horami, ale nezanechalo u mne nijak dojem

zvláštního pvabu, nýbrž spíše rozházenosti. Pravá to západní mladá

osada, rozvleená po rovin, bez stromoví posud a zelen, uprášená.

Jest však zde „universita" nejmladšího v Unii státu Wyoming. majícího

celých 60.000 duší, mezi nimiž je dosud hezké procento Indián. Velko-

lep nazvaný ústav ten, jehož jsem bohužel nespatil, jest prost kolej

k vyuení jakž takž nkolika tch uitel, právník a snad i léka,
jichž je v okolí zapotebí, a pak zízena je hlavn proto, aby se mohlo

íci, že i ve Wyomingu pstují „vdu".
Akoliv nebyly ješt ani tyry hodiny, byla zde stanice pro „diner",

nebo jídelní vz opustil náš vlak v Cheyenne. Dále se prý pi tomto

vlaku, nazvaném „Pacific Express", jídelna ve vlaku nevyplácí; nemá
dost obecenstva, jež by dalo 75 cent nebo dollar za obd i veei,
a pohodlí zavedeno je pouze na druhém každodenním vlaku, rychlo-

vlaku s pyšným jménem „Overland Flyer", t. j. leták planin, který

opouští Cheyenne ped šestou hodinou veer. Nevyplácí-li se však jídelny

železniní spolenosti, musí se za to znamenit vypláceti restauratéru

na nádraží v Laramii, který mže sloužiti za vzor nádražních zlodj.
Za kousíek erného beefsteaku, pipáleného a ezaného snad ze starého

emenu, za umuený trojím nejmén ohíváním párek, za nkolik
bledých, dlouhým stáním utrápených brambor, za „vonící" rybu, která

nebyla k jídlu, za tvrdý „kejk", na zpsob našich tort, který byl

podle všeho starší, než celé msto Laramie, a patil spíše do musea,

a konen za hrníek prašpatné bryndy, kterou jmenovali pímo drze

kávou, nedali si zaplatiti nic více než jeden dollar! Celý ten „požitek*

nestál skuten za nic a lovku, odsouzenému k tortue, aby nco
podobného sndl, mli by pidati ješt dollar na pípadnou lékaskou
poradu. Co však dlati v situaci, kde není možno dostati nic k jídlu,

až opt ráno?

Ze však chvalitebná snaha restauratérova, abychom si snad pílišným

obtížením žaludk po obd v Cheyenne ped necelými temi hodinami

nepivodili nemoc, doznala spravedlivé kritiky, možno se domysliti '.

3
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Amerian dá se nerad takovýmto pímým vydrastvím, které není aui

pomry omluvitelno v krajin, kde jsou životní poteby velmi laciné,

tak napáliti a mnozí reptali zpsobem, jenž je ve slušné místnosti po-

važován za hotový skandál, kterému se americký lepší lid dle možnosti

vyhýbá; ale zde podle všeobecného pesvdení byl zcela na míst.
Restauratér se však velmi rozumn neukázal a vi „dámám", jež nás

obsluhovaly — mimochodem eeno také nevelmi dbale — rozbíjel se

hnv pasažér na oné povstné zdvoilosti a pepjatém až na mnoze
ohledu Amerian ke „slabšímu" pohlaví. Nezbývalo, než zaplatiti a jíti.

Avšak hned za chvileku kolovala po vlaku listina stížnosti k iditelství

dráhy s dtklivou žalobou, nevelmi zdvoilými slovy tlumoenou, na

darebáctví restauratérovo, jež nalezla hojných podpis. Jak listina ona

byla vyízena, jsem se nedovdl, ale oprávnnou byla a není pochyby,

že rázné vystoupení toto došlo dkladného povšimnutí.

Záležitost tato vyizována byla již za rychlé opt jízdy krajinou,

která celkem nezmnila aui nyní svj ráz širokého, prérijnatého údolí

se vzdálenými po obou stranách horami, s roztroušenými balvany, tu

a tam s dobytkáskou ohradou a stády, hlavn koiískými, z nichž jedno-

tlivé kusy, pokud jsem je mohl s vlaku vidti, pádící zdšen v divém

trysku, s vlající hívou a v oblacích prachu od trati, zasluhovaly plným

právem názvu ušlechtilých zvíat. Zde jest hlavní krajina pro koský
chov, v tchto rozsáhlých údolích, kde k zstává po celý rok pod
širým nebem, dobývá si v zim potravu svou pod snhovou pikrývkou,

a tuhým bojem s nepíznivými živly se otužuje, zocelí, takže plemeno

zdejší, pkné i vytrvalé, jest velmi cenné a hledané.

Stáda stávala se ím dále idími a krajina jednotvárnjší. Za tch
okolností poohlížel jsem se opt spíše po wagon, abych mohl initi

zajímavjší snad pozorování. Spolenost bavila se jako dopoledne i po

obd svým zpsobem. Hrái byli dosud zabráni v kartách, farmái a

dlníci kouili, žvýkali a odplivovali, nemluvn mladé Nmky kvílelo

a plakalo a zrzavý chlap v placaté epici hrál již od Cheyenne chvílemi

na harmoniku, k emuž nmecké cudné grácie zpívaly (sic!) tahavé

melodie milostných písniek nebo více mén nestydatých berlíuskych

kuplet. Pak opt „šel" na ten patentovaný nástroj ku trýznní lidských

uší njaký vojenský pochod, nebo k vli rozmanitosti vídeský valík,

a na to zase protivné výskání a škviení, jako v bohatém programu

njakého tingl-tanglu. V Americe mají však lidé nervy jako špagáty

a ostatn uznávala vtšina obecenstva ve wagonu, že by to bylo pod

její ctí, aby nco zaínala s váženou onou spoleností, která v brzku

bude teba zdobiti kalifornské peleše a jejíž podobizny — velmi možná —
octnou se asem i ve sloupcích povstné „Police Gazette" mezi zlodji

a vrahy. V tom smru jest americké publikum velmi opatrn a každý

obmezii se pouze na vysílání pichlavých pohled v tu stranu, kde sedli

pvodcové toho pohoršení. Konduktér i brzda, když šli wagonem, ohla-

šujíce každou stanici po celém vlaku, vymovali s pasažéry významné

pohledy a krení ramen, ale nemli práva proti tomu rušení klidu vy-

stoupiti. Harmonika zuila dále, bezohledn, a zdálo se skoro, že zrzavý

ten chlap myslí, kdo ví, jak je muzika jeho každému píjemná; že
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pispívá k zábav všeho obecenstva, které jest mu snad docela za to

velmi povduo!
Ml jsem zde píležitost seznati takto prakticky jednu z píin

známého odporu domorodc vi pisthovalcm, z nichž podobní lidé

ve falešném pojmu o svobod ve volné prý zemi roztahují se hned,

jakoby Amerika byla jejich. Ba mnozí myslí, že podobné nápadné chování

patí tam k dobrému tonu, že jest docela rádo vidno, a že lovk
slušn vystupující dlal by dojem „greenhorua", nováka, kdežto hodn
drzý chlap myslí, že vypadá jako istokrevný, bezohledný „Amerikán".

Domorodý lid, vtšinou slušn, ba na dráze namnoze velmi slušn se

chovající, urážen je již velice nedbalým obyejn zevnjškem takovýchto

pisthovalc, tím více pak jejich mravy. Zvlášt Nmci jsou v tom

smru pímo nesnesitelní, že to vru pipadá, jakoby si mela Amerika

dle mínní mnohých z tchto „zeleák", jmenovit z Pruska, initi jen

esf z toho, že se odhodlali poctíti ji svou návštvou I

IV.

Mladiká Nmka vidouc, že mnohé z rozezlených, i v tomto'smru
spíše jen rozmrzelých pohled nesou se i k ní, i vlastn ovšem ku

kourajícímu potomeku jejímu, mísícímu plá svj ve vaní harmoniky,

zápasícímu s ní o sólo, povstala najednou, aby, jak bylo patrno, zbavila

nás dle možnosti aspo této útrapy, chystajíc se vyjíti do pedsín
wagonu. Snažila se, ubožák, pekážeti obecenstvu ve wagon co nejmén,
jakoby chtla ponkud aspo napraviti ostudu, jakou dlali oni nestoudní

lidé celému národu jejímu. Ale vlak jel práv s njakého návrší rychleji

než obyejn, takže vozy velmi se házely. Mladá, slabá matka, nesouc

v jedné ruce dcko, mohla se pidržovati lenoch sedadel pouze druhou

rukou, a práv když šla kolem mne, vržena byla prudím nárazem na

stranu ke mn, div že jí nemluvn z ruky nevypadlo a ona sama se

dosti asi citeln uhodila. V oích jejích objevily se aspo hned slzy.

Vyskoil jsem v pravý as, abych ji zachytil, a posadil jsem ji,

aby se trochu vzpamatovala, na prázdné místo podle sebe.

„Kam jdete, prosím vás, s tím ubohým díttem?!" zvolal jsem po
nmeku, pólo soustrastn a pólo vyítav.

Pohlédla na mne s pekvapením, ale jsouc asi již pi delší cest
své zvyklou potkávati asto lidi jazyku jejího znalé, jak je tomu skoro po
celých Spojených Státech, siln Nmci promíšených, hned se upamatovala.

„Každý se již hnvá pro ten stálý plá, a já za to pece nemohu!"
pravila zoufale, a — dala se do pláe také.

„Oh, to není ješt tak zlé!" konejšil jsem ji. „Tam ti lidé s har-

monikou a zpvem dlají mnohem vtší a nepíjemnjší rámus, a to

zbyten! Vám to každý odpustí! Což není to dátko snad zdravé?
Jest to chlapeek nebo holika?"

„Chlapec! Ani nevím, co mu schází! Prosím vás, taková dlouhá cesta!"

Konejšila dcko, které stále kvílelo.

„Kam jedete?" tázal jsem se opt.
„Tady to mám!" odvtila ochotn, vytahujíc z kapsy u sukn po-
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makané, ua pólo již roztrhané, umounené psaní. „Jedu k seste! Pe-
tte si to! Nemohu si dosud nikdy vzpomenouti, jak se to jmenuje,

ba neumím to ani poádn peísti, jak to zde lidé vyslovují!"

„Ale to je njaký soukromý dopis!" zpoval jsem se.

„Oh, ua tom nezáleží! Není tam nic zlého! Vždy sestra ani neví,

jak to se mnou vlastn je!" vzdychla si mladá matka.

Zdálo se mi, že bych ml pokynu tomu trochu rozumti a dal

jsem se do tení. Ve psaní nebylo skuten nic zvláštního. Adresátka,

sedící podle mne, projevila seste své, bydlící u New Whatcomu ve

státu Washington, jak jsem vidl dle poštovního razítka na obálce, že

by ráda k ní jela a obdržela odpov píznivou. Sestra jí psala, aby

jen pijela, že to bude snad pro ni dobré, práv jako se jí samé dobe
podailo a upozornila ji, že nejlepší cesta k ní vede po Northern Pacific,

Severní tichomoské dráze. Nic více, nkolik pouze vt, roztažených

tenkým ženským švabachem po tech stránekách dopisu. Žádné bližší

pouení, žádné sliby, žádné srdenjší vyzvání, vše tak chladné, aspo
pro mne. A na tento prostý dopis jela mladiká ta ženština pes širý

Oceán a celou Ameriku! Snad etla sesterská její mysl nco velejšího

mezi ádky, ale celé psaní dlalo na mne, cizího lovka, velmi chladný

dojem. Jest to pímo hrozné pomyšlení pro lovka zkušenjšího a sta-

rostlivjšího, na jak nejisté, maliké okolnosti vsí asto lidé, zvlášt

podobní, svj celý osud

!

Nalezl jsem v Americe lidi, kteí vydali se tam na pouhou povst,

že tomu neb onomu píbuznému nebo kamarádu jejich dobe se prý

zde daí a neznali ani jeho adresy! Lehkovrnost a pílišná dvra ta

v dobrou vli onch lidí bývá až úžasnou a dá se mnohdy skuten
vysvtliti již jen tím, že osoba taková stížená jest utkvlou myšlénkou,

nebot i sebe menší dvody rozumové jednání jejího scházejí asto úpln.

Lidé vrhají se do širého neznámého svta, cestují tisíce mil a vydají

na sta penz jako slepí, bez nejmenší takoka záruky, na pouhé zdáni,

na obyejný slib, který asto byl dán pouze v tom pesvdení, že

nebude teba nikdy jej splniti, jen jako pouhá zdvoilost! Pátelé

z Ameriky zvou asto k sobe, „jen aby se neeklo", jenom aby se po-

chlubili, že se jim dobe vede, aniž by jim nkdy i jen ve snu napadlo,

co takový slib mže vzbuditi nadjí a plán, a jakých dležitých, po

pípad mrzutých a osudných výsledk mže míti pro ob strany!

Zamyslil jsem se na nkolik okamžik tímto smrem nad dopisem

mladé Nmky, naež vrátiv list a otevíraje seznam stanic a mapu jízdního

poádku, abych vyhledal zmínné místo, tázal jsem se s mimovolným
pocitem starostlivosti

:

„ím jest vaše sestra?"

,Sla jako služebné dve ped pti léty do Ameriky, ale je nyní

už dva roky vdaná. Mají dvorec u toho msta, odkud je psaní posláno."

„New Whatcom ! Bude to malé jen msteko! Ukažte mi svj
lístek na dráhu!"

Podala mi zmakaný pruh erveného papíru, pomocí jehož shledal

jsem konen na map, nemoha v seznamu stanic „naší" dráhy místo

ono ualézti, že leží pi samé již hranici Britské Kolumbie, u Puget
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Soundu, lenitého velikého zálivu ua jih od ostrova Vancouverova, daleko

ješt za Tacornou a Seattlem, na dráze Great Northern. Tyranský to

kus cesty od New Yorku, z níž mla ubohá ženština uraziti ješt nej-

mén celou tetinu, práv však nejhorší kus trati, pes planiny a hoiy

Velikého Západu, až k obrovské ece Kolumbii, do Portlandu a pi»k

po druhé dráze teprve na onu stanici, odkud má teba ješt mnolio

mil na vzdálenou, nkde teba v širých lesích na pólo ztracenou farmu!

Kolik to ješt asi smutných nocleh eká na nezkušenou cestovatelku

s útlým a churavým podle všeho dckem, neznající ani slova z ei,
kterou se kolem ní mluví, než se octne pod stechou svých lidí a pak

ješt jak asi bude tmito pijata!

„Vdí, kdy pijedete?" dotazoval jsem se dále.

Zavrtla jen smutn hlavou.

„Napsala jsem jim jen z Berlína, že už jedu, ale nevím, pijde-li

jim psaní díve než já, ponvadž cestuji bez zastávky, jak jen nejrychleji

mohu, abych už byla na míst. Však se tam již njak dostanu!"

Nerad jsem ji strašil, nebo mla toho zajisté sama již plnou hlavu

a osobu takovou obavy ješt více popletou, ale považoval jsem pece
za svou povinnost, upozorniti ji na nkteré nepíjemné možnosti.

„Což ale, pijedete-li na stanici veer a lidé vaši jsou daleko od ní?"

„Zstanu tam pes noc a ráno již dojdu ke svým snad pece!"
„Možná však, že stanice je v pustém lese a pak je vám tžko se

dorozumti!"

„Oh, všecko to pjde! Myslím, že jest to aspo msteko a tam

se již neztratím. Vystála jsem již více a když jsem nyní už zde, pe-
trpím to ostatní také! V jednom míst musím také pestupovati a býti

pes noc, pravil mi jeden pán, a sice bude to prý pozítí!"

,To bude Portland!"

„Ano, tak njak to jmenoval, pamatuji se na to a mám to prý

ostatn na lístku. A pak to prý už není daleko a vlak jede hned ráno!"

„Pece aspo den jízdy!" soudil jsem zcela správn.

„Tak?" vzdychla si.

„Ano, a do New Whatcomu pijedete tedy najisto veer! Nejlépe

by bylo pece jen telegrafovati z Portlandu, aby vás oekávali. Adresu

máte a telegram nestojí tak mnoho. Uspoíte si mnoho nepíjemností!"

„To bych ekla, ale jak to mám udlati?"

„Napíšu vám telegram a ten odevzdejte bu na nádraží, kde bude
zajisté telegrafní úad, anebo v hotelu, kde budete pes noc!"

Napsal jsem jí telegram, a maje i)0 ruce jízdní poádky všech

drah v oné konin, sdlil jsem jí i uritou dobu píjezdu do Portlandu

a odjezdu ranního vlaku. Dále vypsal jsem jí na kus papíru i hlavní

stanice trati, kdy vlak do nich pijíždí a jak dlouho tam stojí, aby
mohla pohodlnji a beze strachu nco si koupit a ml jsem to zadost-

uinní, že se zdála po té býti spokojenjší a dkovala mi srden.
Dcko však pi té rozmluv naší neustále kouralo a také ev

harmoniky a pískot nmeckých vyvrhel ženskosti nebyly pranic pí-
jemnjší. Avšak nevšímal jsem si toho píliš, poslouchaje zajímavému,

teba jen kuse sdlovanému vypravování mladé ženštiny, která byla
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patrn ráda, že vbec nalezla nkoho, kdo projevil vi ní trochu zájmu

a pozornosti, kdo ji vyslechne a snad jí nezazlí.

„Jest vám snad podivno, že mám s sebou tak malé dcko?" zaala
sama po vyízení té malé služby, k níž je zajisté každý v podobných
okolnostech povinen

„Pro podivno?! Zemel vám asi muž a nemajíc nikoho na svt
než-li svou sestru a švakra, chcete u nich nalézti nový domov, kde

byste zapomnla a snáze se vyživila, jsouc zárove mezi lidmi sob
bližšími!" chtl jsem jí pomoci, a jsem ml, pravdu eeno, o pomrech
jejích hned zpoátku jiné mínní.

Zavrtla však hlavou.

„Otec dítte posud žije,* pravila pomalu a truchliv, „ale opustil

nás ..."

„A vy jedete za nim? Chcete jej vyhledati, víte o nm?"
„Nikoliv! Je v Evrop, v Berlín! Zekl se nás, zapel mne i dít ..."

Mlel jsem, nevda, co bych k tomu ekl.

„A rodie mne v tomto stavu vyhnali z domu ..." pokraovala

8 novým návalem pláe, mísícího se s kouráním dítte na klín, ubo-

hého vyvržence, tak krut osudem pronásledovaného hned od narození,

tak dalekého cestovatele hned v prvních dnech žití.

„Jste z Berlína?" tázal jsem se po chvilce, jen abych nco ekl.

Útcha byla tžká, a nejlépe bylo tedy pevésti e na jiný pedmt.
„Nikoliv, ale nedaleko! Byla jsem tam však dv léta ve služb a

tu jsem poznala Karla . . . Vydlává dost penz, je zámeníkem, a sli-

boval mi, že si mne vezme. Já mu uvila, dala jsem mu vše a nyní

z toho mám ! . . . Myslila jsem, že si musím smr udlati, když se mi

ke všemu ješt vysmál, do oí mi všecko zapel a hrub mne urazil,

vynadal mi, když jsem na svém stála! A což když mi otec zakázal

pístup dom! Musila jsem do porodnice ..."

„A kde jste vzala peníze na tuto velikou cestu?" divil jsem se.

„Poslal mi je otec, když jsem mu psala, kam se chci obrátiti!

Ale bojím se nyní, že mne snad ani sestra a zvlášt její muž dobe
nepijmou! Nic posud nevdí, ponvadž si s rodii nepíší — odešla

také ve zlém — —

"

„Pak snad bude míti spíše ohled na vás!" tšil jsem ji.

„Na to jedin spoléhám, a ne-li — pak už jsem rozhodnuta,

co udlám ..."

Slova její vyznla temn, se zoufalou odhodlaností. Nebylo pochyby,

že je pevn pipravena již i na smrt ve pípad nevlídného pijetí, od-

kopnutí od prahu, za nímž oekávala aspo snesitelný život. Až jsem se

zachvl nad tím tonem hlasu a drobná, slabouká, mladá osobika zdála

se mi najednou velice sestaralou a jakoby povyrostla. A když jsem uva-

žoval klidnji, skuten, co jí zbývalo po tom všem, v takových smutných

okolnostech? Musil jsem chtj nechtj pipustiti, že smr byla by snad

nejpirozenjším východištm z tch útrap pítomných a horších možná

ješt v budoucnosti! Nyní jsem však ovšem již chápal, že tato osoba

musila se chopiti i sebe chladnjšího dopisu jakožto jediné možné pomoci
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a podstoupiti tuto dalekou pou v jediné té nadji, jež se jí v temném
jejím postavení pece jakž takž jevila!

„Tak daleko nesmíte nikdy mysliti," pravil jsem však pece dle

povinnosti. „Nesmíte tak uiniti již k vli tomuto dítti, by by se vám
sebe he vedlo! I kdyby vás sestra pijala nepízniv, útulku na první

chvíli, co byste se aspo po té cest zotavili, vám snad pece neodepe
a pak si již snadno pomžete sama. Ostatn pracovité ruce jsou v Americe

všude vítány a za ten kousek jídla se jí mžete velmi snadno odvditi,

vše si odpracovati, takže vám žádnou milost prokazovati nebude.

V Americe uživí se každý, kdo má jen trochu poctivé vle k práci a

dobrých lidí je zde více, než kde jinde, ponvadž je zde více blahobytu,

který pipouští dobroinnost. V nejhorším pípadu ujmou se aspo dítka

vašeho, a namnoze, jak víte, bývají cizí lidé daleko hodnjší, než-li

pokrevní pátelé ! Pedržíte rok, dva, zvyknete si, vydláte peníze, na-

leznete nový domov, dít bude rsti, prospívati k vaší radosti a nadji,

a než si pomyslíte, bude vám již skutenou oporou!"

Chtl jsem v ní vzbuditi ješt i vyhlídku na možné šastnjší

spojení s lepším bohdá mužem, ale zdálo se mi vru, že v okolnostech

tak smutných a zvlášt v této bolestné chvíli vypadalo by to skoro jako

írivolnost. Hlavou prolétla mi také myšlénka, že by choré podle všeho

dcko mohlo jí v brzku zemíti, ímž by jí skuten bylo jen uleheno,

ale i takovouto, zajisté velmi pochybnou „útchu" jsem ihned zamítl jako

rozhodu nepístojnou. Nemohl jsem si však odepíti, abych se na stav

jeho opatrn nepozeptal.

„Jak dlouho jste již na cest? A což dátko — je stále zdrávo?"

„Na lodi byli jsme jedenáct dní a na dráze jedeme už pátý den!"

„Bez zastávky? Stále ve vagón?"
„Ano."

„Že to vydržíte?! A pak — vždy to musí zvlášt dcku škoditi!"

„Oh, byl poád zdráv, a vesel, až teprve dv poslední noci a dnes

neustále pláe. Na moi nebylo jej ani skorém slyšeti, a mám v sob
velkou lítost a to nezstane na kojence bez úinku. Ale nyní jsem už

sama celá roztesena, a skoro nic nemohu jísti. Jsem vru už tak slabá,

že sotva chodím!" stýskala si, zajisté právem, nebo bylo to na ní vidti.

„Pro jste tedy neudlala njakou zastávku aspo na den? Mla
jste se zdržeti v New-Yorku nebo aspo v St. Louis, pes njž jste

jela a kde jste musila pestupovati!"

„Nevím ani, kudy jsem jela. Strkali mne jen z vlaku do vlaku.

Pestupovala jsem už nkolikráte, a zítra ped polednem musím prý zas,

jak mi povídal ten hoch, který nosí zde oranže a noviny. A pak —
nikoho nikde neznám a lidi, kteí mluví nmecky, nalézám jen náhodou.

Na delší pobyt nemám také penz . . . Musím jen hledt, abych už byla

na míst, a pak — dj se co dj!"
Okolnosti to vru k zoufání, zvlášt pi té její úplné nezkušenosti

a jmenovit nevšímavosti, ne-li tuposti i k nejjednodušším praktickým

požadavkm na cest. Vyplývalo to však asi z tch* velikých ran, jež

ji stihly a pipravily ji o ten trošek ilosti a rozhledu, jejž snad mla.
Nezdálo se však, že ho bylo vbec kdy mnoho. Bývala asi vždy dosti
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lhostejnou, povolnou, odvislou a poslední útrapy uinily ji docela již jen

pouhým míem náhody. Mohla mluviti jen o štstí, že se vbec dostala

až sem, že ji nezavezli a docela neokradli o to poslední, co mla!
Snad se zželelo i darebákm, s nimiž se po cest teba setkala, té

nezmrné bídy, která se jevila na její tvái ..."

„Ale kudy to, prosím vás, jedete?" napadlo mi opt. , Vždy vám
sestra pece píše, abyste jela po dráze Northern Pacific, kudy k ní je

nejblíže, pes Chicago a St. Paul ! Zde konáte velikou zajíždk a je

to o mnoho dražší!"

Pokrila jen rameny.

„Koupila jsem si lístek radji hned v Berlín, kde se pece mohu
ješt aspo smluviti, a tam mi to tak dali. Já tomu nerozumím ! Byla jsem
ráda, jen když jedu ! Nkdy mi nkterý pán nebo konduktér nco povídal,

ale anglicky, a když vidl, že nerozumím, šel dál. Ani zeptati jsem se

skoro nikde nemohla. Pozorovala jsem jen, kdy šla vtšina lidí na
nkteré vtší stanici z vozu a nechala zde svá zavazadla, a tu, vdouc,
že zde budeme chvilku státi, vyšla jsem také ven, abych si koupila

nco k jídlu, trochu kávy pro sebe a mléka do láhve pro dít. Hoch
nkdy spí a nkdy mi jej zatím podrží to dve, které sedí naproti

mn. Ale je to Dánka, a rozumím jí velmi málo. Vím jen, že jede do
Kalifornie a zítra se rozejdeme. Anglicky také neumí ani slova a

v penzích zdejších se ob nevyznáme. Poítají nám vždycky co chtjí,

a dávám jim peníze, až je dost!"

Nešastná ta bytost byla tedy podle všeho ošizena hned v Berlín,

ješt doma, njakým vydraným lotrem agentem, který jí prodal lístek

mnohem dražší, a pro delší a daleko nepohodlnjší tra, aby vydlal
o nkolik marku snad více provise. Uinil tak bez odporu vdom,
nebo jediný pohled na mapu musil jej pesvditi, která dráha jest

výhodnjší. A k vli nkolika mizerným fenykm bídáckého výdlku zp-
sobil tak ubohé opuštné ženské vlastní krajan tolik zbytených obtíží,

výdaj a útrap! Podobná necitelná, bezohledná holota^ jakou se skuten
hemží peplavní jednatelny, mla by dávno sedti v kriminále, nebo
páše pímý podvod, v okolnostech takových tím trestnjší.

Byl jsem mimovoln celý rozrušen nad tou tragedií mladého života,

pede mnou tak náhle rozestenou. Byla to tedy málo veselá „zábava",

již jsem nalezl! Ke smutnému rázu rozmluvy družila se pak pošmourná
nálada veerní kvapícího již soumraku, a po dlouhou, dlouhou již chvíli

nevidli jsme v širé vlnité krajin ani stopy po lovku. Jen tu a tam
vynívající rozsochatý balvan rušil tu šedožlutou zprohýbanou plochu

pusté planiny, na níž spíše jakoby strašil, než aby ji oživoval. Teprve
za dlouhou dobu ukázala se opt stanika s nkolika domky a budovou
s komínem, v níž poznal jsem vstup k dolm, beze vší pochyby kameno-
uhelným, jak nasvdovalo i jméno stanice Carbon. Drahocenného paliva

toho nacházejí se zde všude ohromná ložiska, dvakrát prý tak veliká

a mocná, jako proslulá uhelná pánev pennsylvanská, a kraj tento slibuje



v americkém vlaku. 39

státi se v budoucnosti ohromným prmyslovým stediskem celého Velikého

Západu. Lokomotiva nabrala zde jen vodu a již jeli jsme opt dále.

Mluvil jsem ješt se sklíenou Berlíakou o podrobnostech smutných

její pomr, když v tom — — — venku, poblíže vlaku, padlo náhle

v podveerní tišin pustého kraje — nkolik výstel!! . . .

Trhl jsem sebou a hned vyskoil.

První mj pohyb rukou byl na kapsu, kde po nutném, zvlášt na

cestách, americkém zvyku byl nabitý revolver!

Nemyslil jsem nic jinak, než-li že byl vlak pepaden, což arci dodnes

nepestalo býti v Americe zvláštností, jmenovit v pustých koninách

dalekého Západu. Ovšem, pepadení stane se spíše v krajin lesnaté

a v noci, ale kdož by v podobné situaci rozbíral takovéto podrobnosti

a možnosti

!

Vtšina cestujících soudila tak jako já, a všude bylo vidti zdšené
tváe a zmatek, ale málo pomyšlení na odpor! Každý jakoby oekával,

že v následujícím již okamžiku objeví se u dveí wagonu po uši ozbro-

jení chlapi, kteí s dlouhými texaskými revolvery v rukou, s oblieji

pikrytými škraboškou nebo poernnými, a s obrácenými na ruby šaty,

aby je nikdo nepoznal, povelí své osudné: „Hands up"! (ruce vzhru)

aby nás mohli pohodln obrati! A v tom již, díve než se z nás kdo

vzpamatoval z prvního úžasu a leknutí, rozlehly se skuten nové stelné

rány i na platformách našeho vozu

!

A zase nové výstely, silnjší a bližší, ozvaly se zvení!

K tomu umíruil vlak náhle velmi citeln svou rychlost — oividn
zastavoval! Mj bože, co se bude díti?!

Zrak mj nesl se mimovoln ven a tu spatil jsem nkolik otrhaných

jezdc hnáti divoce kon své s vlakem o závod podle trati — s runicemi

v rukou

!

Není pochybnosti, situace naše je velmi vážná, a k tomu vlak za-

stavuje ! Co se stalo již ?

V tom najednou rozlehne se silná rána, vypálená podle samého
okna mého, až jsem sebou zdšené trhl a instinktivn odskoil. Vidím

však, že ránu vypálil z revolveru jeden z cestujících oteveným oknem
nedaleko mne a sice oividn na ty divoké jezdce podle trati!

Vše bylo vzhru, tím vtší zmatek a ds zavládl nyní ve vagón.
Zpv nmeckých oblud ustal ovšem hned pi prvních ranách okamžit
a harmonika rozlouila se s námi tonem, podobajícím se poslednímu

skeku skoleného dravce.

A vlak se zastavil v tu chvíli již úpln a okolnost ta, pro nás

rozhodn nepíznivá, provázena byla novou adou výstel, a pak hu-

rónským pokikem, který zdál se mi znamenati osudné vítzství. Ten
indiánský ryk, pro Ameriku podnes význaný, tak pronikavý, jako hrzn
divoký, byl dsivým, a rány se nyní jen jen sypaly na všech stranách.

Oekával jsem, že každou chvilku vletí njaká kule do mého okna.

Nmka s díttem, sedící dosud na mém sedadle, byla strachem více mrtva

než živa, i pes tu svou zoufalou odhodlanost na smrt a úplnou ode-

vzdanost v osud, jako Turek ve fátum.

Svíraje hlave revolveru, ekal jsem jen, kde se vyskytne nepítel
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pímo proti mae, nechtje stíleti, dokud nejsem vážné ohrožen. Srdce

mi prudce bilo a procítil jsem rychle dojmy vojína ve vážné chvíli bitvy . . .

Avšak, v tom pozoruji ke svému nejvtšímu udivení a mohu íci

že i radosti, nebot o podobný zápas na život a na smrt jsem vru
nijak nestál, že otrhaní jezdcové stílejí z pušek do — vzduchu! Nyní

pak, po zastavení vlaku, hrnou se cestující na platformu, skáou s vlaku

a divocí útoníci zastavují kon, slézají s nich! A nkolik cestujících

staten vrtá dále kulemi svých revolver díry do toho božího soumraku

!

Stílí se pak podél celého vlaku, rána padá za ranou jako v opravdové

tuhé srážce, a ucho dobe rozeznává silnjší rány z pušek a kratší

bouchnutí z revolveru.

„Nebojte se! To nic není!" pravil jsem ješt Nmkyni, nevda
však zatím dosud sám, co se to vlastn dje, a spchal jsem, hledaje

vysvtlení, také na platformu, celý jsa ješt rozechvn. Spatil jsem pak

zde ovšem hned, že celé to rozilení zpsobeno bylo — slavným pátel-

ským nás uvítáním v ležení „cow-boy-v", pasákv dobytka!

(Dokonení.)

Ze zápisk pítele, zemelého v lázních Xských.

I.

„Urození páni, dobrodinekové ! Hrabata, knížata!"

Tak žebrák mezinárodní jeel

v kižovatce setmlé aleje lázeského msta,

jež zmrtvlo parným veerem. „Hrabata, knížata!"

Pak na pikolu jakous pískal a s epicí v ruce se klonil,

své oi leklé sled do davu upíral.

I pešly davy a zánik' hlas . . . Jen promenádou víil

Strauss titrným, houpavým rytmem valíku,

valíku, jenž pl je vzdláni velkomstských žen.

Svtla rozžebnutá se tásla v stromech,

do modravých kol mžikavých lamp vtve padaly

groteskní zelení nepirozen zbarveného listí.

Mušky se vznesly s trapnou výškou tón
nad mojí hlavou. Hvzdy blýskaly nocí.

Sám usedl jsem stranou, kde hudba víila stlumen

a blízký ropot hovor se srážel v smsici.

Hokost, mrzutá hokost, hluboká hokost
sesedlá jako krev, zdupaná na míst zápasu,

kouila dech svj otravný v samotu moji.

Jaké pochybnosti vloupaly se mi do duše!

Úzkostné osamní kréda mého, sn mých, ei mé
ve vení cizinc vleklo svá sražená kídla.
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Zde echy — nejsou už echy, zem tato není zemí naší.

Zde dobrodružné výdlkáství s pohodlím se zahnízdilo.

S tím nátrem vznešeným, mezinárodním

poskakuje podnikatel penžník — kavalír,

poskakuje služebná ochoená havet,

poskakuje hoteliér slovy sebevdomými,

sklepník pod verandou hotelu, paštiká v nároží ulic,

prodavaka kvtin, mandoletár vychrtlý.

Nevstka mezinárodní se drze usmívá,

švadroní kupec úlisný. Mezinárodní knz
chodí vyprovázet ztrávené diabetiky

jak páprky rozváté vichicí do kout svta.

Mezinárodní léka dívá se v odulé oblieje,

klepá na prsa, sípající nedalekým koncem.

Mezinárodní houslista bouí ton vzlyká nad tím vším.

A ti všichni skorém — slovanského pvodu,
necítí již bolest nad ztracenou pohádkou svého vzniku,

jim lhostejný celý systém zcizování,

jenž lianovité své hrozné úponky

pes horstvo hranic rozestírá, sem sem, blíž, blíž,

a roste z centra íše proválenými hrázemi.

I chodím krokem nezvuným, pemýšlím,

po písku pšin chodím, cosi nedomysliv hrozného

a smutek roste mj . . . Jak horen mne pálí tyto dny

!

Oh uražená istota mých tužeb naivní

!

Illuse, smazané kapkami pelyku!
Jak mne dues bolí strnulost tch zabitých lidí,

bolí, zíti krev propadlou odcizení,

více než nemoc má sžíravá, úžasn v konce se chýlící.

Není útchy odnikud. I není dovolání.

II.

Brzy našel jsem pítele v návalu prvých dojm . . .

Churavec — melancholik. Ctíme svou bolest.

Proud nového života hýká mne tu a konejší

a štasten jsem z jeho pátelství.

Je píjemný hotel z erných kamen zelení obrostlý,

ta pavla, kam veselost polí se dívá,

ta nálada vzduchu padajícího skly sklenníku

na okna, kde se ubytoval.

S tichou láskou jeho paní bdí nad jeho churavostí,

s láskou trpitelky, vdomé jeho konce. Nevidt, že trpí,

jen v zvucích klavíru to vycítím a v pohledu,

jímž do kolébky na synka se dívá.

Nechápu, jak jsem zdomácnl ... Té bídné pamti!
Unaven a nedviv ke všemu.
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bázliv ped zmijemi, jež líhne parná naše doba,

pedráždn sliby nesplnnými,

k smrti unaven, bez víry k lidským pravdám,

ku spravedlnosti, již rozhlodal erv lidské samolibosti

a tak již nemocen, že zlobným úsmvem
pohrdám svtským vladaíkováním

:

já vskutku nevím, jak jsem tady zdomácnl.
A myslím, že i hlas mj skoupý pozbývá drsnosti,

když šeptá : Milostivá paní ! Jaká to divuhoduá sonáta

!

Však mne už netší ... A ješt íšku nastavuji rukou nepevnou.

III.

Bezmocný a unavený divák

u jejich dítte oddýchám rád na veer,

když letní noc nám kreslí oknem oteveným
svou panoramu dom, vží v obzoru.

U dítte, jež na kolébce spí, mi volno,

mn volno u dítte mého pítele.

Jak mívá sladké sny, že v oích hlubokých

jiskením tráví moji melancholii?

Snhové ruce na mne tesou se,

a úsmv jeho rozpíná má kídla svázaná.

Na n tak asto myslit je mi volno zase

i trpko zárove . . . Hle, atom budoucnosti

v nm ukrytý spí pod klenutým elem

!

as pijde též, kdy v tžké akkordy

jímž pláe národ mj, splývati bude

jak bystina svží, jasná sluncem

do vzboueného padne moe.

Tak asto v erných myšlénkách mi pipadlo,

že zvláštní jakés bezpráví jej stihlo,

malého tvora, že se narodil

v národ pokopaném

!

Záe ra^y nesvítá mu v duši,

nekolují krví prvky vdomí o síle,

hotová, zralá kultura velkých národ
nebude mu údlem.
Pišel jen mezi nezkušené plavce,

kteí plachty rozvšují do špatné pohody.

Pišel mezi rozdrobené snahy, chytráctví i nerozum,

který chce slovy spoutati boui živelních pohrom.

Ba slabým tónem v koncertu všelidstva

a pehlušený pesilou se ztrácí

kik šesti milion, jejichž díttem
mu osud uril býti!
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Tam pracovat, kde jiuí národové

již všeho nabyli. Tam se hrdlit,

kde jasné právo každý slepec vidí.

Tam oisovat mechy cizáctví

ze zakrnlých štp výdélkáské láje!

Tam ješt vzbouzet slovem kísícím

svdomí vlažných mass,

kdy mozek, který pedbh' události,

po positivní práci kií!
Tam zvykat si na paskvil pátelství

sbratených rod, horších nepátel?!

To všecko eká na nho, a on se usmívá?

Snad píliš ern vidím.

Kde skoky ekal jsem, hlemýž se vlee.

Snad srdce mé poranno neprhlednou dobou,

v níž zvle mocných rodí násilné skutky,

snad pílišná láska oi mé kalí,

snad hnisají ve mn nezdary asových otázek,

že blíží se konec mj ?

Nastala doba, kdy ve voze sosák jako hlemýž vlee se

pokrok a pokoj státu. Zpátenictví nabubelý duch

otží vládne na nedohledné doby

a cesty, cesty naší neubývá

!

Ten však, jenž zde se usmívá,

poroste s mládeží, jež pedhoní ten as!
A pi*ávem zasmje se mému zoufání!

Rty odhrne nad žalem neposvceným
podráždného diváka století pešlého

a soud mj váží jako výkik tonoucího v moi
dožité, nezdravé minulosti . .

,

A. Sova.
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Angliané starého vku.
Napsal dr. J. V. Prášek.

(Pokraování.)

IV.

e mnohé již píin bylo nám dotýkati se vnjší stránky

života obdivuhodného národa, jemuž právem písluší

jméno Anglian starovku, dotud však nedovolovala

osnova tohoto obrazu, abychom pihlédli k vnitrnímu ži-

votu í^oinían, k ledví jaksi a k té stránce innosti,

která nejvíce byla podmínna rázovitou individuálností

povahy jejich. Ve všem svém konání byl Foinían
praktický a zcela prostý vyššího vzletu duševního, jaký u Hellén
vypstil díla nejskvlejší. Zisk byl jedinou pružinou, kolem níž všechno

konání jeho se otáelo. Za ziskem jda, sjíždl daleké kraje a moe,
usazoval se v koninách tehdejší dob tém nedozírných a osvo-

joval si pokroky soused. Ani náboženství nelišilo se od zásadního

rázu národní jeho povahy. Pán nebes a zem, a slul El, Baal nebo

Melek, a pozdji rozdlil se ve více jiných bytostí božských, zastupoval

tvrí sílu, projevující se zaasté úkazy lidskému dílu zhoubnými, zejména

však dobrodiním, kterým dailo pokolení lidské nejvyšší ženské božství,

Baalat, t. j. paní, pozdji obyejn Aštaroth zvané. Proto všechen nábo-

ženský výkon starých Foinían nesl se pouze za usmíením bytostí

vyšších a dle míry rány, která práv lid stihala, vzdávány i obti, tak

že za dob zvlášt osudných dítky i prvorodilí synové bývali bohm
obtováni, ba známy jsou pípady, že i vojevdce sám život svj dobro-

voln v ob pinesl, aby tak rozhnvané božstvo usmíil. Dsn scény,

které odehrávaly se v posledních okamžicích práv nepítelem vzatých

mst foinických, ku p. Tyra nebo Kartháginy, vyplývají vesms z ná-

boženské pedstavy o velikosti obti v pomru k provinní, kteréž hnv
boží spsobilo.

Prví Foiníané, kteí osadili se na západním libánském podhí,
pinesli si z pvodní vlasti jihoarabské znalost pobežní plavby a zkušenost

v obchod s plodinami domácími. Avšak na bezích kanaanských a

v mstech syrských zastali obyvatelstvo piinlivé, které umlo vyrábti
hledané výrobky umleckého prmyslu, jemná roucha byssová, všeliké

kmenty peste vykládané, ozdoby zlaté i j. Obchodem s ostrovem Kyprem
picházely do Sýrie nádherné vozy kyprské a rzné zboží mdné i ke-

ramiky práce již umlé. Praktití píchozí ihned poali vésti obchod
s tmito tovary, ježto spozorovali, že plodiny jihoarabské, které jim ped
drahnými již dobami byly otevely íši faraón, nemají valné pitažli-

vosti na obyvatelstvo kanaanské. Znenáhla také osvojili si obchod s ba-

bylonskými plodinami a výrobky, který dotud od ohbu eufratského ubíral
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se do Kilikie k zálivu myriandskému. Obchodem pivedeni byli i k vý-

rob, které nauili se od dosavadních svých dodavatel. Starovk znal

byssové látky toliko z Bybla, jakkoli již v dobách stední íše, tedy

ped píchodem Foinían, látky ty byly známy v Egypt a ze Sýrie

dováženy. Také slavná pozdji výroba barviva nachového, a spsob, jehož

šeteno pi barvení jím látek vlnných, sotva byl vynálezem foinickým.

Spíše vždy lze pedpokládati, že Foiníané na bezích zátok stedomo-
ských výrobu tuto již zastali a toliko pozdji zdokonalili, avšak i zmono-

polisovali. Rovnž neprávem pisuzuje se Foiníanm vynález skla, kteréž

již ped pisthováním se jejich známo bylo v Egypt a nepochybn
i v Babylonii.

Není tudíž správno pisuzovati Foiníanm pvod nkterých odvtví

prmjslu umleckého, jakož se dalo vbec ve starovku a dje namnoze

až do dob nejnovjších. Avšak jednu velikou zásluhu Foiníané mají;

oni uvedli rzné ty plodiny a tovary své i zemí sousedských do obchodu,

jejž vymkli z dosavadních forem patriarchálných a uinili obchodem

svtovým. Jejich psobením jisté pedmty luxu a pohodlí zvšeobecnly,

jejich pístavní msta stala se sklady zboží z celého tehdy známého

svta, jejich lodi byly plovoucími bazary, kdež bylo lze koupiti anebo

vymniti vše, co tehdy oku vytíbenjším vkusem lahodilo. Ne však

toliko neznámé dotud pedmty do obchodu svtového uvésti, nýbrž

i obchodu svtovému pevný základ znali položiti, na nmž namnoze
spoívá i obchod náš. Foiníané uvedli v užívání obecné babylonské míry

a váhy i babylonskou mnu a z rzných systém písma, které v soused-

ství jejich byly známy, z klínového, hieroglyfského a obrazového hamath-

ského nebo hitiitského, sestavili si nové, praktické písmo hláskové

a dle vzor neznámých i znaky íslic k potebám obchodním velice

spsobilé.

Obchod v rozmrech svtových provozovaný nutn pedpokládá
znalost zemí vzdálených a usnadnnou kommunikaci. Pi nedostatku p-
vodních zpráv nemžeme ovšem uriti meze foinického rozhledu zem-
pisného za tch dob, když prví Punové usadili se pi zátokách libánských,

toliko mžeme s jistou pravdpodobností se domnívati, že zahrnovala

pvodní jejich známost zemí vedle Arábie a Egypta i koniny mesopo-

tamské.*) Avšak za skvlých dob egyptské veleíše Thutmesovcv otevel

se Foiníanm, jakož již výše praveno, neznámý dotud západní svt,

nejprve ecký a pozdji evropskoafrický vbec. Také bylo již výše

kyprské, jako Keryneia a Lapéthos, mly obyvatelstvo foiuické, a tak

o pvodním stavu mst tchto není lze bezpených zpráv podávati. Tolik

*) asto lze se doísti zejména ve spisíeh s tendencí populárn vdeckou,
avšak i v pesn vdeckých pracích, jako ku p. v Lefmannov Gesehiehte dos

alten Indiens, o pradávných pímých stycích Výelaodni Indie s Pední Asií. Naproti
tomu dlužno podotknouti, že ve vší bohaté literatue babylonské, pokud jest již nyni
uveejnna, známa jest jediná deska, vroená ve XXX roce Nebukadnezarov (= 575
p. Kr.), tedy z doby již pozdní, kdež pipomíná se muž „Sindhu" (Strassmaier,

Babylonische Texte, Heft V, Nro. 222), kteréž oznaení vykládají Sayce (Hibbert
Leetures, 138) a Boseawen (The Babylonian and Oriental Reeord IV, 58) za pravd-
podobný aequivalent jména Hindu.
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praveno, že nové zem, tehdy objevené, byly již dostoupily vysokého

stupn osvty a výrobn dovednosti, tudíž nabyli Foiníané jednak nových

vývo/.išt a nových pedmtv obchodních, jednak byli pivedeni ku zve-

lebení námonictví svého. Avšak daleké ty koniny, jen po moi pístupné,

podaly Foiníanm i etné nové popudy, jimiž vzncována praktická a za

ziskem pachtící se mysl jejich.

Úsudky, plynoucí namnoze z údaj pozdních spisovatel, eckých
i foinickýcb, z nichž foinití proti Tyru a slavné jeho minulosti snažili

se v protivu klásti i jiná, mén slavná msta foinická, jakož i etymolo-

gisující výklady pobežních a ostrovních jmen eckých daly vznik theorii

o tech periodách foinického kolonisování v moi stedozemním: o nej-

starší totiž period, do bájených dob zasahující, kde prý msta Byblos

a Bérytos stála v ele osaduiokých i plaveckých snah foinickýcb, o druhé

period, za níž v popedí prý stálo msto Sidon, a konen o tetí,

tyrské. Historická kritika dob nejnovjších ukázala však jasn, že není

lze mluviti o tech periodách osadnictví foinického, nýbrž toliko o pe-

riod jedné, která poíná za dob nadvládí egyptského, dospla k výši

své snahou Tyrských, když se byli vyzuli z podruí faraónv, a pešla
konen, psobením vnjších okolností, zejména když živel ecký poal
šíiti se po celém výclioduím Stedomoí, v ruce nejpednjší osady Tyrské

Kartháginy. Zásluhou této kritiky ovšem i zúžen rozsah nkdejších
foinickýcb kolonií, nebo k vyšetení neznámých dotud cest foinického

se osazování neužívá se již etymologického výkladu místních jmen,

zvukem domnle píbuzných nkterým jménm foinickým a kanaanským,

jakož od dob Bochartových bylo obyejem, nýbrž pihlíží se toliko

k nepochybným zbytkm starovkého historického podání a k archaeo-

logickým nálezm, jichž foiuický pvod vyluuje všechny pochybnosti.

Byl to zejména ladný a bohatý Kypros, oplývající všeho druhu

plodinami, stavebním dívím cedrovým a piniovým v množství nepe-
braném, rudou mdnou, vínem, obilím, olejem, vlnou, Inem, drahokamy,

kteréžto bohactví stalo se základem odvkého domácího prmyslu, výroby

zboží a náadí mdného, zboží keramického, mastí, tkanin, skvostných

vozv atd. Ostrov tento obýván byl lidem eckým, avšak obdržel i osad-

níky z jižního pobeží maloasijského a ze Sýrie, hittitské totiž pistho-
valce, kteí založili Amathus a Kition. Pes to byl ostrov tento ídce
obýván a snad události, nám již blíže neznámé a toliko z pozdních na-

mnoze povstí ponkud dohadované, jimiž tehdy ecký svt zmítán byl —
pipomínám jen povstí o moeplavných Tyrrhénech, o loupeživých Karech,

o Lelezích, o Minoovi, o Argonautech atd., jimž tušené ty události jsou

nepochybné podkladem, — spsobily i znané vysílení pvodního eckého
živlu kypriotského. Pod ochranou egyptské svrchovanosti poali se tudíž

Foiníané a s nimi i mnozí Kanaanité na Kypros sthovati. Nápisy

Ramsa III, jehož panování obsahovalo poslední léta XIII a prvá léta XII

stol. p. Kr., znají již na Kypru msto Idjal, pozdjší foinické msto
Idalion, a v též asi dob, prbhem XVIII a XIX dynastie, vznikla

zajisté i jiná dležitá msta foinická na ostrov jako Salamis, Pafos,

Kurion i j. Pohíchu ídké zprávy o tchto mstech foinickýcb, které

nás došly, pocházejí vesms z pozdjších dob, kde i severní koniny
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však zdá se býti bezpeno, že foinická msta na Kypru, dokud ostrov

ten k Egyptu píslušel — a ješt Ramsés III pojímal kyprská msta
do seznam mst podrobených — byla za souástku materských mst
svých pokládána. Ješt s poátku VIII stol. p. Kr. vykonával Tyros

svrchovanost nad msty foinickými na Kypru, jehož pírodní bohactví

stalo se základem pozdjší námoské veleíše tyrské.

Další osadnický postup Tyran do vod eckých zastaven byl mohutným

hnutím na ostrovích a bezích eckých, které následky svými zasáhlo

veškeru Pední Asii. Již výše povdno, že sám Tyros postižen byl tžce

vpádem útoník, z nhož ovšem za krátko opt se zotavil. Nebo
obrovská boue, která tém po 100 let ozývala se po vší Pední Asii

a po celém východním Stedomoí, rozplynula se týmž spsobera jako

všechny podobné zjevy. Nkteré ze starších útvar historických zanikly

i ustoupily útvarm novým, jiné udržely se by i seslabeny; nkterá ást

sthovavých národ nalezla nových sídel, jiná zcela zanikla, tetí konen,
vedena jsouc navyklou již touhou po dobrodružství, jala se vyhledávati

nových sídel na dalekém a dotud neznámém západ. Byla to úloha

zajisté ne snadná, nebo práv úinkem velikých uámoských vpád stali

se z eckých kmen v Evrop a na ostrovích osedlých kmenové bojovní,

kteí sídel svých úsiln hájili proti cizincm. A tak nedobitky národ
námoských nastoupily dalekou cestu na západ, jedni jako Sardanové

a Turšové po moi, Šakalšové zase po suchu. Tito prošedše veškerou

Itálií, osadili se konen na krásném trojhrotém ostrov, jenž dle nich

nabyl historického svého jména Sikelie nebo Sicilie, Turša-Tyrsénové

nalezli novou vlast ve stední Itálii, dle Šardan pak podnes ostrov

Sardinie nazýván.

Ve stopách namnoze kmen tchto ubírali se Tyrané dále na západ,

pi emž nkteré ostrovy Archipelagu, jako Rhodos, Théra, Oliaros, Melos

a snad i Kréta most mezi Kyprem a kraji západními tvoiti mohly.

Spisovatelé etí sice na mnohých ješt ostrovích vzpomínají rolnických

osad, avšak zprávy ty jsou pozdní a namnoze nespolehlivý, nad to pak

výzkumy archaeologickými dotud jen zídka nabyly by i jen ásteného
potvrzení. Probudilý živel ecký nesnesl zajisté tou dobou již cizích

koistník ve vodách svých a tak i ty osady, které jako Rhodos jsou

bezpen historicky poveny, v dobách nedlouhých piodly se rázem

eckým. Nejvrohodnjší svdek onch dob, kde Tyrští poali na západ

valn se rozšiovati, poesie homérská totiž, nezná žádných osad rolnických

v x\rchipelagu, ovšem ale dotýká astji sidonských plavc, kteí zakotvili

pi pobeží eckém a všeliké zboží krásné a lákavé na odiv dávali.

Avšak západn Malee otvíral se nový svt, který bohat nahrazoval Foi-

níanm ztráty ve vodách eckých. Veliké poloostrovy a ostrovy jiho-

evropské spolu s protjším pobežím africkým byly obývány tehdy etnými
kmeny pvodu libyjskoibérského, kteí sice zabírali kraje bohaté a úrodné,

sami pak vynikali neobyejnou osobní stateností, avšak málo byli sp-
sobilí ku zaizování vtších státv a k vyššímu rozvoji kulturnímu.

Nkteí z nich na Sicílii, Sardinii a ve stední ásti západního behu
italského podlehli sice zbytkm dobrodružných národ námoských, kteí
pinesli k nim zárodky pvodní stedozemské osvty, avšak za psobení

4
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všelikých okolností smísili se pisthovalci s domorodci anebo mezi nimi

se rozsadili, až i pisthovalci spsobm domorodc se pispsobili, ba

na mnohých místech s nimi zejm splynuli.

A práv v onch koninách západních shledávají se velmi etné
zstatky života foinického ve shod se zprávami starýcb. Behy velikého

moe západního, v nmž mohli Tyrané bez obavy ped vznikem nebez-

peného soupeství, zakládati msta a osazovati ladná pobeží, pokryly

se za králko kvetoucími sídly foinickými. Nejstaršími osadami foinickými

na západ jmenují se severoafrická msta Hippon a Kambé, jichž pvod
chronografové starovcí kladli do prvé polovice XII stol. R. 1158 za-

ložena prý Utika a tak dán poátek velikolepé foinické kolonisaci

v severní Africe. Foiníané a s nimi pišlí Kauaanité prbhem asu
smísili se s domorodým obyvatelstvem libyjským, které si osvojilo jazyk,

mrav a piinlivost píchozích. Toto obyvatelstvo libyfoinické, jakož

obyejn nazýváno, vynikalo neobyejnou pilností, zejména ve vzdlávání

pdy a uinilo znenáhla z dnešního Tunisu a Tripolska jediný takoka
sad. Tak pokroilé bylo foinické zemdlství v severní Africe, že pozdji
ímský senát sám kázal z jazyka puuského peložiti návod o ádném
hospodáství. Také tato vtev Foinían ve mnohé stránce poala se

lišiti od kr.ijan v mateských mstech zbylých. S hrdostí nazývali se

severoafrití Foiníané Puny nebo Poeny, s velikou houževnatostí lpli

na národnosti a zvycích svých a ješt pozdji, za dob všenivelisujícího

panství ímského, kladli nejtužší odpor polatinení zem své. Jazykem
foinickým mluvilo a psalo se v severní Africe ješt za dob svatého

Augustina a teprve píval obyvatelstva maurského uinil s poátku stedo-

vku konec foinickému živlu v nynjších zemích Barbaresk.
Majíce pevná sídla na bezích afrických, pouštli se plavci foinití

na západ, podle beh numidských a mauretanských, až dospli ku behm
velikého polouostrova pyrenejského. Byly to hlavn požehnané behy
jižní a jihovýchodní, kdež poprvé stanuli plavci tyrští, když pak shledali

kraj požehnaný, obilím, stíbrem, stavebním dívím bohatý a lidem statné

postavy obývaný, poali zakládati prvé osady, Malaku, Carteji, Sexi,

Abdéry a proti západu plujíce, objevili konen i moský prliv, svislými

skalami sevený, jež pezvali sloupy Melkartovými. Když pak z osady

své Kalpy, nepochybn na míst nynjšího Gibraltara položené, na širé

nekonené moe pohlíželi, které se odtud k západu rozestíralo, tu již

domnívali se, že pišli na sám práh svta. Avšak zvdavost a touha po

dalších dobrodružstvích byly mocnjší povrené hrzy. Po trojím pokuse

pronikli Tyrští do atlantského okeánu a te behy obou zemdíl dvojí

jim ukazovaly objevný smr: jednak dle hispánských beh do konin
západní Evropy, jednak po smru marockého pobeží do horkých konin
rovníkové Afriky. Prví tito objevitelé atlantského okeánu volili onu cestu

a tak stali se spolu objeviteli západní Evropy, tehdy na mnoze keltským

lidem obývané, jíž pinesli zárodky vyšší osvty pedoasijské.

Na skalnaté a tém nepístupné výsp proti ústí guadalquivirskému,

která mimo jiné dostatkem vody se honosila, založena r. 1 100 tyrská

osada Gadir, pozdji Gades, nyní pak Cadiz zvaná, která smlým plavcm
otevela pístup do pebohaté Andalusie. Rozmanité a vzácné plodiny
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této zem, zvlášt pak nevyerpatelné tém stíbrodoly nevadské, pi-

mly Tyrany, že požehnanou nížinu poali po spsobu severní Afriky

kolonisovati lidem kanaanským i libyfoinickým. Za krátko podivoval se

Tyros nesmírnému bohatství této západní zem, již ješt k území Turša

piítali a tudíž i Tharšiš zvali; takové množství stíbra piváženo odtud

do Tyra, že cena ušlechtilého bílého kovu, která ped tím cenu zlata

pevyšovala, mnohonásobn poklesla a již nikdy zlata nedostihla. Za

nedlouho smísili se pisthovalci tyrští a libyfoinití s domorodými Turdé-

tany a tak vznikla nová národnost, v zásad sice ibérská, avšak tou

mrou oddaná ei a mravu foinickému, že ješt za dob Strabonových

Kanaanitm mohla býti piítána. Mohla tudíž právem tvrditi povst

pvodn foinická a teprve pozdji zhellénisovaná, že Melkart-Héraklés

opanoval Ibérii, vytrhnuv ji z moci Geryona, syna Chrysaorova. Ne sice

Melkart ale Tyrští vyznávai jeho pipojili Turdétanii k námoské své íši.

Avšak i druhým smrem, kolem západní Afriky totiž, již za dob,

kdy Turdétanie byla osazována, plavili se Tyrští plavci. Pohíchu nem-
žeme udati, kde pestávají v nynjším marockém pímoí osady tyrské

a kdy poíná se doba specificky karthágiuské kolonisace. Staí chrono-

grafové tvrdili sice, že osada Lixos byla pvodem starší hispánských

Gadv, avšak údaj tento dlužno pijímati velice opatrn, nebo ped
vznikem Gad, které již významem jména svého (= obklíený prostor,

pevnost) projevují pvodní úkol svj záštity rolnických zájm v neznámých
onch koninách, není si lze rozsáhlejší kolonisace v onch koninách
pedstavovati.

Tak položeny základy k námoské veleíši tyrské, rozprostírající

se po nejvtší ásti západního Stedomoí. Z Tyra byly osady tyto za-

kládány i spravovány, všechny vzývaly tyrské ochranné božstvo Melkarta

a bohactví nove otevených zemí vesms do Tyra proudilo, který tudíž

i mezi Foiníany ve vlasti pvodní mohl pipovídati se k politickému

prvenství. Jest zajisté pro tehdejší pomry foinické a zvlášt tyrské

okolností charakteristickou, že jediná osada Léptis, mezi obma Syrtami

položená, byla jmína za osadu sidonskou.

Ukázali jsme výše, že Tyrští plavci dospli ku behm hispánským

ode beh severoafrických. Také bezpen nejstarší spojení Tyra s Gady
a s Turdétanii dalo se tímto smrem. Než prbhem delších dob poznali

zkušení plavci tyrští, že pímá cesta od západních beh krétských

k ústí guadalquivirskému nevede k mysu Bonu a podél numidských beh,
nýbrž širým moem, jakož ukazovaly i etné výspy, jako milníky z vln

se zdvíhající, i stálý smr proudu, v onch koninách se vyskytující.

A tak osazeny ostrvky Melité a Gaulos (nyní Malta a Gozzo), které

odtud byly velice dležitou mezistanicí pi plavbách na daleký západ a

podnes ješt vedle peetných foinických starožitností, zejména vedle

zbytk dvou foinických chrám, uchovávají zbytky jazyka foinického

v zajímavém náeí obyvatelstva svého. Éeckofoinický nápis na Malt
nalezený a r. 1782 velmistrem Rohanem Francii darovaný poskytl klí
k ešení nápis foinických vbec. Odtud nedaleko na sever prostírá se

krásný ostrov Sicílie, etnými ostrvky zvlášt na západ a na severu

obstoupený, jehož plodiny lákaly plavce tyrské a daly podnt k velikému

4*
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množství foinických osad. Z tch jmenovány butež na jihu Thapsos,

Hérakleia Minoa, která na mincích foinicky Ruš Melkart slula, Motyé
na malém ostrvku opodál západního behu, Eryx s chrámem idalijské

Astarty, který zbudován na srázném vrchu, výškou naší Snžce se rovna-

jícím, a v základech svých podnes jest zachován, Machanath, pozdji

Panormos zvaný, a Soloeis na behu severním. Západní ást ostrova

mla skuten ve starovku ráz foinicky a o kulturní výši sicilských

Foinían podávají skvlé svdectví velice etné nálezy archaeologické,

nkteré velmi dobe doposud zachované. Ze Sicílie byl krok takoka
k západním behm italským, etnými kmeny obývaným, jichž poteby
byly vítanou píležitostí plavcm tyrským ku pistání. Zvlášt mezi Italiky

bylo zboží tyrské oblíbeno a do pozdních dob ímských lepé vci jménem
„tyrského zboží" oznaovány. Než i mezi Etrusky jsou hojné stopy

foinického psobení. Kdežto v Praenest objeveny hroby a v nich ped- -m

mety staroegyptského pvodu, které toliko obchodem skrze Foiniany *

mohly býti pivezeny, zachovala si jihoetrurská Caere až do pozdních

dob pamt pvodního svého foinického jména Agylla, kruh znaícího,

a tu mimodk vtírá se domnnka, že byla založena Caere spsobem
kruhu, v syrských a mesopotamských mstech obvyklým, jehož typický

vzor nejnovji objeven v ssutinách severosyrského hittitského msta
u Sindžirli. Ze severní Afriky osazen i ostrov Sardinie, v útrobách svých

hor hojn stíbra, olova a železa chovající. (Dokonení.)
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Z básní H. Ibsena.

Ukolébavka.

(Z „Nápadník trnu".)

Te stecha, strop se zdvíhá
v inod, hvzdné klenutí;

te malý Hakon vzlétá

sn plachou perutí.

Od zem k nebi míhá
se žebík v plameni;
te malý Hakon stoupá
s andílky k temeni.

Andílci boží v stráži

se nad robátkem rdí;

Bh, Hakone, ti žehnej,

tvá matka s nimi bdí.

Dvorana krále Haakona. *)

Stará ty sín, po zdích kde pýr
v hnízda se kulich plazí, —
patím-li na t, v poušti král Lear
vždycky mi na mysl vchází.

Koruny zánou dcerám dal moc,
nejdražší rozdal jim statky;

v pouš jej a bounou vyhnaly noc,
bludné by šinul krok vratký.

Sín ty vetchá pod tíží let,

stejný též údl jsi mla; —
nejdražší poklad vetklas' co kvt
nevdným potomkm v ela.

Vzpomínek dalas zlatou že, klas,

ságy tož obrazy steré.

Ale zda jeden vdný jsi hlas

zaslechla za noci šeré?

^) V Bergách.
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K drzé he vichr, jak britský král,

bylas tu, vhroužena v dumy;
šestkrát sto vk posmšn rval

bouflý jek šedé tvé chlumy. —

Dní se již, starce; lid vzbouzí se zdráv;

chybu chcem napravit práv

:

Látáme cáry tvj královský háv;

šašk již apku máš v hlav.

Proto ty, sín, mechy kde, pýr

do hnizd se kulich plazí —
patím-li na t, v poušti král Lear

vždycky mi na mysl vchází.

V šíré dáli.*)

Záhy se v Upsale mla všecka slétne

;

s písnmi ei se vyinou vzletné.

Sám já slet junákv, mladistvou tuchu

opval vznícený na tle, duchu.

Na mžik jsem pochybnost zapudil mnohou,
na prahu stanul již váhavou nohou.

Pešlo to. Úmyslu dvée, jež dokoán stály,

zabuch' jsem v zámek a zstanu samoten v dáli.

Zdar tob, družino veselá, ptaí!

Zdar budiž s vámi, jimž hra a žert staí!

Léto nech clony mlh rozdlí, zkruší!

Dech les pro každou snaživou duši

!

Pohodou, vánky a písn se šíí!

Prapory vlají, a v srdcích zá hýí!
Dnové a záí a noci a planou,

kde vaše kroeje na pouti stanou

!

Ze šíré dáli zím vašich et pluk,

v ucho mi známých zní nápv zvuk.

Pec mi tak podivn vzdálen a cizí

váš prvod jásavý v myšlének pízi.

Duchy již zhynulých vk a lidí

ve vašich zástupech má mysl vidí.

Z kadidla slavností, z frasí mlh, moí
svtových djin hle ! pízrak se tvoí.

*) Báse tato platí studentm, jich sjezdu v Upsale. Byly tehdy takové schzky
studentské v obyeji, na kterýchž se sbratovali pod vlajkou panskandinavisinu.
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Duch, jaký te Severem huí a vlaje,

kdys pes všecky burácel italské kraje.

Kol Apennin zavál, nes' mládí a vesuu,

a národa trosky v mžik probudil ze sn.
To mraného století stalo se v svitu.

Dnes v andlském hrad vlá praporec v štítu.

Duch, jaký te Severem huí a vlaje,

kdys pes všecky burácel nmecké kraje.

O jednot snili, tož po cestách rzných

;

vlát prapory trojbarvé v snách zeli luzných.

Pak nadešla slavností vážnjší chvíle.

as mladíky pozmnil na starce bílé.

Pec nezlomn za touž vc každý zbra chápal

jak ku he dív, tentýž ho vedl te zápal.

Skrz strázn a boue šli s praporem v ped,
až stesán dm vlastní, zdí srouben byl v sled.

Svj sen chtli stlesnit; zdar jim sle v ela.

A Evropa zmužnla, doba je bdlá.

Nuž, proto divn tak vzdálen a cizí,

váš prvod jásavý v myšlének pízi.

Duchy již zhynulých vk a lidí

v« vašich zástupech mysl má vidí.

Z kadidla slavností, z frasí mlh, moí
svtových djin hle ! pízrak se tvoí.

Pro mlí ten jediný, svépravný ret,

jenž zahání spánek a všech blikter let?

Nuž vzte. Zmlk' tehdy jak záhrobní svty,

kdy nezralý lid nadán volnosti kvty.
To bezpeno není vzít sebe co dar;

lo mnohdy mž' pítží vejíti v zmar.

Me výborný položen do naší dlan,
však nikdo nás neuil cenu znát zbran.
Hle, proto náš osud se zmítá jak suítka,

jak v hrajících rukách nž malého dítka.

Sluch ku vdcm vzpínáme, v temnot tápem
a hedbávím rukavic vci se chápem.
V snách bloudíme, bez rady slep se vleem,
zda nahrbit šíji i zlomit vše meem.
Kdy století heslem duch století vzbudí

nás ze sna a obrodí v srdci a hrudi?

V Mnichov, dne 2. ervna 1875.

Peložil Karel Kuera.

^
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ada postav z Pojizerí. Napsal Antal Stašek.

(Dokonení oddílu „Horské dv dívky".)

24.

'oukala zastihl telegram v pravý as, aby mohl dojíti

hned na nádraží k vlaku, a nebyly ješté tyry hodiny,

byl juž v Serailecn. enašed známého povozníka

s koném dobrým jako dít a rozumným jako lovk
zjednal si jiného a jel po silnici podél Jizery do Sy-

tovského mlýna. Teprve za mstem pozoroval, že koí
je notné drknutý. Dal se do širokého vypravování

o svých rodinných pomrech. Léka se dovdl, že se jmenuje Palika,

je z Kucbclny pod Kozákovem, že má druhou ženu, a pt dtí, z nichž

dv ležely na záškrt, a že nejmladší dcera Krystynka, kterou prý ml
nejradši, umela onen týden na hlavuiku. Palikovi se pi tom orosily

oi ; otoil se obliejem k herce, utel si umounným rukávem lesklé

slzy, aby, doktor nevidl, a otoiv se zas k nmu doložil:

„Máme v Kucheln novej kerchov; pane, Krystynka tam byla první

pochována a má hrobeek v prostedku u místa, kde bude stát nová

kaple; práv dnes tejden byl vejkrop — vzal jsem jí chudince knze."

Bylo na nm vidt, jak je rád, že se Krystynka vyznamenala a je

první pochována na novém hbitov. Oi byly oroseny nad smrtí, ale

ústa se usmívala nad slávou prvenství. Léka byl v chmurném rozpolo-

žení a peal všechen rozhovor s uachmeleuým vozkou. Namáhavým
povoláním, jež v horské krajin vtšinou vykonávat musil pšky, byl

tlesn unaven a duševn rozladn. Zahaliv se do cestovního plášt díval

se na podzimní krajinu. Po pravé stran pod silnicí v rokli huela
Jizera, dešti rozvoduná; na protjších píkrých stráních mihaly se stromy,

z nichž porznu viselo ješt vlhké žlutavé lupení ; tmly se jako erné
skvrny selské nehledné lesíky a v jich sousedství choulily se horské

devné domky.' Vše bylo zahaleno do sychravé pološeré mlhy, jež

plnila prostoru a kapala mrazivou rosou; chumáe její blíže smrin
srážely se v silné, husté hmoty, do nichž dul vítr a rozhánl je. Obloha

byla zastena sivými oblaky, jež místy visely k zemi jako do špinavých

cár rozedraué plachtoví. Vzduch byl tžký a jako olovný.

„Dnes je den na souchotináe . . . než se vrátím, bude po Kazdovi . . .

mladou Holánku taky sotvy zastihnu na živé," pemítal léka, všecek se

tesa pronikavým chladem a cít skliující únavu. I jemu padla podzimní

sychravá mlha nejen na plíce ale i na duši
;
jeho vné mudrování mlo

dnes velmi temné zabarvení. Zdálo se mu, že má zlost na celý svt

i na sebe. Rozjímal o marnosti lidského plahoení, o otrocké závislosti

lovka na všem, co ho obklopuje, o chabosti i titrnosti lovího
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i tlesného i duševního ústrojí a rozkládal si v mysli: „Bídný, mizerný

lidský stroj! Nasyp do nho kyslíku, teplého, svžího, slunkem prosy-

ceného vzduchu — hned ucítí radost i láska a bude skládat básn plné

jasu a pohody, plné zvonivých rým a slunných myšlének; vydej ho

vlivu tžkého podzimního neb mlhami naplnného povtí — hned bude

skuhrat smutkem, unylostí, sklíeností, nenávistí ke všemu a všem a vy-

chrlí ze sebe verše, v nichž si lidé na potkání podezávají hrdla a nebo

nemohouce nkoho zardousit škemrají na svta bh . . . samé Richardy

a Hamlety. Nalej do stroje toho pimenou dávku alkokolu a k tomu

ho poádn nasy — bude plesat veselím, jako obyejná lesní opice;

nedej mu njakou chvíli jíst a bude zuit nebo zoufat nad sebou i nad

svtem. Hladový bývá nejvtším pessimistou ; na mšáka s paštikou

a s vínem v bíšku usmívá se celý svt. City, které normálního lovka
iní šastným nebo nešastným, leží v jeho žaludku nebo v jeho ovzduší . . .

U erta, zas juž mudruju . . . kdybych radji byl na míst ... ta herka

se klátí jako vl."

Zahalil se ješt tsnji do plášt, schoulil se do koutka sedadla

a uvažoval: „K emu mne ti lidé do Sytova volají? Jako by nemli
blíže v Semilech nebo v Jilemnici dost léka! Slyším, že to s nimi

jde s kopce ; není pochyby, že nadobro padnou. Mám u nich hezkých

pár zlatých . . . snad o n nepijdu? Bylo by to mrzuté."

Jal se v myšlénkách vypoítávat, mnoho-li má u Mach dostat,

a když byl hotov, pemítal* „Peníze jsou na svt pece velikou vcí
a leží v nich nejhlubší tajemství lidského pachtní. Kdyby z veškerého

lovího plemene tak zvané vynikající šlechetné duchy, kteí o sob
praví, že chtí dobro, pravdu, svobodu a krásu celému lidstvu, dali na

skipce a muili je, aby zradili nejvnitrnjší své tužby, co by asi ekli?

Pokud by kat jen pomalu natahoval, volali by: „Dobro, pravdu, svobodu,

krásu" — a ert ví ješt co. Ale písedící soudce by zvolal: „Lžete . . .

kate, šroubuj!" Milý holomek bére je do svráku a šlechetný sbor

veleduch lidských stená: „Chceme slávu a est každý sám pro sebe!"

Soudce se mraí a vtí : „Lžete ješt . . . chci plné piznání . . . kate,

šroubuj'" Kat šroubuje dál a veleduchové kuí bolestí: „Peníze...
peníze . . . peníze!" Soudce se spokojené usmívá a praví: „Nu tak vida . . .

kate, pesta . . . mohli jste to povdít hned, a nemusilo být mezi námi

nedorozumní . . . Vyrábíte a prodáváte myšlénky i \e slova vtlené city

své, jako krupa prodává kroupy a ezník maso ... nu dobrá, vždy
v tom není nic zlého, jen piznat se k tomu musíte. Nesmíte se pitvoit

a pestrojovat za tajemné vštce, bydlící v nedostupných výšinách, kteí
ob as vylézají ze svých nadpozemských dr a ukazují se v rasuatých

ízách jen zdaleí obyejným smrtelníkm."
Skoniv tuto úvaliu pobledl ped sebe do krajiny a tu na nkolik

krok ped povozem spatil Rženku Vracela se z msta; šla pšky
v blát; pikryta byla kuklí jako zvj^kle venkovská dvata a hezký,

vzduchem zrumnný obliej vyhlížel ze zachumelení zdravým a svžím
pohledem. Boukal rozkázal koímu, aby stanul; slezl s povozu a pozval

ji, aby pisedla. Ráda pijala ; byla namáhavou chzí po blátivé cest

trochu unavena. Sedli vedle sebe a byli v rozpacích. V Ržence se
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vynoila šaškovitá vzpomínka o doktorových kostkovaných kalhotech a

zachtlo se jí zvdt, má-li juž nové. Sama ped sebou se stydla, že

ji uprosted tžkých životních starostí napadá myšlénka tak hloupá;

marn ji zahánla a mžourala okem po svém sousedu, jenž byl zahalen

až po kotníky v dlouhý plást. Nezpozorovala nieho. Boukal cítil po-

vinnost bavit svou spolenici, nevdl však o em mluvit. Nic mu ne-

napadalo. Dovedl hovoívat o vdeckých neb jiných všeobecných otázkách

;

mudrovával o nich velmi uen a nkdy se pi tom i rozehál, ale jinak

v potoném rozhovoru s ženskými byl veliký nešika. Chtl si vypomoci

poznámkou o podzimním poasí i mlze, ale sousedka jen s úsmvem
pisvdila a nitka zábavy se nenavazovala. Vida dívin potutelný úsmv,
usmál se také.

„Usmíváte se" — pravil — „mému namáhání zapíst s vámi roz-

hovor a máte pravdu. Je zvykem, že dva známí nechtjí vedle sebe

mlky sedt a pokládají za povinnost, aby se obtžovali vzájemným
brebentním. Chtl jsem být otrokem tohoto starého pravidla; ale uzná-

váte sama, že zvyk ten je pro lidi, jako jsem já, nejen obtížný ale

i hloupý. Proto mne sprostíte povinnosti té."

Do Rženky vjela nezvyklá nálada. Vnitrná síla a bujarost mládí

byla mocnjší než zevnjší dojmy a starosti. Jakýsi díví šotek jí šeptal

:

„Poškádli toho morousa, zakoketuj s ním trochu . . . jen tak na chvilku."

„Vkládáte-li to na mne," vtila mu tveraiv, „trvám na tom,

abyste se pohodln nevymykal zvykm, které nejsou ani tak obtížné

ani tak hloupé, jak se vám zdá. Když jste jel samoten, zajisté jste

u sebe o nem rozjímal nebo dumal ; rozjímejte nahlas a budu se pi
tom výborn bavit."

„Dkuju, ale mýlíte se. Spráskla byste nad tím ruce, ba pi své

ideálnosti byste se toho i zhrozila. Pro jemná ouška nadšených dívek,

jež jsou v nejkrásnjším rozpuku kvtnatého mládí, jako jste vy, nejsou

trpké pravdy, jež jsem práv pi sob rozbíral."

„Aha, chytá, namáhá se být krásoeným a dvorným," projelo

dívce hlavou.

„Je opravdu hezká holka, i ta venkovská kukle jí roztomile sluší . . .

nožka v zablácené botce je jako vystrouhauá . . . marn se namáhá
pikrýt ji sukní," liboval si v duchu Boukal.

V tom pijeli k mýtu. Vozka zastavil, mýta pibhl, natáhl ruku

a doktor rozepjav pláš sáhal pro drobné do kapsy do kalhot. Ržena
mrskla po nich okem ; bylo jí do smíchu ; chtíc jej utajit odvrátila

obliej a šeptala si v duchu

:

„Poídil si nové."

Povoz houral se dále. Dívka opakovala svou otázku, o em že

Boukal ped tím rozjímal, a léka vyprávl : „Pouhá podzimní nálada .. .

Piznám se vám: když jsem býval mladší, stonával jsem nkdy smutkem,

skoro svtobolem ; nyní, když jsem starší, stu asto mrzoutstvím. Vte,
že roztoužený a poetický smutek mládí mní se s lety v prosaického

morousa."

Rženka nemla dnes chuti k vážným rozhovorm. Bylo jí, jakoby

všechny trampoty i svízele spadly jí se srdce.
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I lékaova nálada se její pítomností zmnila. Do mrazivého chladu

duše zavál jiný vzduch; cítil jeho teplý van a rozbíraje každé duševní

hnutí smál se sám sob: „Aha, dívina nasypala do mého stroje pro-

syceného sluncem kyslíku; je mn veseleji . . . pítomnost té dívky

psobí na mne mile."

Ale jeho vše rozkládající a sžíravý rozum kalil mu i tento pí-

jemný pocit. V okamžiku mu peskoila du&ika na druhou tonu a juž

v nm vrtal hlodavý erv: ,Snad ta holka si mne te nadchází, abych

si ji vzal, když juž nieho nemá a je na mizin . . . nyní by ráda,

když ji jiný nechce; pokud mla peníze, odbývala mne skoro nezdvoile."

Rozhovor uvázl. Rženka ho chtla pivést do dívjší koleje a na-

vazovala na doktorv poslední projev:

„Myslíte, že roztoužený smutek a poetický bol je údlem jen mládí?"

„Vtšinou . . . Jinochv smutek stýská si naivn na celý svt,

teba i na to, že není vné jaro a že lidem nenarostla kídla jako

ptákm. Boi ten bývá terem výsmchu; ale neprávem. Z nho se rodí-

vají u vku zralejším veliké pomysly reformaní, pronikavé protesty proti

shnilým ádm spoleenským, hospodáským i politickým a s tím i asto

bouné iny, jež istí vzduch. Mladík, jenž je sám se sebou a se svtem
dokonale spokojen, poslušn skloní šíji pod každé i sebe nemravnjší

jho a zapáhue se k milionm jiných do každé káry. Jinoch, jenž si

naíkává na svt, postaví se, jsa mužem, samostatnji a bude opravným

kvasem v spolenosti."

„Býval jste tedy mladíkem, jenž si naíkával na svt?" prohodila

laškovn Ržena. Doktor byl v ohni a pokraoval, jakoby neslyšel:

„Spokojení lidé jsou mi do nejvnitrnjších útrob protivní a porovnal

bych je s bahnitými rostlinami asnatými, jež lid nazývá žabími vlasy

na stojatých vodách. Poádný a poctivý lovk je takka nucen, aby

byl nespokojen; ani svdomí mu jinak nedá. Musí na nco rotit; když

na nic jiného alespo na" . . . chtl íci: „alespo sám na sebe." Ale

dívka tveraiv skoila mu do ei a smála se:

„Alespo na ženské."

„Nu teba . . . alespo na ženské," dotvrzoval léka.

„Nechtl byste mn íci své zvláštní dvody?"
„Bylo by jich s celý vz; pro zatím staí jeden: Vy ženské" —

doktor dámám íkal ženské — „mluvíte tuze o své emancipaci, ale

nieho nepodnikáte. Vychování dívek je naprosto pochybené. Navsí se

na n nco titrných vdomostí, jimiž šperkují na zevnjšek svou duši,

jako odívají své tlo sukní dle nejnovjšího stihu a jako krášlí hlavu

kloboukem dle nejnovjší mody. Tak nastrojené jdou do života jako

na njakou procházku nebo jako do divadla. Vše lpí na nich jen na

zevnjšku jako jejich mantila neb pláš; málo je vnitrného, málo opravdi-

vého. Mluvím ovšem jen o tídách tak zvaných lepších; nebo vrstvám

chudším je nouze, bída a stálé lopocení lepší vychovatelkou, než kupa
škol. A pece je pro nás pro Cechy emancipace žen dležitjší, než

pro jiné. Bylo by nás s vámi k boji o nkolik milion víc." — Chtl
bezohledn doložit: „Kdybyste za nco stály" — ale odmlel se.
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Poali rokovat o emancipaci a léka dostal se brzy v tom hovoru

^i na manželství a lásku.

Ržence zdálo se, jakoby soused schváln byl rozhovor stáel až

do tchto konc
;
jakoby pipraviv si pdu chtl jí otevít srdce a snad

dokonce i nabídnouti svou ruku. Bála se toho ; litovala, že svým laškovným

šotkem dala se svésti; chtla otáeti a tváiti se upjatou i nepístupnou,

ale bylo pozd.

„Mj Bože, co mu odvtím, jestli se mi vyzná? Necítím k norau

ani za mák lásky. Jedna z našich uitelek v Praze íkávala, když s námi

obas žertovala, že dle toho poznáme, máme-li rádi mužského, když

si pejeme, aby nám dal hubiku Ne . . . nechtla bych, aby mne políbil,

eknu mu, abychom si zstali jen pátely. Ale povdti mu jen to, bylo

by tuze hloupé a otepané."

Léka skuten octl se v nálad, jíž se dívka obávala. Tkaje
zrakem po její nožce, jejíž koneek v zablácené botce vyhledal z pod

sukn, pak po kukli, do níž byla zahalena, a po jejím oblieji, pravil

si, že Ržena je hezká, velmi hezká a cítil, že se všecko jeho nitro

rozehívá. Zdálo se mo, že konen ví, co je láska.

Byli v duševní tísni ba skoro ve strachu. V rozhovoru nastala opt
pestávka, v níž pemýšleli o svém rozpoložení. On byl odhodlán, že jí

vypoví vše ; cítil v sob ohe, ale ohe ten byl pokryt zevnjší krou,
jež byla tvrdá a nedala se prolomit. Marn hledal slov. Pisedl

k Ržence o nco blíže a v tom pisednutí byl všechen zevnjší výraz

jeho vnitrného dje. I srdce mu mocnji zabušilo i krev mu prudeji

probíhala žilami; ba zdálo se, že se trochu zachvl.

Ale marn shánl se v duchu po slovech a vhodném zpsobu, jak

by Ržen své city projevil, a zlobil se v duchu na sebe: „Vidíš, hochu,

mozkem dovedeš o celém svt mudrovat, pádnými dvody veškerou

lidskou spolenost porážet; ale jazykem nejsi ani s to, abys ekl dívin,
že ji máš rád ..."

I Rženka uvažovala, jak by zabránila jeho vyznání:

„Snad ješt neví, že jsme všichni i já na mizin, že nieho nemám;
nenápadn mu to povím — je jinak hodný muž a nerada bych ho urazila."

Tyto myšlénky projely jim hlavou jediným mžikem a dívka pokra-

ovala v rozhovoru:

„K naší emancipaci je ovšem ješt v echách daleko. Když jsem

byla v Praze na vychování, líívala nám ji naše iditelka jako vc ne-

pístojnou a pro vzdlané dve neslušnou, jako výmysl steštných
ženštin, jenž odporuje úloze, kterou Bh i píroda nám vykázali. Tehdy

jsem tm staromodním a nepravdivým dvodm vila. Nyní se ovšem

pomry zmnily a byla bych ráda, kdybych se ve všem všudy mohla

postavit na vlastní nohy."

.Jak to myslíte? Nerozumím."

Byla otázce té povdna a vyprávla

:

„Snad víte, že vci u nás se obrátily . . . povode nás zniila . . .

vlastn, abych upímn ekla, dorazila, nebo po smrti nebožtíka tatínka

šlo naše hospodáství s kopce . . . mn se zdá, že bude s námi smutný
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konec; budeme šastni, zbude-li mamince nkde na njaký domek . . .

já juž nemám nieho."

A se namáhala, aby se zdála klidnou a pevn odhodlanou, orosily

se jí pece oi. Odvrátila je, aby soused nepozoroval její pohnutí.

„Ne, nevím o niem," zalhal léka, ale zastydl se a doložil:

„Vlastn jsem slyšel rzné povsti, ale pokládal jsem je za pouhé klepy."

„Ne, žádné klepy, holá, skutená pravda; pipravuju se juž na to,

že se budu musit živit prací vlastních rukou."

„Jakou prací?"

„Budu snad švadlenou . . . niemu jinému mne nenauili než šití,"

vtilo dve stlumeným, sotvy slyšitelným hlasem.

Byl dojat. Byl by jí padl k nohám — tak byl rozechvn a tak

jej k ní pudila síla pitažlivosti. Zdála se mu nejen nejpknjší, ale

i nejšlechetnjší dívkou- Jímal ho soucit, jenž bývá mkký, náhlý a roz-

hodný. Juž ml na jazyku slova: „Rženko, vezmte si mne za muže" —
ba pisedl k ní ješt blíže, aby jí to ekl, když tu protivný Palika
obrátil hlavu dovnit povozu a ukázav biem na levou stranu silnice,

kde byla svislá skalní stna, moude vykládal: „Pane, tadyhle je to

nebezpený . . . vonn tejden se tu ntrh' kus skály a málem by byl

zabil koího i s konm ... ta silnice je holt špatn postavena . . . poád
se to všude sype . . . lovk aby se dal dív zaopatit, než se sem
vydá na cestu."

Boukal s Rženou mimovoln se otoili na stranu, kam Palika
ukázal. Když odvrátili zrak od nebezpeného místa, vidli, že silnice

se zahnula náhlým úklikem, že pejeli skalní strže a že úzká rokle mezi

Jizerou a stránmi se rozšíila. V dáli ve veerním mlhavém šeru zakmitl

se jim juž blavý mlýn.

„Hlupák mi pokazil všechno. Je pozd; budeme u cíle co nevidt
a nemohu nyní poít. Ale dnes se to musí rozhodnout; povím jí vše

až ve mlýn a požádám ji o ruku."

Bral sám u sebe lhtu a byl skoro rád, že mohl, by na kratikou
jen dobu, odroit rozhodný krok.

Dívka si oddechla. Tšila se, že nedošlo k projevu, jehož se bála.

„Hodný, tuze hodný lovk . . . mla bych ho za pítele jako Jeníka,

ale nechtla bych, aby mne líbal nebo objímal . . . ne, za žádnou cenu ne.

Není ošklivý, má hezké oko, krásné elo, nos však je veliký, špiatý,

ústa pílišná, v jeho chování i pi vší uenosti, vzdlanosti a snad

i ušlechtilosti ducha je pece na zevnjšek mnoho plebejského ..."

Tak jí probíhalo hlavou, když se blížili k domovu. Pijeli k mlýnu.

Byl veer a juž se svítilo. Nezastavovali se v pízemí a dívka vedla

lékae zrovna do poschodí, kde ležel otim. Nemla o tom tušení, co

se za její nepítomnosti doma konalo. Do pokoje, kde byl nemocný,

vstoupili práv v okamžiku, když Roubal couval ped rozhorlenou mly-

nákou, jež mu statn dohýbala i slovy i posuky. Rženka hned uhodla,

co se dje. Ulekla se i zachvla; hluboký rumnec studu pokryl jí

tváe a srdce bušilo. Matka, zahlédši ve dveích Boukala, vzala na uzdu

ostrý jazýek a vítala píchozího. Mla své vášn v moci ; hned se utišila

a namáhala, aby se doktor nedovdl pravdy. S petvákou, v jaké
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ženské jsou mistrynmi, žádala Roubala, aby si „neobtžoval" jít do

druhého pokoje, tam že vyídí obchodní svou vc, a tlaila tlusocha

do sín. Ale obilník se ani nehnul.

„Paní mlynáko, nestyte se za dluhy; vždy to juž ví celý svt;

taková vc nezstane pod poklikou," vykládal rozšafn Rouhal, prohlížel

si Rženku, jež, aby zakryla rozpaky, odkládala kukli, a spustil zhurta:

, Sleinko, jste mn dlužná tisíce . . . kde máte své zlato a stíbro,

abych svou pohledávku mohl alespo ásten pojistit? VždyC i tak

pijdu ješt o mnoho penz!"
Dívina úzkost dostoupila vrchole. Neodvažovala se na Boukala

pohlédnout, rozpait se dívala na matku, v oblieji byla studem rudá

a dala se do pláe. I léka pochopil, co se koná. Jala ho zlost proti

Roubalovi, jejž znal jakožto lichváe; pedstoupil ped nho s rozhod-

ností, jež na picházela málo kdy, a vyzval ho, aby opustil pokoj, kde

leží nemocný.

„Neplete se do vcí, po nichž vám nic není, a chcete-li si tu

vést jako páu, povídám, že se takových malých pán nebojím," odtušil

kolohnát, a nehnul se s místa. Zpamatoval se z ustrnutí, jež mu zp-
sobilo mlynáino rozilení, a choval se zas dle svého zvyku i názoru,

dle nhož pokládal celý svt za fru obilí a lidi za pytle žita.

Boukal byl oslovením zaražen, jak bývají lidé mírní ped lidmi

hrubými. Ostýchal se pustit s kolohnátem do hádky a pistoupiv k dívce

pravil

:

„Šette svých slz; celý ten nadutý mch nestojí za jedinou vaši

slziku . . . necht ho tady, když nechce pry, a sama ustupte, jako

ustupujeme ped hafanem, když nás na cest napadne."

Myslil, že ekl nco pípadného; ale sotvy to pronesl, seznal, že

to bylo hloupé. Pipadal si v tom položení, v nmž se octnul, nemo-

torným a skoro smšným. Zdálo se mu, že celá rodina se na dívá

a eká od nho okamžité pomoci. Bylo mu nevolno; v smsi myšléuek

ml jen jasný pocit, že Rženku nyní ješt více miluje, než prve na voze.

Bylo mu jí líto a probíhalo mu hlavou, že, jakmile odbudou dotíravého

vitele, hned k ní pistoupí a ekne: „Rženko, vezmte si mne za muže."

Ale Roubal se odbýt nedal; byla v nm nemilosrdnost, setrvanost

a houževnatost všech lichvá, kteí bývají lidmi bezohlednými a jsou

s to lovku nadlat na tisíce škody, ba ho i zniit, jen když z toho

mají zlatku užitku — tím více, když jim jde o veliké peníze. Stál na

svém a chtl vdt, kde má dívka zlato a stíbro.

Dcera se vzdálila do svého pokoje; byla odhodlána, že vyhledá

všechny šperky a odevzdá je na svj dluh. Matka vidla, co se v dcei

dje, a bžela za ní, aby tomu zabránila. Lichvá myslil, že mu chtjí

ob utéci, a šoural se za nimi. Léka se bál o dívku a následoval.

Nemocný, jehož si nikdo ani nevšímal, zstal samoten hekaje bolestí

a látee zlostí. Proklínal celý svt, ale nejvíce svou nešastnou ženitbu.

Roubal se šámal do dívina pokoje; byla tam tma a Rženka roz-

žehala svtlo.

„Co chceš dlat? Co chceš dlat?" tázala se matka a trnula strachy,

aby se dcera neptala po svých šperkách.
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„Pemrštná holka . . . zpropadení mediáni ji taky ješt pokazili . . .

chce mu je, hloupá, dát . . . Jediná bude pomoc, když vystrnadím toho

chlapa . . . sama ho nepemžn, pozvu na nj eládku."

Tak jí pebíhalo mozkem a tonouc v úzkostech prchala z pokoje,

aby zavolala lidi. Potkala lichváe práv ve dveích, jak šel za ní;

zuiv se na osupila: „Tak ty, dedku, nepjdeš pry? ... No pokej,

já ti dokážu, že pjdeš!" pádila pes dláždnou pedsííí, nevšímajíc si

pranic lékae, kterého tam vidla, že jde za Koubalem, a jakmile se

octla na schodech, volala z plna hrdla: , Lidiky, pomoc, ten darebák

mne chce zabit . . . škrtí mne . . . kde kdo jste, pomoc! . . . honem nahoru !"

Skvela toho ješt víc; bžíc po schodech do prjezdu a z pr-
jezdu do eleduíka svolávala lidi. Stárek, mládek, eledín ba i dveka
Pepka pihrnuli se a mlynáka láteíc i bdujíc vedla je proti lichvái.

Bole v eleduíku zstal soudní vykonavatel samoten sed za stolem pi
mlhavém svtle. Neml pro nic jiného smysl než pro svj protokol,

který práv dopisoval.

„Mn se zdá, že se budou vochlovat . . . jen kdybych nieho ne-

vidl a neslyšel, abych nemusil potom u soudu svdit," myslil si a byl

v zapisování zajmutých vcí práv u dvou koní, kterých ani nespatil,

nebo druhý eledín byl s nimi v Jilemnici. Protože nelítostný vitel
zabaveny je míti chtl, a byli doma nebo ne, rozpakoval se, má-li je

do protokolu zapsat jakožto „koové neznámý barvy a ueznámýho stáí,

které sou na furberku", anebo prost: „neviditelné koové, které sou

pry s forotou". Rozhodl se pro slovný obrat první a hned potom pišel

ke dvma prasátkm, jež bez dlouhého pemýšlení zapsal jakožto vepe
eského plemene. Namanula se mu pedstava prorostlé z nich peínky,

i zamumlal: „Kdyby byl takhle jeden na vánoce" — a udlal pi tom
na papír kaku. Posypal ji pískem, zaklel, rozjímal, jestli se juž na

poschodí vochlujou, a šeptal si dále, sám sob napovídaje: „V eledníku
jedna obstarožní police z mkkýho deva braunov politirovaná. " Byl

skoro juž hotov.

Rženka díve, než pišla eládka s matkou, šukala ve svých schránách

a nieho nenašedši divila se, kde jsou šperky. Bylo patrno, že jsou

dosud v dom, protože pro kvap nebylo kdy je odstranit. Nevšímala si

ani Boukala ani Roubala, hoela touhou, trapnému výstupu uiniti konce,

a se stane co stane, a pecházela v rozilení po pokoji. Léka ji po-

zoroval ale neoslovil. Bál se na ni promluvit. Trapná ta chvilka, jež

trvala jen nkolik okamžik, byla ukonena hmotným píchodem jeící

mlynáky a hulákající eládky. Lichvá poznávaje, že tu nejsou žerty,

skrotnul a zblednul. Vida hrozivé posuky tásl se strachy a nebyl s to

vykoktat slova.

Dívka byla v duševním napjetí; cítila skoro hnv proti doktorovi,

že je svdkem jejího pohanní a že ji pronásleduje až do jejího pokoje,

a nemže poskytnout ani pomoci ani útchy. Vzkypla v ní vrozená

hrdost; kroila ped matku a veejn pede všemi se tázala:

„Kde jsou mé šperky, abych je mohla odevzdat na dluh tady

tomu muži?"

„Jaké pak šperky? Vždy jsi žádných nemla!" zalhala mlynáka.
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Zajíkajíc se zlostí ukazovala na lichváe a volala na eládku: „Vy-

hote ho . . . nemá tu co dla."
Roubal neekal vyhazovu ; hledaje ochranná kídla úední osoby

utíkal do pízemí k soudnímu vykonavateli a bázliv koktal: „Však nás

nkdo rozhodne!" eládka se vyhrnula za ním, pronásledovala ho do

eledníku a v pokoji zstala Rženka s matkou a s Boukalem
„Kde jsou mé šperky?" ptala se optné dívka.

„Uschovala jsem je, abys jich nenašla a nepromarnila, jako jsi

promarnila k vli mediánm ddictví po babice. Heknte sám, pane

doktore, nebylo by nesmyslem, tomu lichvái do chtánu vrazit všechen

náš majetek i s dceinými vcmi?"
„Nuže dobrá; rozhodnte, mám-li pravdu já, jež chci svým zlatem

a stíbrem splatit dluh, který jsem rukojemsky na sebe pijala, a nebo

má-li pravdu matka, která mn v tom brání," pravila dívka obracejíc

se taktéž k Boukalovi.

Doktor byl v rozpacích. Dával dcei za pravdu, ale bylo mu líto

drahocenných vcí.

„Otázka ta je pouze právnická . . . neznám zákon, nejsem práv-

níkem," vymlouval se, aby nemusil rozhodovat.

„Zbablec . . . ví, že mám pravdu, ale chce zárove sloužit mamon!"
pomyslila si Rženka.

Boukala mrzel nález hned, jakmile jej pronesl. Cítil licomrnost

svého výroku; byl by jej rád vzal zpt a rozhodl jinak ; ale bylo pozd.
„Proklatá nerozhodnost, jež poutává slova má a skutky i tehdy,

když myšlénky letí pravou cestou," zlobil se v nitru na sebe a bylo

mu, jakoby mezi ním a dívkou byla se rozevela nová propast, kterou

peklenouti marn se snažil pedstavou a optováním si v duchu slov:

„Rženko, vezmte si mne za muže." Opakoval si slova ta zúmysln
s napjetím vle, ale zdálo se mu, že nejdou od srdce, že pi nich

nieho necítí.

„Jen když jste se zbavily toho vydiducha, je na ase postarat se

o ubohého nemocného," prohodil nahlas a vracel se do pokoje, kde

hekal Mach.

„Hloupá huso!" zaslechl ješt za sebou jeivý hlas rozzuené mly-

náky, jež se po odchodu svdk spustila do dcery, že ji bylo slyšet

až na chodbu.

Rženka matce ani neodpovídala ani se jí dále po niem neptala;

usedla na židli a zakryla si tváe dlanmi, ale neplakala; jen se stydla.

„Ta hanba, ta hanba!" byla jediná slova, jež pronesla nahlas.

„Hanba . . . hanba . . . však my ješt ukážeme, co dovedeme, ješt

není všechno ztraceno," vtila mlynáka pevným, drsným hlasem a se

zlostí proti Roubalovi rostla v ní i energie a ráznost. Vzkypla v ní

všechna životní síla, umínný vzdor a nepodajuá vle potýkat se do

posledního dechu. A byla pesvdena, že zvítzí, bylo jí to v tomto

okamžiku i lhostejno ; co ji pudilo a po em práhla, byl boj do poslední

krpje krve. Kdyby byla bývala jista, že pemže lichváe a šlápne

mu na hlavu jen tím, když se sama vrhne do mlýnského kola a dá se

rozdrtit, snad by tak byla uinila. Nemla stání; táhlo ji postavit se
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tváí v tvá nenávidnému vydiduchu. Necítila, jako dcera, skliující

hanby ; cítila jen kypící v sobe vení bojovné síly. Odešla do eledníku,

kde vdla, že zastihne i vitele i soudního vykonavatele, a dívka

zstala sama. Vstala ze židle, chodila po pokoji a pemítala, kde jsou

šperky. Jala se optn prohledávat schrány ba i lžko ; když nieho
nenašla, postavila se ped okno, jež hledlo k Jizee, dívala se k ece,

jejíž šum dorážel až sem, a víivé myšlénky proudily v duši.

„Snad se stalo tak dobe, zachováme alespo nco . . . budeme
mít domek s pokojným živobytím," napadlo jí. Ale hned se proti tomu

bránila: „Ne, ne, nesnesu potupy, že jsem si nechala, co náleželo

jiným, dám mu vše, vše mu dám . . . jen kde je to uschováno?"

Náhle padl její pohled oknem dol do zahrádky. A bylo venku

již šero, rozeznala tam dole v záhonku mezi kei jakýsi pedmt.
„Jist maminka šperky složila do balíku a nemajíc kdy uschovat,

vyhodila oknem," šeptala si a chvátala dol do zahrádky. Byla rozilena;

srdce jí bušilo, krev jí proudila k mozku a ped oima se jí cestou ve

tm mihaly samé klenoty. Vidla lesklé zlato, tpytivé diamanty, záivé

perly; kam pohlédla, stkvl se ped ní njaký šperk posázený draho-

kamy a všechno to bohatství rostlo, hýbalo se a víilo ped zmámeným
zrakem.

Tak došla k záhonku a zdvihla z rozmoklé hlíny balíek. Srdce jí

zabušilo ješt více.

„eho se lekám? Pry, pry pokušení . . . Mla bych podlehnout

ošklivé mammon? Bylo by podlostí, nechat si tyto vci . . Ale není

tohle hloupá affektace, nejapná ob, kterou chci uinit vymudrovaným
zásadám pepjatého mozku? Není tohle pouhá komedie, kterou chci

hrát ped svtem a ped sebou, a v nejvnitrnjším nitru šperky ty

bych si ráda nechala? Vždy na nich lpí pot a práce mých ubohých
rodi . . . mám k nim právo . . . Jak by asi nyní jednal prostý, neuený
ale dobrý lovk, jenž si zvykl své konání ídit dle pirozeného zdravého

pudu? Snad by si bohatství to nechal. Držím v rukou možnost budoucího

blaha . . . držím v rukou chaloupku s tichým klidným životem . . . Ne,

ne, pry pokušení! Jak se takhle dlouho mohu rozmýšlet?!"

Tak probíhalo jí mozkem. Stála dosud na míst, kde zdvihla vy-

hozený balíek a stírala s nho bláto. Pak spchala zpt do svého po-

koje, rozbalila nalezené vci, odhodila jich obal, aby nebylo znát, že se

válely v hlín, srovnala je nanovo do kusu režného plátna, svázala

a nesla do eledníku.

Soudní vykonavatel ukonil protokol a jakmile tam mlynáka pišla

za Roubalem, vyzval oba, aby podepsali. Ale byli zas v sob. Machová
ptala se vykonavatele, má-li právo zabavovat také Rženiny vci, a když

jí rozšafn vyložil, že proti slen není zjišovací zájem povolen, protože

dosud nebyla ani žalována, dala se do lichváe ; vyetla mu, kde co

o nm nepkného vdla, a jazyk jí drmolil jako mlýnské stroje, když

jdou na prázdno. I milý kolohnát, cít se pod ochranou úední osoby,

ml více odvahy než na poschodí vi eládce a bránil se, ale opatrn,
aby nespáchal urážku na cti. Lidé o nm íkávali, že má nevymáchanou
hubu, a také ml. Když si nkolikrát jazykové pehmaty jak se patí
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byl odsedl a tak spravedlnosti zadost uinil, dal si od advokáta uinit

seznam všech urážek, kterých nesmí pronášet, a vedle toho soupis ne-

vioukých, ale pichlavých slov i rení, která bez nebezpeenství mže
každému íci. Nauil se tomu nazpam, ídil se dle toho a když býval

drknutý, chlubíval se, že nejen ve svých skutcích, ale i ve svých slovech

pohybuje se vždy pesn na pd zákona. Odíral lidi na pd zákona

a na téže pd ml i nyní slovnou potyku s mlynákou. Když byli

v nejlepším, pišla Ržena s balíkem, položila jej na stl a prve než

se matka vzpamatovala, pravila vykonavateli:

„Zapište ješt tyto vci, které dávám za matku jako jistotu do

soudního uschování!"

Ubohá dívka mluvila jako právník; nauila se tomu v poslední

dob po kanceláích, kde podpisovala rukojemské listiny a smlouvala

spolen s matkou rzná jednání.

„Hloupá huso . . . hloupá huso!" huelo Boukalovi v uších, když

ho Palika odvážel zpt. Nemohl se sprostit nepíjemného dojmu, jež

slova ta na uinila; vzpíral i bránil se, zahánl jej, pemlouval sám

sebe, že Rženka nezasluhuje takového jména, ale a mudroval jak

mudroval, ošklivá slova nešla mu s mysli.

„Je po všem . . . Láska je jako vn, kterou dýchá fialka, opravdu

pouhá fialová vn, jež po první jarní bouce mizí, ba juž pouhým

oicháváním prchá . . . Uletí tomu, kdo neužije blahého okamžiku a ne-

zachytí prchavého jejího vanu ... i mn zmizela . . . Samým mudrováním

propásl jsem, jako již tak asto v život, vhodný as k rozhodnému

jednání, a nyní cítím, že je všemu konec. Snad se tak stalo dobe . . .

svadba je veselým funusem lásky a manželství je jejím hrobem . . . Ano,

ano, zstanu starým mládencem."

25.

Mlynáka pokraovala v zoufalém boji. Starala se ve dne v noci,

dela se, chodila, jezdila, mamonila, hrozila, prosila, mla vi vitelm
na sta výkrut a vytáek, slibovala jim hory doly, byla více u advokát

a u soud, než doma, Ihávala, ba byla by snad páchala i zloiny, jen

aby se udržela nad vodou ; ale nic naplat — úpadek rodinného jmní
nedal se zadržet.

„Spas, co se dá spasit a nech toho," huíval do ní muž, jenž se

byl trochu pozdravil. Neposlechla.

„Dejte vše vitelm a poád nám ješt zbude na chaloupku,"

radila dcera; ale matka vzkypla proti ní pokaždé jen hnvem.

„Strýce Šádku, pijete a pomozte," psala Ržena a strýc s tetou

pijeli, ale s umínnou mlynákou nepoídili nieho.

„Spíš mne odnesou na márách, než dobrovoln pjdu z mlýna,"

vtila píbuzným a s tužkou v ruce vypoítávala, že její majetek je
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vlastn dosud znaný a že vše by se dalo napravit, jen kdyby v.ntelové

mli trochu strpení.

„Milá Rženko, s matkou nesvedeme nieho
;
poítá si každou jáhlu

za groš a cení každou starou lopatu, jakoby byla ze stíbra; proto se

jí zdá, že ješt nco má," pravil v soukromí strýc a dodal: „Koupil

jsem ped léty v Pnvlace Miksánkovu chalupu, žena na ní mla staré

pohledanosti; až to praskne, odsthuj se tam s matkou a otimem;
dávám ti jí užívat, pokud se nevdáš . . . potom to zas njak bude . . .

a nebo poj k nám do kraje."

„Dkuju, strýku, zstanu na horách," vtila dívka a mla oi plny

slzí, že závisí na milosti a bude sedt na cizí lavici.

Šádek se ženou odjeli.

„Pokud se nevdáš" — optovávala si Rženka trpce. „Jsem dosud

hezká . . . vím to . . . ale nikdo si mne nevezme, protože nieho nemám."

Jímal ji stesk i zármutek. Xa zevnjšek ukrývala vnitrnou roze-

chvlost, ale ím více se blížila neodvratná katastrofa, tím více ji pe-
máhala bolest, jež z poátku k ní nemla pístupu.

„Niemu mne nenauili, budu jen švadlenou . . . chudoba je zlá . .

.

nemla jsem pece doktora Boukala odpuzovat, mohla jsem být opatena,

spokojena a snad i šastna; které dve se nemže postavit na vlastní

nohy a spoléhat na vlastní práci, musí hledat muže . . . já ho nenajdu."

Tak dumávala pod veer v šerých hodinách. Ale bývaly chvilky,

kdy se v ní probouzela všechna síla, hrdost a odhodlanost mládí.

„Budu nešastna, ale asi. Vždy nešastnými jsou milionové i jiných

lidí a bolest je údlem každého lovka. Musím a budu bojovat, lopotit

se, pracovat jako celý ostatní svt."

Zdávalo se jí, že všechno, co v mladších letech prožila, proetla,

promyslila, procítila, bylo nepotebné a hloupé; že to vše, nevyjímajíc

ani lásku k ekovi, bylo jako malichernou hrakou pro dti, že i její

Byronovštinou prosáklý svtobol byl pošetilou aífektací a pemazáním
se po jiných bez vnitrné pravdy ; že skutený život je zcela nco jiného,

nežli co dosud myslila a konala. Pipadalo jí, že jedin opravdivý život

leží v práci, v lopocení, v starostech a vše ostatní že je vyšoenou
lží, která se puší a nadouvá, ale v nitku je pustá a prázdná.

Pišlo jaro ; mlýn byl dán do dražby a na konci kvtna ml být

poslední prodej. Mlynáka poád ješt promítala advokátní i soudní

kanceláe, shánla rukojmí, dlužila se, nedala se nikým pesvdit, že

je na mizin, a stále vypoítávala, že by se udržela, jen kdyby proklatí

vitelov trochu posekali. Ale všechna námaha byla marná; mlýn koupil

v exekuci nenávidný Roubal a zubožená rodina pesthovala se s pra-

skrovným zbytkem majetku do Pívlaky na chalupu strýce Šádka.

Byl poátek ervna. Slunce zapadlo a Ržena s otimem sedli po

veei na drnové lavice ped okny nového domova.
„Ani nevíš, jak jsem rád, že je všemu konec," vykládal Mach a

vyklepávaje popel z krátké dýmky doložil: „Mn je dobe; i matka si

zvykne, až trochu zapomene ; strýc nebude nemilosrdný a ponechá nás

tady, dokud se nedohrabeme k vlastnímu baráku; myslím, že to nebude

nesnadné. Ale ty tu, holka, nezvykneš ; chalupišt slušné, dvacet korc
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polí, nco luk, žádných bemen; uživila by nás zatím všechny; ale ty

nemžeš pece poklíze dobytek, dojit krávy, kosi i v koši nosit trávu

a nebo dokonce kydat mrvu na — tebe se to nesluší. Nerad bych slyšel,

aby se lidé vysmívali, že sleinka, která byla v Pražských ústavech ua

cviku, rozkejdá hnj ; víš, že lidé jsou zlí. Radil bych ti, aby se's po

nem ohlédla; mohla bys být nkde uitelkou runích prací na školách

nebo jít k pošt, vidívám i u telegraf samé holky — lépe by ti to

slušelo, než se tady plahoi a dít na hroud."
„Vždy vy i matka budete musit také tžce pracovat," odtušila dívka.

„To je nco jiného, my jsme tomu zvyklí; ale tebe mít k takové

práci bylo by tak, jako zapáhnou vola do koáru."
Rženka se porovnání tomu usmála a pravila

:

„Pomýšlela jsem na všechno i na to, co mn radíte, ale tžko se

odhodlat a opustit matku, když mne nejvíce potebuje. Zstanu tady

a budu pracovat jako vy, snadno se tomu nauím . . . když bude pokdy,

budu lidem šít . . . uživíme se a nastádáme s tím, co nám zbylo, na

vlastní domek "

„Holka, holka, neiníš dobe," odmlouval otim. „Musíš pomýšlet

na vdavky; budeš-li uitelkou, u pošty nebo u telegrafu, spíš si tebe

vezme nkdo od péra, než takhle. Tady se sotvy vdáš . . . víš, že sedlák

bude chtít nejen peníze, ale i ženskou, která se umí v hospodáství

dí, a k tomu ty nejseš."

„Nebudu se vdávat," vtila .Ržena a zaervenala se.

„To . . . nebudeš se vdávat," skoila jí do ei matka, jež pi-

cházela k sedátku a zaslechla poslední slova.

Dosud v ní vše velo. Zlobila se, láteila a byla v duševním roz-

položení jako z anekdoty onen sedlák, jenž, probrav v kartách celý

statek, dnem i nocí pemítal, že mohl vyhrát a statek zachovat, kdyby

byl vyhodil na míst zeleného krále kulového filka. Cítila horkost proti

celému svtu; sužovala dceru, t3'rala muže; kula nové plány; tšila se,

že zase nabude jmní a pomstí se všem svým nepátelm ; ba mluvila

i o tom, že dražbu mlýna jako zraatenou zruší a Roubala tam odtud

vyžene.

„To, nebudeš se vdáva! Mohlas bejt bez hloupých vrtoch juž pod

epcem, mohli jsme mí vlastní chalupu, kdybys nebyla pepjatá . . .

knihy a mediáni t spletli," durdila se a usedla za ei vedle muže.

Mach vyndal z úst dýmku a obrátil se k žene

:

„Poslouchej, mne si sužuj jak chceš, ale tu holku mi nech na pokoji.

Všechno nám dala, je k vli nám na mizin a chceš ji ješt tejra?

To ti povídám: pesta, sic ponu já a bude zle."

Rženka chtla zabránit manželské hádce a dla k matce smílivým

hlasem

:

„Kdybych odešla do služeb, jak na mn vy i otec žádáte a jak

jsem pvodn sama zamýšlela, zarmoutilo by to nejvíce vás. Nemohu
a nechci vás opustit a budu s vámi sedlait. Co se týká mých vdavek,

nu dobrá: pijde-li pro mne nkdo, kdo se mn zalíbí, vezmu si ho;

nepijde-li, neutrápím se proto. Maminko, to jsou poslední má o tom

slova a pi tom vytrvám, a se kolem mne dje co dje."
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Mlynáka i pes svou vzdorovitost a stálou podráždnost milovala

dceru. Byla její mkce a srden pronesenými slovy dojata; neodmlou-

vala a odvtila: „Nu, pro mne si dlej, jak se ti líbí." Byla v duši

i ráda, že ji Rženka neopustí; aby tomu dala výraz, doložila: „Bez

toho se brzy nasthujeme nazpátek do mlýna ... tu nespravedlivou dražbu

musím zrušit a tu lichváskou potvoru tamodtud vyházet. Mluvila jsem

vera s panem Votrubou v Jilemnici, ujišoval mne, že toho dosáhnu.

Advokáti a soudcové mu sice spílají pokoutník, ale je chytejší, než

jich dvacet dohromady . . . hodný muž, nezarmoutí, potší."

Staí šli po chvíli spát a Rženka zstala na drnovém sedátku

sama. Byl rozkošný jarní veer, jaký v ervnu bývá na našich horách.

Chalupa stála v rokli mezi Inkami; s obou stran trely píkré strán

a svt byl oteven jen na západ, kde nad kopci dohasínaly ervánky

;

byly jako obrovská stuha, jež lemovala oblohu. Dívka setásla s duše

drsnou skutenost a podávala se dojmm obklopující ji pírody. Nad ní,

ševelilo husté, vánkem rozeované lupení rozložité jablon, s níž ne-

dávno oprchal jarní kvt; pod ní nad trávníkem kmitali se v šeru svato-

jánští broukové a mihotav se vznášeli i klesali jako bludné myšlénky,

jichž prchavý lesk se ztrácí v temnot ; v rokli hrl potok a v dáli

ozýval se opozdilý cvrek nebo noní chástal. Ržena pustila uzdu

i citm i obraznosti a zadívala se do dálavy. Obrysy pedmt noily

se v noní šero ; zem i nebesa splývaly v šeru tom a ležely si jako

v objetí. Rudý pruh ervánk na západní obloze zdál se dívce ržovou
páskou, jež je pojí prsvitnou štolou nadpozemského knze ducha, jenž

žehná tajemnému jich satku. Rozpádala blouznivý obraz ten, nevdouc,
zdali je vlastním její nápadem aneb vzpomínkou etby. Zahledla se

do ervánkové záplavy, jež se znenáhla úžila a mizela. Nic jí nevadilo,

že pes pruh ten lítají erní netopýi a míhají se v povtí ; že jí

k uším dorážejí zvuky skeících žab, jež po vkolních lukách provádjí

noní rejdy ; že štkají i)orznu odvázaní psi a že v blízkém chlév
buí steskem straka, které dnes odstavili telátko. Nevidla, neslyšela

a potápla se myšlénkami do vného prostoru bez hranic a konce

;

potácela se v nm, až ji jímalo okamžité zapomenutí, jakási opojná,

sladká závra. Hroužila se do veškerenstva; splývala s ním v jednu

jedinou, ohromnou, nepojatou bytost; v jednu jedinou myšlénku; v jeden

jediný cit. Bylo jí blaze i teskno zárove. Snila.

„Ped mým duchem celá nekonenost svt jako bezedná, ale luzná

propast, v níž ukryty jsou všechny záhady . . . Jak rozkošno tam noiti

bytost svou a zapomenout na drsnou skutenost! Skoro se mn to zdá

sladkou pedtuchou, tajemnou pedzvstí onoho splynutí s božstvem,

k nmuž spje po smrti naše duše."

Do sn tch padla jí jiná myšlénka. Jiný hlas jí šeptal v nitru,

že blouznní, jemuž se podává, je bláhové, pošetilé, dtinské ; že je

pouhou affektací nevysplého, zahálivého ducha; zdálo sejí jako ondyno.

když s matkou tonula v spoust tžkých životních starostí, že pro lo-
vka má opravdivou cenu jen holá, drsná skutenost a práce i lopocení.

Tak potýkaly se v ní dva rzné živly, a marn se pokoušela pe-
moci v sob podivný odpor. Pemýšlela o tom, ale nevystihla, že tak
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jako jí dje se každému lovku, jenž piichl k moderní vzdlanosti.

Nevdla, že novodobá civilisace kape do lidských ader rušivý jed

rozkladu, že se jí nedostává jednotného harmonického názoru svtového

a že jen duše divocha, barbara, prosáka je ulitá jako z jednoho kovu.

Nepronikla k vdomí, že jen divoch, barbar, prosáek mají vlohy být

neskalen šastnými — by na okamžiky.

Bojovala v sobe boj vzájemn se rušících proud a konen jej

vybojovala. Zbylo v ní jen jediné: názor duchovrc se zásadami, jež

hlásají. Svt je oistou duše a život proto utrpením i bolem ; ale práv
proto také bojem. Bez utrpení, bolu a boje není oisty

;
proto lovku

jest podstoupit vše, co mu život skytá a klade na dráhu. lovk nesmí

zamhuovat oi ped skuteným svtem ; nesmí ped ním utíkat do

tmavých dr svého nitra nebo do vysnných konin letavé obraznosti,

nesmí nad ním zoufat nebo ho proklínat; musí se s ním smíit a žít

pirozen i prost. Vtanul jí na mysl Rousseau, z jehož dél znala román
o nové Heloise, a bylo jí, jakoby byla našla kámen mudrc.

„Ano, ano, žít prost, pirozen, bez velikých a neoprávnných
nárok na svt a pece se svtem i ve svt . . . jako žijí divoši a barbai
— ovšem bez jich sveeposti a krvelané sobeckosti — divoši a barbai
vyššího stupn, v tom leží celá hluboká moudrost."

Myšlénky ty jí projely mozkem náhle jako blesk ba jako zjevení;

s nadšením se obírala novými pedstavami a byla by se v prvním návalu

rozilení nejradji juž sebrala, vzala kosu, loktuši i koš a šla sekat

trávu; ba bylo jí tak do práce i nejnižší, že by se byla dala hned do

kydání mrvy z chléva. Teplý ohe nové myšlénky, jako bleskem vzní-

cené, rozehál celou duši. Nemohla vydržeti na lavice a zašla si do luk.

Procházejíc se tam do plnoci po travnaté pšince pemílala stále totéž

:

„Žít prost, pirozen, nevynášet se nad jiné ... ne odíkání a vzda-

lování se, ne spurný vzdor, stesk, bol nebo hnv a stavení sebe mimo
ád svtový, ale smíení a splynutí s proudem djinným!''

Prve než pišlo do hor nové jaro, vzpamatovala se Ržena úpln
ze všech ran a žila novým, omlazeným životem, jako to luní kvítí, jež

rostlo a bujelo kolem ní. Vymanila se ze smutku i svtobolu a žila

obecným bhem všech prostých lidí : starala se, klopotila a pracovala

bez mudrování. Jen jedno ji sužovalo : cítila v sob mohutnou sílu vy-

splosti a zralosti, jíž nabyla mnohým do dna procítným bolem, ale

bylo jí tak, jakoby vše v ní leželo ladem — nikomu k užitku. Nkdy
se jí zdálo, že život v ní pekypuje; že by se, puzena vnitrným ohnm,
nejradji vrhla v proud svtový a v nm bojovala, válila, potýkala se.

Velo jí tak v adrech asto; bývaly to v ní nejtrapnjší pocity a vždy

konívaly vzdechem

:

„Pro žen není oteven svt do koán P!-*
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Rozednní.

Báse H. W. Longfellowa. Z angl. peložil Dr. F. Krsek.

Vstal vítr od moe a vál:

„Již, mlho, ustup mne — jdi dál!"

On, lodi zdrav, volal: „Nuž,

vy lodníci — noc pešla už !

"

A dále v kraj spl volaje

:

„Ó procitnte — den tu je!"

A k lesu pravil: „Dej se v ples;

kde který listný prapor vznes!"

Vzdul ptáku kídla, bud jej

:

„O ptáku, procitni a pj!"

A nade dvorcem: „Nechat zní

tvj, kohoute, hlas — již se dní."

A žitným polím šeptl všem

:

„Ó sklánjte se ped jitrem!"

Pak zvonicí on výskl zas

:

„Již vzbu se, zvone — oznam as!"

A nad hbitovem zavzdychal

:

„Ne ješt — spte v míru dál . .
!"

L O k r u m.
(K vyobrazeni.)

Tsn u Dubrovníka leží ostrvek Lokrum (Lacroma) ozdobený

rozkošnou zelení bujného rostlinstva jižního : Réva, olivy, platany, cypiše,

fíky, pinie, agáv^y spojují se tu v obraz okouzlující lahodnosti a maleb-

nosti. Majitelem ostrvku, na nmž krom malé tvrze jsou i pozstatky

dávného kláštera benediktinského, býval arcivévoda Ferdinand Max-
milián — pozdjší nešastný císa mexický — jenž si tu chtl zbudovati

stejn nádherný letohrad jako Miramar u Terstu. Ale ke stavb nedospl

;

zízeny pouze ásti parku, mramorové schody, vodotrysky ald.
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Slepci.

Napsal Maurice Maeterlinck. Pel. Marie Kalasova.

Osoby:
Knz.
Ti starci od narození slepí.

Slepý staec.

Pátý slepec.

Šestý slepec.

Ti staeny slepé, pohroužené v modlitbách.

Slepá staena.

Mladá žena slepá.

Sílená žena slepá.

Odvký prales na severu pod hlubokým hvzdnatým nebem. — V stedu
lesa, v hloubi noci, spoívá prastarý knz, zahalen v široký, temný pláš.

Šíj i hlavu, na zad sklonné, opírá v mrtvé ztrnulosti o pe obrovského,

sukovitého dubu. Tvá jeho jest píšern bledá, nehybná, rety zsinalé,

polootevené ; zítelnice jeho nmé a ztrnulé nezí více ve vnosti
stranu viditelnou, a jsou jako zkrváceny od nepamtuých útrap a slz.

Vlas nad sníh bílý splývá po jeho tvái, která jest jasnjší a zemdlenjší
nad vkol jej obkliující, v hlubokou tiš pohroužený šerý hvozd. Ruce
jeho nesmírn vyzáblé spjaty jsou nehybn v klínu. — V právo, na
balvanech, paezích a suchém listí spoívá šest slepých starc. — V levo,

naproti starcm, od tchto jsouce zkáceným stromem a balvany oddleny,
sedí slepé ženy. Ti staeny bez ustání se modlí, žalujíce hlasem temným.
Jedna žena jest prastará. Pátá, pohroužená v nmé šílenství, kolébá na
kolenou spící dít. Šestá, arovn mladá, zahalena je všecka ve splý-

vající kštici. Odni jsou všichni, muži i ženy, v asnatý temnobarvý šat.

Lokty v klínu, tváe v dlani, pohrouženi jsou v oekávání; i zdá se,

jakoby byli odvykli marnému posunu rukou a ani ztlumený, neklidný

ruch s ostrova nevzrušuje jich. Velké staré stromy, smutení vrby, tisy

a cypiše halí je do vrného stínu. Kytice ztepilých, chorých asfodel
vykvétá poblíže knze, ve tmách. Vkol svrchované temno, navzdor svitu

luny, proniknuvšímu zde onde houští list.

První slepec. Dosud se nevrací?

Druhý slepec. VzbudiTs mne!
První slepec. Já spal též.

Tetí slepec. Já spal též.

První slepec. Dosud se nevrací?

Druhý slepec. Neslyším nikoho picházeti.

Tetí slepec. Bylo by na ase, vrátiti se do ústavu.

První slepec. Kéž víme, kde se nalézáme.

Druhý slepec. Nastala zima, co odešel.
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Prvuí slepec. Kéž víme, kde se nalézáme!

Slepý staec. Ví-li kdo z vás, kde se nalézáme?

Slepá staena. Chodili jsme dlouhou dobu; jsme jist velmi od

ústavu vzdáleni.

První slepec. Ach! Naproti nám jsou ženy?

Slepá staena. Sedíme naproti vám.

První slepec. Posekejte; pjdu k vám. (Vstane a hmatá kol.)

— Kde jste? — Mluvte! a slyším, kde jste!

Slepá staena. Zde; sedíme na kamenech.

První slepec. (Uiní krok a narazí na pen zkáceného stromu a balvany.)

Cosi leží mezi námi . . .

Druhý slepec. Lépe zstati na svém míst!
Tetí slepec. Kde že jste? — Nechcete-li jíti mezi nás?

Slepá staena. Netroufáme si hnouti se z místa!

Tetí slepec. Pro nás oddlil?

První slepec. Slyším modliti se ženy.

Druhý slepec. Ano; to jsou ti staeny, jež se modlí.

První slepec. Není na ase modliti se!

Druhý slepec. Však vbrzku pomodlíte se v ložnici. (Ti staeny

pokraují v modlitbách.)

Tetí slepec. Rád bych vdl, vedle koho sedím?

Druhý slepec. Trvám, že jsem vedle vás. (Oba hmatají kol sebe.)

Tetí slepec. Nemohu se vás dohmatati.

Druhýslepec. Pec nejsme od sebe vzdáleni. (Hmatá kol sebe

a narazí holí na pátého slepce, jenž tiše zastená). Ten, jenž neslyší, jest

vedle nás!

Tetí slepec. Nevím, jsme-li všichni pohromad; bylo nás šest

ped chvílí.

První slepec. Zaínám chápati. Otažme se ženštin; a zvíme, na
em jsme. Slyším stále modliti se ti staeny; což jsou pospolu?

Slepá staena. Sedí vedle mne, na skále.

První slepec. Já spoívám na suchých listech.

Tetí slepec. A kde dlí krásná slepá dívka?

Slepá staena. Poblíže modlících se.

Druhý slepec. Kde je šílená s díttem?
Mladá dívka slepá. Spí; nezbute jich!

První slepec. Ach! Jak jste od nás vzdáleny! Ml jsem za to,

že jste pede mnou!
Tetí slepec. Víme, pibližn, vše, co nutno vdti

;
pohovoíme

si, než navrátí se knz.
Slepá staena Pravil, abychom oekávali jej v tichosti.

Tetí slepec. Nejsme v žádném chrámu.

Slepá staena. Nevíte, kde se nalézáme.

Tetí slepec. Mám strach, když nemluvím.

Druhý slepec. Víte-li, kam knz odešel?

Tetí slepec. Zdá se mn, že píliš dlouho prodlévá . . .

První slepec. Stárne již; zdá se, jakoby sám od njaké doby
nevidl. Bojí se piznati se, aby nikdo jiný nezaujal místa jeho nad



74 Mauriee Maeterlinck:

námi; mám za to, že sám nevidí více. Mli bychom míti jiného vdce;
neposlouchá nás, a nás stále pibývá. JeC jedin on a ti jeptišky v ústavu,

jež mají zrak ; a ti všichni jsou starší nás ! — Jist že zbloudil a nyní

odešel, aby hledal cestu. Kam as odešel? — Nemá práva zstaviti nás

zde . . .

Slepý staec. Odešel velmi daleko; tuším, že pravil tak ženám.

První slepec. Mluví jen se ženami. — Což nejsme zde my?—
Musíme si postžovati.

Slepý staec. Komu si postžovati?

První slepec. Nevím dosud sám; uvidím; uvidíme. — Kam jen

as odešel? — Táži se žen.

Slepá staena. Byl znaven dlouhou chzí. Myslím, že spoinul

na chvíli zde mezi námi. Je od nkolika dnv všecek smuten a slab

;

a pln bázn od úmrtí lékaova. Je nyní samoten. Nemluví ani tém
více. Nevím, co se s ním dje. Chtl za každou cenu vyjíti dnes. Pravil

že naposled chce uzíti ostrov v jasu slunením, než nastane zima. Zdá
se, že zima bude dlouhá a krutá, a mrazy že juž táhnou od Severu.

Byl znepokojen též ; boue dnv minulých rozvodnily prý eku a po-

rouchaly hráze. Pravil pak, že moe jej dsí; že zmítá se v boui
a behy Ostrova nejsou vysoké. Šel se pesvditi; nesdlil však s námi,

co spatil. — Nyní odešel, tuším, pro chléb a vodu pro šílenou. Pravil,

že bode mu snad jíti daleko. Musíme míti strpení.

Mladá dívka slepá. Vzal mne za ruce, odcházeje; a ruce jeho

chvly se jako v strachu. Pak mne objal . . .

PrvDí slepec. O! O!

Mladá dívka slepá. Tázala jsem se ho, co že se pihodilo?

ekl, že neví, co se pihodí. Pravil, že vláda starc nepotrvá déle,

snad . .

.

První slepec. Co tím mínil?

Mladá dívka slepá. Nevíra, nerozumla jsem. Pravil pak, že

pjde smrem k velkému majáku.

První slepec. Což zde na blízku je maják?

Mladá dívka slepá. Ano, na severu Ostrova. Tuším, že nejsme

od nho vzdáleni. Pravil, že vidí svtlo majáku pronikati až sem, listím

strom. Nikdy nebyl tak smuten jako dnes, a zdá se mi, že od nkolika

dnv slzel. Nevím sama pro, i mn zalily slzy zrak, a nezela jsem

jej. Neslyšela jsem jej odejíti, a více jsem se netázala. Tušila jsem teskný

úsmv jeho; a vyrozumla jsem, že pivel oi a pál si umlknouti . . .

První slepec. Nám neekl nieho o tom všem.

Mladá dívka slepá. Vy jej neposloucháte, když mluví!

Slepá staena. Vždy reptáte, když mluví!

Druhý slepec. K nám ekl odcházeje pouze „Dobrou noc".

Tetí slepec. Jest jist pozd juž.

První slepec. Opakoval dvakráte, tikráte „Dobrou noc", jakoby

šel spát. Cítil jsem, že na mne hledí ka „Dobrou noc". — Znít hlas

jinak, hledí-li nám mluvící v tvá.

Pátý slepec. Smilujte se nad ubohými slepci!

První slepec. Kdo z vás mluví tak nesmysln?
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Druhý slepec. Myslím, že ten, jenž neslyší.

První slepec. Mlte! — Nyní se nežebrá

!

Tetí slepec. Kam as šel pro chléb a vodu?

Slepá staena. Sel smrem k moi.
Tetí slepec. Není radno jíti k moi v jeho stáí.

Druhý slepec. Nalézáme se u moe?
Slepá staena. Ovšem; mlte chvíli; uslyšíte je. (Slyšeti šum

blízkého klidného moe.)

Druhý slepec. Slyším jen hlas tí modlících se staen.

Slepá staena. Napnte sluch, uslyšíte moe pes, hlasy staen.

Druhý slepec. Ano; nyní slyším cos nedaleko nás.

Slepý staec. Moe bylo v dímotách; nyní jako by se bylo

probudilo.

První slepec. Neml nás sem zavésti; nemám rád ryk moe.
Slepý staec. Dobe víte, že Ostrov není velký, a moe že

slyšeti odevšad.

Druhý slepec. Neslyšel jsem ho nikdy.

Tetí slepec. Dnes jakoby se nalézalo práv vedle nás; nerad

slyším ho tak z blízka.

Druhý slepec. Ni já; ostatn nepáli jsme si vyjíti.

Tetí slepec. Dosud nikdy nebyli jsme v tchto koninách;
k emu vodí nás tak daleko?

Slepá staena. Bylo tak krásné jitro dnes; chtl nám dopáti posled-

ních slunných dnv, než zima nastane a nám dlíti bude v uzavených zdech . .

.

První slepec. Já bych dlel radji v uzavených zdech!

Slepá staena. Pravil, že bychom mli poznati lépe Ostrvek,

na nmž se nalézáme. On sám Jej nikdy celý neprošel; tak je zde hora,

jíž nikdo nedostoupil, údolí, do nichž nikdo se neodvážil, a sluje, kamž
nikdy nevkroila noha lidská. Posléze pravil, že nemli bychom ekati,

až slunce pod klenbu ložnice vnikne; chtl nás dovésti ku behu moe;
odešel tam nyní sám.

Slepý staec. Dobe uinil; musí dbáti svého života.

První slepec. Nelze nieho zde postehnouti!

Druhý slepec. Nalézáme se ve svtle slunením?
Tetí slepec. Svítí-li slunce ješt?
Šestý slepec. Nemyslím; zdá se mne, že se pipozdívá.

Druhý slepec. Jak pozd již?

Ostatní slepci. Nevím. — Nikdo neví.

Druhý slepec. Zda-li ješt den? (K šestému slepci.) — Kde jste? —
Rcete, vy, jenž pezíráte, rcete

!

Šestý slepec. Myslím, že jest hluboká tma; pi svitu slunením
vidím modrou rýhu mihotati se pod víkem oka mého

;
již tak dávno

tomu, co naposledy jsem ji zel; nieho nepostehuji více.

První slepec. Já vím, že se pipozdívá, když mám hlad; a nyní

mám hlad.

Tetí slepec. Pohlednte k nebi vzhru; snad že tam cos po-

stehnete! (Všichni obracejí hlavy vzhru k nebi, vyjma ti starce od narození

slepé, kteí stále zrak k zemi upírají.)



76 Mauriee Maeterlinek:

Šestý slepec. Nevím ani, nalezáme-li se pod nebem.

První slepec. Hlas zní, jako bychom se nalézali v jeskyni.

Slepý staec. Snad proto tak zní, že nadešel veer.

Mladá dívka slepá. Zdá se mn, že cítím svit luny na rukou svých.

Slepá staena. Myslím, že svítí hvzdy; slyším je.

Mladá dívka slepá. Já též.

První slepec. Neslyším žádného ruchu.

Druhý slepec. Já slyším pouze van dechu našeho.

Slepý staec. Dal bych ženám za pravdu

První slepec. Neslyšel jsem nikdy hvzd.
Dva jiní slepci. Aniž my jich slyšeli. (Vzlet noního ptactva za-

šelestí náhle v korunách strom).

Druhý slepec. Slyšte! Slyšte! — Co to, nad našimi hlavami? —
Slyšíte ?

Slepý staec. Cos mihlo se mezi nebem a námi.

Šestý slepec. Cos hýbe se nad našimi hlavami; nám však nelze

toho dosáhnouti!

První slepec. Nevdl bych, jakého druhu ruch to byl. — Chtl
bych se vrátiti do ústavu.

Druhý slepec. Pedevším musili bychom znáti, kde se nalézáme.

Šestý slepec- Pokusil jsem se vstáti; však vkol nás bují

bodláí; váhám vztáhnouti ruku.

Tetí slepec. Kéž víme, kde se nalézáme!

Slepý staec. Kdo by vdl!
Šestý slepec. Jsme jist od ústavu valn vzdáleni; není slyšeti

ani nejmenšího ruchu.

Tetí slepec. Já stále cítím vni list zetlelých.

Šestý slepec. Zda žádný z vás nevidl Ostrov nkdy díve, by

nám ekl, kde se nalézáme?

Slepý staec. Byli jsme všichni slepí pišedše sem.

První slepec. Nikdy jsme nevidli.

Druhý slepec. Neznepokojujme se marn; však se brzy vrátí;

posekejme; na dále nikdy již nepjdeme s ním.

Slepý staec. Nemžeme vycházeti samotni!

První slepec. Nebudeme vycházeti, tak bude lépe.

Druhý slepec. Nemli jsme chuti vyjíti, nikdo jej o to nežádal.

Slepá staena. Byl svátení den na Ostrov; vycházíváme vždy

o velkých svátcích.

Tetí slepec. Vzbudil mne, zaklepav mi na rameno, a ka:
Vzhru, vzhru, juž as, slunce svítí! — Zda-li vskutku svítilo? Já

neznamenal nieho. Nevidl jsem nikdy slunce.

Slepý staec. Já vidl slunce kdysi v mládí svém.

Slepá staena. Já též; tak dávno tomu; jako dít; nepamatuji

se tém více na slunce.

Tetí slepec. Pro nutí nás k vycházce, kdykoliv slunce svítí?

Kdo si ho všimne? Já nikdy nevím, je-li poledne nebo plnoc.

Šestý slepec. Vycházím radji v poledne ; tuším pak velký jas;

a zraky mé se namáhají prozíti.
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Tetí slepec. Já nejradji meškám v jídeln u velkého krbu;

dnes ráno ohe tak hál . . .

Druhý slepec. Mohl nás dovésti na výsluní do dvora; tam jsme

za vtrem pod ochrannou zdí; a není se eho obávati, jsou-li vrata

zavena; — já zavírám je vždy. — Pro dotýkáte se mého levého lokte?

První slepec. Nedotýkám se vás ; nemohuf vás dosáhnouti.

Druhý slepec. Pravím vám, že kdosi dotkl se lokte mého!

První slepec. Žádný z nás!

Druhý slepec. Chtl bych odtud odejíti!

Slepá staena. Mj Bože! Mj Bože! Rci, kde se nalézáme?

První slepec. Nemžeme ekati vn! (Hodiny v dáli odbíjejí

dvanáctou.)

Slepá staena. Ach! Jak vzdáleni jsme od ústavu!

Slepý staec. Plnoc odbila.

Druhý slepec. Poledne! — Kdo z vás to ví? — Rcete

!

Šestý slepec. Nevím; však mám za to, že jsme v šeru.

První slepec. Nevyznám se; spali jsme píliš dlouho!

Druhý slepec. Mám hlad!

Ostatní slepci. Máme hlad i žíze!

Druhý slepec. Dlouho-li jsme zde?

Slepá staena. Mn zdá se, jakobych zde byla celý vk!
Šestý slepec. Tuším již, kde se nalézáme...
Tetí slepec. Mli bychom bráti se smrem, kde plnoc odbíjela., o

(Veškeré ptactvo noní náhle v temnotách zaplesá.)

První slepec. Slyšíte ? — Slyšíte ?

Druhý slepec. Nejsme zde samotni.

Tetí slepec. Mám dávno jakés tušení; kdosi naslouchá. —
Vrátil se?

První slepec. Nevím co to , to nad námi

!

Druhý slepec. Což druzí nieho nezaslechli? — Rcete, vystále

jen mlíte!

Slepý staec. My stále ješt nasloucháme.

Mladá dívka slepá. Slyším šelest kídel!

Slepá staena. Mj Bože! Mj Bože! O rci, kde se nalézáme?

Šestý slepec. Juž tuším, kde se nalézáme. .. Ústav slepých

jest na druhé stran eky; my pekroili starý most. Vedl nás na sever

Ostrova. Jsme nedaleko eky, a snad bychom ji uslyšeli, napnouce sluch . .

.

Snažme se, "nevrátí-li se, dojíti ku behu . . . Tamtudy, ve dne i v noci,

plují velké lodi a lidé na lodích uzí nás. Možno také, že nalézáme se

v lese, jenž obkliuje maják; ztad já východu neznám . . . Kdo z vás

chce mne následovati?

První slepec. Zstame sedt! — Cekejme, ekejme; — ne-

známef smru eky, a vkol ústavu táhnou se moály; ekejme, ekejme...
Vrátí se ; musí se vrátiti

!

Šestý slepec. Pamatuje-li kdo z vás, kudy jsme sem šli? Nebot

vykládal nám vše cestou.

První slepec. Já neposlouchal.

Šestý slepec. Poslouchal-li kdo z vás?
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Tetí slepec. Budoucn musíme býti bdlejší.

Šestý slepec. Zda nikdo z nás není rodem z Ostrova?

Slepý staec. Však dobe víte, že jsme všichni odjinud.

Slepá staena. My pocházíme z druhého behu moe.
První slepec. Já myslil, že cestou na moi zemru.

Druhý slepec. Já též; — peplavili jsme se spolu.

Tetí slepec. Jsme všichni ti z jedné osady.

První slepec. Lze prý ji odtud dohléduouti za jasného dne;

— na Severu. — Nemá vže.

Tetí slepec. Lo naše pistála jen náhodou.

Slepá staena. Já pocházím odjinud ...

Druhý slepec. Odkud?
Slepá staena. Sotva si vzpomenu... Nepamatuji se tém

více . . . tak dávno, dávno tomu již . . . Bývalo tam chladnji než zde . . .

Mladá dívka slepá. Já pocházím z daleka, daleka . . .

První slepec. Odkud že pocházíte?

Mladá dívka slepá. Sotva dovedu íci. Jak vám to vypsati? —
Tam z dáli, z dáli; tam za vodami moe. Pocházím z velké íše . . .

Mohla bych vám ji naznaiti posunem ruky ; my však nevidíme . . . Bloudila

jsem tak dlouze . . . Však zela jsem slunce a vodu a ohe, hory, tváe

a divné kvty . . . Není podobných na tomto ostrov; zde jest píliš

temno a mrazivo . . . Ani po vni jich nepoznávám více, co pozbyla

jsem zraku ... Já zela rodie své a sestry . . . však jsouc dcko,
nevdla jsem, kde se nalézám . . . Hrávala jsem si na behu moe . . .

Ach, dobe pamatuji se, jak jsem kdys vidla! . . . Jednou, s vrcholu

hory, uzela jsem sníh . . . Jala jsem se rozeznávati ty, kteí budou

nešastni . . .

První slepec. Jak to míníte?

Mladá dívka slepá. Dosud chvílemi je rozeznávám po hlase...

Mám upomínky, jež jsou jasnjší, nebudím-li jich . . .

První slepec. Já upomínek nemám žádných. (Zástup velkých taž-

ných pták pelétne se skekem nad korunami strom.)

Slepý staec. Opt šinulo se cos pod nebem!
Druhý slepec. Pro jste sem pišla

?

Slepý staec. Koho se tážete?

Druhý slepec. Naší mladé sestry.

Mladá dívka slepá. Pravili, že snad se uzdravím. On dl, že

jednoho dne prozu; pak bych Ostrov opustila . . .

První slepec. My všichni bychom chtli opustiti Ostrov!

Druhý slepec. Zstaneme zde na vždy!

Tetí slepec. Jest píliš stár; nezbude mu asu uzdraviti nás!

Mladá dívka slepá. Má víka jsou zavena; cítím však, že zrak

mj žije . . .

První slepec. Má víka jsou otevena.

Druhý slepec. Já spím s oima otevenýma.

Tetí slepec. Nemluvme o svých oích!
Druhý slepec. Dlouho-li tomu, co jste zde?

Slepý staec. Zaslechl jsem jednoho veera mezi modlitbou
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hlas, jejž jsem dosud neznal; vyrozuml jsem z hlasu vašeho, že jste

mladá. Byl bych si pál uzíti vaši tvá, slyše váš hlas . . .

První slepec. Já neznamenal nieho.

Druhý slepec. On nikdy by nám nic nesdlil!

Šestý slepec. Praví se o vás, že jste krásná jako žena z dálných kraj?
Mladá dívka slepá. Nikdy nezela jsem své tváe.

Slepý staec. Z nás nikdo nezel tvá druha svého. Klademe
si otázky a odpovídáme na n; žijeme pospolu, trávíme všechen as
pospolu, však žádný z nás neví, kdo který jsme ! . . . Marn dotýkáme

se sebe vzájemné obma rukama; oi poznají více než ruce . . .

Šestý slepec. Vídám nkdy vaše stíny, když na vás slunce svítí.

Slepý staec. Nikdy neshlédli jsme domu, v nmž žijeme;

marn ohmatáváme zdi i okna; nevíme, kde žijeme! . . .

Slepá staena. Praví se, že to starý temný sešlý hrad; nikde

svtla rozžatého, jen ve vži, kde sídlí knz.
První slepec. Není teba svtla tm, kteí nevidí.

Šestý slepec. Když hlídám stádo v okolí ústavu, ovce samy
za veera se vracejí, spativše svtlo ve vži ... a dosud nikdy ne-

vedly mne bludn.

Slepý staec. Hle, juž dlouhá lata trávíme pospolu a dosud

nikdy jsme se nevidli! Jakoby každý z nás byl sám . , . Nebot musíme
vidti, máme-li milovati . . .

Slepá staena. Nkdy ve snu se mn zdává, že vidím . . .

Slepý staec. Já jen ve snu vidím . . .

První slepec. Já mívám sny jen o plnoci.

Druhý slepec. O em lze sníti, jsou-li ruce nehybný? (Prudký

vichr zachvje hvozdem, a listí hust padá.)

Pátý slepec. Kdo dotýká se rukou mých?
První slepec. Cosi padá vkol nás!

Slepý staec. S hry cos padá; nevím co . . .

Pátý slepec. Kdo dotýká se rukou mých? — Sdímnul jsem;

necht mne spáti!

Slepý staec. Nikdo nedotkl se rukou vašich.

Pátý slepec. Kdo uchvacuje mne za ruce? Odpovzte hlasit,

nedoslýchám . . .

Slepý staec. My sami nevíme.

Pátý slepec. Pišel nkdo pro nás?

První slepec. Marn odpovídati; neslyší nic.

Tetí slepec. Jsou vru politování bodni, lidé hluší!

Slepý staec. Mám dost juž toho ekání!
Šestý slepec. Mám dost juž toho sezení!

Druhý slepec. Zdá se mn, že jsme od sebe vzdáleni . . . Pi-
krome blíže k sob ; — ochlazuje se . . .

Tetí slepec. Netroufám si vstáti ! Lépe setrvati na svém miste.

Slepý staec, lovk neví, co se mezi námi tají.

Šestý slepec. Myslím, že ruce mé krvácejí; chtl jsem vstáti.

Tetí slepec. Cítím, jak nade mne se skláníte. (Šílená slepá žena

te 8Í keovit oi, stále smrem k ztrnulému knzi se obracejíc.)

6
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První slepec. Slyším ješt jakýs jiný ruch . . .

Slepá staena. To ubohá sestra naše te si oi.

Druhý slepec, iní tak stále ; slýchám ji celé noci.

Tetí slepec. Je šílená; nikdy slova nepromluví.

Slepá staena. Nepromluvila více od té doby, co narodilo se jí

dcko . . . Stále chvje se v bázni . . .

Slepý staec. Vás tedy nejímá strach?

První slepec. Koho?
Slepý staec. Vás ostatní všecky.

Slepá staena. Ano, ano, máme strach!

Mladá dívka slepá. Již dávno máme strach!

První slepec. Pro se tážete?

Slepý staec. Nevím, pro se táži! . . . Nechápu cosi . . . Jest

mi, jakobych slyšel náhle plá . . .

První slepec. Nesmíme se báti; to šílená snad.

Slepý staec. Cos jiného ješt . . . Tuším cos jiného ješt . . .

Ne proto jímá mne strach ...

Slepá staena. Pláe vždy kojíc své dít.

První slepec. Ona jediná takto pláe.

Slepá staena. Praví se, že chvílemi prozírá . . .

První slepec. Plá druhých neslyšeti. . .

Slepý staec. Musíme vidti, máme-li slzeli . . .

Mladá dívka slepá. Cítím vni kvt vkol nás . . .

První slepec. Já cítím jen dech zem!
Mladá dívka slepá. Zde jsou kvty vkol nás, zde jsou kvty!

Druhý slepec. Já cítím jen dech zem!
Slepá staena. Cítila jsem kvty v zavanuti vetru . . .

Tetí slepec. Já cítím jen dech zem!
Slepá staena. Pravdu dít.

Šestý slepec. Kde jsou? — Natrhám kvt.
Mladá dívka slepá. Tam v právo, vstate. (Šestý slepec znenáhla

se vzchopí a hmataje, kráí v ped, yrážeje do ke a strom, kde vzkvétají kvty

asfodel, jež cestou sešlapuje a nií.)

Mladá dívka slepá. Slyším, jak pod nohou vaší svží stvoly

se lámou! Ustate! Ustate!

První slepec. Nedbejte kvt; pomnte na návrat!

Šestý slepec. Váhám vrátiti se touž cestou!

Mladá dívka slepá. Nevracejte se! — Posekejte! — (Dívka

vstane.)— Ach, jak chladná jest zem! Bude mráz. — (Pokroí bez váhání

smrem k arovným a bledým kvtm asfodel, však cestou pevalený pe stromu

a útesy skal jí brání dosíei jich.) — Zde jsou! — Nemohu jich dosáhnouti;

kvetou na stran vaší.

Šestý slepec. Tuším, že ruka má se jich dotýká. (Trhá po hmatu

rozptýlené vkol kvty a podává je dívce ; noní ptactvo odlétne.)

Mladá dívka slepá. Zdá se mn, že vidla jsem kdysi tyto

kvty . . . Jména jejich neznám více . . . Ach, jak jsou schadlé a uvadlé.

Nepoznávám jich tém aoi . . . Tuším, že to kvt zesnulých . . . (Vplétá

si kvty asfodel do vlas.)
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Slepá staena. Slyším šelest vašich vlas.

Mladá dívka slepá. To kvty šelestí . . .

Slepý staec. Žel, že neuzíme vás. . .

Mladá dívka slepá. Aniž já sebe zím . . . Mne mrazí. (Náhle

hvozdem vichr vzdme se a moe teskn zasténá, opevši se o hráze behu.)

První slepec. Hmí!
Druhý slepec. Tuším, že zdvihá se boue.

Slepá staena. Myslím, že to ryk moe.
Tetí slepec. Moe? — To že jest moe? — Tak blízké? —

Tak blizounké? — Slyším je vkol sebe! — To nemže být moe!
Mladá dívka slepá. Slyším šumot vln u nohou svých.

První slepec. To vítr šelestí suchým listím.

Slepý staec. Dal bych ženám za pravdu.

Tetí slepec. Moe dostoupí až k nám!
První slepec. Zkad vje vítr?

Druhý slepec. Od moe.
Slepý staec. Vítr vje vždy od moe; obkliuje nás se všech

stran. Zkad že by vál? . . .

První slepec. Nestarejme se o moe!
Druhý slepec. Jak nestarati se, dostoupí-li až k nám!
První slepec. Nevíte ani, zdali to vskutku moe.
Druhý slepec. Slyším vlny jeho, jakobych smáel v nich své

dlan! Nesmíme prodlévati! Obkliují nás již snad! . . .

Slepý staec. Kam se utéci ?

Druhý slepec. Kamkoliv ! Kamkoliv ! Nechci déle naslouchati

lkáni tchto vln! Odejdme! Odejdme!
Tetí slepec. Já slyším jiného cos ješt — Slyšte! (Slyšeti spšné

kroky zetlelým listím v dáli.)

První slepec. Slyším blížící se kroky!

Druhý slepec. Již pichází! Již pichází! Již se vrací!

Tetí slepec. Blíží se krokem drobným, jako dít . . .

Druhý slepec. Neime mu dnes žádných výitek

!

Slepá staena. Nezdá se mn, že to krok muže! (Velký pes vkroí

do lesa, a jde kol slepých. — Pomlení.)

První slepec. Kdo zde? — Kdo jste? — Smilujte se nad námi,

vysvobote nás! . . . (Pes, zastaviv se, ope tlapy o kolena slepého starce.) Ach!

Ach! Co kladete na má kolena? Co to? — To pes? . . . O ! O ! Tof

pes! To pes z ústavu! Sem poj! Sem poj! Pišel vysvoboditi nás!

Sem poj! Sem poj!
Ostatní slepí. Sem poj! Sem poj!
Slepý staec. Pedchází snad nkoho? . . .

První slepec. Nikoliv, jest sám. — Neslyším nikoho picházeti.

— Není nám teba jiného vdce ; není lepšího nad nho. Povede nás,

kam si budeme páti, poslechne nás , . .

Slepá staena. Netroufám si následovati ho.

Mladá dívka slepá. Ni já.

První slepec. Pro by ne? Zná cestu lépe než my.

Druhý slepec. Nedbejme žen!

6*
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Tetí slepec. Zdá se, že se vyjasnilo; dýchám nyní volnji;

vzduch jest istý . . .

Slepý staec. Od moe vane vítr k nám.

Šestý slepec. Tuším, že se dní; zdá se mne, že slunce vychází...

Slepá staena. Bude mráz . . .

První slepec. Uvede nás na pravou cestu. Jak mne táhne! . . .

jak mne táhne! Je šílen radostí! — Nemohu jej udržeti! . . . Následujte

mne ! Následujte mne ! Vrátíme se dom ! . . . (Vstane, a tažen jsa psem

pokroí až ke ztrnulému knzi, kdež stáno.)

Ostatní slepci. Kde jste? — Kde jste? — Kam jdete? Pozor!

První slepec. Setrvejte na svých místech! Posekejte! Vrátím

se opt! — Co to? Ach! Nahmatal jsem cosi studeného!

Druhý slepec. Co dít? — Není vám ani více rozumti.

První slepec. Nahmatal jsem .. . Nahmatal jsem lidskou tvá .. .

Tetí slepec. Co pravíte? — Není vám rozumti. Co se stalo?

— Kde meškáte? — Což jste tak daleko od nás vzdálen?

První slepec. Ach! Ach! Ach! — Nevím, co to . . . Mezi námi

dlí mrtvola!

Ostatní slepci. Mrtvola? — Kde jste? Kde jste?

První slepec. Mezi námi dlí mrtvola, pravím ! Ach ! Ach ! Má
ruka dotkla se mrtvé tváe ! — Sedíte vedle mrtvoly ! Jeden z nás as

náhle zemel! Tož promluvte pec, a zvím, kdo z vás je živ! Kde
jste ? — Odpovzte ! Odpovzte všichni ! (Slepci odpovídají všichni, vyjma

šílenou ženu a hluchého slepce; ti staeny ustaly v modlitbách.)

První slepec. Nerozeznávám vašich hlas ! . . . Mluvíte všichni

hlasem stejným ... a všem hlasy se chvjí.

Tetí slepec. Dva z nás neozvali se. — Kde jsou? (Dotkne se holí

pátého slepce.)

Pátý slepec. O! O! Sdímnul jsem; necht mne spáti.

Šestý slepec. Ten mrtev není! — Byla by mrtva žena šílená?

Slepá staena. Sedí vedle mne; slyším ji žíti . . .

První slepec. Myslím ... myslím, že to knz! — Jest vzpímen

!

Pikrote

!

Druhý slepec. Vzpímen?
Tetí slepec. Tedy není mrtev?

Slepý staec. Kde jest?

Šestý slepec. Pesvdme se ! (Všichni vstanou, vyjma sílenou a hlu-

chého; i jdou po hmatu smrem k mrtvole knze.)

Druhý slepec. Jest zde? — Zda to on?

Tetí slepec. Ba on! Poznávám jej!

První slepec. Mj Bože! Mj Bože! Co si poneme?
Slepá staena. Ote mj! Ote mj! — Kde dlíte? Ote mj,

co se pihodilo? — Co jest vám? — Odpovzte! — Jsme všichni

u vás . . . Ach ! Ach 1 Ach

!

Slepý starec. Pineste vody; snad že dosud žije . . .

Druhý slepec. Pokusme se vzbuditi jej . . . Mohl by nás snad

dovésti zpt do ústavu . . .
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Tetí slepec. Vše marné; neslyším více tlukot srdce jeho. —
Tlo jeho je chladné . . .

První slepec. Tak zemel beze slova.

Tetí slepec. Ml nás na svou smrt pipraviti 1

Druhý slepec. O! Jak byl stár! ... Já poprvé ve svém žití

dotýkám se jeho tváe . . .

Tetí slepec. (Ohmatávaje mrtvolu.) Jest vtší nás! . . .

Druhý slepec. Oi jeho jsou vyteštny; zemel s rukama

sepjatýma . . .

První slepec. Tak zemel beze vší píiny . . .

Druhý slepec. Nestojí; sedí na kameni. . .

Slepá staena. Mj Bože! Mj Bože! Já o niem nevdla!...
o niem . . . Byl nemocen dávno juž . . . Dnes jist trpl! . . . Ach!

Ach! Ach! — Ani si nepožaloval, jen dlan nám stisknul . . . lovk
nkdy nerozumí ... Ba nikdy nerozumí! . . . Pomodleme se za nho;
pokleknme . . . (Ženštiny padnou na kolena stenajíce.)

První slepec. Obávám se kleknouti . . .

Druhý slepec. lovk neví, na co by zde klekl . .
,

Tetí slepec. Byl nemocen? . . . Kdož to ví? . . .

Druhý slepec. Slyšel jsem, jak polohlasn mluvil odcházeje...

Tuším, že mluvil s mladou sestrou naší; co jí ekl?
První slepec. Nechce nám dáti odpovdi.

Druhý slepec. Nehodláte odpovdti? — Kde že meškáte? —
Mluvte

!

Slepá staena. Vy píliš jste jej trápili; utrápili jste jej . . .

Nechtli jste jej následovati; chtíce jen stále odpoívati na kamenech
podle cesty a jísti; celý den jste reptali . . . Já dobe slyšela jeho

vzdechy ... On pozbyl odvahy . . .

První slepec. Byl nemocen? Vedl-li kdo z vás?

Slepý staec. Nieho jsme netušili . . . Nevidli jsme ho nikdy . .

.

Kdy že my eho zvíme s ubohým svým zrakem? . . . Nikdy si nepo-

stžoval . . . Nyní je pozd . . . Pamatuji smrt tí vdc . . . však žádný

nesešel se svta takto! . . . Nyní je ada na nás! . . .

První slepec. Já vru ho netrápil. — Nikdy jsem nereptal . . .

Druhý slepec. Ni já; následovali jsme ho beze slova . . .

Tetí slepec. Zemel cestou hledaje vody pro šílenou . ,.

První slepec. Co si ponem nyní? Kam obrátíme své kroky?

Tetí slepec. Kam se podl pes?

První slepec. Zde; nechce se hnouti od mrtvého.

Tetí slepec. Odežete jej! Odežeóte jej!

První slepec. Nechce opustiti mrtvého!

Druhý slepec. Nemžeme pec prodlévati u zesnulého!,..
Nemžeme zemíti zde v temnotách!

Tetí slepec. Zstame pospolu; nerozptylujme se; držme se

za ruce; posame se na tento kámen . . . Kde jsou ostatní? . . . Sem
pojte ! Sem

!

Slepý staec. Kde jste?
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Tetí slepec. Zde; zde jsem. Jsme všichni pospolu? — Pi-
krote blíže ke mn. — Kde jsou ruce vaše ? — Mne mrazí.

Mladá dívka slepá. Ach! Jak chladné jsou vaše ruce!

Tetí slepec. Co iníte?

Mladá dívka slepá. Vložila jsem ruce na oi své; zdálo se

mn, že náhle prozu . . .

První slepec. Kdo to, jenž tak naíká?
Mladá dívka slepá. Žena šílená tak lká.

První slepec. Ona pec pravdy nepoznala!

Slepý staec. Trvám, že všichni zde zememe . . .

Slepá staena. Snad nás nkdo vysvobodí . . .

Slepý staec. Kdo že by nás vysvobodil?

Slepá staena. Nevím kdo.

První slepec. Myslím, že jeptišky z ústavu . . .

Slepá staena. Nevycházejí za veera.

Mladá dívka slepá. Nevycházejí nikdy.

Druhý slepec. Lidé z velkého majáku nás uzí . . .

Slepý staec. Nesestupují nikdy se své vže.

Tetí slepec. Snad uzí nás . . .

Slepý staec. Hledí jen stále smrem k moi.
Tetí slepec. Mrazí mne!
Slepý staec. Slyšte suché listí; myslím, že mrzne.

Mladá dívka slepá. Ach, jak tvrdá jest zem!
Tetí slepec. Slyším ruch, jejž nepoznávám . . .

Slepý staec. To moe sténá u behu skal.

Tetí slepec. Mnl jsem, že to ženy.

Slepá staena. Slyším, jak pod vlnami ledy praskají . . .^

První slepec. Kdo se tak chvje? Zachví vá námi všemi vkolí
Druhý slepec. Nemohu otevíti dlaní svých . . .

Slepý staec. Já stále slyším ruch, jejž nepoznávám . . .

První slepec. Kdo se tak chvje? Celá skála chvje se také!

Slepý staec. Myslím, že jedna z žen.

Slepá staena. To žena šílená ze všech nejvíce se chvje.

Tetí slepec. Její dít neslyšeti.

Slepá staena. Kojí je.

Slepý staec. Ono jediné ví, kde se nalézáme!

První slepec. Slyším vichr od Severu.

Šestý slepec. Jist hvzdy nesvítí více ; bude padati sníh.

Druhý slepec. Pak jsme ztraceni!

Tetí slepec. Usne-li kdo z nás, musíme jej vzbuditi.

Slepý staec. Rád bych si sdímnul! (Vichice rozmetá suché listí

ve víru.)

Mladá dívka slepá. Slyšíte-Ii suché listy? — Zdá se mn, že

kdos se blíží.

Druhý slepec. Van vtru; slyšte!

Tetí slepec. Nikdo již nepijde!

Slepý staec. Pijdou jen velké mrazy ...

Mladá dívka slepá. Slyším kroky v dáli!
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První slepec. Já slyším jen suché listy!

Mladá dívka slepá. Slyším kroky tam v dáli!

Druhý slepec. Já slyším jen vítr od Severu

!

Mladá dívka slepá. Pravím vám, že kdos se blíží!

Slepá staena. Slyším lehounké kroky . . . (Padá lehounce sníh.)

První slepec. Ach! Ach! Co chladného to padá na mé ruce?

Šestý slepec. Padá sníh!

První slepec. Sdružme se pevn k sob!
Mladá dívka slepá. Naslouchejte blížícím se krokm!
Slepá staena. Pro Bh! Bute tiši!

Mladá dívka slepá. Juž blíží se! Juž blíží se! Slyšte! (Dít

ženy slepé jsme se náhle stenati.)

Slepý staec. Dít pláe!

Mladá dívka slepá. Dít vidí! Ono vidí! Jist vidí cos, že

pláce! (Pojme dít ve svou náru a bére se smrem, zkad zavznívají blížící se

kroky; ostatní ženy ji následují, obkliujíce ji.) Jdu picházejícímu vstíc!

Slepý staec. Mjte se na pozoru!

Mladá dívka slepá. Ach! jak lká! — Co jest mu? — Nepla.
— Neboj se; nieho se neboj; jsemt u tebe; jsme všichni u tebe. —
Co zíš ? — Neboj se. — Nelkej více ! — Co zíš ? — Rci, co zíš ? —

Slepá staena. Odtud pichází ruch blížících se krok; slyšte!

slyšte

!

Slepý staec. Slyším šustní šatu.

Šestý slepec. Tedy žena pichází?

Slepý staec. Zda to ruch kroej?
První slepec. To snad na suchém listí moe šelestí?

Mladá dívka slepá. Ne, ne! Kroky to jsou! jist! jist!

Slepá staena. Však to zvíme ! Slyšte chvní suchých list !

Mladá dívka slepá. Já slyším kroky, slyším je blízko tak;

naslouchejte! — co zíš, mé dít? co zíš?

Slepá staena. V kterou stranu hledí?

Mladá dívka slepá. Smrem k blížícím se krokm! — Hlete!
Hlete ! Odvrátím-li je, obrací se stále v onen smr ! Vidí cos, vidí !

—
Jist cos neobyejného vidí! . . .

Slepá staena (pikroivši.) Zdvihnte je nad hlavy naše, aby

lépe vidlo.

Mladá dívka slepá, S cesty ! S cesty ! (Nadzdvihne dít nad shro-

máždním slepých.) — Kroky stanuly mezi námi! . . .

Slepá staena. Zde jsou! Zde mezi námi! . . .

Mladá dívka slepá: Kdo jsi? (Ticho.)

Slepá staena. Smiluj se nad námi! (Ticho. — Jen dít bezna-

djn lká.)
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Ržena Jesenská:

Za jednu noc.

„Markétko", zalkal tonem dojímavým
veer než usnul, a byl rozpálen

;

já tušila, že neklidnou noc ztrávím,

jak stíny rostly, jak umíral den.

Zpívaly zvony písn velkolepé,

už zemi ruka ní zastírá,

ó, pro co každé, každé srdce tepe,

a pro co to zde, které umírá?

Umlkly zvony, vzdálený jez huí,

fialy vn stoupá ze zahrad,

nemocný sténá, tžký sen ho muí. — —
Má krásnou hlavu, a ješt je mlád!

Na tmavém nebi lampy rozsvcují,

a loka msíná se pozvedá,

v pokoji vedle spái oddychují,

chorému na rty ilsmv usedá.

Hodiny bily, znám ty jejich hlasy,

jak s každé vže letí do noci,

modlím se — ten by došel v nebi spásy,

neb ješt lip, zdráv vyšel z nemoci.

Mj Bože, ume snad, než hvzdy shasnou.

a s tou, již volal, už se nesetká,

a jak se dívám na jeho tvá krásnou,

zní v hlav mi: „Kdo, kdo je Markétka?"

A myslím si: Kdo volal by mé jméno?
O nikdo, nikdo ! Slýchala jsem už

z úst nemocných: „matiko, sestro, ženo!"

a „Markétko" neznámý volá muž.

Noc ervencová do oken se dívá,

te v kei pták opuštn zakvílel,

i duše má své tžké chvíle mívá,

jež se mnou nikdy nikdo nesdílel.

A co chci? Nevím. Slyším kídel vání

andl božích, být chci jedním z nich,

a hlava moje znavená se sklání

nad opuštná lžka nemocných.
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A vidím, vidím rozžehnuté svíce

v kostel pítmí, cítím vonný dech

myrrhy, a varhan zvuky jásajíce

mi duší jdou v stíbrných akkordech.

V svj tichý asyl do klášterní celly

šla zbožnosti jsem cestou jedinou,

do dn mých dckých zvony chrám znly,

dny budoucí v dál stejn poplynou . . .

!

Nemocný vztýil se: „A budem svoji!"

zašeptal, , pjdeš se mnou, — vi, — ty chceš?

Krvácím z ran, stržených v žití boji ; — — —
tvá láska pravdou je, at všechno lež

!

Ty rány zahojí se. — Já svou duší,

svým tlem obejmu t pro život! — —
Zlíbám t horkým rtem, jenž slzy suší." — —
A s ela smrtelný si stíral pot.

K svým žhavým prsra táhl moji ruku,

myslil, že Markétku pivíjí blíž,

smrt nahlas volala v tom srdce tluku.

Ó, záe života! O tžký jeho kíž!

„Markétko! Markétko ! — Má sladká ženo,

ty budeš jí ! — Poj, a t zulíbám ! — —
Srdce a nebe máme oteveno,

já nebudu zde na zemi juž sám

!

— Tak dlouho nepišla jsi! — Já juž zoufal,

však pinesli mi konené tvj list,

že lovk ztracen není, jen když doufal,

a já že vrností tvou mám být jist.

Já vím ti a mám t rád! My budem,
my budem šastni, Markétko, ó snes

kvtiny sem, nehal se plachým studem, —
bu mou, bu mou, Markétko, ješt dnes!"

A objal mne a pitiskl mne úže,

mým tlem vlna šla až k zalknutí,

to otevená byla náru muže,

a já v ní v prvním, velkém pohnutí.

On objal mne a líbal horkým retem,

byl marný odpor mj vstíc závrati,

ó, žhavé rozlouení s celým svtem
nás dvou, — — ra. Bože, pi mn zstati

!
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On k smrti louí se, já k probuzení,

tu v prsou bouí píval neznámý,

ó láska, láska — jiné nebe není, —
a pohádka je ono s hvzdami!

Na srdce bušící mou strhnul hlavu,

já tásla se, a on se zamlel,

šlo štstí jeho pod hbitovní trávu,

mj osud — erný motýl — za ním spl.

A srdce jeho pestávalo tlouci,

Markétku, lásku, nebe — ztrácelo,

jak srdce moje dlouhou smrtí mroucí,

jež ztrácelo, co ani nemlo

!

Umel, byl konec radostí a boje ;
—

svou hlavu sklonila jsem k pelesti,

ržový rána dech pa do pokoje,

co nese odíkání, bolestí

!

Kdo mrtvola chladnoucí u mne byla,

kdo Markétka, já nevdla jsem,

jsou cizí mi, však noc ta probudila

vše, všecko ve mn, co mi bylo snem.

Za jednu noc mi otevel se pramen

zde v prsou — krve, slzí vný proud,

by kolena cítila chladný kámen
a ruce kletbu vetknutých v n pout.

Velikou bránu vidím rozevenu

a za ní zápas — jedna záe, kvt,

a to je svt: já cítím v sob ženu,

a mohu jenom — Bohu náležet.

Za jednu noc kus pekla v sob cítím,

neb ztratila jsem nebe na zemi,

oltáe mizí posypané kvítím,

svt hoí zázranými ržemi.

Bojím se žití dálky prázdné, stejné,

když kíž ponesu s klidem bez mezí,

a jak mi bude v noci beznadjné,

když nmá boue v prsou — zvítzí ! . . .

Ržena Jesenská.
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Rusínské zvaní na svatbu.

Napsal František eho. *)

ihnou-li se ti po rusínské návsi ve všední den dv ti

dvata sváten obleená, jist zvou na svatbu. Mezi

nimi jest nevsta a ostatní jsou její družice. Z de-

vatenácti mn známých údaj co do místa v desíti

asistují nevst družice dv, v sedmi jedna a ve tech
jedna i dvé.

V krajin u Skalatu v díví družin postehneme
nevstina mládence a kterak se k ní pidružil, poznáme z toho, co ped-
cházelo v nevstin bytu, než tento spolené opustili. Bezprostedn po

blahoslavenství, totiž jakmile nevsta s poklonou všechny obešla, stoupnou

na záspi otec k odvírce a matka k protjší; oba mají po dvou bochán-

cích a po topce soli, matka nad to ješt svcenou vodu. Tu za družbou

vyšedší mládenec odvádí nevstu s družicemi, jimž družba na prahu

tikrát žehná slovy: „Sam Chryste Bože blahosio vy nas" a zá-

rove znamená epicí kíž do prázdnoty dvení. V síni u prahu požehná

nevstu znova a pak již všichni projdou mezi rodii. Ven za nimi derou

se dvata zpívajíce:

*) Literatura:

J. f^oziuskij: Ruskoje vešil e, Pemysl 1835.

Ig. Halka: Narodnyji zvyaji i obrjady iznadZbrua, Lvov 1861.
Vol. Navrockij: Vesile v Kotuzovi. Pravda ro. III., Lvov 1869.

J. F. Hoiovaekij: Narodnyj a psn i ga ty eko] i ugorskoj Rusi, sv 11.,

Moskva 1878.

Mieh. Car: Xarodni obrjady vesilni. Slovanský almanach, Videu 1879.

Nyk. Koeuak: Vesile v Kovalivei. Pravda ro. I— IIL, Lvov 1890-2.

Evh. Jarošyiiska: Vesilni obrjady bukoviusko-ruskoho národa. Kalendá tova-
rystva „Prosvitá", Lvov 1892.

J. L. Czerwiski: Okoliea zadniéstrzanska, Lvov 1811.

W. zOleska: Piesnipolskieiruskieludu Galicyjskiego, Lvov 1833.

Ž. Pauli: Piesni hidu ruskiego w Galieyi, Lvov 1840.

K. Widman: Wesele na Pokueiu. Dziennik Warszawski z r. 1854.

c. 106—9.
Dawne obyczaje i zwyezaje szlaehty i ludu wiejskiego w Polsce

i w oáciennych prowineyach, Varšava 1860.
Wlad. Zawadzki: Obrazy Rusi Czerwonéj, Pozna 1869.
L. Wajgl: Rys miasta Kolomyji, Kolomyje 1877.

0. Kolberg: Pokneie sv. I., Krakov 1882. (s popisy svateb z vesnic: Žukov,
ortovee, Horodniee, Horodenka, Jasinov polný, Ispas, Nazurna. Korni, Džurkov,
Pjadyky, Šeparovee) a téhož Przemyskie, Krakov 1891 (s popisy svateb z Iskan,
eravy, Rakové, SanoC-an.)

Zbiór wiadomosci do antropologii krajowéj vydáním krakovské
akademie pináší popi.sy haliskoruskýeh svateb: ve svazku za r. 1883 z Kudynovee
(okr. zloovský) od W. Malinowské a z okolí Zbaraže od S. Szablewské; za r. 1886
z Cetule (okr. jaroslavský) od M. Tomaszevrské; za r. 1888 z Vinnik (okr. droho-

byský) od téže a za r. 1889 z Chodovie (okr. stryjský) od J. Kolessy.
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Maryšu inatinka rodila,

msícem ohradila,

sluncem opásala,

na ves vypravila.

Jdi dcko v šastnou hodinu,
sezvi svou celou rodinu:')
blízkou dalekou,

malou velikou.

Matka pedá mládenci oba chleby a s manželem, chleby a sl ne-

soucím, se octne v ele družiny, již kolem dokola svcenou vodou skrápí.

Dvata pjou:
Pokrop nás, matiko

!

svcenou vodou,

dobrou d o 1 o u -)

Odejdou zváti a s nimi na krátko mládenec s obma chleby, které

když v tetí chalup složil, do nevstina bytu pospíchá.

V okolí Zbaraže zvoucí se dlí na ti skupiny: v první se nalézá

nevsta s družicemi, v druhé její svachy sudým potem, v tetí její

mládenci. Za skupinu promlouvá jedna osoba.') Kdož mají na svatb bráti

podíl, musí býti pozváni nejen od tchto tí skupin, ale též od družiny

ženichovy, tady zvoucí s hudbou.

Ženich zve všude osobn, toliko na bukovinském Podnstí za sebe

posýlá mládence, kteí obcházejí s holí v ruce pi rukojeti ovázané vy-

šívaným kapesníkem ''). Ženichu tovaryší po výtce mládenec, ideji dva

a v málo které vsi jeden i dva. Z hoejších desíti údaj, kde nevsta
zve se dvma družicemi, v pti^) zve se dvma mládenci a v pti^) se

samotným. Za to kdekoliv nevsta zve s družicí, také ženich zve s mlá-

dencem a má-li mládenc k obsluze více, zvolí nejstaršího, jak to též

praktikuje nevsta ohledn družic.

Nevstina družina zve výhradn pšky, ženichova tu a tam ješt

komo.
Zajíždjí ped vrata a kií s koní: Cy je lude doma? Vy-

šedšího ze stavení, když jim za pozdrav odzdravil (Na viky vikom
sláva!), táží se, smeknuté apky držíce nad hlavami: Cy vy sobi
duži (nemocni), cy vy zdorovi, cy vaši holovka (hlava) v do-

brým zdorovju? Po té mládenec dodá: Prosyt pan-mlodyj
y jeho staršyna i ja prosu — a odtud spolen — y my pro-
symo na chlib, na sil (sl). — na šo (na) uas Bih spomih, —

') Píbuzenstvo.
*) Budoucností, osudem.
^) Prosyíy mamuiia i tatuo, molodyj (ženich) i moíoda (nevsta),

budte íaskavy pryjty na vešila (svatbu)!

*) A takto zvou: Prosyíy vas pana moíodoho neiío (otec), mama,
pan moíodyj i my vas prosym budte iaskavy pryjty na visila!
Tamjší zvaeí formule nevstina zní: Prosyíy vas neo i mama taj javas
prosu, atd. Domácí odpovídají: Daj Bože šasíyvo! Mládenci, políbivše se se

všemi, odejdou.

*) Iskau, Kudynovce, Kotuzov, okolí Skalatu, na Podolí.

*) Cetule, Kovalivka, Ispas, Nazurna, okolí Zbaraže.
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prosymo bug'te laskavý prychodit-ko, prosymo, pro-

sy m o! Domácí dkují: Fajno dziukujemo, daj vam Bože zdo-

rovji ta íasku Božu; veselit si zdorovy, naj vam Bih po-

máhaje! Ženich schýlivše s kou, políbí pozvaného na rty a již cvá-

lají ped chatu vedlejší (I spas). V Xazurn volá s kon mládenec:

Prosyt pan molodyj na slovo taj ja prosu! a kdo se na záspi

ukáže, toho ženich prosí o požehnání: Prosu vašeca na vesile
(okolí Javorová).

Poloha statku asem vymáhá zajeti až na dvorek ped okna a do-

movní dvée. S koní slézají, aby vešli do vnit, pouze u pedních rodin,

potom na fae a ve dvoe, kde selskou titulaci v as, vašeca a j. za-

mují ve vašoj hodnosty, vašoho dostojinstva, vbec v titule

bžné pro venkovskou honoraci. Bydliš svých odprc naprosto pomíjejí,

a ve statcích odlehlých, nebo kamž bez pekážky zajeti nelze (nedobré),

zvou schválním poslem : u známjších s hudbou, která v síni pod otvory

komínovými (pid kahloju) hude na dobryj de a byvši pobídnuta

dále, ve svtnici árii dohude.

Posel vyizuje : Prosyt Vasyl i Vasylyu a, ') abyste laskavý
veir na posah, zavtra na vesile! Po odpovdi: Dikovaf, daj

jim Bože zdorovji za paraji a vam za posluhu! hospodá
hodí nkolik krejcar hudebníkm do cimbálu.

Kom vlaje híva propletena pestrými stužkami nebo barevnou

vlnou, uzdy a emení jsou zelení ozdobeny, kon jsou tedy okulbaeni
i pokos y cen i. Kdo koní nemá, vydluží si je.

Nevsta zve s copy rozesanými pod vncem, ale nikoliv ješt sva-

tebním, a v nkterých vesnicích na Pokutí dokonce v nedlním úesu
leda vyšperkovanjším, tedy nerozpletena, by si pod vncem z barvínku.

Svobodné pítelkyn jí úes upraví a cetky na nm opozlátkujou, ili

zoíok pozlitkovholovu. O družickém úboru, resp. o družicích

se tam íká, že jsou ubraniinazoloeni. V týlu s vnce vlající

chomá pestrých stuh polohedvábných jest obligátní.

Družice na Pemyšlsku krášlí si hlavu barvínkem do podoby širo-

kého vnce, kdežto nevst se barvínek zelení toliko na skráních, po-

nvadž nad elem má pišité stuhy (5— 6), splývající pes temeno dol
na bedra. Tamže v Sanoanech si hlavu jen umajit trochou barvínkem

a opentlí ji, nezve tudíž ovnena. Kolem vnce z kvtin pozastrkají do

vlas rozmarýnu nebo barvínek a vnec obšívají stouhamy t. j. stu-

hami (Pidb erež ce). Nevst visí s pravého zápstí runík na obou

okrajích vyšitý ervenou bavlnou a s takovými tásnmi : byl jí pivázán
k vli parád družkou pi aktu blahoeení (K u d y n o v c e). Nevsta
v okolí Zbaraže má hlavu plnou krámských kvtin. Kvítím se viibec

nešetívá a to tím spíše, slaví-li se svatba v kvtinové saison. V zim
ovšem se scvrkává na pouhou zele nebo se nahradí kvítím padlaným.
Trhá se kvítí práv kvetoucí, na p. rže, pivoky, žluté afrikány, ba-

zalka, turecká tráva (kanafasky), rostliny páchnoucí a j. a na hlav se

urovná symetricky, nad elem zvykle výše a houš než na skráních.

') Rodíce jednoho nebo druhého snoubence.
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Kvtinovou zálibu jest teba zempisn lokalisovati; hoví se jí pirozené
tam zejména, kde kult barvínkový pi zvaní nerozhoduje a tu nevsta
okvtním pedívá družice. Nevsta i družice opásají se kížem pes
prsa bílou plátnou loktuškou nebo plachtou, tvermo po délce složenou

na vzor šálu, a to tak : sted šálu pilehne na páte (kíž), pravou

Rusínští snoubenci z Pak u Brodu Vyprovodni hudbou rozcházejí se zváti na svatbu.

polovicí se vede kolem pravého boku vzhru po prsou pes levé rameno

;

s druhou polovicí se uiní podobn pes rameno pravé, naež se oba
konce v týlu stáhnou ervenou pertlí (harasivkou), již zvoucí rády ze

zadu na prsa si pehazují (I ska). Nevsta latinského ritu zve výhradn
v copech a na míst barvínku se ozdobuje rozmarinou '). Za špatné po-

vtrnosti a za mrazu k nemalé své mrzutosti se halí do loktuše, le tak,

aby ozdobený úes z pod loktušky nad elem prokukoval (na Lvovsku).

*) Kterak, viz ve Zlaté Praze r. 1891 str. 163-4.



Rusínské avaní na svatbu. 95

A tedy pi ženské družin obnažená hlava jest požadavkem tém ne-

zbytným, pece v Kotuzov starší družice zve v šátku, jejž sali nevst
ped rozplétáním.

Ženich a mládenci zvou v apkách ozdobených chomákem barvínku,

jehož trs si špendlí na kabáty. Navleknou prsteny, v psti svírají hole

s rukojetí zalitou olovem (Ty šk ovce) a zvou-li komo, kauuk (h a-

rapnyk). S opasku nebo s pravého zápstí jim visívá kvtovaný šátek.

Zvyk velí zváti v národní „beranici", by ve vydlužené, není-li svá zá-

novní. V ženichov bytu na beranice po pravém uchu pišili vínek bar-

vínkový a na ten trochu lesklých desetník (Xazurna). Ženich zve

mnohdy ve svatební košili, již má darem od nevsty.

Oblek obou družin odpovídá svátenímu kroji roní doby a za po-

tomní svatby se od nho uchylují do jisté míry tém jen snoubenci.

Kde zvací den má jméno roskoliny (Kol omyje), zavodyny,
posah (okolí Kol o myje), šlubyny (na Pole si), rozkolipiny,
hušky (Xazurna), tam obyejn ve zvacím proslovu rení „na svatbu"

jest nahrazeno jedním z tchto slov.

Zvacím dnem bývá den ped oddavkami, tedy skoro všady sobota.

Zvaní v osad s 80 popisními ísly trvá nkolik hodin, jest tudíž ne-

zbytno si pivstati. Vypravují se k nmu za jitra, kolem hodiny desáté,

v poledne, nkdy po obd a odpoledne. Oividn ím pozdji, tím po-

zdji je skoní, namnoze v noci, obecn zídka za svtla. Dotynou ho-

dinu odchodu podmiují obady v bytech snoubenc : krom blahoeení
se zvaním bezprostedn souvisícího, pedchází zpov, rozplétání nevsty,

dále asto vití svatebního vínku, .úprava derevce — což vše se koná

od asného jisíra.

Ob družiny nezvou nikdy spolen, naopak vystíhají se vzájem-

ného setkání, proež zúmysln zaínají zváti v nestejnou hodinu (I spas)

nebo zvou z opaných konc osady (I ska). Potkají-li se ped obydlím,

nevsta dá pednost ženichovi a sama poká venku, až si zvaní odbude.

Pi setkané již v byt se svou družinou rovnž couvne (Rakova), ale

v Kotuzov se potom uctívají: ona podá na stl chleb, on láhev s pá-

lenkou. Na ulici teba z daleka uklánjí se by výrostku a s kýmkoliv

se potkají, toho žádají o požehnání, namnoze obadn jako ve svtnici,

padajíce na pd nerozmoklé na kolena s touž vervou tikrát i ped
dtmi, jimž podobn pocelují obliej a ruce. Kdy^by toho náhodou i
vdom opomenuli, ignorovaný jim klne : Bodaješ ne doekala
chody ty! Bodaješ ša šo mišaca viddavala! Tažto duze
honorna! Ta ša pyšytP) a t. p. (Kudynovcej.

Zvaní pes pole platívá píbuzným a známým. Koná je nevsta
s jednou nebo se dvma družicemi u své strany a ženich s tolikéž

mládenci rovnž u své — na nkolik dn ped satkem. Padnou-li od-

davky na nedli, padne pespolní zvaní na tvrtek odpldne u ženicha,

na úterek, stedu, tvrtek (Sanoauy) a pátek (na Podolí) u ne-

vsty. Obojí se k nmu sváten pevleknou. Nevsta si omájí hlavu

') Bodejž nedokala's choditi! Bodejž jsi se co msíc vdávala! Taje tuze

hidá! Ta se pyšní!

7
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barvínkem, se které jí splývají po bedrách dvou až tíloketní pentle,

nevyerpá-li k této " dekoraci veškera zásobu tchto barevných bynd.
Barvínek mají asem opozlátkovaný a vedle nho si hlavu parádí kvítím

ze zahrady, je-li jen po ruce. V hrsti žmolí kapesníky. Zevnjškem se

nevsta od družic ješt neliší, hlavn proto, že dosavade má copy.

Rusínská nevsta z Mynisk u Žuravna (ve výeh. Halii).

Cestou do pespolní vsi prosí o požehnání osoby i cizí a vzdálenjším se

alespo nápadn ukloní. Ve stavení si vedou jako napotom v rodišti. ')

Z pravidla se zve bu „od chaty k chat" poadem jak následují

za sebou, bu jen u pátel, soused a obecní representace. Nejednou

') V patách za prvodím vejde snoubenec. První pistoupí ke každému
s formulí: Prosymo vas bardzo pkn, šobyste pryjšynavisile!
Nyní snoubenec políbí jednotlivcm ob ruce, tikrát se v právo, v levo nizounce
ukloní a prvodí ve jménu snoubence žádá o požehnání: Prosym o bia hoslo-
vestvo! Na odohodné zvou po druhé: Prosyíý tatu a o i my vas bardzo
pkn prosym pryjdit na visile! Prvodí se všem ve spolek tikrát pokloní

a po každé poklon opáí formuli o požehnání (Cetule).
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volba hostí jest ponechána zvoucím, po pípad se o ni dohodnou s ro-

dii a tito pak eší dle rázu obapoluých styk ; s kým tedy jsou na

štíru, toho zajisté nepozvou. Ze zamené chaty v as polní práce dru-

žina nelituje odboky na pole, pi kteréžto píležitosti si odbývá zvací

obad u všech tam zamstnaných, toulajíc se za nimi po záhonech.

V židovské rodin družina pijímá nápitek se zákuskou, arci spíše

proto, že byl u ní koupen nápoj na svatbu, jinak se krm zajisté vyhne.

Ve dvoe a na fae zvaní se zhusta zahájí. Místy má pednost dvr,

místy opan. Na faru nosívají ob družiny (nikoliv souasn) dar: dva

koláe s topkou soli (Kovalivka). Pinášejí-li koláe v šátku, darují

jej s nimi (Ispas), zato sl odpadne. V Tyškovcích nese kolá mládenec

a knzi jej podá jako dar od ženicha, Xa faru a odtud do dvora doprovodí

nevstu její družbové tleskající v dlan (plešut) a nesoucí zmínný dar

(poklin): krom kolá ješt slepici. Ze dvora se všichni vrátí do ne-

vstina bytu a pak teprve se ve zvaní pokrauje (Jasinov polný).
Za knzovy nepítomnosti pejímá poklin cho a udlí požehnání; ped
namátnuvším se knzem na ulici snoubenec poklekne a prvodí prosí

o požehnání: Prosyt moíoda (motodyj) o blahoslovestvo!
Knz žehnaje kleící (-mu), odíká nad ní (m) pípadnou modlitbu.

V Rakové zaínají zváti v sousední chat druhé a v první až po

krátkém odpoinku doma, když se byli z obchzky již nadobro vrátili.

Takovou lichou chatu mají nevsta i ženich. Snoubenci zvou navzájem

svých rodi, ovšem je-li takka zákonem nižádné chaty nevynechati

:

k nim vstoupí bu v proudu zvaní jdouce kolem, bu jsou-li již hotovi

všude jinde. Musí za stl na oberstvení a též si zataní. Pi ženichovi,

zavítavšímu k tchánu s hudbou, udává se prodlení na pl hodiny (Ko-
valivka). Ženich v Iskani jest povinen z rána vyzvati nevstu k ob-

chzce osobn ve spolenosti mládence, aby prý se zvaním mohl zapo-

íti. Jemu na cestu svachy zpívají

:

Ze za hory svtlo svítá,

daleko Ivane odcházíš?

K lidem, bratíku, k lidem,

tam jsem si Maryšu oblíbil.

Ne sám jsem si ji oblíbil,

ale Bh mn ji usoudil.

Blahoslav tatíku své dátko.
Tatíek slovo mluví, nech t Bh blahoslaví

se všemi svatými, s andly božími.

Z této písn usuzovati žehnací akt rodiv synovi jest správno,

dsledn tedy na návrat dom nepomýšlí, nýbrž jakmile tchánovo obydlí

má za sebou, pímo zve. V tom jej následuje družina nevstina, a ne-

opustila-li s ním obydlí souasn, aby se za vraty zase rozešli. Z téhle

návštvy ženich odchází zváti s velkým, úzce koso peloženým šátkem,

vlajícím s pravé kyle ; za opasek mu jej cípem zatkala nevsta.

Zvaní na svatbu sluje sprosyny, le mnohem astji se íká, že

zvoucí ide v seto, jsou pipraveni pity v selo a jen ekají na hudbu,

aby jich v selo viridyía, již jsou v seli, vracejí se ze zaprosin,

7*
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z prošena, z sela. Na bukoviuském pobeží Dnstru poslali sezvati

všech hrešnych (hodných) chrystijan na vešil e.

Ob družiny opouštjí svá obydlí s ceremoniemi, jak vysvítá z kraje

kapitoly a které v tétéž osad pi obou jsou si podobny, ne-li dokonce

slejny. Pedevším nikdy neodejdou bez „blahoslavenství" rodiv, vští-

cího, že snad ve tvrthodin zvaní pone. Jsou-li již pítomni hudebníci,

zvuky pochodu ^) vyprovodí družinu ze svtnice do sín, nebo na zá-

praží, jinde do vrat a tu a tam po vsi k nejbližší chat, v níž se má
zvaní zahájiti ; odtud se s hudbou vrátí, kdo v družinu nenáleželi, asem
všichni svatebané. Rodie však pokroí nejdále na dvr, aby družinu

svcenou vodou pokropili, nestalo-li se to již ve svtnici. Pi tomto vý-

konu se zpívá:

Matka dceru vypravovala,

elovy ji pouovala:
do pedu nevybouj,
pozadu neostávej,

postav se do stedu
v šastnou hodinu.

Pokrop nás, matiko,
svcenou vodou,

na dobrý osud,

ješt tou, co z Jordánu,

bu Hospodine s námi.

Snoubenec — za nedílné svatby snoubenci oba — skloní se po

tomto zpvu ped mateí a prvodí se louí tikrát rením Buvajte
zdorovi! (Kudynovce). Rodie požehnají snoubenci na prahu svt-

nice a po té sín, znamenajíce nad ním kíž Vo mna -ca j Syna
y svytoho Ducha, amin! pecnem, jímž žehnali pi blahoslavenství

práv ve chvíli, když družba šátky spojenou družinu pomocí svého šátku

odvádl na dvr, kde se osamotí (I spas). V Kovalivce vyvede družinu

po prostradle (ve rete) mládenec; i v téhle osad se tímá jeden

druhého pravou rukou za šátek a kráejí za sebou jak potom na ulici

t. j. na ele starší prvodí, za ním snoubenec a na zád prvodí
mladší. Pi prchodu dvemi otec a matka stojí na prahu u odvírek,

^^^£r=
-4a
-á-ii- V- P- ^

-^1 1 _zzi_

-V^--
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kdežto svatebané zpívají „Daj-že Bože dobryj as ..." Na dvoe otec

naplniv sklínku, pipije snoubenci, ten (ta) staršímu mládenci (družici)

atd. Druzi pi popíjení zpívají:

Oj mámo, moje mámo

!

vyprav mne ráno

;

bychom se nezpozdili,

bychom se dobe „hostili".

Matka dít pipravuje,

a do vsi je vypravuje,

se solí, chlebem, koláem:
jdiž, synu, po pátelích,

i po blízkých sousedech

na svatbu je prositi,

by nelenili pijíti,

v našem domu se veseliti.

(K o v a 1 i v k a)

Matika dcerušku vypravuje:

jdi, dceruško, v šastnou hodinu,

pros, dceruško, nejmenší dtinu.
(Chodov i ee)

S kým mne, tatíku, s kým mne, rodný,

na ves vypravuješ?

s Bohem, dátko, s dobrými lidmi

a se všemi svatými.

(P i d b e r e ž e e)

Povj, vte, cestou

za naší nevstou

;

rozvj jí rusou kosu

po erveném pojasu

a bude rozhlášeno,

její panenské jméno.

(K o t u z o v).

(Dokonení.)

•^f^"^^í ^ "^ <*'
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:

Co te?
Obrázek ze života. Napsal Stanislav Jarkovský.

(Pokraování.)

aroslav vidl, že naráží na odpor; ustal tedy a šel se svými

druhy, maje každého po jedné stran.

Na Ferdinandské tíd byla už rozžata svtla a zaí-

nalo veerní korso. Proudy lidu valily se obma smry a po

obou stranách. Uprosted jezdily koáry, fiakry, drožky a

tramway. Sem tam njaký runí vozík a nákladních voz
málo. Z poátku ten ruch a šum psobil na Jaroslava

ponkud nepíjemn, nezvykle. Ale staré pedstavy rychle nabývaly

vrchu a rychle zase vžil se do starých pomr. Sotva pešli pes Divadelní

ulici, už potkali doktora Doubravu s chotí, rozenou Klementinou Kva-

pilovou, která bývala velmi astým hostem jejich zábav; chva nesla

ped nimi nemluvn. Zastavili se s nimi, Doubrava i jeho paní ptali se

Jaroslava, jak se má a divili se, jak dobe vypadá atd. Tak i u ostatních

známých, jichž tady bylo hojn, byl jeden hlas, že mu na venkov vý-

born slouží. Skoro pl hodiny trvalo, než pišli k Perštýnu.

Jaroslav obrátil se tady v levo, jako by tam chtl zaboiti. Horký
a Stank myslili, že se už vyhýbá vozu, který vyjíždl ze Spálené ulice

a Horký se smál, jak jsou ti venkované úzkostliví.

Nevyhýbal se Jaroslav niemu. Docela mimovolný pohyb to byl,

nevdomý, nebo zde tak tuze asto zahýbal veer po promenád na

Perstýn, pak pes Betlémské námstí na Anenský dvr. A tu vzpomnl
si živji na Karlu, která neurit tanula mu na mysli už když dnes

ráno ve fiakru zahýbal z Nábeží na Karlv most a potom v kavárn,

když zaali hovoit o „Všehrdu" . . .

Ale vzpamatoval se rychle, ostatek tlaenice tady v tch místech

vysvtlila dobe jeho pohyb a brzo zase ocítili se na volnjším míst
proti krámu Chválov. Tam se Jaroslav zastavil a koupil kravattu,

rukaviky a eho ješt poteboval ku dnešnímu veeru. — Ani potom
nestail pozdravovati pátely a známé svoje, s nimiž tu a tam se zasta-

voval vymuje pátelský ruky stisk, a ješt více houf známých Staka
a Horkého.

Ale tvánost korsa pece jen zmnila se. Zvlášt dámský svt byl

jiný. Z tchhle tváí znal jen nkteré starší paní, které mly dosud

sleny na byt a te pod veer je vyvádly ven. Z dvat vidl zde

známých jen nkolik starších, které však již za jeho dob, ped tymi,
pti léty byly staré. Ty tady loví už marn, nechytí nic. Nebo pi všech

takových promenádách o nic jiného v podstat nebží; procházka sama,

rovnání úd a erpání erstvého vzduchu do znavených plic jest vcí
jen vedlejší a záminkou tam, kde erstvého vzduchu není a kde v tla-
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enici a pi stálém vyhýbání, jež siln na pocuchanou tverylku upomíná,

údy spíše polámati než narovnati lze. Na Ferdinandské házejí se první

léky a sít, jež pak na Žofín pevnji se zadrhnou a utáhnou pak

docela pi tak zvaných milovnických veeích . . .

Pozoruje, jak zmnil se také panský svt, vzpomnl Jaroslav na

professora Vavrovského, který vždy íkal, jak lidé v Praze tloustnou

a mají nezdravou barvu, to že je po piv. Sem tam také potkal nkteré

dvátko v kvtu, které znal, když zaínala chodit k Linkoví, do ta-

neních hodin. Dve usmálo se pi pozdravu dost pívtiv, což nebývá

zvykem pražských dam; snad myslilo, že je dosud svobodný a také

uniforma mu trochu imponovala.

Horký dal obma pátelm sbohem a na shledanou ; zstával v Že-

lezné ulici, kde ml také výep. Jaroslav šel te sám se Stánkem, po

levém chodníku Václavského námstí, kde bylo klidnji než v právo

a kde nemusili se tak mnoho vyhýbati. Chvíli šli mlky, až konen
Jaroslav mlení perušil ka:

„A co ty, Vácslave, — poád svoboden?"

„Eh, co," odvtil doktor Stank mrzut, „nemluvme o tom, na
se ženit?"

„Já bych ti to radil, Vácslave, nic není nad takový pkný, spo-

ádaný život. Vidíš to, já jsem te tak spokojen a tak šasten," zaal
chváliti svj stav, „mám doma roztomilou ženu, — však se zlobila, že's

nás ješt nenavštívil, tolikrát jsem ti pece psal," ekl vyítav. „Pak
ti caparti, v, to ti je nkdy k zbláznní radostí."

„I, takhle je to lepší ... se ženskými nic není ... Až k tob
pijdu, eknu ti pro. Te na to není asu." A mávnul rukou, jakoby

chtl zahnati co ho tížilo a kolemjdoucího pána požádal o ohe pro

vyhaslý doutník.

Jaroslav poznal, že dotekl se nepíjemných vzpomínek svého pítele,

o jichž píin nic nevdl a zaboil na jiné, lhostejnjší vci.

Doktor Stank byl z bohatých, venkovských rodi : otec ml
v jižních echách velkostatek a toho jediného syna. Proto Stank z ne-

mocnice nespchal nejsa vázán na vydlávání vezdejšího chleba a chtl
se teprve za njaký as usaditi jako praktický léka v Praze, snad na

Vinohradech. Z domova dostával víc než poteboval a nezáleželo mu na

tom, bude-li míti praxi nebo ne. V Praze chtl zstat jen k vli divadlu,

jehož byl náruživým milovníkem. Teprve ode dvou let byl tak nápadn
do sebe uzavený, zamlklý a mrzutý.

Jaroslav stavil se v hotelu a poruil, aby mu v pokojíku zatopili

a vyprovodil ješt Staka, který šel Vodikovou ulicí pes Karlovo ná-

mstí do nemocnice.

„To m dopálilo," povídal Stank, , vidíš to, o Vavrovském už neví

žádný a jak jsme byli všichni dobí pátelé. Není tomu dávno, co odejel...

Jen ženit se neml, je ho škoda ... O tob by také mnoho nevdli,
nemysli si, kdybych jim nkdy nco nepovdl. Neptají se skoro jak-

živi," pravil trpce, ne udavan, „a každý stará se jen o sebe . . .

Ale jinak jsou to dobí hoši, udlají vždycky všecko, co chci,"
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Že jim Stank sám valné služby prokazuje v záležitostech asto
dosti choulostivých, nepochlubil se.

Jaroslav mlel a jen potásal hlavou.

Vraceje se z Karlova námstí Jaroslav zastavil se u holie kdesi

ve Vodikov ulici. Opravdu, jeho vous byl trochu po venkovsku plný

a vlas, poád bujný a hustý, trochu dlouhý. Z holírny pak vyšel mnohem
uhlazenjší a úpravnjší, hezí a svižnjší.

Jaroslav ml Ježíšova léta, bylo mu práv tiaticet let. Dokoniv
svoje studia velmi záhy, postoupil ve státních službách pomrn brzo

v tch dobách, kdy bylo nutno sloužiti státu aspo rok zdarma a potom

šest až sedm let, ne-li více pi pti až šesti stech tak zvaného adjuta,

práv tak dost, aby ubohý auskultant nezemel hlady. Bh ví, jaké to

mají tam nahoe pontí o život; snad žádné. Bezpochyby že i trochu

protekce Jaroslavovi pomohlo : byl synem vysokého státního úedníka,

který žil te venku na pensi, u provdané dcery. Jaroslav byl velké,

hmotné postavy a slabý embonpoiut dodával mu jisté dstojnosti. Hndý
vous ml pristižený do špiky a knír nakroucený slab vzhru a na-

echraný. Brejle, které míval doma a v úad, zamnil za kostný skipec,

jaký nosíval díve v Praze. Jasné, tmavé jeho oko, které mužn a sebe-

vdom pohlíželo na svt, bylo jím trochu pozakryto. Te, ve dlouhém,

stejnokrojovém plášti vypadal spíš jako nadporuík nebo mladý hejtman.

Doma, v X., byl vedle starého, churavého soudce, mládence, první osobou

v mst. Zvlášt jeho hudební dovednost získala mu tam ješt více než

jindy v Praze respektu, a od tch as, co se oženil, pstoval hudbu

jen málo. Zamnil veerní reverie a improvisace, které poutávaly ho jindy

na celé hodiny, až pozd do noci, za maxla, cviká nebo dardu.

Když tak kráel ulicemi dávno známými, vzpomínal na ty pražské

doby, kdy býval samá hudba, kdy ješt komponoval kdy snil bh ví

o em, zvlášt když i Národní divadlo pijalo jednu jeho malou operu.

Karle dkoval za nejkrásnjší svoje inspirace .... A te je z nho
úedník, stroj ... V nitru jeho ozývaly se pak lehké výitky. — Když
si bral Hedviku, která tak pkn zpívala jemným, altovým hlasem, —
ponejprv ji slyšel v kostele, zpívala jakési krásné ,Beuedictus", pak

v koncertech malomstských, kde ji sám doprovázel, — myslil, že budou

po všecken život pstovat hudbu spolu. Prvních nkolik msíc hrál

a ona zpívala opravdu. Pak zpívalo dátko, syn, a te dcera ....
Piano otevelo se nkdy v nedli odpldne, když bylo deštivo, za tch
dlouhých, krut nudných nedlí venkovských, — i housle nkdy veer
Jaroslav vytáhl a struny pak . rozechvly se radostí, že nejsou opuštny
ješt tak docela, — ale pak se nástroje zase odklidily na týden, trnáct

dní, i déle. Cello neml ani' doma, bylo na ke, kde hrával na veliké

svátky pi velké. Te hrál jen pro radost dtem, nkdy, velmi zídka^

a o njakém skládání nebylo už ani ei ....

Ale pece byl tak spokojen, šasten a klideu. Hedvika mla ho

ráda, velmi ráda, celou duší na nm tkvla, a brala si ho sama z lásky



Co teJ? 103

nejistší. Co na oích mu vidla, udlala, a byla pracovitá a domácná,

pres to že mla mimo velký dm a lány polí ješt tu nadji na d-
dictví. A on ji také ral rád, upímn, opravdov, a si ji zamiloval

teprv po svatb, — ped tím okouzlil jeho umleckého ducha jen její

hlas. Jenom nkdy kladl se pece v jeho lásku jakýsi stín, stín neuri-

tých rozpomínek . . . Ale dti pak zaplašily všecko . . .

Te však nebylo na dlouhé uvažování asu. Bylo již sedm hodin, —
a on chtl ješt koupiti nco pro ženu a dti. Nu, íkal si v duchu,

na to bude asu dost až zítra dopoledne ; odjede beztoho až k jede-

nácté hodin.

Šel tedy pímo do hotelu a dal se do strojení. Frak opravdu padl

ješt dosti dobe, sice vzadu u krku trochu odstával, ale Jaroslav sám

toho nepozoroval a bývá to ostatek obyejnou chybou frak. Vestu, jak

znalecky pedvídal Hrubý, musil vzadu trochu naíznouti, aby ji mohl
dopnout; také kalhoty byl nucen hodn povytáhnouti. Ostatek šlo všecko

dobe a Jaroslav obhlížeje se ve velkém zrcadle byl sám s sebou spokojen.

S frakem jakoby byl vjel do nho jiný njaký duch, iperný a svží,

a mimodk dopínaje manžety zaal si prozpvovat trio z vlastní mazurky

, Královna plesu", kterou dnes budou hrát a zaal pi tom svižn po-

skakovat.

Hrubý ani na zimník nezapomnl a poslal mu svj dlouhý cestovní

menikov a starý klak. Ten byl sic trochu veliký a padal do eia, ale

nech, aspoií jej tak snadno na ulici te nikdo nepozná a jako neznámý
bude moci spíše se zahloubati do starých dob.

K osmé hodin vyšel z hotelu, pímo dol pes Vácslavské námstí,

Ovocnou ulicí a Ferdinandovou tídou. Tam tlum procházejících již valn
proídl a nkteré krámy již zavely svoje výklady, tak že na ulici bylo

trochu temnji. Ale byl veer poád suchý, píjemn studený a pkn
se šlo. Koáry jezdily již valem k Žofínu a v zákmitu kandelábr bylo

tam vidti spousty krajek a bálových šat, pláštnek, bílými kožešinami

obšitých, širokých kytic & mezi tím vším hebkou tváinku, plnou slad-

kých nadjí. Ó dvátka rozmilá ! kdybyste vdly, jak budou souditi

o vaší parád tam ti, k vnli kterým se strojíte, jak jedni si budou

z toho init úsmšky a druzí pokládati to za zbytené penz vyhazování

a znamení budoucí nehospodyne, i^pokojily byste se s vlastním pvabem
a vzaly na se jen to nejnutnjší! Však marná práce .... Potom také

nastávající tchýn v erném hedvábí koukaly z tch koár jako sovy

z noních doupat.

Jaroslav kráel zvolna. Ssál te plným dechem tžký ten vzduch

a zapomínal na venkov. Tu a tam vidl opt známé, kteí jej však ne-

poznali a nevšímali si neznámého chodce. Od Steleckého ostrova chodili

páni i dámy, nkterá s taškou na brusle, a matky jejich za nimi. U Ná-

rodního záila dv velká elektrická svtla a celé divadlo bylo vesele

osvtleno. Hráli dnes Mozartova Don Juana, — a Jaroslavovi pipadalo

tak divné, že tam ani nejde, a to Hedvice slíbil. Ta se mu doma vy-

smje, — i nemá se k tomu ani piznat? Eh co? a se zas vrátí na

okamžik ty staré, zlaté chvíle, ve kterých bývalo tolik sladkostí!
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Pohlédl ješt ke Steleckému ostrovu, kde stíny bruslících také již

proídly a zdálo se mu, že na etzovém most vidí Kvastla vedle n-
jaké sleny a za nimi matronu. Ta jakoby plovala. Usmál se.

Pešel tedy lávku, v pedsíni sálu dal si oistiti obuv a vstoupil do

vestibulu. Tam všecko jak bývalo ped tymi, pti léty, ba i tváe n-
kterých výbor tytéž. Tehda byli to studenti z prvního, druhého roku,

te už staí JUC. Asi dva ho poznali a uklánli se mu dvrnji, než

jak inívali ostatním píchozím. Jaroslav odložil v garderob, navlékl

rukaviky a šel nahoru. Pec jen cítil se zde cizím, a jakoby sem už

nepatil. A když, tedy pece ne sám, nýbrž s Hedvikou, která te asi

ukládá hocha do postýlky a vzpomíná na nho . . . Nahoe bylo již plno,

vtšinou však dámy, pán ješt málo : ti pijdou vtšinou až po veei,
odbývané u uzeuáe za dvacetník. Ale houfn hosté ješt picházeli.

Z pátelského kroužku byl zde Jaroslav první. Ohlížel se po zná-

mých. Našel brzo kollegu adjunkta z Vinohrad, pak asi dva mladé advo-

káty a ješt nkolik mén intimních. S koUegou adjunktem prošel sálem

a prohlížel, nž tak trochu otecky, dvata rozestavená jako na trh.

Mnoho z nich ohlíželo se za krásnou, mužnou tváí mladého adjunkta,

který te byl v plné, mužné síle, a jemuž venkov dodával tak pkného,
zdravého vzezení.

„Bože, ta je tady ješt?" divil se Jaroslav, dívaje se na dlouhou vy-

táhlou postavu obstarožnjší dívky, která se zde rozhánla jako doma Nic

jí však její vyzývavost nepomáhala, chodila na Žofín už na devátý rok . . .

Jaroslav šel te na estrádu. Vidl tam nkolik známých universit-

ních professor z právnické fakulty, kteí nevyhýbali se studentským

zábavám, nkolik rad vrchního zemského soudu a nkolik známých

starých advokát. Všichni vítali jej srden, vyptávajíce se po jeho po-

mrech, úedních i rodinných, teba že jim celkem jeho pítomnost byla

nad míru lhostejnou a bylo by je stejn tšilo, kdyby zde nebyl. Jaro-

slav však rád vyprávl, jak je spokojen a šasten.

Za krátko pišli Hrubý a Chleborád.

Všichni ti pátelé sešli s estrády dol do sálu a postavili se ped
proud, který se valil od levice ku pravé stran. Obecný vír je uchvátil

a Jaroslav se dal dokonce pedstaviti nkolika hezkým tváikám. Ba-

vilo jej, že ho neznaly, že nevdly, že je ženat a myslil v duchu, jak

bude doma pece vyprávt Hedvice svoje dobrodružství, . . . jak Hedvika

se bude hnvat ... a jak ho pak pevnji k sob pitiskne než jindy.

Nebo ješt dosud se oba líbávali . . .

Ml umluveno s pátely, k nimž v krátce pišel také Horký, že

kdyby se ztratili v té chumelenici lidstva, že v pl desáté se sejdou

dole, v restauraní místnosti. Jaroslav zatím objednal bohatou veei,
víno rýnské, bordeaux a šampaské. Chtl své pátely uhostiti a na n-
kolika zlatých mu vru nezáleželo.

. . . Však pece za malou chvíli ml dost, i tance i zábavy, která

byla nudná; nevdl opravdu, co má tm dvatm ješt íci, když vy-

erpal chudou zásobu obyejných frasí. Uchýlil se do vedlejší místnosti,

kde usedl na zadaí stranu erveného plyšového milieu, na nmž sedával

tak asto, — však zídka kdy tak sám jako dnes. V té chvíli bylo
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v tomto vedlejším sále jen málo osob, po rznu dva a dva páni odpo-

ívali na pohovkách, nebo stojíce hovoili nebo konen pili mlky pivo.

Nikdo známý tady. Jaroslav vytáhl z kapsy bílý šátek s monogramem,

jejž vyšívala mu Hedvika, a ovíval se jím.

V tom spustila hudba — a Jaroslav se zarazil. Byl by málem za-

pomnl ! Ano, byla to jeho mazurka, kterou hráli, — ano ped tymi
léty. Tenkrát ji vnoval „Všehrdu" a nazval ji „Královnou plesu".

Mimodk sklesly mu te obé ruce, sklopil hlavu a poádal myšlénky,

které vzbudily v nm tyhle zvuky, spojené s tolika rozkošnými, vábnými

pedstavami.

Tou královnou plesu byla Karla, a byla to také královna jeho srdce.

. . . Mj Bože! Karla! ... Co se s ní asi stalo? Ti léta o ní už

nic neslyšel . . . Tenkrát bylo to dvátko skoro sedmnácti let, dít jako

kvt té nejkrásnjší rže, se kterou mli se tak rádi, ach, tak rádi! —
Karla byla u své tety, v Anenském dvoe, a Jaroslav se s ní seznámil

to léto ped tím, na parníku cestou z Chuchle, kdy vida státi ji a její

starou prvodkyni u zábradlí dvorn postoupil jim sedadlo a ješt jedno

opatil. Milý a líbezný zjev hned tenkráte jal rau srdce a schvátil tak,

že hned zosnoval plán, aby mohl dveti jjiblížiti se. A nic snazšího

než to i Jeho dvornost opravovala jej k nkolika otázkám, z nichž vy-

vinula se zábava nenucená a milá. Nepozorovan pak sebral její ruka-

vice, jichž v tom horku a veer nepostrádala, vyptal se pak nenápadn,
kde dámy bydlí, a druhého dne pišel. Pišel do píbytku chudikého,

ale istého, — a pišel podruhé a chodíval asto . . .

V zim Karla by tak ráda byla vidla njaký ples. Tehda Jaroslav

sám byl výborem a mohl pozvání snadno opatiti . . . asto bývají i na

velkých, elitních plesích dvata, jichž rodie nebo ti, kdož je provázejí,

jsou bez titul, bez charakter, bez penz. A Karlina teta byla bez-

dtná vdova po berním, který když zemel, nezanechal úty v poádku.
Když pak se dokázalo, že byl ubožák na mysli chorý, dostala jen malý

roní peníz z milosti, ani ne vdovinu pensi, a kdyby nebyla mla maliký
kapitálek nkolika set ješt ze svého vna a kdyby nebyla vydlávala

dláním umlých kvtin, mohla pi tom penízi pohodln zemít. Nicmén
vzala k sob ješt sestinu dceru, Karlu, když tato osiela. Chtla i sob
opatit trochu podpory, nebo cítila v sob zárodky zhoubné nemoci.

B>la by ráda posýlala Karlu do ústavu uitelek, i pijímací zkoušku

dve výten odbylo, ale pro nedostatek místa byla odmítnuta už na

tetí rok. Škola Minervy tenkrát ješt nebyla, jinak Karla daleko by

byla vynikla nade všecky, i nejpilujší pstitelky práchnivých jazyk
latinského a eckého. Otec její, sám gymnasijní professor, byl by z dvete
udlal punochu až tmavmodrou, ne-li docela ernou, kdyby byl ne-

zemel, když dvátku bylo deset let. Od nho mla základy pevnjší

než ledakterý student. Zatím Karla pomáhala tet dlat kvtiny, ona

sama kvt nejkrásnjší . . .

Jaroslav se tenkráte bál o svou Karlu, kterou miloval, aniž jeho

páni co vdli. Ani tušení nemli a pro Jaroslava tkvl práv v tom
nesmírný pvab jeho skryté lásky. Umluvili se, že budou na plese jako

cizí, že si budou dávat jen znamení a nanejvýše že Jaroslav jednou nebo
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dvakrát s ní zataní i kdyby jiný pro ni nepišel. Beztoho tam dlouho

nezstanou, Karla o tanec tak jako tak nestála, — jen když mla Jaro-

slavovu lásku.

Karla sama ušila si šaty bílé, jednoduché docela, z látky, kterou

jí koupil Jaroslav, od nhož teta dostala krásnou pláštnku, Jaroslav

koupil velikou, krásnou kytici a vjí, ba i povoz obstaral, a když malá
ta bytost vstoupila do sálu, jako když se libá záe kolem rozleje nebo
jako když se ranní ervánky rozprostou po nebesku; však nejlíp: jako

když do svtnice pinesete erstvou rži stolistou.

„Co to je za holku? ... Po ertech hezká! Kdo to je?" ptali se

páni jeden pes druhého a pro krásu i po penzích se poptávati zapo-

mnli. Nikdo nic nevdl. Vždy ji jakživi nikde ve spolenosti nevidli,

A z venkova není, to poznali hned : byla jemná jako z mlhy a nemla
na sob nic kiklavého, nýbrž jednoduchý šat vynikal elegantním stihem
a vkusem vytíbeným a ruce také mla jemné, velmi jemné, i pod
vysokou rukavicí bylo to cítit. Jenom pozorovali, že výstroj té víly je

trochu „píliš jednoduchý," jak vyslovovali se euemisticky z úcty k té

zvláštní veliké kráse. O jiných íkali bez okolk, že je jako kostelní

myš. Ani ne tak dve jako její prvodkyn byla nápadná tou jedno-

duchostí, nebo nemla na sobe jediného šperku, vyjma malý, zlatý

špendlík velmi staré fagony. A gardedámy na plesích bývají jako zlatnické

výkladní skín. Honem se vyšetovalo, kdo ji pozval, ale nemohli hned

se dozvdti a tu Jaroslav, aby se píliš dlouho nepátralo, prohodil, že

to je myslím ta slena bcrova, snad Msteka i jak se jmenuje, o níž

byla nedávno ve zvací kommissi e ... A honem musel Jaroslav ped-
staviti Karle nkolik hejsk ; uinil to vážn, cize, že Karla nemohla se

zdržet úsmvu, div nevypukla ve smích hlasitý. Tm pánm, kteí ani

neznali píiny, pipadala tak veselá a tak rozmilá, že hned její tanení

poádek byl plný. Lítala z ruky do ruky a Jaroslav byl rád, že ji dostal

ješt na svou mazurku.

Te pivinula se k Jaroslavovi a tiskla se k nmu s takovou ra-

dostí a smála se na jeho vážnou tvá, kterou také to škubalo k smíchu.

„Tak jak se ti to líbí, Karlo?" šeptal jí Jaroslav, vina ji k sob.

„Ach, Jarouši, jen te je to hezké, když jsem u tebe, — a pak

ta tvoje hudba . . . Ale víš co, íkej mi te také „vy" a „milostivá

sleno" jako ti pánové a já ti budu íkat „pane auskultante". Kdyby
nás tak nkdo slyšel ... a zde beztoho každý poslouchá druhého . . .

To vám je k smíchu, pane auskultante, co mn všecko povídali, pokejte,

zítra vám to budu všecko vypravovat. Ale vte, už bych byla radji

doma, ohlušuje mne to všecko, a koukejte, chudák teta tam sedí tak

sama, žádná z tch bohatých vyšperkovaných paní kolem s ní nemluví,

protože je tak chud obleena . . . Kdybyste jí ješt tu pláštnku byl

nedal ! . . . Pojte k ní
!

"

Stará paní tam opravdu sedla opuštna a mla na klín Karlin

vjí, tanení poádek a kytici, která tm pánm nadlala tolik tžkých

hlav. Od koho ji asi má, když nikdo se s ní výhradné nebaví? Pece
sama by si nekoupila takové nádherné košt, — terminus technicus

pražských lv pro nejkrásnjší výtvory umní zahradnického.
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Teta však na tvái nejevila nudy, jen trochu zemdlenosti. Sama
jakživa nebj'la na takovém plese, všecko jí bylo nové, nezvyklé a celek

ji osloval. Byla všecka omámena, ale tšilo ji, že o Karlu tady tak

stojí. Mnohé z tch paní vedle v hedvábí a atlase sedly zamraen
a škaredly ím dál tím víc, vidouce, jak dcery jejich stojí poád
a poád a jak tahle holice vedle, sotva že se zastaví^ už už je obleto-

vána celým hejnem pán; ba nkolik jich neustále ekalo na za-

dané tance.

„Pjdeme dom, tetiko," pobízela Karla sama.

„Propak, dít? Jen zstame, jak dlouho chceš, když se ti to

libí ..."

Jaroslav by byl sic rád, kdyby už byli odešli. Nelíbilo se nsu, že

tady každý, kdo chce, mže se baviti s jeho Karlou a žárlil trochu, ba

žárlil hodn. Než pece sám radil, aby zstali pes souper, aby se ne-

eklo, že jsou lakomí a že ped veeí jdou dom. Neslušelo by se to

dobe. Sám ani nemohl se posaditi s nimi, nechtje se prozraditi, a tak

Karla co chvíli dívala se pes svj talí naproti, ke druhému stolu, kde

sedl Jaroslav s dvma dcerami vrchního rady Rámce, jež se nemohly

dost vynadivit, pro je tak smuten, když jeho mazurka byla tak boun
akklamována a jeho jméno vyslovováno ode všech v sále s pochvalou.

Jaroslav by] roztržit a odpovídal docela pevrácen.
Když Karla odcházela, provázel ji zase zástup ctitel a kytici byli

by rozebrali sob na památku, kdyby ji Karla nebyla stežila jako oko

v hlav. Nkteí se i nabízeli, že ji doprovodí, proti emuž Karla

energicky musila se brániti, jinak by byl snad nkterý z tch dotravc
vlezl beze všeho až do vozu. — Fiakr pedejel a hvzda zapadla.

^ Hrome, to je dve, co?" odlehoval si tenkrát mladý Ouada,
první lev, udávající tón. „Kdybych jen vdl, kde bydlí . . . Nechtla to

íct, a jsem se dost dovedn ptal . . . Nevšimli jste si nikdo ísla

fiakru, to bych se už adressy dovdl ..." Nikdo neml ten výtený
nápad, který bohužel i Ouadovi pišel pozd. „Nu, však ješt uhlídáme,

slíbila, že pijde jist na medicínský vneek."
„A mn povídala, že na pharmaceutský.

"

„Také na Slavii ješt pijde," zase kouejšil jiný.

„I do „Kytice" by ráda, kdyby dostala pozvání. Což o to! posta-

ráme se."

„Já jí íkal, aby pišla do Cercle frangais," pravil jeden výbor této

korporace, proslulé od tch dob, co jednu její soirée navštívila Sarah

Bernhardtova ve dvanáct hodin, když úastníci po dlouhém ekání už

skoro spali, a dodal: „A francouzsky vám umí, lip než já." Což bylo

snadno, ponvadž neuml nic, a myslil, že zná Francii au fond, ponvadž
byl trnáct dní v Paíži.

Pánové nepozorovali, že ten šotek je vodil za nos. Ani ve snu jí

nenapadlo ješt nkam jít. Ne, nemla ráda takový ples, ze kterého

prostá její duše vycítila hned klam a šalbu. Bože! jak mnohem krásnjší

bývaly veery, jež trávila s Jaroslavem doma, v teplém pokojíku, když
v kamnech praskalo, když ítali spolu neb on jí pedítal sám a ona
šila, nebo když hrávali šach a dámu ... a teta pi tom klímala . . .
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„Poj, poj, Jarouši, už jsem se t nemohla dokat," vítala druhý

den Jaroslava a vypravovala mu te všecko, jaké hlouposti jí íkali ti

pánové a skoro všichni totéž.

. . . Pak vzpomínal Jaroslav, jak v lét, vždycky všedního dne, kdy
byli jisti, že nepotkají nikoho známého, chodívali na výlety, nejvíc do

krského lesa a jak tam bývalo krásn. A jednoho srpnového veera
zvlášt, kdy teta nebyla doma a kdy vdli, že nepijde . . . Pi tom
Jaroslav se zachvl.

Pak jak najednou musil z Prahy pry, hned v záí po té, na ten

veer, kdy se s ní louil, jak poslala mu ješt kytici z pozdních r?í
na nádraží, když ujíždl asn ráno na eský venkov, jak potom si

psali, — jak on psával ideji, a jak, když poznal Hedviku, psát docela

pestal nahlížeje, že to bezúelno. Ale podobiznu její skrýval pec ješt
hluboko v zásuvce svého stolu.

Co se asi stalo s Karlou? Od té doby o ní neslyšel . . .

(Dokonení.)

Po stop plagiátu.

Píspvek k filosofii a technice básnického tvoení od J. Arbesa.

lagiat! . . . Odporné, pokoující, hnusné slovo! Nejnectnjší,

nejurážlivjší, jaké se mže umlci vmetnouti ve tvá.

Co asi znamená?
Definice všech vzdlaných národ shodují se v tom,

že to „krádež myšlének, komposice i formy umleckého
díla," z ehož logicky plyne, že ped výtkou plagiátu jsou

chránna pouze díla naprosto pvodní.
Avšak — pvodnost, (akoli bylo slova toho od

pravku zneužíváno,) jest vzácnjší, nežli se zdá.

Svtoznámý výrok Ben Akibv, že „není nic nového pod sluncem,"

neteba snad ani pipomínati.

Podobný výrok zazníval také nemén než asi 150 rok ped
Kristem asto s pódia ímského divadla, když provozován Terencv
„Eunuchus". Autor kusu toho, (jak známo, jeden z nejduchaplnjších

dramatik své doby,) uznal ku svému ospravedlnní za vhodné vložiti

do prologu tato významná slova:

„Kdo mže ješt nco íci, co by nebyl již dávno ped ním nkdo
jiný pronesl?"

Prapvodní myšlénky pokládal tudíž již i Teréne za tak vzácné,

že upímn prohlašoval, jako by vbec skoro ani možný nebyly.
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Téhož mínní byl i jeho geniální pedchdce, Plautus, který byl

zárove autorem tak poctivým, že bez ostychu udával také pramen^

z nhož byl k té neb oné své he látku vážil.

Kdyby tudíž bylo skuten pravda, co podobné výroky hlásají,

nebylo by tém umleckého literárního díla, jež by bylo ped výtkou

plagiátu úplné zabezpeeno.

Za našich dn ítáme a slýcháme konen i u nás
,

(což

pokládáme za rozhodný pokrok v pojímání umleckých dl vbec a

literárních zvláš) slovo „plagiát" dosti zhusta. Nejnovji bylo dokonce

i u nás definováno v ten smysl, že znamená „obsáhlé pivlastnní si

cizích myšlének, tak že dílo, k nmuž bylo cizích myšlének použito,

iní dojem, jako by byly pivlastnné cizí myšlénky vznikly v hlav
domnlého pvodce díla — v hlav plagiátorov ..." Tedy pece jen

v jistém vzhlede „krádež", proti které nelze sice dle posavadních pojm
právních vystoupiti ; ale která se pece — (aspo vždy, kdykoli se

chce) — mže odsuzovati po mlhavých zákonech cti a poctivosti . . .

Avšak — jakým bezprávným nebo neestným skutkem mže býti

pisvojení si neho, tedy v jistém vzhlede , krádež", které žádný zákon

nestihá; „krádež'', jakou má, jak známo, statisíce autorv a to zaasté

nejproslavenjších na svdomí; „krádež", bez kteréž by autoi ti namnoze

daleko nebyli tím, za jsou pokládáni?

A mohlo-li se tisíce autor proslaviti pes osvojování si cizích

myšlének nebo práv proto, že si jich dovedli vhodn osvojiti aneb

jinými slovy: nepekáželo-li plagiátorství jiným, pro medle ostýchati se

jednat podobn nebo rovnž tak?

Faktura jest, že výtka plagiátorství doposud žádného tak zvaného

„vynikajícího" nebo „populárního" nebo jen „oblíbeného" autora ne-

pipravila o jeho renomé. Zneuctívající a urážlivé slovo „plagiátor" mohlo
mu býti stokrát vmeteno v tvá — velké obecenstvo bére je obyejn
na nejvýš prost na vdomí a baví se nebo nudí dílem splagovaným práv
tak jako dílem naprosto pvodním.

Pes to, že každý nepedpojatý vzdlanec uznává, že ráz a výše

kultury kteréhokoli národa musí býti co nejpesnji mena mítkem
pvodních myšlének a v pravd umleckých pvodních dél

atd., jež byly v národ tom vznikly, pece jest velké obecenstvo k p-
vodnosti skoro až ledov lhostejno.

Píiny toho jsou rzné.
Jedna z kardinálních zdá se nám býti našemu vku ve všech oborech

lidského bádání a zkoumání vlastní nerozhodnost a nezásadnost, která

skoro pro všechno má své „pro" i „proti" — odporná frivolní so-

fistika, která pro všechno má své dvody i protidvody, a již k ospra-

vedlnní nebo k odsouzení.

A tak i plagiát.

Pes to že pokládá se od mnohých za krádež, tedy za skutek ne-

estný a bývá stíhán a na praný stavn, bývá zase od jiných ospra-

vedlován, ba má i své zelotické stoupence a nadšené obhájce.

Literární djiny vypravují docela i o nejnestoudnéjším ramenáství toho

druhu t. j. o autorech jako byl na p. proslavený Lawrence Sterne, kterýž
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v jednom spise svém co nejvýbojnji vystupuje proti plngiatorství, kdežto

v spise samém hemží se plagiáty a sám litok proti plagiátu jest —
plagiátem.

Vše to a podobné ovšem nelze vysvtliti jinak než mlhavostí pojmu

„plagiát". Definice pojmu toho jsou posud píliš všeobecný a pipouštjí

rzné výklady a nesetné výjimky. Na prosto pesn nebyl pojem ten

snad ješt nikým stanoven a byl-li, literární a kritický svt doposud se

na nm všeobecn neustálil.

My v Cechách — aspo v theorii — byli jsme ode dávna dosti

Dísni. Tak na p. již náš Sychra brousil si svj vtip o plagiátory, když

ped více než sedmdesáti lety napsal zdánliv prostinké a pece zá-

važné veršíky

:

„Není tajno nás, pro na slovo jsi vzat,

žo své spisy krášlíš cizím peím rád.

Málo by se na tvou mazanici dbalo,

kdyby ono peí vše se vy škubalo."

Kolik tisíc autor od té doby již žilo, o kterýchž dalo by se

totéž íci, a kteí nejen že své spisy rádi krášlili cizím peím ; ale

kterýmž nebylo doposud ješt ani jediného cizího pírka vyškubnuto!?

Zcela jiného mínní, než uáš prostoduchý Sychra jest, (abychom

uvedli doklad aspo jediný,) duchapluý literární historik nmecký
K. L. Klein. Cituje kdesi o nejproslavenjším básníku slova cizího autora

v ten smysl, že básník ten jiné autory „drancoval"; ale dodává k tomu

:

„Hadry a cáry, jež jim strhal, zušlechtil vítz po našem náhledu k tro-

fejím. Hrníské hlín jejich vdechl božský dech. I perly, jež snad

v jejich haraburdí a smetích nalezl, staly se dstojnými okrasami teprve

v j eho básnické korun ..."

Na první pohled rozpoznáváme — sofistu.

Perla zstane perlou i na smetišti. Zásluhu o její vznik nemá ten,

kdo ji na cizím smetišti nalezne a odtamtad bez svolení nebo docela

proti vli vlastníka smetišt a perly odcizí, aby si jí okrášlil vlastní

svj poetický diadém. Na nejvýš možno mu logicky pisouditi schopnosti

znalce a dovednost okrašlovatele, který umí snad náhodou a man
nalezené perly zasazovati tam, kde jako okrasy nejvhodnji vypadají ; ale

okrašlovatel ten nemže míti nikdy práva na pvod perlí tch, ba ani

na jejich vlastnictví. Nebo co zbude takovému „okrašlovateli" z básnické

jeho koruny, když mu nkdo všechny perly (teba by je byl sesbíral

na smetištích) z koruny jeho vyloupá?

Pedstavme si dle Kleinova sofismatu poetu s diademem zdobeným
perlami sesbíranými po smetištích! Pedstavme si poetu-velmože nebo

docela poetu-krále, o nmž se pedpokládá, že potebuje jen chtít, aby

perly jeho vlastní výroby oslnily celý svt — jak vykrauje si s bá-

snickým diademem okrášleným perlami na smetištích nasbíranými!

Kdož by se nezasmál nejnemotornjšímu sofismatu, kterýmž má
býti plagiát, po pípad básnická transfigurace nebo pabásnní, zcela

prost a bezprávn povýšeno na tvoení v nejvlastnjším slova toho

:smyslu ?
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Avšak ješt sofistitjším zdá se nám jiný výrok téhož literárního

historika, kterýž zní : „ Který dramatický básník pisvojil sobe od jiných

více nežli Shakespeare a kdež medle iest básník, který by Shakespeara

co do originality pedil nebo se mu jen rovnati mohl?"

Pro — probh! utíkati se k takovým protismyslm ? Pro pro-

hlašovati, že jest nco sice erné, ale že v širém svt — pece není

nic blejšího nad tuto er?
i má snad výrok Kleinv jiný smysl, jehož jsme nepostihli?

i sLad proto má logika pimhouit nebo docela zavít oi, ponvadž

jde o dílo proslaveného poety, o dílo skuten vynikající, cenné a geniální?

Pro nechtít býti aspo tak dalece spravedlivým a snažiti se aspo
rozlišit, co náleží na úet pvodce perlí a co na úet onoho, jenž

byl perly na smetišti nalezl a básnický diadém svj si jimi vhodn
okrášlil?

Avšak nepedbíhejme

!

Vším tím, eho jsme se až dosud ovšem jen letmo dotkli, nechceme

pranic jiného íci, nežli jak nevdným jest úkol vydati se „po stop
plagiátu" a jak nesnadno jest, ba zaasté pímo nemožno usvditi právo-

platn nkoho z plagiátu . . .

Odvážiti se do tajemného a záhadného labyrinthu literárního tvo-

ení, patvoení, imitace atd. bez kompasu, zdá se nám nebezpené.

Pokusme se tudíž pedevším dohodnouti se (zatím ovšem jen po-

všechn a po pípad teba jen pibližn) o tom, co znamená asi slovo

„tvoiti" !

Jaký jest jeho význam? Co nutno nebo co možno slovem tím

rozumti?
Všecky tyto nebo podobné otázky zdají se býti naprosto zbyte-

nými. A pece podkládá se slovu tvoiti tak rzný význam, že to pravý

Próteus slova, mnící nejen zevnjší formu a tvar svj, nýbrž i nej-

vlastnjší, tudíž jedin pravou podstatu svou dle nejrznjších individuel-

ních náhled, ba i pouhých choutek a rozmar.
Netoliko umlci sami, tedy také básníci a onen druh spisovatel-

prosaik, o kterých se vším právem praví, že „tvoí" nebo snaží se

„tvoiti" umlecká díla, nýbrž i kritikové a essayisté atd., vbec všickui,

kteí díla umlecká podrobují vdecké nebo i jiné, tedy mén správné

analysi, podkládají slovu „tvoiti" tak rzný význam, že vystihnouti ho

teba jen v nejvšeobecnjších základních konturách, neku-li v samém
jeho jádru, zdá se nám býti naprosto nemožným.

Vylovme tedy z pralesa definic a pseudodefinic nebo jen pouhých,

abychom tak ekli nahodilých, ale více mén pípadných myšlenkových

šleh a jisker — aspo nkteré, jež máme náhodou k disposici.

Jak asi tvoil na p. Goethe, o jehož v pravdo tvrí síle není

zajisté nejmenší pochybnosti?

Naprosto nebo teba jen pibližn uspokojující odpov na prostou

otázku tu ovšem jest ve svrchované míe nesnadná. Vyžaduje sama o sob
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obšírného, prohloubeného a vdeckými doklady, spoustou citát z básní-

kových dl a nemén i spoustou životopisných zpráv a vysvtlivek opod-

statnného pojednání.

Lapidárn pronáší se o tom mistr nmecké poesie sám v tento

smysl: „Co by mi zbylo, kdyby pivlastovací dar mj (Aneignungsgabe)

ml býti na újmu geniu? Každý mj spis byl mi tisíci lidmi a vcmi
poskytnut."

Zdánliv prosté tyto dv vty tají nepomrn více nežli se na

pohled zdá. Goethe rozlišuje u sebe dv podstatn se rznící duševní

síly: pedn genia svého a za druhé pivlastovací dar neboli schopnost

pivlastovati si, eho z vlastní bytosti, z vlastního svého já neboli genia

nemohl vážiti, bu že tím genius jeho nedisponoval nebo z jakýchkoli

jiných nevystižitelných píin.
Co vyrozumívá slovem „genius", ovšem nelze nám pesn udati

a také toho, trváme, není ani teba. Snad staí, pomyslíme -li si pod

tím nejvlastnjší podstatu a podmínku tvoení, tedy onen dar nebo-li

schopnost duševní, jež jedin nebo hlavn podmiují innost umleckou.

Charakteristické a zárove významné jest Goeiheovo prohlášení, že

nestail mu pouhý genius, nýbrž že vedle toho bylo mu také ješt teba
nesetných pomcek jiných, jež mu skytali lidé a vci — bez kterýchž

by byl genius jeho hu malomocný nebo snad docela naprosto latentní,

tedy bez schopnosti tvoiti.

Ovšem jsou i tato dv slova, zejména poslední, tak všeobecná, že

nelze se z citovaného výroku domysliti, jaké vci básník míní, zda

pouze vci pírodní nebo „vci vbec", tedy i díla umlecká. Budiž

však tomu jakkoli ! Goethe vykládá tvoení své jako kombinovaný duševní

proces, v nm genius jeho hraje sice „prim", ale bez spolupsobení ne-

setných jiných faktor mimo básníka byl by pece jen ímsi, co valn
neváží.

Z lapidárního výroku Goelhova dají se, jak pirozeno, odvoditi

rzné, ba nejrznjší výklady a theoremata o toení vbec. Možnof

z nho rovnž tak dobe vyísti, že „tvoiti" znamená bráti a použiti

vbec všeho, kde se co vhodného naskytne, a už v pírod, ve zkuše-

nostech jiných osob, ve vdách i v umní v nejširším slova toho smyslu,

tedy teba už naprosto umlecky provedené jednotlivosti nebo docela

celky a — vydávati to za své duševní a umlecké vlastnictví.

Možno však také slova Goetheova vyložiti jinak : pesnji a po

našem náhledu o tvoení vbec nepomrn pípadnji. Možno íci:

Žádný lovk neubrání se nesetným a nepostižitelným vlivm pírody,

lidí a vcí. Na každého psobí život a vbec vše, s ím pijde v jaký-

koli, by sebe nepatrnjší styk. Neboli jinými slovy : vlastní bytost ka-

ždého z nás, tedy jaksi nejvlastnjší duševní podstata, její ráz a všechny

její vlastnosti vbec nejsou vlastn nežli resultujícím výsledkem všech

tch nesetných a nepostižiielných vliv, psobivších a psobících na

náš organismus.

A z tohoto, abychom tak ekli chaotického pramaterialu, i z ne-

setných dojm, zkušeností, nastádaných vdomostí atd. vzniká v šastné

chvíli — ovšem jen psobením „genia", tedy oné duševní schopnosti,
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bez kteréž jest umlecká innost nemožná — umlecké dílo neb aspo
jeho zárodek, jenž pak postupem asu, a už snadn nebo po svízelném

namáhání utvaruje se rychle nebo znenáhla ve formu vždy více jádru,

tedy základní myšlénce své pimenjší, až jest umlecké dílo do-

koneno.
V tomto smyslu pojatá slova Goetheova zdají se nám nepomrn

pípadnji krýti pravý pojem umleckého „tvoení" v nejvlastnjším

slova toho smyslu, nežli výklad bezprostedn pedcházející, dle kteréhož

umlec neváží pouze sám ze sebe: z chaotického pramaterialu dojm,
zkušeností atd., nýbrž zapouští do svých dl bu jednotlivosti nebo i celky

již hotových dl umleckých.
Nech však se píze nebo záliba kohokoli obrátí k tomu neb

onomu výkladu, vše jedno. Pesn logicky musíme dáti pednost výkladu

druhému, t. j. kdybychom mli rozhodnouti, kterému umlci náleží ped-
nost: zda tomu, jenž se ídí výkladem prvním neb onomu, jemuž byl

v innosti umlecké (a již instinktivn nebo vdom) vodítkem výklad

druhý, nemohli bychom jinak, nežli dáti pednost umlci, jehož díla

vznikla bez jakéhokoli neb aspo bez podstatného psobení již existu-

jících dl umleckých. Nemohli bychom jinak, nežli prohlásiti, že to,

co zove Goethe „geniem", jest u nho nepomrn vyvinutjší a mocnjší
a to práv proto, ponvadž se , genius" jeho obešel bez použití dl,
pi kterýchž už jiný, cizí a možná i mohutný „genius" spolupsobil.

Jasnji, uritji, ale zárove také co do pojmu o duševním vlast-

nictví umlcv nepomrn lascivnji nežli Goethe vyslovil se Mulire
svým svtoznámým výrokem: „Je prends mon bien o je le trouve".

{Beru své zboží nebo svj majetek, kdekoli jich nadju.)

Avšak i tento výrok, kterým se krádeži literární v nejnestoudnjším

slova smyslu otvírají dvée pímo dokoán, má své zvláštní háky. Možno
jej vyložiti: Co najdu, pro bych nezvedl, když se k tomu nikdo ne-

hlásí — nebo když to vbec nemá nebo nemlo žádného vlastníka nebo

když už je nkdejší vlastník po vky nezvstný a podobn. Nebo možno
íci : Duševní vlastnictví neexistuje. Be, pivlastuj si, kra, kde co za

vhodné, potebné uznáš a podobn.

A pece i sám Molire svým výrokem (i když totiž kterýkoli z obou
vytknutých výklad pipustíme jako správný pojem a význam slova

„tvoiti") nepronáší naprostou logickou pravdu. Nebo vše, co jsem kde-

koli a jakkoli nkde vzal, nebylo, není a nebude nikdy po právu mým,
teba bych to i ml a sám svtu hlásal, že je to mým, a nebo kdyby
po mn i sám celý svt tvrzení mé opakoval.

Nikdy nemže to býti — ovšem jen s jedin oprávnného stano-

viska logického — mým, nýbrž jest to a zstane na vždy cizím, mnou
jen pevzatým^— pivlastnným.

Absolutn mým mže býti jen to, co vzniklo výlun a jedin jen

ve mn — co pede mnou nikdo neml a v pítomnosti nikdo nemá.

V tomto vzhlede mýlil se i proslavený tvrce francouzské komedie.

Nebo i když se kdokoli obdivuje jeho dílm, nikdo, kdo ví, co a od
koho si pivlastnil a do svých dl, a ku okrase nebo k jakémukoli

8*
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jinému úelu zapustil, uikdo nemže po právu a spravedlnosti íci, že

jest to Molirovým.
Vše to jest „zbožím" Molirem použitým, pevzatým nebo jak

bychom toto „pejímání" nazvati chtli; ale nikdy Molirovým naprostým

duševním majetkem, na njž by ml on jediný právo, t. j. majetkem,

kterým se ped Molirem nikdo nemohl honositi.

Lapidární výrok Molirv liší se také nápadn od výroku Goetheova

tím, že Francouz klade dar nebo schopnost pivlastovací ua prvé místo

a , genia" vbec pomíjí, kdežto Nmec dává pednost „geniu" a ostatní

staví do ady druhé.

Ostatn i jeden z nejproslavenjších krajan Molirových, Balzac,

dopluje úšklebnou ironií výrok Molirv ka: „Blahoslavení a závidní

hodni jsou zlodjové v tomto emesle. Jich nikdo nevší; naopak —
bývají váženi a hýkáni."

Ze slov tch zejm vysvítá, že po náhledu Balzacove jest vlastn

nejlíp chovati se podle receptu Molirova. Balzac ovšem oznauje tento

zpsob „tvoení" píkrým, ale pípadným slovem jako krádež ; le jako

krádež, která aspo ped velkým svtem nezneuctívá, kterou nestíhá

žádný trest, naopak — která pináší zlodji jen est a jiné výhody.

Nepomrn opatrnji vyslovil se zásadn o vci té Lessing ve svém
„Freigeistu". Ovšem nutno pipomenouti, že není to výrok Lessingv,

nýbrž že klade jej Lessing do úst jedné osob a výrok slouží tedy za

charakteristiku uritého individua, jež není totožným s autorem.

„Byl by malým duchem," praví se tam, „kdožkoli by se ostýchal

dlužiti si pravdy!"

Osoba Lessingova „Freigeistu" tedy již „nebere, kde co najde",

jako Molire. Není tak neurvalou, bezohlednou a nestoudn drzou, by

si pivlastovala všechno. Dobrá tato duše germánská jest umírnnjší;
ona si jen „dluží" (ovšem, aby více pvodnímu vlastníku niím nespla-

tila), a to nikoli všechno^ co by se jí snad mohlo hoditi, nýbrž pouze

a jedin „pravdy", tedy jaksi to nejcennjší, nejvzácnjší neboli jinými

slovy : vlastní perly a diamanty cizího ducha.

Obdobn, ale ponkud šíe pronesl se Edmund About ve svém díle

„Le Progres", v nmž praví: „Nejde o to, vdti, komu njaká idea

patí, nýbrž o to, je-li pesná, pravdivá a užitená."

Ovšem, obratný Aboute! Kdo pesnou, pravdivou a užitenou ideu

pronesl první, ovšem vdti nemusíme. Co nám po tom — ne? i
není takovýchto, a tak díme, pevzácných ideí taková hojnost, že sypou

se na nás smrtelníky den co den jako pravé krupobití, tak že skuten
na tom pranic nezáleží, v které a v jaké hlav taková idea poprvé

vznikla a která ústa nebo které péro ji poprvé vyslovilo ? Mimo to —
vším tím idea taková pranieho na své pesnosti, pravdivosti a užite-

nosti ani neztrácí, aniž nabývá. A proto — hrr! na honbu pesných,

pravdivých a užitedných ideí ! Cím víc jich kdo naloví, tím víc jich

bude míti. Ale nesmí býti aspo tak neopatrn ješitným, jako About.

aby se na knihu naplnnou takovými nalovenými ideami podepsal.

Jinak každý nepedpojatý zcela logicky musí souditi : Aha ! Jde-li

o cizí — ovšem pesnou, pravdivou a užitenou ideu, tu ovšem pranic
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na tom nezáleží, komu patí; ale jde-li o knihu, v které byly složeny

podobné ideje cizí a nalovené, tu arci nesmí zstati svt v pochybnostech

a musí zvdti, že jsou to vlastn ideje Edmunda Abouta; nebo d-
myslný muž ten nebude tak neopatrným., aby o každé z ideí tch hlásal

svtu, kde ji ulovil . . •

A pvodní, naprosto pvodní idea, ba i taková též díla, vlastn

vše, co jest nebo co vyrozumívá se slovem originální — vždy to vše

jest vlastn pouhý humbug, jak o tom svdí slova, jež klade Goethe

V8 „Faustu" úšklebn, ale možná také, že úšklebn ironicky do úst

Mephistovi, jenž praví :

„Originál — táhni v eelé sláv své! . . .

Kdo svedl neo hloupého neb moudrého,

jež nebylo by dávno ped tím myšleno?"

Ovšem — opakujeme s drazem, verše ty nejsou mínním básníkovým,

on stojí za nimi jen jako interpret charakteru Mephistova ; nicmén
l>ylyj jsou a zstanou v celé své oividné prolhanosti nevyerpatelným

zdrojem, z nhož váženy zbran na omluvu, ba na obranu literárních

krádeží všech odstín.

Citovaný bonmot Mephistv ovšem sám není originelní. Omšený,

abychom tak ekli trojctihodný, ponvadž svtoznámý výrok Ben Akibv:
„Nic nového pod sluncem" — zcela zejm ukazuje, z jakého zdroje

vytrysklo rozvedené trojverší Mephistovo, Ale ani Ben Akiba, aniž Me-
phisto, aniž kdokoli jiný, kdo odvký motiv ten rozvedl nebo ho použil

— nemá pravdu.

Není a nebylo nikdy pravda, že není nic nového pod sluncem a že

všechno, co se myslí nyní, bylo už dávno myšleno. Skoro se až ostý-

cháme tento svj výrok dokládati poukázáním k tomu, jak ohromný
rozdíl jest mezi myšlénkami našeho vku a onmi z doby pedtelegrafní,

pedželezniní nebo z doby ped vynálezem tisku a z doby, dokud byl

svt pesvden, že toí se celé universum kolem naší trpaslií zem-
kouliky.

Pravda — málo, pramálo jest nového. A práv proto má a musí

míti vše nové, tudíž pvodní, ovšem pi stejné hodnot, pece jen ne-

pomrn vtší cenu, nežli staré, nesetnkrát opakované a neustále m-
nné, transfigurované a padlané, neboli jinými slovy : hlava, z které se

vyrojila nová myšlénka, nebo z které vzniklo docela celé a naprosto

pvodní dílo umlecké, musí míti vtší cenu, nežli hlava, která není

nežli výhní, v které se staré myšlénky jen taví a ohrožují a z které

vznikají jen a jen umlecká díla, která nejsou niím jiným nežli trans-

figurací, padláním nebo docela jen ledabylo a náhodn pozmnnými
umleckými výtvory již dávno a v nesetných obdobách existujícími.

Záliba velkého obecenstva ovšem se mže nésti a také z pravidla

nese k umleckým dílm, vyjadujícím dávno známé myšlénky a motivy;

nicmén kulturní význam naprosto nebo pibližu pvodních dl um-
leckých, by i doasn zneuznaných nebo nevšímavostí a pohr-

dáním odmovaných jest tak do oí bijící a zkušenostmi i djinami
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umní tak opodstatnn, že žádná, by na pohled sebe dmyslnjší a ducha-

plnjší sofismata ho nepodvrátí.

Kdyby umní eské, tudíž i literární peneslo všechny myšlénky

a všechny umlecké formy svta k nám do ech, bez vlastních, tedy bez

nových myšlének a takových též forem — bez originality vlastní —
bude a zstane pece jen pouhým penášeem, by i mu velké obe-

censtvo sebe nadšenji tleskalo. Posléze pece nadejde doba, kdy ne-

pedpojaté djiny umni a po nich i velké obecenstvo se optá: ,A co

vlastn máme v umní eském svého vlastního?" Potom ovšem nebude

žádný z nás men dle rzných sofisraat, nýbrž pedevším podle své

originality á dle hodnoty svých pvodních dl.

Z toho, co jsme až dosud uvedli, zejm vysvítá, že názory o tvo-

ení umleckém zaasté diametráln se rozcházejí.

Zstavme tedy zatím otázku tu nerozešenou a neptejme se, (ovšem

také jen zatím,) co vlastn jest umleckým dílem a literárním dílem

umleckým zvlášt, až z praktických nkterých doklad poznáme, jakým
zpsobem asi ten neb onen z proslavených básník tvoil: zda-li, co

a odkud od jinud si pivlastoval a co asi jest v tom onom jeho díle

naprostým jeho duševním vlastnictvím.

Následkem rzného a zaasté diametráln se lišícího výkladu slova

„tvoiti'' jest také reklamování duševního majetku v svrchované míe
nesnadné. Vždy nalezne se dosti lidí ochotných rozhodnouti v tom neb

onom smyslu t. j. bu na prospch nebo neprospch toho, kdo jakékoli

cizí duševní vlastnictví reklamuje.

Literárních spor a boj, zaasté až nesmysln houževnatých a

fanatických bylo již, jak známo, taková spousta, že pouhé zaznamenání

jednotlivých pípad naplnilo by celé folianty.

Snad staí, upozorníme-li pouze na zajímavý a v ohledu psycholo-

gickém snad ojedinlý pípad z doby nejnovjší^ kdy po smrti nmeckého
básníka „Zižky" Alfreda Meissnera — soudruh jeho v práci lite-

rární, Hedrich, reklamoval est a slávu hlavního spolupracovnictví, po

pípad také naprosté duševní vlastnictví na nkterých spisech Meissne-

rových a podal toho etné a pesvdující doklady.

Zde ovšem nejde o žádný plagiát. Pravda-li, co Hedrich udává,

náleží „lví podíl" na literární innosti Meissnerov, Hedrichovi a nikoli

Meissnerovi. Spojily prý se dva živly ku spolené práci: uznaný již

autor (Meissner) s neuznanou, ale tvrí i pracovní silou (Bedichem)
ku pelstní a oklamáuí nakladatel a obecenstva. Pod známou a popu-

lární již firmou Meissnerovou vydávány práce autora, jehož jméno by

nebylo nikoho zajímalo, aniž lákalo. Klamem tím nabýval Meissner bez

velkého namáhání a snad i bez práce vbec na literární reputaci; ale

odhalením klamu prý byl duševn zlomen a uinil, jak známo, životu

svému konec samovraždou.

Co vyšlo o klamu tom na jevo v dob nejnovjší, ovšem ve svrcho-

vané míe pekvapilo ; nicmén že Meissner pracoval s Hedrichem mnohé
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dílo spolen, bylo již dávno známo. Tak na p. o díle „Am Stein"

nalezli jsme již v „Lumíru" z roku 1853 kratinkou, le významnou
poznámku, že na díle tom „každý pozná, jak pracoval Meissner

s Hedrichem".

Jeden z nejzajímavjších spor, a to výhradn jen o domnlý nebo

skutený plagiát, vznikl r. 1854 ve Vídni a vzrušil na delší as celý

literární a žurnalistický svt nmecký.
Na dvorním divadle vídeském byl totiž proveden nový pvodní

kus nmecký, kterýž — akoli poprvé provozován skoro ped prázdným
domem — domohl se v brzku rozhodného úspchu.

Autorovi podailo se totiž zatajiti své jméno. Tím podráždna zv-
davost velkého obecenstva, která se tím více vzmáhala, ím rychleji si

novinka klestila cestu i na jiná divadla, kde skoro všady provozována

s úspchem sensaníra.

Zájem na novince byl vždy vtší. Marn však snaženo se poodhaliti

závoj, jímž bylo jméno autorovo zasteno ; i hádáno brzo na toho, brzo

na onoho z vynikajících tehda dramatik nmeckých.
Z nenadání pihlásilo se naprosto neznámé individuum ; ale nikoli

jako vlastní autor, nýbrž jako spisovatel, který byl neznámým autorem
novinky — literárn oloupen. Bavorský kantrek František Bacherl

z Pfalfenhofenu, až dosud v literárním svt naprosto neznámý, pihlásil

se totiž, že neznámý autor sensaní novinky použil starší divadelní hry

„Die Cherusker in Rom", kterouž se byl Bacherl ucházel o cenu vy-
psanou dvorním divadlem vídeským a ceny — nedostal.

Prohlášení to zavdalo píinu k etným a prudkým polemikám.
Jedni ujímali se „oloupeného" kantrka, jiní zase domnlého neznámého
„lupie", kdežto nkteí snažili se spornou záležitost vyíditi smírn,
jak už ve sporech tohoto druhu z pravidla se dje.

Zídka kdy podailo se žurnalistice, zejména vídeské, vykoistiti

literární spor njaký v takové míe jako tentokráte. Povzbudila zájem

na novém kuse neznámého literárního „lupie" a uinila ze sporu lite-

rární událost prvního ádu. Bacherlv kus, akoli prý práce neumlá,
vykazoval skutené nkterá místa podobná místm sensaní novinky ne-

známého autora a polemický spor veden vždy prudeji. A to nejen ve

Vídui, nýbrž pozdji také jinde, zejména v Mnichov, kde spor ten

obzvlášt zajímal, ponvadž autor duševní svj majetek reklamující byl

— Bavorák. Pirozeno, že vtšina Muichovan ujala se svého krajana

a nestrpla, aby byl na dvorním divadle mnichovském hrán „plagiát ba-

vorského pvodu pod cizí škraboškou". lutendantem dvorního divadla

mnichovského byl tehda Frant. Dingelstédt, kterýž sporem tím donucen —
vzdáti se svého místa . . .

Konen z jara r. 1856 uznal autor- „lupi" za vhodné nebo nutné

vystoupiti s oteveným hledím a teprve nyní zvdla veejnost, že spi-

sovatelem sporného kusu s titulem ,Der Fechter von Ravenna" není

nikdo jiný nežli autor celé ady namnoze i výtených dramatických

prací jako „Griseldy" z r. 1835, „Adepta" z r. 1836, „Syna poušt"
z r. 1842 a jiných — Fridrich Halm.

Tím octnul se literární spor v novém stadiu.
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Halm vyložil veejn, jak jeho kus vznikl a odmítl co nejrozhodnji

podezení, že by byl Bacherlovy hry použil, ponvadž prý jí vbec ani

neshledl.

Ale tím nebyl ješt spor ukonen. Bacherl, kterýž bezpochyby

porovnání své práce s pozdjší prací Halmovou vnoval nepomrn více

píle a svdomitosti, nežli velké obecenstvo, které mlo ze sporu toho

svj sport, byl úpln pesvden, že byl literárn oloupen a vynasnažil

se ze všech sil, aby toho podal pesvdující dkazy. Dal totiž vlastní

svj kus provozovati na nkterých jevištích, aby mohlo obecenstvo
samo porovnávati.

A tak naskytla se pozdji i Praze píležitost súastniti se sportu.

Díve však nežli se to stalo, uveden Halmv „Fechter von Ravenna"

na jevišt stavovského divadla a sice poprvé dne 25. dubna 1855, tedy

v dob, kdy rouška, zahalující jméno autorovo, nebyla ješt ani pood-

halena. Místo jména pvodcova stálo na divadelních cedulích tajemné

a zvdavost dráždící znamení otázky.

I v Praze hádáno na toho neb onoho známého nmeckého autora,

a sice tak vytrvale, že uznalo editelství za vhodné a pro kasu výhodné

vyhovti všeobecné zvdavosti dramatickým žertem ,Auch ein Fechter

von Ravehna". V žertíku tom vystupuje jistý „komercielní rada", (bez

kteréhož hodnostáe, jak známo, skoro žádná ryze germánská fraška

nebo novella vbec se neobejde,) kterýž je v podezení, že jest autorem

tragedie „Der Fechter von Ravenna". Ubohý komercielní rada, na nhož
hrne se pravé krupobití gratulac, div si proto nezoufá a vypíše konen
cenu urenou tomu, kdo by mu podal spolehlivou zprávu o fechtýi

z Ravenny. O vypsání ceny té doví se i pedstavený osady Ravehna,

vyzve v osad známého žebráka, aby se s ním odebral ku komercielnímu

radovi a pedstaví radovi žebráka toho jako pravého „fechtýe z Ravehny".

Nkolik msíc po pihlášení se Bedicha Halma k autorství spor-

ného dramatu pokusil se Bacherl dovolati se práva a spravedlnosti

u pražského divadelního obecenstva a nabídl kus svj editelství sta-

vovského divadla ku provozování.

editelství nabídnutí nezamítlo a pipravilo Praze zvláštní, skoro

možno íci „v pravd umleckou" podívanou.

Bacherl zaslal do Prahy pimené upravení kusu svého „pro

menší divadla" a staral se z dáli o pípravy ku prvnímu pedstavení

s vroucností autora o svou reputaci dbalého. Vlastnoruním listem ze

dne 7. záí 1856 podal režii pražského divadla pimené po jeho ná-

hledu pokyny, jak má býti kus jeho vypraven.

Mimo jiné psal v tento smysl: „Aby byly kostýmy a dekorace

vhodný a provedení dobré, leží ve Vašem zájmu. V kuse použité verše

jsou zvláštního druhu, jakých v žádném ze svých ostatních kus nemám
;

nelze jich tak snadno recitovati, ponvadž odpovídají pesn staroger-

mánské povaze. Jen ze žulových balvan staví se pro lid pevné domy

;

nikoli z bavlny a hedvábí. V Mnichov, kde jsem b.U pi zkouškách,

proveden byl kus mj výten a k úplné mé spokojenosti. Pipomínám
Vám jen ješt, že divadelní personál musí býti hned v jirvníra jednání

v ustaviném ruchu: Narbonius kvapn vstoupiv, práská vysoko nad
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hlavou švihajícím biem a zajatci polekáni hrnou se skrze mížová vrata.

Narbonius se ponkud umírní, mluví pro sebe, ale v brzku zase se roz-

pálí . . . Provedete-li kus dobe, dostanete ode mne brzo jiný, lepší."

Se stanoviska režijního nezdají se nám býti „pokyny" ty nikterak

smšný, spíše — ovšem jen vzhledem k režisérovi v pravém slova

smyslu — zbytený.

Pípravy k provedení vykonány však zpsobem, o jakém se dobro-

dušnému pfafifenhofenovskému kantreti ani nezdálo. Kus jeho neproveden

totiž celý, nýbrž jen nkolik fragment, patrn „pimen" vybraných.

A také neprovozován v divadle stavovském jako drama Halmovo, nýbrž

v — arén ve Pštrosce. Jednu z hlavních úloh, Thumelica, nehrál

„divadelní rek", nýbrž herec, jenž byl „rekem" ve frašce; druhou úlohu

Thusneldy, která byla psána pro heroinu — veselá subretka pokroilého

stái a tetí, taktéž vážnou úlohu tyrana Caliguly — komik.

V takovém obsazení ovšem by i nejgeniálnjší truchlohra nemohla

psobiti jinak nežli fraškovit a tak také psobily zlomky Bacherlova

dramatu „Die Cherusker in Rom".
Obecenstvo se mohlo uchechtat a „dkaz", na í stran jest,

teba jen pibližn pravdiv právo — „byl proveden" . . . Bodrý Bavorák,

jehož jméno Bacherl a zárove i také jméno jeho psobišt „Pfaffen-

hofen" zajisté nemálo pispívalo ku dráždní k smíchu, byl pro Prahu

jako autor vážného dramatu — odbyt . . .

Avšak Bacherl po všech podobných porážkách nesložil ruce v klín.

Stalte se následkem svého sporu, když práv ne slavným, tedy aspo
povstným a vydal se na „umlecké cesty" jako peditatel svých

vlastních poetických prací. Na cestách tch zavítal i do Prahy a dne

25. ervna 1857 pednášel v arén ve Pštrosce.

Divadlo bylo v pravém slova smyslu peplnno a obecenstvo

s dychtivostí ekalo. Konen se zdvihla opona a na jevišt pipahalo
se drobné mužisko s dlouhými, na ramena splývajícími vlasy — ve fraku

a bílé vest a s takovou též kravatou a hluboko na vše strany se

uklánjíc pedstavilo se jako zneuznaný pfaffenhofenský poeta.

Xa to vyalo z velké mapy rukopisy svých básnických plod a jalo

se deklamovati. Le již po prvních slovech zašuml divadlem násilné

tlumený ehon, jenž v brzku vypukl v divoký, nezkrotitelný smích

a chechtot. ím vážnjší opus, tím fraškovitji psobilo nejen vbec špatnou

deklamací, nýbrž hlavn dialektním, v Praze neslýchaným protahováním

nebo zkracováním jednotlivých slov a zamováním nkterých souhlásek,

hlavn „b" a „p" — „t" a „d" nap. místo „Dorner" — Tohner
a podobn, což smíšky obzvlášt dráždilo. A když pak po prvním od-

dlení za divokého smíchu a boue ironické pochvaly peditatel vyvolán,

nebralo ehotání konce . . .

Tím ubit po tech letech veejný zájem na zajímavém a v jistém

vzhlede i pouném literárním sporu na dobro.

Kdo ml pravdu, nelze nám — jako snad vbec nikomu — roz-

hodnouti pesn a pesvdiv. Oproti neslavnému kantrkovi Ba-

cherlovi dala veejnost za pravdu proslavenému již dramatikovi

Halmoví a tím byl spor definitivn vyízen. Za našich dob v Nmecku
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a jinde skoro nikomu snad ani nenapadne bráti autorství Halmová
v pochybnost. Halm zvítzil — „Der Fechter von Ravenna" jest jeho

duševním majetkem.

Nicmén podobnost nkterých míst v kuse Bacherlov s místy dra-

matu Halmová nebyla po dnes vyhlazena. A ponvadž první kus vznikl

díve, náleží po právu a spravedlnosti— aspo co se obdobných tchto
míst dotyce — priorita pece jen bavorskému kantreti . . ,

Z jediného tohoto dokladu jest zejmo, jak nesnadné, choulostivé,

ba nebezpené jest reklamování duševního majetku literárního a jak

smutn z pravidla spory tohoto druhu konívají. Platí to nejen v litera-

tue, nýbrž i v umní vbec a na doklad uvádíme aspo jeden pípad
ze sklonku minulého století.

Oblíbený svého asu nmecký spisovatel Bretzner (1748— 1807),

kupec v Lipsku, z jehož pera udržela se i na eském repertoiru dlouho

veselohra „Opika" („das Ráuschchen" z r. 1786) sepsal mimo jiné hry

se zpvy také jednu pod titulem „Belmont und Constance", ku kteréž

André hudbu složil.

Mozart, pesthovav se do Vídn složil, jak známo, k vyzvání císae

Josefa n. hudbu k opee .. Belmont a Konstance" nebo-li „Únos ze

serajlu" a obral si k ní Bretzuerv text, aniž by se byl u autora ucházel

o svolení.

Bretzner uražen otisknul v „Leipziger Zeitungu" obražení tohoto

smyslu: „Jakýsi lovk jménem Mozart osmlil se zneužiti mého dra-

matu „Belmont a Konstance" k opernímu textu. Protestuji tímto

slavn proti takovému zasahání do mých práv a další si ponechávám."

Ze byl Bretzner, — nech si byl autorem sebe neslavnjším nebo

sebe nenadanjším — jako pvodce umleckého díla k obražení tomu
oprávnn, uzná zajisté každý nepedpojatý, kdo má smysl pro právo

a spravedlnost. Pece však (jako neslavný) oproti slavnému Mozartovi

(jako z pravidla se dje) valn nepochodil. 1 literární historie doby

nejnovjší vykládá mu obražení jeho neb aspo stylisaci obražení toho

ve zlé. Robert Proelss ve svých „Djinách novjšího dramatu" (in/2—
str. 200) praví sice, že skutek Mozartv zasluhuje pokárání ; ale dodává,

že „uinil se Bretzner nesmrteln smšným."
Pro — nepedpojatý lovk ovšem nechápe. Nebot hájiti nepopi-

ratelná svá práva oproti neznámému lovku, tebaže je umlcem jakkoli

nadaným, není a nemže býti smšným, ani kdyby se to dlo zpsobem
nepomrn píkejším, než uinil Bretzner.

Mozart neml na dílo Bretznerovo žádného práva a uznal-li je za

hodná své komposice, mohl si zajisté právo k použití textu vymoci zp-
sobem zcela snadným. Ale on toho neuinil a bezpráví nedopustil se

Bretzner, nýbrž — Mozart.

A Bretzner (ovšem jen dle Proelsse a jiných) nesmrteln se blamoval.

Mozart prý „se pomstil" tím, že Bretznerv text, jenž prý by byl

dávno již zapomenut, „uinil nesmrtelným".

Sofismata toho druhu jsou vskutku rozkošná.

Chtl-li Mozart nkoho nebo nco uiniti nesmrtelným, mohl tak

uinit s kýmkoli a ímkoli jiným, kdo si toho pál. Kandidát by byl

I
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zajisté nalezl dosti. Ale dlat nesmrtelným nkoho, kdo si toho nepeje,

ba kdo proti tomu veejn protestuje, — a to tím, že si umlec ne-

oprávnným zpsobem osvojí umlecké dílo protestujícího, jest pece
jen poínání nejmírnji eeno — nesprávné. Nám aspo se zdá, že

má každý podobný umlec spíše na zeteli svou vlastní nesmrtelnost

a — nikoli nesmrtelnost objektu pvodního a jeho pvodce. A proslaví-li

se sám, proslavuje tím zárove i prapvodce, bez nhož by se byl (aspo
tímto zpsobem) nikdy proslaviti nemohl.

Ostatn Mozart prese všechnu svou genialnost nebyl ani jako kom-

ponista ve všem všudy absolutn pvodním. Na doklad staí snad, co

pipomíná dr. Frt. L. Rieger v „Lumíru" 1854 . 28 v struném
životopise Gluckov. Praví do slova: „Tolik je jisto, že je Gluck mistr

všech mistr dramatické skladby a že v tom ohledu nad samého Mozarta

pedí, kterýž si jej za vzor stavil a asem i jeho motiv použil, (pi-

pomínáme toliko píchod ducha gouvernérova v „Don Juanu", vzatý

z „Orfea".) (Pokraování.)

Sníh.

Báse Svatopluka echa.

(Pokraování.)

Ježíš ruku žehnající vztáhl

nad chudobný stl, vznes' k Otci hledy

a pak první v mísu plnou sáhl

;

avšak zemce, jehož obal hndý
puklinami jevil mouné blo,

že chut pouhým zjevem probouzelo,

podal apoštolu, jenž se vinul

na levici vroucn k jeho boku,

jemuž na ramena mladá plynul

pekrásný vlas v jarobujuém toku

jako vlny jasné, sluncem zlaté,

kolem tváe sladkým ohnm vzaté.

Brali všichni za stolem a jedli:

avšak malí, zhostivše se tísné,

bez ostychu po dtsku si vedli,

a nech otec po nich mrkal písn,
ke stolu se teli, nedokav
zeli na mísu neb divným šatem

cizinc se zabývali hravé.

Jedno kradmým okoušelo hmatem
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jilec mee u Petrova pasu;

jiné šedého se dotklo vlasu,

který splýval jako stíbra prameu
Jakubovi Zebedovci s ramen;
ba, i jedno u Kristových nohou
se sandálu eménkem si hrálo —
neplechu tak podnikali mnohou,
až si tkadlec povšim', co se dalo

a zle stáhnuv elo v temné vrásky

dtku vmetl do všetené chásky

:

„Vari, nezvedenci bohaprázní,

sice bezovou vás zkrotím lázní!"

Ale Kristus k dtem hlavu sklonil,

rozpjal náru, pousmál se jemné
a hlas jeho rajskou hudbou zvonil:

„Necht malikých pijíti ke mn!"

Na klín posadil si s nžnou péí
robátko, jež ruku boubelatou

pítuln mu vztáhlo na šij svatou

;

dokola pak shrnuli se vtší,

tiskli v hustém chomái svá tílka

k jeho bokm, chytali se páží,

v roucha záhyby mu kladli ílka,

jako kuátka pod kvony stráží.

A Pán, v oku zái božské lásky,

v lismvu jim hladil svtlé vlásky,

podávaje tomu hned, zas tomu
role plod, jejž prst božských tknutí

dailo tch plod libochutí,

které svítí loubím rajských strom —
zvuný mlaskot jevil tyto divy,

rozkoší se smála dítek líce,

tepetaly rukou žádostivý,

„ješt! ješt!" sborem škemrajíce.

Ale tkadlec mlky v jídle ustal,

na mísu a hosty pemitav
hledl s úžasem, jenž stále vzrstal.

Jak to možno? — rovnal v matné hlav
Tolik ruk tam sahá bez ustání,

všichni kolem stolu syti skorém,

dti iní se, až Pán Bh brání —
a pec mísa stále plna horem

!

Na poutníka v krubu dítek znovu

zadíval se — ztrnul — : Divná záe
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objímala hlavu cizincovu,

linula se z božsky lepé tváe
a kol kolem v lesku toho svtla
jizba krásou nevídanou zkvetla,

všechna veteš chudikého bytu

zaskvla se v nadpozemském tpytu,
zvuky líbezné se nesly s hry,
jakby tiše ply nebes kry,
a ta holubice z cetek prostá,

s trámu visící nad hlavou hosta,

jako živa perutmi chvla,

velká, divukrásná, aroskvélá . . .

Tkadlec chvl se osykovým listem

poznav náhle, že tu sedí s Kristem.

Na podlahu kolena se smekla,

hlava sklonila se k noze svaté,

vláha zbožné nadšenosti tekla

tváí hubenou na ruce spjaté

a rty vroucím hlaholem se chvly:
„Klaním se Ti v prachu. Spasiteli!"

„Povsta, dobrý muži," Kristus praví.

„Kdybys ty mn nebyl poskyt krovu,

na zemi Syn lovka by znovu
místa neml, kam by sklonil hlavy.

Však mn odpoinku teba není,

já jen zkoušel lidských srdcí chvní,
a že obstás jako v ohni zlato,

milost jakoukoli vol si za to.

eho peješ si, vše splním — Nuže,
dar vol z ruky, která všecko mže."

Chuas, zmaten, za by prosil, neví,

nesmle pak svoje pání jeví

:

„Za hrst zemat eho žádat mohu?
A ta ješt tvá, jak všechno kolem —
Bohu dal jsem jen, co patí Bohu;
plat mi božský, že's dlel za mým stolem.

Však že milosti Své chceš mi páti,

jednoho jen troufám sob zdáti:

Xevolím si lesku, cti a zlata,

nevím, jak by v bohatství mn bylo;

nechtsi bídná, mn ta staí chata,

i to chudé emeslo mn milo,

práci zvyk' jsem, nedove bych lín
v panské síni ruce skládat v klín. —
Protož, Pane, o to jedno prosím

:
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Dej, a v ruce zdravé k práci síla,

dej, by stav mj nepostrádal díla,

at mzdu každý týden dom nosím,

dokud léta nepijdou mým dtem,
aby samy prodraly se svtem."

„Dobe's volil, vle tvá se stane.

A tak zachovej si duši prostu,

dokud za písteší dnes mi dané

v sí t neuvedu rajských host."

Povstal Ježíš s apoštol sborem,

žehnal chuasm a vyšel z chaty

provázen jich oslnným zorem

:

promnn byl nyní zástup svatý,

zjasnly jich postavy a tváe,

jako tkány z nadpozemské záe,

kolem Krista plály skvoucí plamy,

druhým svtlé kruhy nad hlavami.

Po zemi už nešli. Vzduchem tmavým
jako záné mlhy výš a výše

stoupajíce k hvzdám bleskotavým

vraceli se do nebeské íše . < .

Když mu zmizeli, muž pomaten
jako zpola ve snách vzhlédl k žen

:

„Zdaž to všecko v jizb mé se dalo,

i jen hlav zmatené se zdálo?

Však ne — divná zá tu dosud svítí

a dech voní nebeského kvítí."

„Nebyl sen to, ale pravda jistá,"

vece žena. „Hostili jsme Krista.

Než, kam rozum tvj se podl, muži?

Moha volit všeho svta jmní,
do smrti až sob nechars druží

starou bídu, vné lopocení.

Sterý zázrak maje na vybranou,

zvoliPs pírody dar zcela všední:

zdravou ruku, stotisícm danou,

a hlad pi tom, trampotu den ke dni.

Šeptnout jen — a mohs na svém stavu

z nieho tkát pásmo zlatohlavu,

nebo každé ráno bez námahy
pod poduškou najít peníz drahý.

Nebo aspo ml jsi Krista žádat,

že má stl ten denn kolik teba
sám ti schystat kysela i chleba,
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abys mohl výdlek svj stádat

na šat slušný pro nás, pro ty malé —
není na chudrkách nit kalé.

Štdrý den k nám pišel z nenadání,

Ježíšek, sám Ježíš zde se stavil;

avšak o dáreku není zdání —
nadlením dítkám nezstavil

ani nejskrovnjší z deva loutku,

pamlsk ni levuých po kornoutku."

Chuas manžel zasmušil se trochu,

rozhlédnuv se jizbou, k sob vece

:

„Vru, máš zde bídu s nouzí, hochu,

o zlepšení ml jsi žádat pece.
Ale což ! Máš aspo jisto zdraví,

a snad ostatek Bh njak spraví.*

Dne pak druhého hned na úsvite

díla uchopil se s myslí ilou,

jako pírkem házel lunkem hbit,

k práci chu mu hrála každou žilou,

veselo mu bylo ku podivu,

zlatem plálo slunce ve tkanivu,

stavu hmot mu znl jak zvonk znní,

sám k nim bezdky své družil pní.

Za týden tíh' s díla spoustou k mstu,
zvyklou myšlenkou si krát cestu,

zdali faktor v dobré míe bude

a zda nestrhne mu ze mzdy chudé.

Faktor usmíval se dnes až milo,

jako druha laskav ho zdravil,

ba i ruku tisk' mu, chvále dílo,

a pak záe radostí mu pravil

:

„Uznal pán, že píliš bídn platí

práci tch, z jichž mozol a potu

šumn kvasí, hedvábím se šatí,

<;o jim zatím snášet hlad a psotu,

bydlit kdesi v soumraku a plísni

kde roj dítek mrznoucích se tísní.

Proto odhodlal se plat váš zdvojit —
vždy i pi tom slušn bude žíti:

neníf teba královsky se strojit,

k rybám cizokrajným rýnské píti,

tymi jezdit s vozkou premovaným,
hovt marnivosti choutkám planým.

Lépe oblažit dav nuzných bratí,

vdn dát, co práci plodné patí."
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Chnas udiven se tázal v duchu,

bdí-li vskutku, smí-li vit sluchu

;

ale faktor mincí velkou, drobnou
ped ním vysázel mzdu dvojnásobnou

Tkadlec poklusem se dom bére

a div chvatem nevyráží dvée,
radost bezmezná mu jiskí z oí,
chotí udivenou v kruhu toí:
„Ženo, výskej! Po nouzi je veta!

Hle tu pináším ti šátek nový,

loutku Btce, perník Jeníkovi,

pro všechny zde v uzlu rzná treta.

Divy chtla's, bychom byli šastni;

nuže, stal se zázrak nad zázraky

:

pidali nám páni z vle vlastní —
Díky vzdejme Kristu za div taký!"

Hle, to zkazka o Kristov pouti,

kterak ráil pravou k bližním láskou

boháovo srdce zažehnouti —
žel, že dlouho zstane jen zkazkou.

(Pokraování.)
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Dm u „Tonoucí hvzdy".
z pamtí neznámého. Podává Julius Zeyer.

bytek staré, ba prastaré Paíže, rozprostený kolem kostela

sv. Juliaua, je zbžným navštvovatelm jejím obyejné
tak málo znám, jako onen devní, pechodn gothický

chrámek sám, jenž i ve své nynjší chudob a oloupe-

nosti, pece ješt mezi nejvzácnjší a nejzajímavjší sta-

vební památky msta patí. Pilákán architektonickými

jeho krásami, navštvoval jsem kostel sv. Juliana velmi

asto a obyejn k veeru, když se tam odbývaly nešpory. V soumraku
sklánjícího se dne a v dýmu kadidla, zdáli se i vící, obadu pítomní,

neobyejn zajímaví; kostel je totiž penechán syrským kesanm,
v Paíži bydlícím, a vysoké jejich postavy, temné oi, smdé tváe,

dávaly celému tomu shromáždní tak cizí, nezvyklé vzezení. Cítil jsem

se tam sto mil od Sekvany a tisíc od boulevard vzdálen a zdávalo se

mi, že vánek dalekého východu, který vždy tak snivým arem na m
psobí, mi duje mysteriósu v tvá, jako v bibli, když zavane dech

božstva, než samo promluví.

Okolí sv. Juliana pak je nad míru malebné i jižnjším rázem svým
i patinou zašlých vk, obzvlášt k veeru, v tlumeném a pece teplém

zbarvení tch nevyrovuaných paížských západ slunce, v kouzlu toho

modravého, svítivého soumraku, který tak podivn i sebe banálnjší ulice

idealisuje. Celé to okolí pipomínalo mi živ kus staré Florencie, bylo

to nco jako Merchato vecchio a židovské za ním ulice, než ctihodné

ty památky zašlých dob velkou ástí pod motykou modernisujícího šílenství

a stavební bezduché spekulace do prachu se shroutily. Bývalo mi um-
leckým požitkem prohlížeti si sousedství sv. Juliana, vysoké ty zernalé

domy, vetché, chmuící se pod jasným nebem, ty píbytky tajuplné, za

jejichž brzy nepomrn nízkými dvemi, brzy vysokými, zvtralými portály

se perspektivy temných chodeb, koridor a devná schodišt zjevovaly.

Obzvlášt ty schody úinkovaly asto na mou obraznost: nebyl bych se

divil, kdyby náhle s nkterých se byl proud krve lil, tak vypadaly

tragicky! Co se mohlo vše v tch domech dít! Tam v tom tvrtém
pate, kde na okn sedí erný kocour, njak jiný než obyejný kocour,

mohla by bydleti arodjnice a ta stará žena s visícími, šedivými vlasy,

lající nesrozumiteln nkomu z okna pátého poschodí a potásající s di-

vokými posuky obma pstmi do prázdna, jezdila zajisté za temných

nocí povtím na „erné mše" samého Satanáše. Nkolik oken dále

však mohla bydleti poesie sama, vtlená v mladou krásnou dívku, vy-

kvetlou z trosek vkem zahubených budov jako arovná lilie v pohádce,

neb to její okno, v tom dom, podobajícím se ve své zernalosti zakle-

tému hradu, je celé porostlé svží, jasnozelenou úponkovitou rostlinou,

erven jak purpur kvetoucí, zlaté paprsky slunce míhají se v listech

9*
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a zpv drobného ptáka, sladký, táhlý, lije se z pod bujných lupen ve

všední hluk ulice.

Ten dm zajímal me ze všech nejvíce. Bral jsem si do hlavy a

tvrdošíjn jsem byl o tom pesvden, že tam bydlí nadmíru zajímaví

lidé. Kdykoli jsem vyšel z kostela sv. Juliaua, zastavil jsem se ped
tou budovou mimodk a prohlížel si ji zvdav. Jednou, když tam sejmuli

zvtralou tabuli njakého železníka, nejspíše na mizinu pišlého (ta tabule

vypadala tak zbdované !) uvidl jsem zazdný rozpuklý jakýsi znak, zbytek,

myslím, bývalého portálu. V tom znaku rozeznával jsem urit heraldicky

stylisované vlny a mezi nimi hvzdu. Od té doby poktil jsem ten erný
dm „u tonoucí hvzdy". Zvýšilo to pro m ješt jeho zajímavost a pál
jsem si ješt živji vniknouti v stinný, temný jeho vnitek. Naskytla se

mi jednoho dne tak trochu píležitost, pání své vyplnit.

Když jsem na chodníku stál a do chodby ke schodišti vedoucí

hledl, vystoupla náhle ženština z šera. Byla už nemladá a velice nehezká.

Obrátila se drze ke mn, usmála se odporn a chraptivým hlasem zvala

m k sob na návštvu. Pi tom prohlížela si m od hlavy k pat.

Bylo v jejím poínání nco podezelého, nco mimo její emeslo; mla
nco pátravého v oích, co mimodk pipomínalo lupiství. Neekl jsem

nieho, avšak uhodla jaksi mou odmítavost. Zakabonila se a ekla cosi

hrubého. Nezbylo mi než odebírati se dále a vystízlivl jsem toho dne

trochu ze svého romaneskního nadšení.

Asi za týden šel jsem opt k sv. Julianu. Kostel byl tenkráte

dosti obecenstvem naplnn a zstal jsem nedaleko vchodu stát. Za chvíli

zaslechl jsem tsa vedle sebe vzdech, ale tak nezvyklý, vycházející

patrn z nejhlubší hloubi hrudi, spsobeuý zajisté nevšedním njakým
žalem, vzdech tak neobyejn bolestný, že jsem vzrušen po lovku se

ohlížel, jenž tak tžce strádal. Spatil jsem u sloupu krok od sebe muže
ne už mladého, slušn sice, ale tém chudobn odného, tváe ne práv
zajímavé neb výrazné až na temné, zamyšlené, smutné jeho oi. Nezdálo

se, že by se modlil. Pohyboval v tom okamžiku jaksi rtem, ale spíše

nervósn, neklidn, netrpliv, pak pejel si elo zažloutlou, suchou

rukou psychického tvaru, povzdychl opt, leheji však než ped tím,

klonil hlavu k týlu zpt, zahmuuje unaven jaksi oi, a pak, aniž by

se znamenal kížem, nebo k oltái pohledl, obrátil se a vyšel pomalu

z kostela. Dlal na mne dojem jako nkdo, kdo by rád byl pobožným,

ale nedovedl to. Ml jsem pocit, že to nedovedu též a že na to místo,

kam m dílem zvdavost, dílem umlecký zájem vábil, vlastn nepatím.

Vycházel jsem mechanicky také z kostela, s teskným pocitem vyobco-

vaného. V tom zahlédl jsem onoho muže pecházet ulici a mit rovnou

cestou k tajemnému domu ,u tonoucí hvzdy". Rozbhl jsem se za ním,

jednaje jaksi bez vle, jako ve snách, a stál jsem vedle nho, když

práv do dveí vkroil.

„Pane" — ekl jsem.

Ohlédl se, podíval se lhostejn na m a odpovdl: „Co vám
libo, pane?"

Tu cítil jsem teprve svou smšnost a smšnost své situace. Jak

mohl jsem celý ten etz více mén neuritých pedstav a románových
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osnov, který jsem pod suggestivním dojmem starého domu skul, tak

iedním slovem tomu neznámému vyjádit a vysvtlit? A te jsem vlastn

sám urit nevdl, co chci. Vejít do domu? Kdo mi bránil? Vniknout

do jeho mystérií? Což tam njaké bylo? Seznámit se s tím neznámým?
Pro? Proto že vzdychl a proto že zstával snad „u tonoucí hvzdy"?

Zaervenal jsem se lehce, vytáhl šastným vnuknutím svj vlastní

šátek a zalhal jsem zajíkav : „Pane, zdá se mi, že ztratil jste tento šátek."

Sáhl mechanicky do kapsy a ekl zdvoile: „Ne, mýlíte se. Dkuji."

Dotekl se klobouku, kývl hlavou a šel. Zmizel v šeru a slyšel jsem

vrzání tch rozviklaných, tragických schod, s kterých poade ješt se

žádný proud krve nevalil. Smál jsem se sám sob tak, že jsem musil

smích svj dusit šátkem, který mi jako zachránný prapor z nešastné

bitvy v ruce zstal. Ce!á vc zdála se mi te tak groteskní, že jsem

samým studem už k sv. Julianu nechodil. Dm „u tonoucí hvzdy" ztrácel

na as tím vystízlivním všechnu pro mne zajímavost.

Ostatn byl jsem tenkráte velmi zamstnán. Nemocnice, kde jsem

svá studia konal, byla tém peplnna. Obzvlášt nervových „pedmt",
jak se tam íkalo, bylo mnoho a pro mne pípad docela nových. Za-

jímaly m tak nad míru, že jsem na as všeho krom svých odborných

studií zapomínal; ani zábavy, ba ani požitky umlecké m tenkráte

valn nevábily. Duch mj prodlával krisi, neb lépe eeno zaal ubírati

se cestou k té pozdjší krisi vedoucí. Podnt k tomu dávaly práv ty

„nervové pedmty" v naší nemocnici, pak nkteré experimenty se

somnambulami, kterým jsem byl v Salpetriee pítomen. Pevná dosud

víra moje v neomylnost moderní vdy, v sebevdomý positivism, zaínala

se tenkráte práv viklati a nový, netušený pramen poznání, temeuící

z víných hlubin a bezden, tekoucí tajuplnými stíny a mlhavými pásmy,

ukazoval se zrakm mým, žasnoucím a neodvažujícím se ješt pevn
zírati a bez bázn vnímati.

Mnohdy, pemýšleje a zkoumaje, cítil jsem závra v hlav a pda
zdála se mi mizeti pod nohama. Nkdy chodil jsem sám jako somnam-
bulní nejistými kroky po svém dlouhém, úzkém pokoji a nkdy zmocnil

se mne neuritý jakýsi postrach, jako bych ml být smysl svých zbaven

a brával jsem pak klobouk a utíkal z domu. Loudání a toulání se po

ulicích paížských, kde panoval tak ilý, veselý, bezstarostný ruch, p-
sobilo pak obyejn jako osvžující láze. Konívaly takové procházky

obvykle zastavením se v malé, ale elegantní kavárn na boulevardu

St. Michel, kde se k veeru soudruzi moji v studiích k veselému roz-

hovoru scházívali.

Jednou, kd}ž m byla churavost následkem unavení více než dva

dni v pokoji zadržela, dostavil jsem se do té naší kavárny a shromáždní
pátelé m vítali, jako by m nebyli pt let spatili.

„Apropos," ekl mi Anatol, jeden z nich, když jsme byli chvilku

mluvili a já se jich vyptával, co v nemocnici nového, „apropos, Severine,

vzpomínal jsem vera se zvláštním zájmem na vás. Znáte nevím kolik

set jazyk a víte, že my Francouzové obyejn jen ten náš rodný jakž

takž umíme —

"

Musil jsem se usmát. Získal jsem tu svou slávu jako bájený linguista.
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úžasn lacin. Pišlo tak sem tam náhodou na jevo, že jsem svým pobytem

v Anglii a v Itálii se tamjším jazykm nauil, pak zde byla ta u Cech
nezbytná nmina a konen rudiraentální znalost toho Francouzm tak

mysteriósního pokladu rzných slovanských náeí. Když m uvidli jednou

moji soudruzi ísti njaký ruský list, nevím už v které kavárn, impo-

novala jim ta azbuka až k neuvení.
^Pro jste si mou uenost tak siln pipomínal?" tázal jsem se

Anatola, když se byl práv o mém znalectví jazyk tak pepjat pólo

žertem zmínil.

„Pomyslete si," odpovdl, „stalo se, co jste nebyl u nás, neštstí

na ulici. Pekotil se omnibus a bylo mnoho osob více méné tžko po-

ranno. Jednoho z ubohých pinesli k nám do nemocnice. V noci objevila

se silná horeka a fantasoval. Nejdíve mluvil blábolaje po anglicku, ale

pojednou blouznil hlasem a pízvukem tragickým, v hlubokém jakémsi

dojmutí jazykem mn úpln cizím, melodickým, ale tak njak podivným,

exotickým. Nevím, bylo-li to náeí indické nebo njaké slovanské. Tu
vzpomínal jsem na Vás."

„Uvidíme zítra," ekl jsem a rozprávka naše o tom pedmtu
tím konila.

Druhý den však nešel jsem ráno do nemocnice, jak jsem si veer
pedsevzal. Necítil jsem se dokonce ve své míe. Byl jsem bez píiny
hluboce rozladn. Marn pátral jsem po tom, co mi vlastn bylo, co

mi psobí smutek a neuritou nespokojenost.

Myslím, že jsem asi ml tžký njaký sen, o nmž jsem ráno už

nevdl, ale následkem jeho zstalo mi v mysli cos jako erný stín.

Vyšel jsem z domu asn. Jitro bylo krásné a když jsem se ocitl

u Sekvany, lákala m blýštící se voda k jízd po mírn houpajících se

vlnách. Stoupl jsem na malý, práv odjíždjící parník a zajel po ece
dol až do St. Cloud. Nebylo tam živé duše

;
procházel jsem se dlouho

s pravou rozkoší pod šumícími stromy. V skromném restaurantu sedl

jsem zase úpln sám k pozdní snídani, pak chodil jsem znova tak dlouho,

až jsem ušlý do trávy klesl, na vrchu, odkud byla široká a krásná

vyhlídka. Mj špatný ranní rozmar byl se te úpln ztratil a cítil jsem

klid a harmonii v duši. V tichém nadšení objímal jsem nebe i zemi,

bylo mi, jako bych ji políbit ml, tu ,uaši matku, syrou zemi", jak

ruský lid tak poeticky nžn zpívá, ale náhle v té radosti nad slunením
svitem padla mi zase melancholie, nevysvtlitelná, na srdce jako stín

táhnoucího po obzoru oblaku. Náhle mi bylo, jako bych na tu matku
naši, zemi, hledl s njakého hlediska mimo ni a vidl jsem ji celou,

celou, nejen tu její ást ped sebou, šíící se v obejmutí nesmírného

horizontu, až do ohraniujících ji na sklonku nebes mlh. A najednou

vdl jsem, jako zablesknutím v pamti, že v noci, v tom zapomenutém
ráno snu, jsem ji byl tak celou spatil a ta vidina stála na mžik zase

v dokonalé uritosti pede mnou . . . Celou vidl jsem ji, zemi naši,

letící šílen neobsáhlým prostorem kosmu, letící nkam za nepochopitelným,

neznámým cílem. Kam? Kam a pro? Kdo odpoví na tu otázku? . . .

Vidl jsem ji, jak letí tím závratným prázdnem, nejen v tom oka-

mžiku, ale od nepojímateln dávného poátku, do nepochopiteln nedo-
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hledué budoucnosti, bez oddechu, huíc, slep, jako zvíe štvané hrzou
z neviditelné njaké zuící smeky, více než titánské, nedomysliteln

dsné, olbimn mocné. Letla pokryta pnou svých rozbouených vod

a moí, s vlasy zježenými svých prales, s nepravideln, divoce tepajícím

srdcem svých sopek, s plápolající myšlenkou svého živoucího lidstva

a se smutkem svých zemelých, zapadlých kultur . . . Kolem ní svítila

v tom dsném letu azurná glorie jejího obzoru, božský úsmv nad pro-

pastmi hrz, a v pradávné její pamti kmitaly fantomy žulových svaty
egyptských, bílých mramorných chrám hellenských a šeily se hmotu
vzdušn pekonavší klenby gothických kathedrál ... V hrudi její hmly
nadlidské poesie Izaiašovy a Aischylovy, hlaholily ohlasy Iliady a Ramajanu.

Do gigantických fanfár bronzových tch pozoun a do magického šelestu

zlatých tch harf, mísilo se sténání lidské bídy a muednictva zvíeny —
ale nad ty vzdechy nesmírného smutku stoupal, jako jásavý píboj, hymnus

nebe vydobývající lidské psychy a bohorovné chóry snah lidského ideálu,

a v smrtelných úzkostech svých tiskla, jako nejvyšší útchu a nejsvtjší

pýchu, matka zem hrstku lilií polních z království božího a bílý lotos

Buddhv k tžce oddychujícím, bolestn Úpicím prsm svým ! . . . A vztáhl

jsem ruce po té vidin a zvolal jsem v nitru svém: „Kam trhá t,

ó matko naše, osud tvj tak neodolateln? Do zkázy tvé i Bohu blíž?

Vlee t andl i démon, ó lidská myšlenko, ó lidský ideále? Zanikneš

v nic i porosteš do nebes? Nebesa ti net.taí a neobsáhnou tebe! . . .

Avšak žel, kdybys pece jen zanikla a kdyby pusté nic bylo cílem tvým?. .."

Tu klesly mi ruce a vnoil jsem tvá do vysoké trávy a nesmírná se

mne zmocnila tesknota a bylo mi tak líto té lidské myšlenky a snahy,

tch lidských chimér a utopií, té lidské víry, nadje a lásky ! A erný
stín padl na m, tžký jako olovo, všechna snaha lidská zdála se mi

marností, všechna lidská láska klamem, všecken lidský ideál snem a všechno

lidské vdní nicotou. Démon negace stál nade mnou a tžký, erný
ten stín padal s jeho kídel. Bylo mi, jakoby se všecko ve mn hroutilo

a to moje malé já pochovávalo se v rumu ssující se budovy zapíráním

podryté, vysnné pouze lidské velikosti. Ležel jsem tiše v tráv se

zavenýma oima, nežil jsem, dýchal jsem pouze a cítil svou tíž. Ale

nco, co bylo nad tím dýchajícím tlem, mimo tu tíži, jiný jakýsi spsob
bytí, jenž neml nic spoleného s tou tíží a s tím dýcháním a co pece
v mém, tlesného lovka, bylo vdomí, zjevovalo se mi neurit, snu

podobn : cítil jsem se udiven co jeden ve dvou takka osobách. Bylo

to jako blesk a sen, jako zjevení a nazírání zárove: zjevil jsem se

sob a zíral na sebe. Chápal jsem jen neurit, tak neurit, jak svj
pocit dovedu vylíiti zde, ale stailo to, by stín negace a pusté pochyby
se rozplýval jako mrak. Nadhmotné moje j á bylo se i v mém hmotou
omezeném vdomí ozvalo, jako mihnoucí se hvzda tmou. Tou samou
chvílí zazpíval skivan vznášející se nade mnou a jasná píse jeho lila

se jako teplý proud do mého srdce, proniklo m to jako svtlým paprskem.

Ten sladký zpv byl nco jako slovo nadje. Vzpomnl jsem si na

báse Shelleyovu o skivánku : „And singing still dost soar, and soaring

ever singest" — zašeptal jsem si a chmura moje byla ta tam.

Se srdcem mén lehkým sice, než jsem byl dostoupil toho vrchu,
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ale k neporovnání mén zasmušilým, než bylo ped chvílí, sestupoval

jsem dol k ece a plul zpt do msta. Mezi jízdou nemohl jsem úpln
odíci se rozjímání, a jsem se nutil radji zúastnit se veselého roz-

hovoru svých spolucestovatel na parníku. Na behu nkde stavli

práv dm.
„Pracuj," ekl jsem si tiše, „pracuj jako tam ti dlníci. Konají

každý svj úkol a nerozjímají o celku, který nebyli navrbli a za njž
nejsou zodpovdní."

Ale cítil jsem hned kulhání svého pirovnání a neuspokojilo m to.

Z celé té paraboly pamatoval jsem si jen slovo „pracuj" a umínil jsem

si dle toho jednati. Proto šel jsem také, když jsme v mst k nábeží

pirazili, rovnou cestou do naší nemocnice, a už se chýlilo k veeru
a a jsem vdl, že tam dnes už asi mnoho pláten nebudu.

Na korridoru potkal jsem Anatola. Vítal m z daleka a zvolal

s úsmvem: „Jak picházíte vhod! Jako na zavolanou! Ten nemocný
blouzní práv zase tím podivným jazykem. Pojte, poslechnte a ukojte

moji zvdavost."

Táhl m za ruku do velké sednice, z které byl práv vyšel. Byl

tam svží vzduch, nebo stálo tam pomrn málo postelí a pod oteve-

nými okny šumly staré stromy zahrady hospitalní. Nebe, které se dívalo

do pokoje, bylo jasné, celé bled žluté, jak bývá v dob poínajícího

západu ; tou žlutí míhaly se vdkuplné silhuety vlaštovek a štbot vrabc
nesl se vesele z venku do sín. Milosrdná sestra sedla vedle lože

nemocného, k nmuž m Anatol vedl; z té nemocnice nebyly milosrdné

sestry ješt brutáln vypuzeny. Vstala klidn, když jsme pistoupili,

nebyla ani mladá ani krásná, ale výraz její tváe byl píjemný a chování

její plno neuvdomlé dstojnosti. Vzala njaký pedmt a vzdalovala

se neslyšitelným krokem. Pohledl jsem na nemocného. Byl to muž ne

už mladý beze zvláštní fysiognomie, jen temné jeho oi byly výrazné

a svítily te zvýšenou záí v horece. Zraky jeho zdály se, že sledujou

za odcházející sestrou. Mluvil pološeptem, v jakémsi pohnutí, hlas jeho

byl píjemný, cosi snivého z nho linulo. Nemluvil však žádným exotickým

jazykem, blouznil v tom okamžiku správnou angliinou s nepatrn cizím

pízvukem
„To je nejstarší z tch sester," pravil ped sebe tónem jakoby

recitoval, „nejstarší z tch sester —

"

„Kdo? Ta milosrdná sestra?" tázal se Anatol, jenž znal dosti

dobe anglicky.

„Milosrdná?" odpovdl blouznící s jakýmsi udivením, „Neznám,

nevím ..." Zraky jeho zdvihaly se k stropu, mlel chvíli a pak mluvil

znova: „Matka slzí, to je ta nejstarší z tch tí... Mater lacrymarum

!

To je ta, co volá po zmizelých na vky tváích ! Stála v Rám, kde
hlas byl slyšán žalující, Rachela plaící pro dti svoje, odmítající všechnu

útchu! Stála v Betlehemu, když me Herodv dávil neviata . . . Matka
slzí, matka slzí! ..."

Zavel na chvilku oi, pojednou je otevel do koán a zvolal k mému
velkému pekvapení sonorní sloveninou: „Hvzdy, hvzdy, hvzdy! Co
jich je, co jich je! Je jich píval, a hle, démon vlee tu naši zemi.
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drží ji za zelené její vlasy, letí s ní, letí, letí! Tápí se s ní do bílé

pny rozbouené mléné dráhy, do víru zbsile z obhu vymknutých

konstelac, do tfiní píšerných vlasatic, do varu praskajících', roztíštných

sluncí ! Te vlee ji erným prázdnem ! Úpí ta stará naše matka, úpí

!

Ó macecho, jak jsi zbrocena krví, jak jsi poskvrnna neestí! Ale je

mi tebe líto pece. Nesu ji, bože — jsi-li!"

A po slovech posledních zasmál se píšern jako šílenec. Zstal

j«em jako zkamenlý. Ta vidina blouznícího shodovala se tak nápadn
s mou vlastní, jak jsem ji nedávno prožil na výšin v St. Cloud, že

jsem první okamžik nevdl, nepodlehám-li njaké sluchové ballucinaci,

nebo nespím-li a nezdá-Ii se mi mj sen znova v ponkud zmnném tvaru.

„Co mluví, rozumíte mu?" ptal se šeptem Anatol, a když jsem

hned neodpovdl, dodal: „Jste njak bledý, hledíte tak podivn, co

je vám?"
Sklonil jsem se, nedbaje Anatola, k nemocnému a ekl jsem mu

esky: „Znáte m?"
Ta otázka nemla žádného smyslu, také jsem vlastn ani nevdl, co

se tážu. Nemocný hledl na mne mlky svým temným zrakem a nebyl

eským mým oslovením ani v nejmenším pekvapen, práv jako blouznící

neb snící niím pekvapen nebývá.

„Znám, znám, ovšem," ekl za chvilku.

„Kdo tedy jsem?" tázal jsem se.

„Ten co kráí vedle propasti," odpovdl.
Tou odpovdí byl jsem hluboce dotknut, zachvl jsem se mimodk.

Vždy bylo pravda, co mi ekl, — což nepotácel jsem se na pokraji

záhad a pochybenství ?

Anatol, vida, že mlím, tázal se nyní sám nco nemocného, ale

ten jevil te velkou uevrlost,

„Necht m," ekl. „Jde na mne spaní, jsem unaven, což nevidíte,

jak trpím, trpím, trpím?"

A hluboký vzdech, tak tžký, tak zvláštní, nezvyklý, se mu vydral

z prsou, že jsem sebou trhl. Nebyl jsem vzdech ten už nkdy slyšel?

Jako vnuknutím poznal jsem te lovka, pede mnou na posteli leží-

cího : byl to týž, jenž zvláštním spfisobem svého vzdechu v kostele

sv. Juliana m byl tak udivil! Jak mohl jsem ho nepoznati na první

pohled! Jak mohl jsem nepoznat ty temné, k smrti smutné jeho oi,

které te zavíral! Mlel a dýchal dosti klidn. Milosrdná sestra se

vracela a mezi tím, co jsem v bledý obliej nemocného hledl, rozilen

a vzrušen, rozmlouvala tiše s Anatolem, který posléze, když jsem sebou

ani nehnul, mé za rukáv zatáhl.

, Pojme, nerušme ho dále," a vyšli jsme z pokoje.

„Vzí v nm cos jako tyf, tof patrné," ekl na chodb Anatol.

„Ty rány, které utržil pádem toho omnibusu, má ubožák jen tak pí-
davkem. Ale neekl jste mi ješt, jakým to jazykem blouznil."

ekl jsem mu to a vysvtlil v krátkosti, o em to blouznil, i rozešli

jsme se. (Pokraování.)
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Dv ódy barbarské

od Giosu Garducciho, peložil Jaroslav Vrchlický.

Smrt.
(V epidemii difteritické.)

K našim když domm neúprosná bohyn stoupá,

z dálky juž slyšeti lze, kídly jak víiv hmí.

Perut stíny mrazné a mrazící kolem ní stelou,

do dálky mlení, ds, tichý a pochmurný stín.

Sklánjí lidé z daleka ped hostem tímto svá ela,

srdce však truchlících žen vybuchnou v náek a kvil.

S hlubokých hvozd tak ervenec mrákavy erné když sbírá,

jediný nebží dech, vrchol zelení v dál.

Bez hnutí jakoby hrzou stromy schvácené stojí,

nechává bystina jen zníti svj chraptivý jek.

Boue zatím blíží se, žene se, drtí a kruší

kovisek zelených houš, mladistvých haluzí lesk.

Plavé klasy požíná, zelené drtí též hrozny,

manželky pobožné rve, panen též líbezný kvt.

Tak i dti, ržové pod kídlem erným jež k slunci

s úsmvem toí svj zrak, k mileným toí jej hrám.

Smutné trí domy, ve kterých, bohyn chmurná,

zhasínáš ped otci v ráz nového života kvt!

Jizby víc nezní hlaholem, smíchem dtí a plesem,

ruchem, jímž na jae zní ptáat z hnizd veselý hvizd.

Veselých nezní tam hlahol rok rostoucích dále,

lásky nezní tam trud, Hyména nezní tam rej

;

Stárnou, stárnou v stínu kdo zbyli, s napjatým uchem
stíhají, bohyn zlá, optný krok tvých ruch.
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U zdroj Klitumna.

Hinc albi, Clitumne, gxeges et maxima taurus
victima, saepe tuo perfusi flumine sacro,
romanos ad templa deCím duxere triumphos.

\'irgil g. II. 146.

Posavad s hory v chmurných osyk vnci
ve vtru šeptajících, který vzduchem
roznáší v dálku svží výdech lesní

šalvje s mátou,

Klitumne, stínem vlhkým podveera
sstoupají stáda k tob, posud koupá
umbrický pasák vzdorné ovce v tvojí

peeji chladné.

Od prs matky opálené, která

na prahu chaty bosá sedíc zpívá,

nemluvn za ním stáí hlavu, plnou

tváí se smjíc;

V uprynu kozí zahalený otec

dávnému roven faunu ídí zatím

zamyšlen povoz peste malovaný
mohutných býk,

Mohutných býk rozložitých plecí

nad hlavou s rohy jako plmsíce,
pohledem jemných, snžných, které vlídný

miloval Virgil.

Apennin zatím v chmurných mracích dýmá,
zelená, velká písná z hor svých kruhu
po stupních, jež se kol ní uklánjí,

Umbrie hledí.

Zdráva bu svží a ty s istým zídlem
Klitumna božství ! Cítím v srdci starou

otinu chvt se nad svou žhavou skrání,

italské bohy!

Kvílící vrby na tvj beh kdo vsadil

posvátný? Divý z Apeniiinu vichr

vytrhni tebe, kehký kei, milý

podajuým vkm.

V zápasech s mrazy, s tajných zvstí šeptem
v puícím jaru dub stj tady, jemuž
veselým mládím šatí mocné tlo
betan íza.
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:

V zástupu hustém a se tlaí kolem

proudného božství jako bdící obi
cypiše a ty v stínu jich své báje,

Klitumne, zpívej

!

Vypravuj, svdku trojí vlády, vážný

Umbrie syn jak po zápasech krutých

velitu s kopím podleh, Etrurie

vzrstala silná,

V spojená msta jak stoup velkým krokem

s Ciminu dobytého velký Mars, jak

v rozvály jejich hrdá signa Rómy
vítzný zatknul.

Domácí božství, tys však usmíilo

s vítzi pemožené v rodném kraji,

od behu Thrasimenských bs když zahml
punických válek.

Slujemi tvými zaznl výkik, kivá
polnice od hor k horám dál jej nesla:

Pasoucí stáda svá u Mevánie

mlhavých tes,

Orái strání, jež se chýlí zvolna

k levému behu Nary, devorubce

Spoletských hvozd, ty jenž satek slavíš

v bojovném Tod,

Tuného zanech státi vola v ttinách,

žlutého býka zanech v brázdy plce,

sekeru zanech v nachýleném dubu,

nevstu v chrám.

Pospíchej rue, rue, s kopím, s šípy,

pospíchej s kyjem, devci, s široinou,

pospíchej, rodným bžkm tvého krbu

Kanibal hrozí.

S úsmvem jakým smálo se tu slunce

v okruhu luzném tchto krásných vrch,

vyjící na útoku zbité vrahy

Spoleto zelo.

Obrovské Maury, numidské též hebce
v strašlivé zmti, nad ní liják šíp,

oleje hoícího proudy, v bitvy hromy
vítzné zpvy!
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Všecko te mlí. Na dne strže klidné

pramínek vidím tenký, tryskající,

záchvvem lehkým kterak zvolna eí
zrcadlo vodní.

V hlubin pohben malý bor se smje,

bez hnutí roste, co se pod ním snoubí

vlnivým leskem s ametystem šedým

žlutavý jaspis.

Safíry kvty hoí, na lupení

démantu stuhlý odlesk mají tichý

s mrazivým svitem, k tichu vábí tebe

v zelené hloubi.

U paty vrch, dub v stínu s proudy

kolébku svých máš písní, Itálie.

Žily zde, žily tvoje nymfy, zde jest

božské jich lože.

V závojích vlavých dlouhé z vln se noí
azurné nymfy v tichém podveeru,

volají k výši na své hndé sestry

do horských sráz,

Pod srpem luny, která v sklon se ítí,

vesele taní zpívajíce v sborech

k Janusa chvále, který Camasény

podlehnul lásce.

S Olympu on byl, ona domorodá
dívice, ložem Apeniny v koui
byly jim, z jejich obejmutí povstal

italský národ.

Klitumne sirý, všecko nyní mlí,

jediný z chrám tvojich luzných stojí,

pedsudky halen v svatyni své více

nevládneš, bože!

Skoupáni vlnou svaté eky tvojí

nenesou býci více zpupnou koist

trofejí ímských k chrámm dd, Róma
triumf nezná.

Triumf nezná, s rusou Galilejec

kadeí na Kapitol sotva vstoupil,

v nárui vrh mu kíž svj „Vem jej" — zvolal —
-Otrokem budiž!"
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Prchnuly nymfy, v ekách skryté kvílí,

ztajeny kvílí v lnu zem matky,

s výkiky dsu mizí v dálku v horách

ve tvarech mraen

;

Od chvíle druž co divná v bílých sloupech

zdrcených chrám rumy zvolna spla
zpívajíc litanie vážn, v erné
zašita pytle

;

Na polích lidskou zasvcených prací,

na horách, které druhdy vládly svtu,

zmnila na pouš a též pouští zvala

království Boha,

Vyrvala davy svatým pluhm, starým

praddm ekajícím, ženám v kvtu,
chrlila kletby všady, kde dív božské

žehnalo slunce;

Chrlila kletby v díla žití, lásky

v myšlenkách hrozné tkala satky divné

bolesti 8 Bohem v skrýších lesních,

na skalin tesu.

V úpadku zpití až pak sestoupili

v bázlivých rejích do mst, kolem kíže
prosíce Krista, bídní, aby svolil

zpodlit se zcela.

Ilissu na pobeží kdys tak jasný,

na bezích Tibru kdys tak hrdý, pímý
lovka duchu, zdráv bu, tmy juž pešly,

vzchop se a kraluj

!

Rodiko ty však zbožná jarých býk,
orati pdu, svážet seno ilých,

do války bujných, ehtajících o
otino, matko

!

Rodiko klas, révy, vných ád,
vznešených umn, život jimiž sladký,

antické chvály zpv jíž obnovuji,

zdráva bu, matko.

Tleskají básni hvozdy, hory, eky
Umbrie svží ; v tvá nám zatím kouí
prmysl nových za podniky pára

s hvízdáním letíc.
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Angliané starého vku.
Napsal dr. J. V. Prášek.

(Dokonení.)

akto prbhem nedlouhé doby osadili Tyrané tém veškera

pobeží západního Stedomoí. Od Malé Syrty u velikém

poloukruhu, k západu rozpjatém, jehož druhý konec

splýval s jižním hrotem sicilským, prostírala se veliká

jejich íše, osadní i námoská, pebohatá plodinami všeli-

kými, obývaná lidem sice rznokmenným, avšak po výtce

tlesn statným a ku práci i k plavb i k vojenské služb

se hodícím. Hlavní pak výhoda z držení zemí západních jevila se tím, že

nebylo tou dobou soutžce stejn spsobilého, který by dlil se s Tyrany

o bohactví západu ; vždy ani pozdji, když hellénský živel zmohutnl, nebylo

lze Foinían vypuditi z Afriky a Hispauie. Z Tyra pak byla spravována íše
tato a v Tyru scházely se nejen lodi, pivážející zboží z Afriky a Turdé-

tanie, nýbrž i veškery známé zkušenosti národ pobežních pinášeli foinití

moeplavci do metropole své, kdež sbírány, srovnávány a upravovány

k potebám dalších výprav a podnik. Tou dobou byl Tyros uepopíraným

stedem svta, jeho bankéi a velkopodnikatelé mli nejširší známosti

o krajinách vzdálených a vzácná ást Genese, zvaná biblickým národo-

pisem, uchovává nám podnes zempisnou tabulku, tehdejší veškeren svt
obsahující, a oznauje i spsob, jímž jednotliví národové byli tídni.
Biblický národopis rovnž vyítá tehdy známé národy pedoasijské až

po moe Chvalinské jako ostrovany a obyvatele pobeží stedomoských,
Araby a severní Afriany jako obyvatelstvo Malé Asie a balkánského

polouostrova.

Avšak veliká tato íše poskytovala Tyranm píležitosti k dalším

podnikm po suchu i po moi, k ustavinému šíení obchodu a výmnných
styk do konin, jichž vzácné plodiny, ne však poloha, dotud známy
byly. Obchodní styky tyto nejrozsáhleji pstovány byly za tyrského krále

Hírama, spojence Davidova a Salomonova. Tehdy vznikly památné pra-

videlné plavby a cesty foinické, zahrnující již v sob starý svt v rozsahu

nejširším, zejména plavby ofirské a do Tharšiš, prvé to poátky pravi-

delného dopravného spojování zemí vzdálených. V pamtech dvorských

krále Salomona bylo zaznamenáno, že služebníci Salomonovi s plavci

krále Hírama tyrského vypluli z Ezjongebera pi moi Eudém do zem
Ofir, odkudž vrát'li se s nesmírným bohactvím, zejména zlata. Výpravy
té súastnily se dv lodi, jedna israelská a druhá tyrská, ob byvše

zbudovány v Ezjongeberu spsobem tehdy nejdokonalejším, dle vzoru

lodí pro plavby do Tharšiš t. j. do Hispanie urených, vrátily pak se

ve tetím teprve roce. Podobné plavby do Ofira konány byly ješt astji,

ba pipomínají se i za judského krále Josafata, když již íše israelská
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byla rozdlena. Poloha Ofira není sice urit v biblické zpráv oznaena,

avšak srovnáním s biblickým národopisem, se staršími nápisy klínovými

a 8 výsledky arabských cest Glasrových jest lze bezpen usuzovati, že

nazýváno bylo Ofirem šíré pobeží perského zálivu, i východní beh arabský

i nynjší karmanské pímoí, a tak odpadají etné ty a mnohdy i dobrodružné

výklady, hledající Ofir tu na ústí indském, nebo na Ceylonu, ba i na

východním pobeží jižní Afriky. Avšak sotva lze pochybovati, že Foiníané

z Ofira nepodnikali plaveb objevných i do konin vzdálenjších. Dokud
ovšem nejsou východoafrická pobeží náležité prozkoumána, není také

lze ve píin té pronésti úsudek apodiktický, pravdpodobnými však

jsou foiuické plavby v onch koninách, uváží-li se, že ješt ve stedo-

vku i polouostrov somálský i koniny zanzibarské a mozambické byly

mnohem hustji osazeny a to lidem nad nynjší Somaly, Gally a Zanzi-

barce v každém ohledu pokroilejším. Záhadou jest zejména velezajímavá

ssutina u Zimbabye, v území jihoafrických Matabelv, od moe znan
vzdálená, již r. 1871 objevil Mauch a r. 1889 Posselt znova ohledal.

Mauchova zpráva byla pijata v Evrop s nedvrou, avšak Posselt po-

tvrdil ji ve všech ástech. I on spatil zbytky velikého pedvékého msta,

do podoby kruhu stavného, se znanými zstatky jednotlivých budov,

s ozdobami, které velice upomínají na známé tvary foinické, zejména

pak bevna kamenná, hojn ozdobená, která snad nkdy rozpjatý stan

nosila. Významnými jsou mezi ozdobami jejich ti ptáci do kamene
vytesaní, kteí mli pvodn úkol nosi vzpímených.*) Již zpráva

Mauchova dala podnt k domnnce, že se ssutiuami tmi náhodou za-

chovala se vzdálená jedna stanice plaveb a obchodních cest tyrských za

doby Híramovy; ohledání Posseltovo náhled ten podporuje. Ve stopách

Posseltových ubíral se známý nám již anglický badatel Bent, jenž v pro-

sinci r. 1890 trosky zimbabyjské podrobn ohledal a prozkoumal. Dle

ohledání Bentova jest na biledni, že není Zimbabye troskou ojedinlou,

nýbrž že jest po jistou míru stedem etných jiných trosek, týmž sp-
sobem stavby se oznaujících, které se prostírají po všem horním poíí
eky Sabí, jakož i po všem úvodí severních poboek eky Limpopa a

jižních pítok eky Zambezi. Ježto namnoze v okolí trosek jednotlivých

spatují se zbytky a stopy dávného dolování, vyskytl se názor, že byly

trosky tyto nkdy ochranou cizích zlatokopc. Ze spsobu staveb Beutem

prozkoumaných usuzuje Dillmann, že byly trosky tyto sídlem cizích

osadník po mnohá pokolení, kteí zakládali pevné osady, umle je

ohrazovali i vyzdobovali a domácí božstva svá ve chrámech nákladných

vzývali. Zbytky ornamentiky chrámové dosvdují, že tito cizí osadníci

byli oddáni starosemitskému pírodnímu náboženství, vzývajíce slunce,

kužely kamenné. Také znan byli pokroilí ve vzdlanosti, ve stavitelství

i v astronomii. Vlysovitá ozdoba stny jedné z trosek podoby eliptické

s etnými kamennými kužely, které vztýeny jsou na zdi ve stejných

vzdálenostech, ukázala se býti hémikykliem k urování roních poasí

a dob denních. Z rzných znakv usuzují Bent i Dillmann, že zbytky

*) Merensky'8 Berieht uber die von W. Posscilt unternoiamenc Roise nach

Simbabye v Petermanns Mittheilungen 1890, 20—23.
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tyto pocházejí z dob, jež o dlouhá století dobu ptolemajskou pedchá-

zejí, pvodci pak jich že mohou býti toliko jihoarabští Sabaeové anebo

Foiníané, nejpravdpodobnji však Sabaeové. k nimž byli se pipojili

Foiníané. Ohrada, 260' angl. v prmru mající a fallickými odznaky

peplnná, jest bezpen zbytkem chrámu, na fuinické chrámy na Malt
a v Lixu uporaínajícího. Na Foiuíany upomínají i etné stavby do skal

tesané. Modré a zelené hlinné stepy, mdná epel a zlatý lupen tam

shledaný odnášejí se podobou k foiuickým památkám na ostrovích vý-

chodního Stedomoí.*)

Jiný druh pravidelných plaveb foinických, jenž rovnž vzešel za

doby krále Hírama, jsou plavby do Tharšiš, t. j. do hispánské Turdétanie,

která již tehdy byla dležitou osadní zemí tyrskou. K plavbám do Tharšiš

užívalo se lodí zvláštního spsobu, velikých, se širokým i okrouhlým

spodkem, aby hodily se ku peprav vtšího množství zboží z kraj
vzdálených. Na lodích tchto peváželi Foiníané všeliký lid, který po

píkladu dnešních vysthovalc do Ameriky nebo do Austrálie v osadách

štstí hledal, zejména Kanaanity avšak i Israelity, jakož svdí známé
biblické vypravování o proroku Jonovi. V palaestínském Jop vstoupil

Jona na lo, která do Tharšiš plula, bylo tedy Jopé východištra plaveb

tchto. Také plavby do Tharšiš vyžadovaly k cest na západ a k návratu

doby delší, mnohdy i nkolika let; tak vypravuje prorok Jesaia, že lo
ze Tharšiš se vracející uprosted moe obdržela zprávu o vzetí Tyra

skrze krále assyrského Sargona, byla tudíž patrné po delší již dobu na

cest, když nevdla o pohrom, která po delším obléhání metropoli

foinickou stihla.

Tyrská lo, ze Tharšiš plující, mezi plavbou kotvila na rzných
místech, v pístavech i ostrovních i severoafrických, a jsouc obtížena

plodinami dalekého západu, solí, kamencem, kožemi lvími a pardalími,

pštrosím peím, slonovinou i otroky, vracela se konen po plavb mnohdy
i dlouholeté do domácího pístavu. Avšak v pístavních místech západu

zastali Tyrané rzné zboží, namnoze hledané, jako cín k píprav bronzu

nevyhnuteln potebný a oblíbený jantar, které nevyskytovalo se v okruhu

zemí dotud známém a pístupném. Zboží toto patrn picházelo na behy
západního Stedomoí obchodem ze kraj dotud neznámých a tu bylo

pirozeno, že nechtli se spokojovati Foiníané podízenou úlohou pe-
kupník, nýbrž že snažili se nabyti pístupu do kraj cín a jantar tží-

cích, aby tak obchod i s tmito plodinami zmonopolisovali. Opluvše

tudíž západní beh hispánský, objevili ústí Garonnské i poloostrov bre-

tagnský, tam pak zvdli o inorodých ostrovech na severu, o skupin
ostrvk scillských a o jižním behu Veliké Britannie. Z krajin tchto,

které po mnohá století prost zvány „ostrovy cínovými" — zpráv bližších

nebylo lze od Foinían zvdti z obavy ped nevítanými soutžci —
piváželi Tyrané cín do konin asijských, kdež práv tehdy bán Kappa-

*) Bentova zpráva v The American Archaeological Journal 189], 491. Ped-
náška DilJmannova o zimbabyjskýeh výzkumích Bentových, konaná 11. ledna 1894
v berlínské Akademii, podána ve výtahu v Berliner Philologische Woehen-
sehrift 1894, 639.

10
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docké poaly výtžku odepírati. Na dalších plavbách seznali otevená

ústí velikých ek severonmeckých, Rýna, Vezery, Labe, ba snad i Odry

a Visly, a tu v pímoských naplaveniuách shledali vzácnou pryskyici

jantarovou, která již v dob mykénské osvty byla dležitou ástí um-
lecké výzdoby. Tu pak dovdli se, že nejbohatší nalezišt jantaru vy-

skytují se na nízkých ostrovích dánských, odkud k cínovým ostrovm
pidružily se i ostrovy jantarové. Nejnovji ukázal Kothe*) proti Mtillen-

hoífovi, že nejpednjší nalezišt jantaru byla položena na ostrovích a

pobežích moe baltského. Bystrého oka foinických plavc však neušlo,

že ped nimi dopravován byl jantar do jižních zemí po suchu a sice

z nynjšího Holšteina, kamž pivážen byl z ostrovv Abala (= Falster)

a Baunonie (= Bornholm), bu k ústí rhónskému bu k ústí Pádu. Tu

nastala poteba osad i pti ústí rhouském. Není sice zachována uritá

zpráva starovká, která by dotvrzovala, že slavná pozdji hellénská osada

Massália byla pvodn osadou foinickou, avšak poloha pvodního msta
na srázném ostrohu, jen úzkou šíjí s pobežím spojeném, a existence

veliké osady foinické uprosted hellénského obyvatelstva ješt v V stol.

p. Kr., která doložena jest r. 1845 nálezem památné foinické desky obtní,

jakož i známá událost, že Fokajští, chtjíce osaditi Massálii, s Kartháginci

tuhou ptku mli, to vše iní nepochybným, že byla Massália pvodn
osadou foinickou, založenou spojením pobeží s kraji jantarovými a po-

zdji i inorodými.

Podivným mže se zdáti, že o všech tchto plavbách a osadách

zachovalo se velice málo zpráv a to ješt pozdjších, jichž spolehlivost

ovšem prokázána archaeologickými nálezy našich dob. Úkaz tento vy-

svtluje se nejpípadnji obchodní povahou Foinían, kteí úzkostliv

zatajovali svtu prameny bohactví svého. I když italské ostrovy staly se

pístupnými Helléum, snažili se alespo zatajiti polohu osady Turdétánské

a jen náhoda otevela Hellénm kraje tyto a sice v dob, kde již

i severní Afrika i Hispanie byly se od Tyra odtrhly.

Severní Afrika znenáhla ocitla se pod panstvím Kartháginc, kteí

vidouce, že mateské msto za tísn assyrské není s to, aby vzdálené

osady v moci své udrželo, zaizovali panství své samostatné, T^ru ovšem

plnou volnost obchodu i plavby ponechávajíce, jakož i náboženské i ná-

rodní spojení s ním udržujíce. Vc sama mla prbh zcela pirozený,

tak že pechod z Tyrských ku Karthágincm v názorech a pamtech
národ sousedských není nijak zejmý. Tyrané uznávajíce slabost svou,

spokojovali se se stavem vcí, vítali i nadále každého roku posly Karthá-

ginské pi slavnostech Melkartových a ješt za dob mnohem pozdjších,

za afrických výboj Kambysových, odepeli úastenství ve výprav proti

Karthagin pravíce, že velikými písahami jsou vázáni a híchem že by

bylo, kdyby proti svým synm táhli (íldt III, 19). Ze zprávy této sluší

vyvozovati, že nový stav vcí byl mezi Tyrem a Kartháginou i úmluvou

utvrzen. Odtud vtší ást námoské íše tyrské inila državu karthagin-

skou, jejíž správcové rovnž všechny zprávy o obchodu svém a o plavbách

cizincm utajovali. Toliko Turdétanie nepoddala se Karthágincm. Odtrhli

*) Neue Jahrbb. fur Philol. 1890, 184—187.
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se sice i její obyvatelé od Tyra, zaídili si však samostatný stát, domo-

rodými králi spravovaný, kteí poali i s Hellény vcházeti ve styky

obchodní. Kolem r. 630 p. Kr. samský plavec Kolaios do Egypta pluje,

byl stálými východními vtry zahnán do Turdétanie, na jejíž pdu
sám prvý z Hellén vstoupil, i navrátil se s pebohatým nákladem

(Hdt IV", 152). Pohíchu není lze ze zprávy této vyšetiti, byla-li již

tehdy Turdétanie, kterou Hellénové odtud Tartéssem nazývali, králi domo-
rodými spravována. Avšak nedlouho potom pistáli v Tartéssu plavci

fokajští a tu již stihli v zemi staikého krále Arganthonia, od nhož
byli laskav pijati. Odtud byla Hispanie otevena národm západním,

kdežto výnosný obchod s jantarem a britannským cínem znenáhla Fuiní-

anm odali hellénští Massalioté, užívajíce pi tom napoád již toliko

spojení po zemi.

Poslední veliký in plavc tyrských, o nmž dochovala se bezpená
zpráva starovká, jest plavba kolem Afriky za ejiyptského krále Nechá II

(fJlO—595 p. Kr.). Vypravuje Hérodotos (IV, 42) a to spsobem,
který velí pedpokládati, že událost sama tehdy byla obecn známa, že

král Necho, když byl ustal od kopání prplavu z Nila do arabského

zálivu, vyslal Foiuíany na lodích, kterým naídil, aby plujíce skrze

sloupy Hérakleovy (= Melkartovy), hledali moské cesty do Egypta.

„I vypluli Foiníané z rudého moe a pluli po jižním moi; kdykoli

pak je>!e nastala, pistávali k behu a osévali tu krajinu libyjskou

(= africkou), v níž práv byli; pak oekávali žn a sklidivše obilí,

pluli dále, až po uplynutí dvou let roku tetího otoivše se kolem sloup
Hérakleových, do Egypta pišli. I pravili, co se mn nezdá hodnovrno,
ovšem pak snad nkomu jinému, že plujíce kolem Libye, moli slunce

po pravé ruce."

Zpráva tato jest neobyejn vzácná, nebot prokazuje, že byla Afrika

již Foiníanm, 2000 let ped plavbou Vasca di Gama, po celém svém

pobeží známa. Byly sice i ve starovku i za dob našich pronášeny po-

chybnosti o pravdivosti její, avšak veškery tyto pochybnosti, které ásten
i Hérodotovi na mysli tanuly, rozplašil bezdky halikarnasský djepisec

sám. Nebo praví-li Hérodotos, že plujíce kolem Libye, mli Foiníané

slunce po pravé ruce, zachoval tím nejlepší poznatek pravdivosti zprávy

své. Dlužno si toliko pipomenouti, že doby Hérodotovy nemly ješt

ani potuchy o jižní polokouli a o sluneném postavení, která ji chara-

kterisuje. Jakmile totiž plavci foinití pepluli rovník, mli odtud stále

slunce na pravé t. j. na severní stran, zjev zajisté, který plavcm,
zvyklým slunení polohu na jihu hledati, trvale utkvl v pamti. Okolnost

tato mohla však jen tomu býti známa, kdo ji zažil; seveanu té doby
zdála se zajisté každému pravd nepodobnou. Doba výpravy té není

sice udána, avšak zcela správn usuzuje Krall, *) že udala se mezi

r. 608—605 p. Kr., za kteréhožto asu byl Necho na krátko pánem
vší Sýrie a tudíž i pobeží foinického.

Nemžeme v úzkém rámci této rozpravy pihlížeti k vývoji politické

i uámoské moci kartháginské. Hrdá oligarchie bohatých podnikatel

*) Studien zu Geschichte des alten Aegypten IV, 62.
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snažila se dle svých sil a po celou dobu svého trvání býti ddicem
starofoinického podání v západním Stedomoí, proež usilovala jednak

spojiti v panství svém všechny souástky nkdejší námoské íše tyrské,

jednak i hledala nových cest obchodních, jichž smr vytrvale ped
soupei zatajovala. Prvá snaha uvedla Karthágince do staletých bojv
o ostrovy italské, nejprve s Hellény, pak s Etrusky a konen s Éímany.

Výsledek boje toho byl nepíznivý. Kartháginci ztratili odvké foinické

državy v Sicílii a v Sardmii, naež Hamilkar Barkas hledal náhrady

v nkdejší klenotnici Tyrských, v Hispanii. Již však bylo pozd. ímané
nechtli již snášeti sob rovného soupee na západ a po dvou neobyejn
tuhých válkách padla ddika Tyra do rukou Scipionových. Pádem
Kartháginy r. 146 p, Kr. ztracena byla i nejvtší ást podání o rozvoji

a rozsahu kartháginské plavby, takže toliko kusé nás došly zprávy;

z nichž vyrozumíváme, že plavci kartháginští hlavn peovali o objevení

západní Afriky. Diodor (V, 20. 21) zachoval zprávu o objevení krásného

ostrova na západ Afriky skrze plavce kartháginské, ve kterémž ostrove

dlužno spatovati bu Madeiru bu nkterý z ostrov kanárských; za

našich dnv ovšem zpráva tato stala se podkladem fantastických vývod,
které dotvrzovaly již, že i Amerika byla Foiníaum známa a že ostrov

Diodorem vzpomínaný jest nkterý z ostrovv antillských. Vedle této

zprávy dochovaly se pamti o dvou velikých výpravách objevných, které

byly podniknuty na podnt karthágin>kébo státu a jsou nejstaršími zná-

mými výpravami objevnými v atlantském okeánu, nehledíc ku starším

plavbám tyrským, které vycházely z popud namnoze soukromých a po
nichž uritjch zvstí se nedochovalo. Prvá z výprav tchto jest objevná,

plavba Hannoua, vznešeného Karthágince, který nkdy kol r. 500 p. Kr.

vyslán byl se 60 lodmi a 30.000 Libyfoiniky na západní pobeží africké.

Tam nkteré ze starších tyrských osad obnovil, nkteré i znova založil,

pronikl pak až na pobeží hornoguinejské, kdež mimo jiné pipomíná
i gorilí, které za domorodce pokládal. (Hannonv periplus § 18 Miiller).

Zdá se, že nejzazším bodem, až kam se dostal, „východním otvorem"

dle jeho oznaení, dlužno záliv nyní beninským nazývaný srozumívati^

ostrovem pak, na nmž shlédl gorilly, jest nepochybné Fernao Po. Mimo
jiné dotýká se i vysokých hor pobežních, z nichž vítr vni daleko do

moe zanášel. V horách tchto poznán mys Cap Palmas. Odtud vrátil

se pro nedostatek potravy a plavbu svou popsal lapidárnými rysy, kterýž

popis byl vydlabán na stélu kamennou a vztýen v Karthágin ve chrámu

Saturnovu, odkudž neznámým ekem byl dosti chybn peložen a po-

tomstvu zachováu. Výsledek této plavby byl ilý obchod Karthaginc se

zlatým pobežím v horní Guinei, ze které dle Hérodotova svdectví (IV, 196)
veliké množství zlata, levn od domorodc získaného, dom piváželi.

Píklad Hannonv dal podnt ke druhé objevné* výprav karthá-

ginské, rovnž na podnt státní podniknuté. Náelníkem jejím byl Ilimilkou,

úkolem pak bylo prozkoumati západní behy evropské. Kolem r. 470

p. Kr. vyplul tudíž Himilkon, blízký píbuzný Hannonv, ohledávat nej-

zazších konin evropských a pronikl až do nynjší Bretagne a na behy
anglické. I on popsal plavbu svou, avšak popis jeho ztracen, obsah však

zachován s ásti ímským básníkem Festem Avienem v jeho Orae Mari-
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timae. Plavba sama trvala po tyi mosíce, ježto Himilkou byl nucen

pidržovati se pobeží. V zálivu biskajském spatili loduíci veliké množství

velryb, avšak zažili i bojná nebezpeenství, až zakotvili v pístavu

Namnétském (nyní Nantes). Od beh venetskýcb pi Canalu la Manche
dali se konen na západ ka behm zem cínorodné.

Není pochybnosti, že podobných plaveb vykonáno bylo z Kartháginy

více, jakkoli nás zprávy o nich nedošly. O rozsáhlém obchodu a o plavbách,

které podnikali Kartháginští až do Senegambie, svdí nejlépe pesné
výkazy plavecké, jichž užil pi spisování námonické rukojeti neznámý

dle jména Athéan. souveký Filippu II makedonskému, jenž neprávem

díve za zkoumatele moe erythrajského Skylaka býval pokládán. Ze

zprávy jeho (Periplus 112 Mllr) vysvítá, že odvažovali se Karthágiuci

i plaveb širým okeánem atlantským, až ocitli se v obvodu nesmírných

moských trav, které je pinutily k návratu; pronikli tudíž až do pásu

chaluhového anebo sargassového. Snad zkušenosti z této plavby nabyté

a mnohonásobn postupem vypravování ústního pemnné daly podnt
ku zprávám o velikém ostrovu západním, Atlantis jménem, jenž

prý za hrozných okolností s msty i kvetoucími kraji svými moem
byl zatopen.

Žádný národ starovký nepekonal Foiníany po stránce plavecké

a objevné. Honosili se sice Hellénové klassických dob prokonéským

Aristeou, který jihovýchodní Evropou pronikl až k Arimaspm, To-

maschkem ve Východním Turkestanu umístným, nebo massálským Pytheou,

jeuž právem jmín jest za objevce severní Evropy; slavní byli i obje-

vitelé karyandský Skylax a Xearchos, jichž péí prozkoumáno pobeží
erythrajské, za dob pak ímských z moe rudého lodi egyptské plavily

se až do Kattigary, v níž pravd nejpodobnji spatovati jest jihoínský

Kanton, avšak tmto podnikm lze namoze upírati práva prvenství.

Aristeas i Pytheas, Skylax i Nearchos šli po stopách dávno jinými usta-

novených, nad to pak cesta Aristeova zahalena byla záhy nimbem mythu
a nemla pražádných dsledk pro kulturní pomry hellénské. Jinaká

jest naproti tomu zásluha Foinían. Oni zvelebili plavbu, systémisovali

svtový obchod, pokryli behy dalekých moí nesíslnými osidami, z nichž

Palermo, Cadiz, Malaga, Marseille i j. ješt dnes jsou dležitými ohnisky

mezinárodních styk, civilisovali celé národy, v Hispanii, v Africe i na

ostrovích, a tak položili základy ku pevaze stedomoských zemí, jež

udržela se i pes všechny ústrky stedovku.

'Sr
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Moje pohádka.

Mám touhy skrývané, jež ret se vyknout leká,

hlod ušlápnuté msty a v pouta vkutý hnv,
a mám i tajné sny, v néž kouící krev vtéká,

ze které vyvstává pak luzný štstí zjev.

Noc erná mlící je zpovdnicí mojí,

do níž má duše jde jak bledá híšnice.

Bolest a Sklamáuí sklonny za ní stojí

své saté škrabošky v pravicích držíce.

. . . Ach ne, tak není to . . . Znáš onu pohádku,

již dtem íkají babiky z každé vísky,

jak vždy — když s mlékem svým šlo na práh — k dvátka
se tiše pikrad had a pil s ním z jedné misky ? —
Na prahu samoty má touha a mj hnv

jsou hadem takovým, jenž se mnou z misky pívá

a ujídá mi sil a vyssává mi krev,

že otrávený pak jen k inm doušek zbývá.

Le v oné pohádce, když hada poteli,

tu i to dvátko za krátko taky melo . . .

Snad v hadím tle že koínek utkvlý
i vlákno ukryté vlastního žití mlo.

A tak se nkdy ptám : ten bol mj zjitený

a laná touha má, had nesplnných pání,

mých kdyby u nohou kdys ležel potený,
v mou duši uepad-li by mráz též umírání? —

Snad její koen též je tak s mým bolem spjat,

že jeho skon by kla i mému žití hráze —

?

Ói je ta útcha z pohádky dtské snad

nad strázní Jobovou jen eí Elifáze?

A kdyby Sudby kyj pad na hada mých muk
a rozpoltil mu rázem ploské tém,
já teprv vyrazil bych z prsou pravý zvuk,

jejž báze tlumila a smutek rdousil ve mn? — —

Mj bole, muko má! Jak hada dvátka
t nikdo nepote; na marných úvah váda?
Má s variantem tím jen skoní pohádka,

že nejdív padnu já — pak smr si vezme hada.

^í. A. Slmáek,

I
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Oasa Jupitera Ammona.
(Siuah.)

Dle cestovních poznámek H, Burchardta upravil Quido Mansvet Klement.

Úvod.

Navrátiv se z cesty po Hauranu a z východních konin Jordánské

oblasti do Beirutu, zasedl jsem v hotelu Jakuba Blaicha ku spolené

tabuli na své staré místo mezi nkolik páu evropské kolonie. Po mé
levé stran sedl nový host a pi vzájemném pedstavení dozvdl jsem

se, že tento mj soused, pan H. Burchardt z Berlína, vykonal cestu do

oasy Jupitera Ammona v libycké poušti. Velice zajímavé fotografické

snímky, které nám téhož veera ukazoval, upoutaly pozornost všech

pítomných. Pozdji jsme procestovali nkteré ásti Libanonu spolené

a tam jsem piml paua Burchardta, aby sestavil své denní cestovní

poznámky o výletu do Siuahu. Cestovatel tento zstane nkolik let

v Orientu a proto odevzdal mi nártky, bych je náležit uspoádal, což

jsem také ihned uinil a pipojiv djepisná data, pak zprávy o badatelích,

kteí až dosud navštívili tuto oasu, odevzdávám celek veejnosti.

Quido M a US vet Klement.

Vše mne pohádalo k cest do Egypta, ne snad — jako u staro-

vkých cestovatel bývalo — abych se tam piuil tajuplné moudrosti

knží, ale spíše proto, abych si osvojil e Alláha a jeho proroka a

njaký as pobyl ve „vítzné" „Masr el Kahira", v šedožlutém tom
mst se vznešenými hrobními mešitami, s rozkošnými kopulemi barev

lazurových a s bloskvoucími paláci. Nejdíve prohlédl jsem si všech

50 tvrtí tohoto starého msta Arabv, potloukaje se ve stálém sou-

mraku jeho klikatých uliek, pak navštívil jsem mešity, bazary, modli-

tebnice, uebny koránu, lázn, chány, pozoruje nezfalšovaný ješt život

zdejšího lidu, který bu do pestrých cár neb v nádherná roucha obleen,
poskytuje tolik zajímavosti; já sám bydlel jsem v Muski, v této tíd,
kterou bych nazval jedinou svého zpsobu na svt, kde život zemí
východních a západních v kaleidoskopickém mihotání a reji navzájem

se protýká a semo tamo vlní; ba i nudnou Kairu (sic!) Evropanu,

s tmi stínuprázdnými, táhlými ulicemi, z nichž tu a tam vyhledají ze-

lenavé ostrvky sad, zmil jsem do všech smr vtrnice — až jsem
byl zcela spokojen. Seznámiv se i s bližším a vzdálenjším okolím msta,
zaal jsem studovati e lidu a mnohou tžkou krpj potu stálo mne,
než-li jsem vnikl do labyrintických spleteuiu substantiva, všech pisvojo-

vacich, ukazovacích, vztažných a tázacích zájmen, íslovek a rzných
sloves tou mrou, že jsem se mohl jakž takž dorozumti.
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Takto pipraven umínil jsem si vypraviti se nkam do dalekého

svta Arabv. Obyejné schdné cesty tourist m nelákaly, nebo tam
nevítají tuzemci arabsky mluvícího Evropana píliš pátelsky a snaží se

s neobyejnou chutí své tu a tam ulovené úryvky z eí francouzské,

vlašské a anglické cizinci nadhoditi; proto jsem se rozhodl voliti smr
naší osvtou dosud netknutý a „fren'gi" — Evropany — nenavštvo-

vaný. Pi prohlížení mapy Egypta upoután mj pohled zajímavým bodem,
naež jsem ihned zvolal: „Heureka!"

Oasa Jupitera Ammona v libycké poušti, Araby „Siuah" zvaná,

mla se státi cílem mé cesty a ponvadž jsem se nemohl spolehnouti

na takové vzácné vdce, jakými byli havrani a drakové, kteíž Alexandra

Velikého na jeho výletu ku slavné vštírn v poušti doprovázeli, když

ustanovení vdcové (dulala) ztratili smr cesty — nezbývalo mi ovšem

nic jiného, než sviti drahou svoji osobu nkterému obyejnému pr-
vodci, který by mne „pes velký písek" ku štastnému ostrovu poušt
dovedl. Tento prvodce nalezen brzo v arabské postav tureckého pvodu,
jejíž jméno bylo Hussein Kubrusli. Arci byl v tom malý háek : Muž
tento znal se sice výborn v etných tajemných ulikách msta Kahiry

;

avšak o cest do Siuahu vdl zrovna tolik co já. Za to však neznal

krom arabštiny a turetiny žádné jiné ei a práv proto hodil se mi

zcela; zvykl si brzy na moji— upímn eeno, neobyejn komickou —
arabštinu a pi své chápavosti rozuml mi rozhodn lépe, než-li já sám
sob. Závažnou se mi zdála také jeho známost se šechem Ahmedem el

Masuri, jenž plných 25 rok jako soudce (kady) v náboženských zále-

žitostech na požehnané oase živoil a pi odchodu na památku své p-
sobnosti jednu ze svých žen tam zanechal. Od nho pak doufali jsme,

že zvíme vše potebné o smru daleké cesty, o fanatických obyvatelích

oasy a tamjší krajin.

Sécha Ahmeda navštívili jsme tedy nejdíve a za dobrého auspicia

vstoupili jsme do jeho domu, nebo jeho všeobecn za svatého (veli) a

požehnaného (mabruk) vyhlášený osleply syn vstoupil nám ve dvoe
vstíc a po krátkém oslovení mého prvodího Husseina, který ubohému
slepci políbil uctiv ruku, odpovdl, že ho již ped chvilkou tušení pi-

pravilo na náš jtíchod, což jsem mu jako svatému na slovo vil. Pak
nás s jistotou lovka vidoucího uvedl do pijímacího pokoje (mandara),

kamž se za nkolik minut dostavil sám pán domu. Po obvyklém zde,

velice obadném pozdravování, otázal se nás po úelu naší návštvy,

naež jsme mu pednesli svou žádost. Po arabském zvyku tázal se

pedevším po píinách, na a pro chceme cestu do Siuahu podniknouti,

a moje odpov „pro zábavu" patrn ho neuspokojila, ponvadž dle

orientalského pojmu cestování nepatí nikdy k zábavám, nýbrž naopak

k obtížím, kterýchž, nemusí-li, nikdo nepodniká.

V jeho oblieji zraila se nedvra, která však postupem naší roz-

právky úpln zmizela. Dle jeho udání vedou od východu na západ dv
cesty smrem k oase Ammouov, z nichž první z Alexandrie jest delší,

za to však pohodlnjší, poskytující dostatek vody i píce, kdežto druhá

kratší jest obtížnjší a vede z Kahiry, vlastn z místa Kirdase, hodinu
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na sever od pyramid u Gize vzdáleného, pak údolím Natrun, ásten
po staré poutnické cest ze severní Afriky, „derb el Hagg el Megharbe".

Dle moderního poekadla, že protekce, matka úspchu, panuje

všude vyjma jen království nebeské, dal nám blovousý šech tu dobrou

radu, abych si prostednictvím svého konsulatu opatil odporuující listiny

ministerstva vnitra, svdící administrativnímu správci (mamur) v Siuahu,

kteréž nám zabezpeí dobré pijetí a mamurovi uloží, aby život náš

v nejisté oné krajin úinn chránil, akoliv on sám má tam více na

trní ustláno nežli na ržích. Slovo skutkem uinno. Každý cestující

mže zde spoléhati, že se mu v pípadu poteby dostane od konsulatu

nejvydatnjší podpory a tak doruen mi ve 24 hodinách vládní cirkulá,

ve kterém se moje a mého prvodce osobnosti guvernéru provincie Be-

here a mudirovi v Siuahu co nejveleji a nejdraznji odporuovaly.

Bývalý soudce Ahmed el Masuri sdlil nám za naší druhé návštvy,

že dva kupíci hodlají se ve dvou dnech do oasy Ammonovy vypraviti

a že by snad cestu svou na nkolik dní odložili, abychom mohli svou

výstroj dkladn obstarati ; doporuoval proto, abychom se s nimi do-

hodli, o jsme se také ihned, avšak bez výsledku pokusili. Tito kupíci

namítali, že by odložice svou cestu, nemohli doraziti do Siuahu ped
slavností bairamu, na emž jim proto nejvíce záleželo, ponvadž v tu

dobu mívali na své zboží nejvtší odbyt. Štstí nás však ani tentokráte

neopustilo, nebo našel se jiný kramá, arci s obliejem pímo šibeniním,

který se uvolil, že na nás poká, a tento „poestný muž" dovedl nás

ihned do stanu šecha Abu Amira na blízku pyramid u Gize, kde jsem

mohl najati potebné „lodi poušt". Kdo nemá o dsn zdlouhavém vy-

jednávání s takovými lidmi pontí, nemá také ani zdání o trplivosti,

jakou se musí našinec ozbrojiti, by vše urit a jasn vyjednal, nebot

as nemá u nich pražádné ceny. Tak houževnat, jako by šlo o spásu

duše, smlouvali jsme s otcem Amirem libru za librou, než-li zmírnil

alespo ásten své nestydaté požadavky. Za 4 velbloudy tam a zpt
uren poplatek 5 guineí a písemná smlouva vyhotovena v nedaleké

vesnici el Rataky. Ani tím nebyla však celá záležitost skoncována, nebo
scházely ješt peeti a podpisy svdk, kteréž jsou v takovýchto pípadech
velcnutny, a proto jsme se odebrali do Kahiry ku kadimu el Masuri,

kde mla býti smlouva tímto zpsobem povena. Tam nastalo po mém.

prohlášení, že chci zpátení cestu vykonati do Alexandrie, nové vyjedná-

vání, což mlo opt za následek, že se Abu Amir vytasil s novými po-

žadavky, kterýmž jsem se však ueopíral, ponvadž tato cesta jest delší.

>o 6 librami se spokojil a ponvadž cestu také neznal, uvolil se kupík
a dohazova Kasim, že nás do oasy a zpt do Iskenderie povede.

Po všem tom bylo konen možno uchopiti se horliv všech

cestovních píprav. Zakoupen potebný stan a celé jeho zaízení, ku-

chyské náadí, vodní mchy a kožené vodní láhve, potraviny, plechové

krabice na kehké pedmty, veliké bedny, z nichž dv nésti ml vždy

jeden velbloud, a mnoho jiných užitených pedmt, o kterých se našin>

touristm ani nezdá. Lhal bych z ješitnosti, kdyb>ch tvrdil, že jsem

ml s sebou stíbrné stolní píbory, porculán, kišálové nádoby, kuata
v klecích, paštiky, pamlsky, šampaské a jiná vína, pivo a likéry, jako-
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je vskutku mel G. Rohlfs na své výprav r. 1873

—

74; avšak ubezpe-

uji, že mé movité jmní a panické zaízení pro poutníka poušt zcela

se hodilo.

První nepíjemnou zkušenost jsem ml s bednami: nehodily se valn
k mému cestovnímu úelu a nezkušený v takové práci truhlá —
naggár — byl nucen pepracovati je v ten spsob, aby se mohly ote-

vírati, aniž by bylo teba odvázati je a sejmouti s velbloud. Za ti

dni jsme mli vše k cest uchystáno. Arabové zaínají delší výpravu

nejradji odpoledne a krátká bývá jen vzdálenost tohoto prvního pochodu.

Než-li však se hnou, pechází cestovatele sluch i zrak. Co se tu vystídá

povyku, hádek a proklínání, než-li možno zvolati s jistotou „hotovo" —
<ílialis — a „ku pedu" — likudam —

!

(Pokraování.)

Oba.

Napsal Josef K. Šlejhar.

a parného dne povaloval se njaký hoch ped jedním

lomem v pedmstské ulici. —
Ulice ta byla dosud bez dlažby, bez jakélioliv

'ipravy, tak, jak pi obvyklém nyní nenadálém vzniku

pedmstských ulic na rychlo povstala. Obe ady dom,
jednotvárných, ješt syrových a jako nahých, tvoící tuto

ulici, mly ješt etné mezery, bu že se tam teprve

•dosiavovaiu anebo že tam byla ješt prázdná stavební místa, ohrazená

plotem, zarostlá rmenem a kopivami, avšak vyzývav již ekající na

podnikatele. Možná, že již zítra zane se na nich kopati a že se tu

budou ozývati pronikavé povely palírv.

Zdálo se, jakoby i dusné ono parno v tomto prostoru mezi nedávno

omítnutými zdmi bylo jak«i ztlumeno, nikoli však oberstveno, nabývajíc

pouze sklepního, syrového pídechu, a jen nad samou zemí, v tch
spoustách žhavého prachu, jakoby bylo soustedno v celé své úmorné,

pronikavé síle plného léta.

Ten hošík povaloval se v prachu jako dti inívají, ale ne v bujné

rozkoši jejich bezstarostných, divokých radovánek — spíše se zdálo,

že dlí v tchto místech a v tomto stavu následkem tupé ztrnulosti, byv

«nad kýmsi ztýrán a sem zahnán jako v jediné místo pro nho píhodné.

Celým tlem v tom prachu spoíval, tžce, malomocn
;

jen hlavu

trochu pozvedal rukou ji podpíraje a hledl nkam stranou nepohnu-

týma a ponkud vyboulenýma oima. Stží díval se takto z pouhé líné

zvdavosti na ta staveništ, kde pracovalo se s tolikerým hmotem,
prachem a hulákáním a stží všímal si vbec, co se kolem dlo. Spíe
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pi tom tupém obhlédání obíral se njakou práv zažitou pohromou^

jež ho uvrhla v tento stav . . .

Ano, vskutku, potkala ho zase pohroma — mže-li se totiž po-

hromou, ním zvláštním, jmenovati to, co stávalo se každého dne, ba^

tém každou hodinu. Le pece, takové jako dnes nebývalo to vždy.

Pro se asi jeho paní náhle tak rozlítila? Ani se nemohl upama-
tovati, že by byl zavdal njakou zvláštní píinu — ovšem bylo-li té

paní vbec teba píiny, nebo týrala ho napoád i pro to, co dlal

i pro to, co nedlal. Jen ví, že ze svého kouta v kuchyni, ve výklenku,,

kde jedin ho trpli — upenji se zadíval na peká s buchtami, jež.

paní z trouby vytáhla a z kuchyn do pokoje odnášela, aby vychladly.

A zadíval se proto upenji na n, ponvadž dnes ješt nic nejedl a

buchty tak pílišn, neodolateln svou vábnou vní i lákavým vzhledem

dovedly upoutati hladový dtský jeho chtí.

Jak to paní uvidla, div neupustila peká z ruky a již se hnala

na hocha. Nalíené její tváe hnusn zervenaly, ze zalitých, zarostlých

jejích oí svítila zuivost.

„Ty darebáku, zmetku, šibeniníku !" zakiela vztekle a již po-

padla hocha, zaala jím zbsile cloumati a celým jeho tlíkem tlouci

o cihlovou dlažbu vedle kamen a vbec tak nemilosrdn si poínala, z&

sám hoch, jinak zvyklý na nejhorší zpsoby trýznní, byl tím opravda

pekvapen a všecek ustrnulý.

„Já ho tak dlouho živím, lotra, smilovala jsem se nad ním, aby

neuhnil tam kde byl — jíst mu dávám, pít mu dávám, cpu mu do

sytosti ten bezedný chtáu a on, když si lovk nco lepšího udlá, dir

to neukne, prašivec, holota jedovatá, krtinatá! Mám po jídle, všechnu

chuC pokaženou —"A ustávši hocha bíti, podložila si obma rukama
šnrovakou vzepená adra, jakoby si tiskla rozlítostnné srdce, naež
rozbsnila se znova, ale díve šátek s krku si strhla, aby si uvolnila.

„Hned bych t zaškrtila, sloto — ale ne — neudlám to. Tu máš*

tu máš, však já se t už jina zbavím, zbavím se t, musím se zbavit,

slyšíš, darebáku zloeený?" a povalila hocha na zem, za vlasy ho tahala

a div na nešlapala. Hoch nevydal pod jejími ranami ani jediného vý-

kiku nebo zaúpní, jakoby mlel schváln, tvrdošíjn, což ženštinu ješté

více rozpalovalo.

„Mlíš — he mlíš, necekáš! Zlobí m — mlí. fiež ho, jak ež,,

mlí jako paez. Schváln mne zlobí, jako bych mu nebyla prokázala

tolik milosrdenství, že jsem ho vzala do domu a vychovávala. Na, sloto^

jednu, tu máš, však já t už pece jen — tu máš . .
."

Tu stalo se, že na židli, na polštái odpoívající pes, panin miláek,
nesmírn tlustý, v kteréžto tlouštce hlava i oi skoro úplné se ztrácely^

namáhavé seskoiv, pibatolil se ku své zloeící paní a s namáháním
ješt vtším vzepel se o její frtoch, jako v upímné sdílnosti. — Paní

hned nechala hocha a vzala do náruí psa, vtiskla nžn své tlusté,

široké, chmýím obrostlé rty na jeho neforemnou hlavu a naíkav ža-

lovala tlustému svému miláku, a to více náleželo hochovi: „Tak tak,

polituj svou paní, hodná Floriko — ty máš dobré srdce, rozumíš lo-
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vku. Vidíš, jak tvou paní zlobí, celá se až tesu ... o zdraví m ten

kluk pipraví ..."

„A te hybaj, mamlase," zaveštela hned zase v dívjší zbsilosti

na hocha, uloživši psa na polštá. „Ven, hybaj, pry, sic bych t musela

udávit — Zabít t musím, zabít . . . pro Krista Pána ..."

A v zuivosti fúrie s pozdviženými pstmi vrhla se znova na hocha,

jenž u lavice nepohnut ležel na stran, aniž se bránil, aniž zaplakal, —
vyzvedla ho rázem, do sín jím smýkla a ze sín s nkolika schdk
«razila do ulice. Prudce zakymácel se hoch, padnuv do prachu, kdež

zstal nehybn ležeti. Paní rozlilédnuvši se ulicí, vracela se do vnit.

Naproti jejímu bytu byly již chvíli dvée pooteveny. Te jimi vy-

hlédla rozcuchaná žena, v ušpinné kazajce, zpola rozepjaté, odporn se

usmívajíc v líené soustrasti. Byla již díve naslouchala a po oku sle-

dovala, co se dje.

„Máte to kíž, paní sousedko, jo, jo," pravila s pízvukem téže

petváené soustrasti a najednou zvážnla.

,Ani si to nemžete pedstavit, dobrá paní — až kee jsem do-

stala, dobrá paní. A pro koho, — pro vlastního?- Toto. pro cizího ve-

telce, nad kterým jsem se smilovala. Myslela jsem tehdáž — což, dokáš
se na nm radosti, nemáš vlastních, pijmeš ho. Radosti, radosti —
pkné radosti, mj ty bože ! Pomyslete si, dobrá paní, — vytáhnu jen

buchty z trouby a než se obrátím, pistihnu ho na nich! Ješt sama

jsem nemla, ani Florice jsem nedala a mj ubohý muž taky neokusil

— a on hltoun zloeený už se mi v tom hrabe. Na, te to schlamstni

všechno ! rozzlobila jsem se a div m šlak netrefil. Piznám se jim, dobrá

paní, upímn — neekla jsem to ješt nikomu — , že už bych ho

dávno u sebe nemla, kdybych to nedlala k vli seste. Jen k vli
seste, k vli ní — neví ani, jak pykám za její poklesek — ale co

má lovk dlat? Když už to za mlada z nerozumu jednou provedla,

má to ponechat lovk cizím lidem? Srdce krvácí, jak se s takovými

siroteky nakládá. Proto jsem ekla — ty muži, my ho tam nenecháme
a vezmeme ho k sobe, však nám to sestra dlužná nezstane. A co lovk
neudlá, mže-li, k vli svým ! Vdí, dobrá paní, — kdyby nemla dítky

svoje a netajila to ped svým pánem, sama by se už postarala — ale

to by bylo strašné, kdyby se o tom její muž dovdl, a tak mi ekla

:

Milá sestro, pro Pána Boha t prosím, ujmi se toho brouka — No
mžou si pomyslet. Když se to neštstí už stalo, stalo se. Jsme konen
všichni chybující — o rozum jim tehdáž mohla pijít, lehkovrná holka

— mla to známost s takovým hezkým studentem — a tak jsem ekla:
Nic naplat, milý muži, tak a tak. — A aby vdli, milá paní sousedko,

i na studie ho mj chtl dát — fuj, fuj, je mi zase zle, vím to už,

že moje zdraví je pry, do hrobu m pivede ten nevdník zloeený,
fuj, fuj . .

."

A svivši takto své útrapy sousedce, zaala se stavti jakoby

vrávorala a o stnu vzepela hlavu, podloživši ji lokty. Paní sousedka

piskoila, pi emž špinavá kazajka ješt více se jí rozepjala, odhalivši

ásC nahých ader, jen málo zastených ješt špinavjší košilí. Vzala ji

za hlavu a odvádla ji.
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„To nejde, hoed se tak rozliiostuit," tšila ji. „Kam pak by to

pišlo, kde pak ! Jen se už vzpamatujte, paní Rylová — tak, te se

posate, odpoite si drobátko — tak, pinesu erstvé vody — no

chvála Bobu, je zas dobe."
Paní Rylová otevela totiž zase oi, vzdychla hlasit, pak se po-

usmála a paní sousedku vdn pojala za ruku, zachovávajíc ješt na

nkolik okamžik zdání jakési mdloby, z níž se ješt nemohla vymaniti.

Ale hned potom se vzpamatovala, zveselila se a paní sousedce vnutily

nkolik buchet výslužkou. Ta s výrazem ješt hnusnjší podlosti, než

díve, sešpulila ústa ku vdnému úsmvu a jakýmsi zdráhav odporu-

jícím slovm. Potom ob megéry ješt chvíli posedly — —
Prudce zakymácev padl tedy hoch celým tlem k zemi do prachu

a zstal tam nepohnut ležeti. Jen úkosem zíral kolem sebe tím bludným,

strnulým pohledem.

Nehled ani ke všemu tomu, co se práv pihodilo — již sám zjev

tohoto lidského tvora byl nadmíru trudný, úžasn bdný.
Kalhotky dosahovaly ledva ku kolínkám, bundy neml žádné a jenom

umounná rozervaná košilka z nejidšího širtinku halila nahoe tlo.

Kde byly v ní díry, vyhledalo jimi tlo — a tak zhublé, tak vysílené,

pleti modravé a skvrnité, že ani živým dtským tlem se nezdálo. Dve
skroucené tkanice pes raménka se táhnoucí a zakroucené na knoflíkách,

udržovaly ty kalhotky. Pak bylo ješt nco, co význaným • rysem do-

plovalo celou zuboženost toho obrazu: Ml bradu ovázánu šátkem a

také na jedné noze ovíjel zarudlé hnisavé místo jakýsi hadr s ásti

sesmeklý, neoistný, zablácený. — Patrn byl hoch z tch tvor ne-

šastných, zavržených, jimž veškerá bída dána za údl, jsouc neúprosným
dsledkem téhož híchu a osudu. Jen v oblieji, ve výrazu vlastní duše,

zachovalo se ješt nco, co nedovedly zastíti žádné ústrky a útrapy.

Tyto rysy dtské — ovšem tak rozervané — byly jemné, vábné, ušlechtilé,

plny oduševnoí, ehosi silného, hlubokého, výrazného, co za jiných

pomr, za jiného života zaskvíti by se muselo neodolatelnou dtskou
svžestí. A pohled tchto ubitých oí v jejich intensivním sametovém
zabarvení jevil takové záludné vyzaující pítmí, že každý musel si

ho povšimnouti a nabýti pesvdení o veliké, nevšední dušince, vyhlé-

dající z tchto podivuhodných, v celé té hrozné bíd tak se odlišujících

oí. Zachvti se muselo srdce, jež dovedlo a chtlo se ponoiti v ten

dtský pohled.

Jindy tou dobou bývá na ulici plno povykujících dtí, provádjících

zvlášt na hromadách písku, u staveb svj rozpustilý rej. Dnes jakoby
moivý úpal i je zdržoval vyrojiti se na ulici. Jen z vnitra prjezd bylo

slyšeti jejich povyk. Neozývaly se v tuto chvíli ani vozy s cihlami,

8 obvyklým zvíecím hulákáním vozk. Pouze vzdálený neuritý povyk
z ostatních ulic, jenž ve velkém mst nezdá se nikdy pomíjeti, temn
a vytrvale sem zaléhal. Družil se k tomu tžkému, úmornému úpalu. —
Najednou celou ulici naplnil hnusný zápach. Vyvalil se z nkteré po-

koutní jídelny. Tento zápach jídelen jest neodbytným píznakem všech

takových ulic pedmstských a za letních paren zvlášt iní je ohavnými,

nesnesitelnými . . .
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Jakási stará žena v bílém epci, šijíc, vyhledala z pízemního bytu

naproti, s dvemi pímo na ulici; hledla tupé a zmalátnele — nebo
krom onoho parna nic nenaskytovalo se venku její pozornosti. Ze ten

hoch naproti válel se v prachu a ani sebou nehýbal, — což na tom

!

Niemný nezbeda, jemuž nabili.

Shora ulicí nkdo picházel. Tvá staré ženy oživla — aspo nco
se její zvdavosti nahodilo. — „Aha, náš soused z protjška!" pomyslila

si, poznavši píchozího. „Jde z assekurace — "a podívala se na hodiny.

„Teprve dv," vzdychla, „kdy pak bude veer!" A dala se zase do

pozorování svého souseda, který byl již zcela na blízku. Malounko jen

se vtáhla do vnit za kvtovanou záclonu.

I ta bytost v prachu postehla, že je nkdo na blízku. Hnula

hlavou, stoila oi. Ale ty oi, uvidvše, kdo to, hned zase zpátky se

obrátily, zamrkaly — a hlava možno-li ješt pokornji a tsnji pi-

chýlila se k zemi.

Byl to jejich pán, který ml právo poroueti mu, láti mu a kdy-

koliv mu vybíti. Proto tak pokorn a tsn se schýlil, — kdyby mu
bylo možno, nejradji by byl v tom prachu zanikl docela.

Ten pán nepíjemných, drsných rys, neštovicemi zjizvených, s úzkým,

sivým obliejem, tém bezvousým, jaksi z mody obleený v šosatém

tmavém kabát a málo cídném tvrdém klobouku s polámanou stechou,

patrn nevrle a unaven rozhlížel se úzkým, domy omezeným prostorem.

Krok jeho byl malátný, liknavý. Kocha jakoby si byl nepovšiml, až

když došel k nmu samému.

Pán, zastaviv se, nahnul suchý dlouhý krk.

,Jsi ty to, Lojzku?" pravil hlasem stejn nevrlým a drsným, jako

byl jeho celý zjev.

Hoch jen pohnul ramínky.

Snad posud urit ho nepoznávaje, jal se pán zvolna pevraceti

hocha špikou boty, na obou stranách záplatované a leštidlem tlust

namazané, pi emž suchý krk ješt dále natáhl.

Pak jako obezele vzhlednuv do ulice, zaláteil : „ Zatrápenec !

"

hlasem úseným, zlobné šíeným, le zárove jako zdržovaným vzhledem

k místu, kde práv meškal.

„Trucuje, musel být bit," ozvalo se náhle ze sín a na prahu

ukázala se paní Rylová, jdouc naproti svému muži. Kastavila mu obadn
tvá, kterouž on políbil s týmž výrazem únavy a mrzutosti, s nímž se

byl v ulici objevil a jenž obliej jeho neopouštl. „Trucuje jako vždycky,

když nco provede, slota nevdná," žalovala dále paní. „Ale prosím

t, Bohouši, nezlob se tady a poj radji dom, obd eká."
Pán jakoby otálel se zlobn zaatými rty. Ale pak nechal se od-

vádti svou paní a jen ve dveích ješt zpátky se ohlédl.

„Tš se!" pohrozil.

Zašli pak do domu. (Pokraování.)
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Boj s kapitálem.

RoinánOtakaraCervinky.

(Pokraování.)

Iga, Olga! Venez ici!" volala mezi tím gouvernantka,

as tyicetiletá švýcarská Francouzka slena Durieux,

pospíchajíc za svou svenkou Olgou, mladší dcerou

pana Dolanského, která bžela za secím strojem, ne-

dbajíc, že si botky pošpiní.

Konen ji dohonila a pivádla vzpouzející se

trnáctileté dve 7pt.

„Olgo, že pojedeme hned dom, nebudeš-li hodná!" pohrozila Milada
své mladší seste.

„E co!" pravila Olga, bžíc pímo k mladému muži. „Pane Žilino,

kdy pak mne budete uit jezdit? Vysate m na kon!"

„Až jindy, Olginko, jen co vám pan otec piveze dámské sedlo

z Prahy."

„Já bych na tomhle také dovedla jezdit!"

„Olga!" zvolala na oko písnji její sestra, sotva udržujíc smích

nad zoufalými pokusy Francouzky, která rozlinými „shoking" — akoliv
augliinu mén pstovala, užívala onoho slova se zvláštní oblibou —
a proudem své výmluvnosti marn se namáhala dívího diblíka zkrotit.

„Za to nyní hned pojedeme dom! Zbyten jen pana Žilinu zdržu-

jeme," pravila Milada. „Vyjeli jsme si ped uením trochu," pokraovala
obrácena k mladému muži. „Je tak krásn, jako letos ani ješt nebylo.

Apropos," dodala, když již v koáru s gouvernantkou se usadila. „Mama
vám vzkazuje, abyste pišel dnes jist k veei; papá pijede veerním
vlakem z Prahy — Olgo!" vyrušila se, hledíc zadržeti mladé dve,
které již na kozlík vylezlo.

„Papá mi slíbil, že budu moci jezdit!" bránila se Olga.

„Když se budeš dobe uit a dobe chovat. Ale takto ne! Pane
Zilino!" dodala s prosebným pohledem, ukazujíc na svou sestru, která

již oprat koímu z rukou brala.

„Pokejte, Olginko, pojedete nkdy semnou, když tatínek váš tomu
dovolí. Nauím vás ídit kon i jezdit!" To ka sesadil Cyril Olgu

s kozlíku a vsadil ji do koáru, který se rychle hnul ku pedu.

„Je to s ní kíž!" pravila Milada, dkujíc s úsmvem mladému
muži. „Tedy ua veer — nezapomete — adieu!" volala ješt z rychle

se vzdalujícího povozu, pozdravujíc uklánjícího se Cyrila.

11
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2.

Slunce zapadalo za táhlou výšinu, na které se R . . . ý prastarý,

druhdy eskobratrský devený kostelíek s vížkou na erváncích, do

oranžova pecházejících, jako tmavý pomník rýsoval. Od nho nco na

levé stran týil se do krvavé níže záplavy na obzoru fiip i s kaplikou

svou na temeni, jako nepatrnou znakou, kterou dovedlo pouze cviené

oko lovce venkovana rozeznati. Xa západ chmuilo se s postupem

veera; ochladilo se sice, ale pece bylo všem, kteí dlouhým tahem ze

vzdálených polí ke dvoru Krapinskému se ubírali, dosti teplo. Chasa

mla haleny po vtšin vysvleeny a pehozeny pes klee pluh, košile

pak na prsou porozhaleny. Mladší mli rznotvárné epice neb klobouky

na spocených hlavách v týle neb na uchu.

Naped jelo severním stromoadím nkolik koských spežení s vozy

se zbylým semenem neb pluhy a zavšenými na nich branami, za tmito
pak dlouhá, tém nekonenou se zdající ada potah volských, nejvíce

bílých vol uherských s ohromnými rohy. Na konci té po páru jedoucí

karavany ubíraly se dva Garrettovy secí stroje. Poslední pak za nimi jel

na své hndce, Lise, Cyril.

Vytrval mimo poledne, kdy se na krátko k obdu odebral, po

celý den na poli a nyní se vracel spokojen k domovu, naslouchaje

mimovoln rachotu voz, skípotu kol a koleek, buení vol, ehotu
koní a kiku chasy, biemi práskající.

Opoždný skivan doprovázel jako z rána ubírající se k domovu
karavanu svým zvonivým popvkem. Cyril jel krokem, aby mu staiti

mohli šafá a poklasný, kterým cestou disposice pro zítek dával, vy-

ptávaje se pi tom na postup práce na polích vzdálenjších.

„Všem chasníkm, kteí dues pres as vydrželi, dejte úplnou hodinu;

u secích stroj pak dvojnásobn."

„Ano, milostpane," odtušil šafá. „A jak pak s tou Mouchovou,"

pravil váhav poklasný. „Je to nejopatrnjší holka pi mašin; bylo by

jí škoda, kdyby mla zstati doma —

"

„Nebude-li moci zítra pijíti k setí, dejte jí, pokud to zastane,

lehí práci ; nechci, aby se nutila do tžké práce, aneb aby byla zkrácena.

Zítra vypravte se k setí co možná asn, tuším, že pijde déš. Co
íkáte, šafái?"

„Nemyslím, že již zítra," odtušil šafá. „Ale loupá m dnes v levé

noze, myslím tak pozejtí že sprchne. Nebude škodit, zem je vyprahlá."

„Vlažika pijde jak na zavolání," dodal poklasný.

„Nic nedlá," pravil Cyril. „Jsme se setím pozadu; je dosti pi-

praveno a za dva dui budeme hotovi."

„Nikdy ješt tolik epy jsme neseli," ekl usmívaje se šafá.

„Tedy zítra ped pátou vypravte garettky; dám panu Krovi po-

tebná naízení. Dobrou noc!"

Éka to, popohnal Cyril kon a brzy pedhonil dlouhou adu potah,

jsa chasou uctivé pozdravován.

Ku podivu brzy získal si Cyril nejen autoritu vi svým podízeným.
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ale i jejich píchylnost. Do všech jakoby s jeho píchodem na Krapiny

byl vjel nový duch energie.

„Nevím, nevím," pravil po jeho odchodu šafá, drže obvyklou

motyku, odznak své hodnosti, pod paždí. „Tuze daleko se pouští náš

nový iditel. Seje tolik epy!" sprásknul podivením mimovoln ruce,

tak že mu motyka na zem upadla. „Ctyrykráte více, než se kdy selo,"

dodal, shýbaje se pro ni.

„Však on ví pro," odvtil poklasný Rojek, zarostlý šttinatým

vousem ; zastaviv se a vyav tabatrku z bezové kory, vysypal na hbet
své levé ruky notnou dávku tabáku, kterou pak obratn, s labužnickou

rozkoší gourmanda ustice požívajícího, icbovým svým ústrojím ssál.

„Myslíš, že budou stavt cukrovar?" zeptal se ho šafá.

„To si asi ješt rozmyslí. Co íkáte, pane Skálo?" otázal se, po-

zdravuje zárove vyouhlého, kostnatého lovce velikána osmahlých, tém
bronzových tváí se sivými kníry, ostrým, krahulím nosem a bystrým

pohledem, který u stromoadí je potkal, nesa pes levé rameno pe-
hozenu dlouhou dvojku staré práce. Na hlav ml vybledlý myslivecký

irák s perem a na sob myslivecký, deštm a sluncem vybarvený šat,

na nohou pak tžké, vysoké boty. U brašny lovecké, pes pravé rameno

pevšené, visely dtky s píšalkou. Vedle nho netrpliv poposedal

veliký, ern a bíle strakatý stavi pes Ortán.

„Dejte pozor!" vzkiknul velikán na dva chasníky, kteí dovádjíce,

od potah svých se vzdálili, tak že tyto se zapletly a do pikopu
s pluhy zajely.

„To je eládka!" zvolali šafá a poklasný, pomáhajíce vyprostiti

potahy.

„Ale co je pravda," zaal poklasný za chvíli, když vše v poádek
uvedeno a karavana opt dále se pohybovala, „na krejcar nehledí a je

spravedlivý —

"

„Nehubuje a nekleje," doložil šafá.

„Takový poádek zde ješt nepamatuji," promluvil vážn starý

lovec Skála.

3.

Mezi tím sestoupil Cyril s kon ped jednopatrovým zámekem
v Krapinách a odevzdav kon pikvapivšímu chasníkovi, odebral se do

svého bytu v levo dlouhé chodby. Po malé chvíli pak ubíral se v salonní

odv pestrojen, po schodech do prvního patra.

Ve velkém, lampou se stropu visící osvtleném sále bylo nakryto

k veei. V právo sedla u piana Milada, hrající se sestrou Olgou na

tyi ruce. U dlouhého stolu, stojícího trochu v levé stran prostranného

sálu, sedla paní Dolanská s gouvernantkou, slenou Durieux. Paní Do-
lauská byla dáma tyicetiletá, vysoká, plná brunetka ku podivu na svá

léta zachovalá, distinguovaného zevnjšku a chování.

„Ze pece jednou jdete!" pivítala, usmívajíc se, práv vstoupivšího

Cyrila.

„Nebylo mi možno díve, milostivá," pravil Cyril, klan se dámám,
, První rok a v setí to jinak nejde."

n*
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„Ale podívejte se do zrcadla, jak vypadáte! Pohle, Milado!'' po-

kraovala žertovné dále domácí paní.

Cyril se mimodk zardl a pelétnul ve vysokém zrcadle, mezi

okny visícím, svou postavu.

„Já nic nápadného na panu Žilinovi nevidím," ekla Milada naivn,

pohlížejíc na Cyrila.

„Jak je opálený!" upozornila paní Dolanská.

„Jako cigán!" zvolala s veselým smíchem pibhnuvší od piana Olga.

„Olga, je vous prie ..." ekla písn gouvernantka.

„Ale posate se pece, pane iditeli. Jste asi unaven. Muž hned

pijede a budeme veeet. Vypravujte nám, jak jste u nás spokojen?

Jak jste daleko se setím?"

„Doufám, že za dva dni dooejeme epu a pak jsme již jako hotovi;

jen nco míchanice a brambor zbude —

"

„Vy arujete. A povzte, co jste dlával doma v zim a v maso-

pust ?"

„Byl jsem ped lety v masopust nkolikráte v Praze, ale poslední

léta trávil jsem doma."

„Však my vás tu nenecháme dlouhou chvílí se trápit; až uvidíte

ty naše zábavy a plesy, vi, Milado?" pravila s nádechem ironie

Dolanská.

V tom se ozval v rondellu ped stavením rachot pibližujícího se

povozu.

„Papá pijel z Prahy!" zvolala Olga a nedbajíc volání gouvernantky,

pospíšila ze dveí ven.

Brzy na to vstoupil pan Dolanský a pozdravoval s úsmvem pítomné.
Byl tém padesátník, pkn vysoké, soumrné postavy, zahnutého,

silného nosu, modrých oí s brýlemi a tmavých, siln prošedivlých

vous, které na brad nosil vyholeny. Vlasy míval vždy peliv uspoá-
dány. Oda byl s bezvadnou elegancí.

V nastalém ponkud píchodem jeho nepoádku, vklouznul spíše

než vešel do pokoje mladík as 24 lety, svtlých, kadeavých vlas,

modrých oí, pravidelné, trochu pibledlé usmvavé tváe a nesmlého
ponkud chování. Byl to pan Kra, adjunkt pi velkostatku, který pa
nedávném odc-hodu úetního, jeho místo zastával.

Když se pan Dolanský v pohodlný domácí odv pevleen vrátil,

zasedli všichni ke stolu.

„Nesu vám novinu z Prahy, pane Žilino," ekl bode domácí pán.

„Hádejte jakou?"

„Budeme snad stavt?" opáil otázku Cyril, potlauje svoje ra-

dostné pohnutí.

„A to íkáte tak klidné vy, který jste všeho toho pvodem?" od-

tušil s úsmvem joviální Dolanský.

„Nejsem pekvapen, nebo jsem to oekával; penz jest více než

dosti, ale leží ladem. Ovšem jsem však zvdav na podmínky našeho

spoleníka."

„Vše se mi zdailo nad oekávání," vypravoval Dolanský. „Sešel

jsem se dle úmluvy s vrchním iditelem Hamaném, kterého dávno dobe
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jako výteného finanníka znám. Není sice podnikm cukrovarnickým

valn naklonn, ale chce výhodn zužitkovati peníze svého chefa, pana

Rabe z Liberce. Pijede sem tyto dny, aby pomry na míst vyšetil."

„Pan Rabe je tuším jedním z bavlnových baron Libereckých

a kovaný Nmec?" otázal se Cyril.

„Ano, je milionáem, ale není Nmcem. Zaal s krosnou, prodávaje

tkalounky. Ve zdejší krajin jej starší lidé dobe pamatují, když byl

ješt nepatrným obchodníkem. Pílí a obezetností, hlavn však obratným

vynžitkováním pomr za boulivé doby r. 1848 pivedl to tak daleko,

že má dnes ti velké textilní továrny a je jedním z nejvtších prádelník

v Rakousku, ne-li na kontinent. Ostatn není smýšlením ani Nmcem,
ani echem, pokud vím. V Liberci ovšem za dlouhého pobytu pivykl

nmin, ale jest jeden z tch „starých" t. j. spravedlivý k obma
národnostem a pedevším obchodníkem ; do politiky a národnostních

spor se nikdy nemíchal. Jeho vrchní iditel Hamán pak jest rodem

i smýšlením Cech. Však je oba brzy seznáte — ale mjme se na pozoru

;

Hamán je sice hodný muž, ale ve všem jen obchodník, hladký jako úho,
a nepošle-li snad starý Rabe za sebe svého syna, nebo on sám již

velmi vkem schází. A poslední operace odala mu též poslední nadji

na získání úplného zdraví. Byl až v Berlín, ale tuším nadarmo."

„Snad abys nechal, muži, obchodní záležitosti až na zítra; budeš

mít na to s panem Žilinou dosti asu. Tamhle pan Kra sotva již oi
drží — " pravila s úsmvem Dolanská, pohlížejíc na adjunkta Kru,
který v patrných rozpacích se chystal odpovdti, když jej Cyril

zastoupil.

„Není divu, milostivá," pravil. „Pan Kra je na nohou od noci do

noci —

"

„Nejsem unaven," bránil se Kra.
„Slyšel jsem po cest, jak jste byli pilní," pravil Dolanský.

„Pipravuji vše již pro pechod k intensivnímu hospodáství. Po-

stupn hodlám zvýšit setí epy na tvernásobnou míru dosavadního výsevku,

tak abychom dodávku její do našeho cukrovaru in spe sami z polovice

uhradili mohli."

„Papá, pivezl jsi mi z Prahy sedlo?" vskoila v tom do nudné

pro dámy rozprávky Olga. „Vi, že mne bude pan Žilina uit jezdit?"

„Jak pak jsi se dnes uila, nezlobila jsi?" otázal se s úsmvem
otec svého miláka, obraceje se s otázkou ke gouvernantce.

„Nauila jsem se dv básniky, Tétoile a 1' hirondelle!" pravila

spšn Olga, laskajíc se jako koika lichotiv ke gouvernantce, chtjíc

tak písnou slenu Durieux obmkiti, která se jí hledla písným

:

,Assez, assez, Olga!" zbaviti.

Nemluvila mademoiselle s Olgou nikdy jinak než francouzsky neb

nco anglicky, lámajíc nminu a ješt více eštinu až bda, jen co

k dorozumní se služebnictvem nejnutnji potebovala.

„Bjla hodná!" pravila s dvojsmyslným úsmvem Milada.

„Objednal jsem pro tebe, Milado, sedlo, ponvadž doktor ti trochu

gymnastiky k sesílení radil. A až budeš, Olgo, vtší a budeš-li se dobe
uit, budeš smíti také na ponýuku jezdit."
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„Já jsem již veliká jako Milada!" ekla pólo plativ a póla

haviv Olga,

„Dnes jsem ti pivezl nco jiného. Hle tam je to!" ukázal Dolauský

na balíky na stolku u okna ležící.

Žilina a Kra vstali, porouejíce se. Kra po celou dobu veee
skoro slova nepromluvil, chovaje se za to se vzornou pozorností a úslužností

k dámám, najm k Milad, které každé pání takoka z oí vyísti

se snažil.

4.

Z nárožního pokoje prvního poschodí zámeku Krapinského, ote-

vírala se rozkošná vyhlídka na pívtivé údolí s mírnými svahy, lemované

k jihu pkným hájem nejvíce listnatých, a v tu dobu roní ješt holých

strom. Byla to elegantn zaízená pracovna pana Dolanského, který

zde druhého dne v pohodlném kesle u svého pracovního stolku sedl.

Na pohovce poblíže nho sedl Cyril Žilina. Dolanský podal svému spo-

leníku krabiku s doutníky a zapáliv si, pravil

:

„A nyní o záležitostech obchodních. Musíme rozvrhnouti plán a

spoítati své síly."

„Myslím, abychom vykali, až jak se rozhodne vyjednávání s panem
Rabem, chci íci s jeho zástupcem, panem Hamaném. Nevíme posud ani>

jaký návrh nám uiní; máme zde starý, co do zdiva vtšinou zachovalý

cukrovar, který ovšem musí býti adaptován a na diffusi zízen. Bude
teba díve znáti rozpoet stavitele, náklad celého zaízení —

"

„Spoítejme však alespo pedbžn síly, kterými vládneme. K vnit-

nímu zaízení hodlá povolati pan Hamán odborníka, kterého mi velice

odporuoval jako muže nejen energického a na výši dnešních vymože-

ností v oboru technickém stojícího, ale též spolehlivého. Pravil jste, že

vládnete sám malým kapitálem?"

„To jest," pravil ponkud v rozpacích Cyril, „nestojí to skoro ani

za e. Mám u strýce as dvanáct tisíc uložených. To jest však obuoa

píliš nepatrný —

"

„Nikoliv," odvtil Dolanský. „A dal-li by se váš pan strýc pohnouti,

aby k našemu podniku jako spoleník pistoupil — rcete, jak vysoká

byste ho cenil?"

„Netroufám si naprosto nic slibovati za svého strýce," ekl Cyril,,

pohlížeje na dým svého cigára, který se v slunení zái, plným proudem
do pokoje oknem padající, modrav ke stropu kroužil. „Vím sice, že

má pkný kapitál uložený. Jest však z míry opatrný a nedvivý; jest

ješt ze staré školy : pouhý hospodá. Nepesvdí-li se o výhod nja-
kého podniku, nepistoupí k nmu. Co jsem se mu marn nadomlouval,

aby zaídil na svém statku kruhovou cihelnu ve výhodném položení

u samé silnice, tvrt hodiny vzdálí od nádraží a okresního msta. Váhal,

poítal a pemýšlel tak dlouho, až jistý pán, práv naproti takovou

cihelnu založil, která se mu výborn vyplácí. Podobn se mlo s vá-

pennými pecemi a pece tamjší vápno rovná se pražskému. Proti

cukrovarm zvlášt má tisícerých námitek, íkaje, že je stavíme pro

nkoho jiného ..."
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„To nedodává plánm našim ovšem valné nadje. Navzdor tomu
však myslím, abyste se o to pokusil, k strýci dojel a jej k súastnní
pohnouti hledl. Ale víte co, pivezte ho s sebou!" zvolal náhle, jako

vítzn.
„Nepjde to, ujišuji vás," pravil vážn, skoro trpce Cyril. „Zajedu

k nmu, jakmile bude výška nákladu na stavbu definitivn stanovena;

ale opakuji, že nekladu ani ve svou výmluvnost velké nadje."

„Myslím^ abychom alespo polovici nákladu a tím vtšinu vlivu na
podnik sob zabezpeili my. Cukrovar je mj a má dle odhadu i s po-

zemky cenu asi tyicet tisíc. Dejme tomu, že bude adaptace a zaízení

stát sto tisíc, tedy musíme hledt sehnat alespo hotových tyicet tisíc.

Studoval jsem tuto palivou pro nás otázku v Nmecku. Tam se nám
diví, jaké nádherné paláce zde v Cechách pro cukrovary stavíme a tím

již z pedu výnos kapitálu ohromn stžujeme — najm zapone-li se

s dluhy . . . Tam jsou praktitjší a vnují stavb sotva polovinu nákladu

co my,"

„Pokusím se o to vší silou," pravil po malé pomlce Cyril, „abych

svého strýce získal. Chci celou svou energii vynaložit, ba svou existenci

na zdar podniku našeho vsadit. A jestli se strýc zachová passivn, budu
se zdvojenou silou o dosažení cíle pracovat. Musí se to zdaiti" pravil

tém vášnivé.

„Tak se mi líbíte!" zvolal Dolanský, poklepávaje mu dvrn na
ruku. „Nepochybuji též ani dost málo o zdaru našeho podniku; vždy
ásten i existence má na tom závisí — " dodal tiše, pohlížeje dvrn,
bode ve tvá svého spoleníka.

Cyril opt zvážnl. Cosi jako stín mihlo se jeho myslí i jeho tváí.

Vidl ped sebou úkol životní, ale prohlížeje pana Dolanského až 'na

dno dvivé, poctivé jeho duše, zachvl se mimodk, když uvažovaly

že by mohl existenci této rodiny, která ho tak srden, pátelsky pi-

jala, v které takoka druhý svj domov naleznul, nezdarem podniku

8 sebou v záhubu strhnouti.

„Nevím," poal po chvíli skoro jako k sob v myšlénkách mluviti

— „nevím — to sdružení naše s cizím, nám nepátelským kapitálem se

mi nelíbí. eská firma a kapitál by mi byly milejší —

"

„Kam myslíte, pane Žilino? Také vás ovládají tyto pedsudky?"
pravil s netajeným podivem Dolanský. „Je to pouhá soutž — na-

nejvýše —

"

„Nikoliv!" pokraoval horliv Žilina, „hledím na to jinak. Mé pe-
svdení jest, že to není soutž, ale zápas!"

„Ano, boj kapitálu! A ten jest všude na svt; to jmenujeme
soutží.

"

„Nikoliv, pane Dolanský, je to boj o pdu, o naše vlastnictví, boj

o život."

„Nerozumím vám," pravil se vzrstajícím údivem Dolanský. „Vy-
jádete se, prosím zevrubnji. Dobe bude, když obapoln názory své

zcela vyjasníme, vytíbíme. Tak se uvarujeme nejlépe pozdjšího zkla-

mání. Nauil jsem se vás znáti jakožto muže energického, v nové škole

8 moderními názory vyrostlého, pi tom pímého, vší falše prostého —
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a eknu vám proto pímo, aniž bych vám tím lichotiti chtl, že hned

z pedu jste si mou náklonnost úpln získal. Považuji váš píchod za

zejmou pomoc v mém tžkém postavení, vyšším ízením mn seslanou;

považuji nás ne za svého úadníka, ale za dvrníka, za pítele. Pro to

však," — pokraoval spšn, pozoruje, že mladý muž chce nco namí-

tati — „pro to však doufám, že jste dobrým obchodníkem, hospodáem,
nikoli však pívržencem onch lidí, které vede — jak bych to nazval

— pouhý fanatismus národní, pro který jako slepí se vyhýbají prospchm,
kynoucím nám ze souinnosti s našimi sousedy druhého kmene na poli

kulturním a národohospodáském. Jsem sám, jak víte, upímný ech a

skutky mé tuším za mne mluví. Nestraním se žádných národních podnik,
ano obtí. Zde vizte královský reskript! " doložil, ukazuje na tuto listinu,

ve skvostném rámci na stn visící a tehdy úady proskribovanou a za-

mlel se, jakoby odpovdi svého mladého spoleníka oekával.

„Dkuji vám, pane Dolanský, upímn; cítím se poctna dvrou
mi prokázanou. Nazval jste mne pítelem a bute ujištn, že se nestanu

nabídnutého mi pátelství nehodným. Nejsem národním fanatikem, ano

odsuzuji slepou váše, která pouze citem horuje, co nám cizinec naši

pdu krok za krokem podrývá. Nespasí nás horování a blouznní za

nedostižnými ideály ; díve, v jisté dob snad to bylo dobré, ano nutné.

Také toto ideální hnutí vyplnilo svj úkol a bez nho nebyli bychom
tam, kde nyní jsme. Ano i dnes máme ideál do jisté míry zapotebí,

ale k piblížení se jim teba hledati nyní cest schdných. Jistá ást naší

intelligence musí sestoupiti s té nadoblané, mlhavé výše na zemi, musí

protíti zrak a pracovati krok za krokem proti podkopm cizího kapitálu

— opt podkopy!"

„Dobe, tak se mi líbíte. Jsem celý váš v tchto zásadách, a ne'

nahlížím posud, v em se naše názory dlí?"

„Dovolte, abych se ponkud šíe vyjádil a sice jak jste sám íci

ráil pro to, abychom pedešli pro budoucnost všemu nedorozumní. Dvojí

mám výstražný píklad v život svém, který mi úpln oi otevel. Nebo
lovk neví pouováním historie a napomínáním jiných lidí, pokud sám

nezkusí. Také já byl z mládí pouze horujícím blouzuílkem a vidl jsem

dráhu svou dlouho pedepsanou pouze v úkolu spisovatelském. Psobiti

slovem a písmem bezprostedn na lid, jako buditelé naši, zdálo se mi

vrcholem innosti pravého muže. Žádné obti, ani muennictví jsem se

tehdy nebál, ba zdálo se mi to korunou, dstojnou mých in. Ale

z mladického, nadšeného dumání vytrhnul mne désuý pád muže, kterého

jsem na svt nade vše miloval a sob vážil, jakožto ideálu lovka
osvíceného zásadami pravého humanismu, kterému v život praktickém

pdu získati hledl, a zásadami svobody pro celé lidstvo, který neznal

falše ani petváky — mého otce. On byl mužem podnikavým, všestrann

inným, ale — pouhým theoretikem. Domohl se znaného jmní, ale

budoval dále a dále, nedbaje, zdali slabé základy snesou tak velikou

budovu. Krátce eeno, otec mj upadl do dluh, které chtl zcela

poctiv a nezištn nákladnými podniky krýti. Kdyby byl býval podvod-

níkem, jakých na tucty ve velkých mstech vidíme, zcela vážených pro

své bohatství, ponvadž massy lidu se neptají po prostedcích, ale po
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výsledku, byl by fingovaným úpadkem zachránil rodin znané jmní.

Rozhodnutí záviselo na jistém obchodníku ze severních Cech, který mu
neoekávan v kritické dob kapitál vypovdl, a mu otec úroky ádn
dle smlouvy platil. Marn ho otec ujišoval, že nyní okamžit mu vyhovti

nemže, zapísahal ho, aby ho neuvádl požadavkem svým v záhubu.

Víte, co mu odpovdl onen rumburský poctivec? „Warum helfen ihneu

ihre echenbruder nicht?" byla výsmšná odpov jeho na prosby muže

tonoucího. Bylo to v letech šedesátých; marn se mj otec u všech

zámožných svých pátel vlastenc doprošoval pomoci — nebyly ješt

pomcky penžité tak vyvinuty a zaízeny jako dnes. Došlo na proces,

exekuci a zájem jeho jmní. Otec prohrál ve všech instancích — a
tvrdíval do posledního dechu, že kdyby bylo jen zrníko spravedlnosti

na svt, musel by vyhráti — a zaplatil to životem" —
Nastala dlouhá pomlka, kterou ani Dolanský, pozorn a s úastenstvím

vypravování mladého muže poslouchající, perušiti se neodvážil.

„To bylo obratem v život mém," pokraoval po chvíli Cyril.

„Slova onoho penžníka, vyslovená k otci v mé pítomnosti, utkvla mi

jako výstražný píklad pro celý život v pamti. Poznal jsem, kde je

moje místo. Druhý píklad" — pravil, oddechnuv si a picházeje jaksi

k sob, „dovolím si snad nkdy jindy vám pednésti. Svým dnešním

vypravováním jsem vás beztoho až píliš zaueprázdnil a mimo to jsem

trpkými upomínkami ponkud rozrušen — odpuste ! I mne volají

povinnosti."

To ka, Cyril s úklonou povstal z pohovky.

„Dkuji vám srden za vaši sdílnost," pravil vele Dolanský, po-

dávaje mu pravici, a pravím vám, že bych byl hrd na vás jako syna

svého" —
Cyril odvtil mu pouze stisknutím podávané ruky.

„Ostatní ponecháme tedy, až do úplného vývinu vci a inných
nám návrh."

„Potom hodlám též zajeti k svému strýci a uiním, co bude

v mých silách," odvtil Cyril, odcházeje.

5.

Bylo krásné ráno koncem msíce ervna; povrch zemský zdál se

býti plný jasu sluneního a zpvu skivan. Zele obilí, která pi žitech

pecházela v še, ale pi pšenicích a jemenech posud byla sytá jako

brál, leskla se v zái slunení, doplována jsouc zelení lesní, tu a tam
tmavjší, kde na stráních a pahorcích jednotlivé borovice v listnatých

lesích se lišily od sálající tém, lesklé zelen habr, buk a lip, které

tvoily vtšinu vkoluích les, alespo podlé eky Berounky. Zdálo se,

jakoby ten mocné kypící život rodící zem nejzejmji se jevil v této

bujarosti mladých, lesklých výhonk stromových a panenského listí.

Krajina vzdálenjší nesla onen modravý nádech listnatých les, který

v této dob zdá se usmívati a probouzeti ve vnímavé mysli neurité
upomínky na minulost a nadji v budoucnost, šastnou, jasnou, jakou ta

píroda vkol se jeví.
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„Jakoby mi tento kraj a ty táhlé vršiuy se zelenými hbety les
mluvily o vnosti, o nesmrtelnosti. Pro mi to vždy napadá, kráím-li
touto krajinou, když spatím onen kostelíek na skále nad ekou, kde
mj dd odpoívá a zahledím-li se do bledého modra na mizícím obzoru
nad vzdálenými lesy? Ale vždy i jinde ml jsem tento pocit: v mém
rodišti Zálesí, nedávno v Krapinách, ba i v rovinách Uherských a nedávno
v horách, kterými jsem cestoval. Ale nikde tak živ nevytanou mi tyto

vzpomínky jako zde a jako to bývalo na statku mého otce v Zálesí.

Ale tam byly lesy tmavé, nekonené, pochmurné; zde však veselé —
a pece je dojem podobný. ím to je? Zvykem? Snad ponkud, ale ne
zcela. Zajisté to leží více v oku mém, které tyto chvjné paprsky barev

pírody absorbuje a ve zvláštním ustrojení duše mé, která je prismatem

vzpomínek propouští. A což nejdivnjšího : vždy v tžkých chvílích mého
života — a ml jsem jich dosti, — obráželo toho nekonené nebe, tyto

tvary horské a lesní jakousi tvá, mn milou, zesnulou. Snad jsem pe-
nášel dojem ztráty v pírodu, i je tato výrazem ducha neskonale vyššího,

nám nepojatného, ale píbuzného, tak že v ní vidíme odlesk svých cit
a penášíme tvary známé a v nás se nacházející, na ui? Jaká to tajemná
souvislost všeho stávajícího, nám neproniknutelnou rouškou zastená! A pece
tento kontrast, alespo zdánliv vné pírody, pro nás lidi, jednodenní
život jepic vedoucí, tvoí to pravé kouzlo, prazdroj všech cit mravních,

vznešených a doufajících, až k úplné bezútšnosti hlubokého smutku a
zoufalosti Máchovské nad pomíjejícností všeho pozemského. Brrr" —
pravil náhle mladý muž nahlas — „kde jsem se to octnul? Poetická

žíla, o níž, že na dobro ve mn utuchla, jsem se domníval, probouzí se

opt, vstoupím-li na jevišt in mé mladosti. Já, Cyril Žilina, iditel a

spoleník továrníka, muž za praktickým cílem života se ubírající a pouhé
cifry v hlav nesoucí — stávám se sentimentálním. Ml bych spíše vy-

poítávat, co by tyto vápenné skály vynesly, jsouce dobe zpenženy,
anebo pi pohledu na tuto bujnou pšenici zvolati se strýcem: „to je

buchet!" i by v tom nco jiného vzelo? Snad láska? Hm — dej

pozor, hochu ! Na to asu dost, až ve svt nco dokážeš. Láska je

mocnou pružinou cit, jde-li rukou v ruce s inem a odvahou, když
jsme již jistého vrchole v život dosáhli, ale stává se pouhým pítžím
na cest života, pokud lezeme ješt po žebíku do výše, na skály. Dobe
ekl Puškin:

„v spež jednu spojit možno není

bujného oe a s ním chvjící se la" —

brr! opt verše. Což mne oekává njaká katastrofa srdení? Pah —
již jsem opt chladný. Ale piznám se, že jsem njak neobyejn vzrušen,

snad následkem blízkého shledání se s matkou a se strýcem, které jsem

dlouho nevidl."

Tak asi mluvil k sob Cyril, kráející od stanice ve mst po silnic

pkným stromoadím k Ošelínu.

Blíže zahradní zdi u samé vesnice dal se polní pšinou a vstoupil

zadními vrátky do rozsáhlé zahrady, v níž jistá ás, peliv pstovaná
a zvlášt ohrazená, byla vyhrazena kvtinové zahrad.
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A byla plna vn tato malá, rozkošná oasa, jako vždy a pipo-
mínala Cyrilovi ony doby, když zde na statku strýcov dlouhá léta trávil.

Sem se utíkával, když ho nco tížilo, zde za slunných dní zdržoval se

v nedlní odpolední as, v klidné besídce. I na podzim, když jen tu

a tam astry kvetly, bývala zahrádka ta plna omamující vn šalvje

a levanduly, tak že ji mimovoln se hbitovní vní umírajících kvtin
a pírody porovnával.

Bloudil tak chvíli bez cíle po chodníkácli, peliv vysypaných.

Chtl urovnati své myšlénky, než ped strýce pedstoupí. Pijel na den

sv. Petra a Pavla, ponvadž svátek a nedle následovaly a jemu vzdálení

z Krapin umožnily, ke strýci s uritým návrhem. Vdl však, že nesmí

na svého otcovského pítele z pímá udeiti a proto hledl myšlénky

sebrati. Ale divno, tyto stále se rozprchávaly na všechny strany, jako

hejna pestrých motýl : tu na vzdálená, bledmodrou mlhou jako závojem

zastená lesnatá návrší, tu na záhonky kvtin a všude se mu rýsovalo

to, co zapuditi hledl jako dtinské, nepraktické : neuritý cit touhy.

Usedl do besídky, hust zelení zarostlé a zapáliv doutník, zapomnl
zcela na své okolí, když jej vyrušil šust lehkých krokfi, zcela na blízku.

Pozvedl hlavu a rázem povstal. Ped ním stála Irena.

Ne ono dvátko plných, rumnných tváí, které zuával ped lety

:

ale dosplá dívka, vysoká, štíhlá s lahodným výrazem v pkném, a ne

zcela pravidelném oblieji. Ale bílé klenuté ílko, vroubené bohatými,

hndými kadeemi, hndé, jasné, dosti velké oi, pozastené dlouhými

tmavými brvami, které na spoleníka tak moude hledly, plná rumnná^
ústa, jemn rýsovaný nosík, zdravá ple tváí a bezvadná postava, inila

každému tento díví zjev dosti píjemným. Zachovalý panenský pvab
inil ji mladší; a jí bylo tiadvacet let, zdála se postavou a zevnjškem
dvetem sedmnáctiletým.

Pišla po domácku ustrojena v jednoduchých, ale vkusných šedých

šatech, které výborn její pleti i postav slušely, nesouc košíek s chestem.
Postavila košíek na stolek v besídce, kde již hromada rozliných

kvtin a rží ležela. Cyril dotknul se s úklonou ruky díviny.

„Ireno, vy jste v Ošelíne?" otázal se, pohlížeje s upímným po-

divením na dívku.

„A to vy nevíte? Jsem zde již od poátku kvtna."
„Kam jsem dal jen pamt! A doma jsou všichni zdrávi?"

„Díky, jsou. A co vás k nám tak náhle pivádí?"

„Jdu se na vás podívat!" žertoval Cyril. „Ani vás nepoznávám.*

„To svdí nepíliš lichotiv o vaší pamti. A pro mne nepoznáváte?"

„Jak dobe vypadáte."

„Lichocení vám nesluší, pane Cyrile. Radji mi pomozte srovnati

tyto kvtiny v kytici."

„A jak se vám vedlo v Praze?" tázal se Cyril, vybíraje a podávaje
Iren kvtiny.

„Jak vidíte dobe," zasmálo se dve, ukazujíc dv ady bez-

vadných zoubk.
„A nebude se vám zde o samot stýskat?"

,Po em? Po Praze a po tch módních loutkách v ní? To ne.
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Líbí se mi zde. Bývala jsem v kláštee, jak víte a není skoro rozdílu

mezi klášterním tichem a venkovem. Ale — " pravila náhle. „Nemohl
jste odstranit díve trny z té rže?"

„Dejte mi ji na památku, Ireno. Bude mi upomínkou i výstrahou."

„Výstrahou?" zasmála se Irena, podávajíc mu rži.

„Upomínkou na vás a výstrahou ped myšlénkami —

"

„Nerozumím vám. Stal jste se snad povrivým?"
„Snad, nevím to sám. lovk je podivný tvor, vné nespokojený.

Ale kdyby si všímal malých, zdánliv všedních píhod, mohly by mu
být výstrahou."

, Mluvíte tajemn, stal jste se filosofem, mystikem. Ale kytice je

urovnána, pojme."
Mladí lidé kráeli pšinkami, pro dva chodce ponkud úzkými, tak

že Cyril se zastavoval, aby nadzvedl Iren pekážející vtve ovocných

strom a ke. Pozoroval pi tom bedliv úkradkem svou spolenici

a mimovoln porovnával nedávný dojem junouské, pyšné postavy Milady,

za kterou se fantili všichni mužští, její vzdlání a spoleenský vkus,

s touto prostou, skromnou kvtinou, zde v zátiší skrytou. A porovnání

to sklánlo se ve prospch Irenin. Miladiua pítomnost strhovala k sobe,

Irenina konejšila, jako pítomnost dávného, dobrého pítele.

„Jak dlouho se zde zdržíte?" otázala se Irena, pozorujíc zamyšlení

Cyrilovo.

„Do zítka."

„Tak na krátko?"

„Neodkladné práce a starosti volají mne do Krapin. Tam je vše

v zaátcích, v nových kolejích a tu teba nejvíce dozoru — " od-

tušil Cyril.

„Budete asi unaven, již se blíží jedenáctá. Zavolám pana Bartoše.

Matka vaše bude v kostele."

V tom zavrzla zelen natená vrátka zahrádky a vážn vstoupil

Cyrilv strýc.

„To je hezké, žes pijel," vítal Cyrila. „Nuže, jak se ti vede?
Ireno, pines nco k zakousnutí. Nuže vypravuj, co robíš?" dodal, když

Irena odešla, mhoue dle zvyku levé oko a pate pravým pátrav na

synovce, který v dírce u kabátu ml zatknutou krásnou, nachovou rži
od Ireny.

„Pedstavuji se vám jako spoleník firmy Dolanský a Rabe."

„Aj, Rabe, z Liberce?"

„Ano. Pijel jsem se na vás podívat a s vámi se poradit —

"

Bartoš neodpovdl mu pímo.
„Ml jsem trochu potíží se setím po tvém odchodu," pravil, „ale

vše je šastn odbyto. Obilí stojí celkem výborn a epu máme již

ásten ovoranou. A jak daleko jsi ty? Seješ hodn epy?"
„Ke pti stm mrám jen u dvora Krapin —

"

„To je skoro polovice výmry Ošelína. A se vším hotov?"

„Ovorávám jako vy."

„Budete stavt?"

.,Ano, již je to rozhodnuto. Byl u nás mladý Rabe co zástupce
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tžce churavého otce a jejich vrchní iditel Hamán, který je vlastn

u Rab faktotum. Zapoali jsme již více než ped msícem stavt."

„Celou novou továrnu?"

„Z poátku tak zamýšlel pan Dolanský a mladý Rabe klonil se

k jeho náhledu. Ale iditel Hamán se tomu rozhodn opel a musím se

piznat, že jsem s ním musel souhlasiti."

,A peníze?" tázal se strun Bartoš.

„Peníze poskytla firma Rabe, ásten pan Dolanský a —

"

„Nuže?"
,K vli té poslední ástce picházím k vám, milý strýce!" pravil

Cyril, pekvapen tak neobvyklým u strýce útokem.

„Hm," pravil Bartoš a procházel se mlky dále. „Podívej se, Cy-

rile, jak jsou tyto hrušky letos ovocem jako osypány," pravil náhle^

zastaviv se u starého stromu na blízku besídky.

„Ty mi trhával ješt nebožtík ddeek, ty jsem nejradji jídal.**

„ Ano, tu hrušku rouboval ješt tvj nebožtík ddeek. Schází chudák

stará, schází. Letošní jarní vichr pipravil ji o ást koruny. Pjdeme
asi tak spolu."

Pišla Irena, doprovázena služkou, nesoucí zásobu erstvého másla,

medu, chleba a piva.

„Kam spcháš?" otázal se Bartoš odcházející opt dívky.

„Jdu paní Žilinové naproti. Mimo to mám práci, však víte."

„Co íkáš Iren?" pravil strýc, osamv s Cyrilem.

„Sotva jsem ji poznal; jak se zmnila!"
„Stalo se z ní ádné dve. A chová se tak, že se ani nezdá, že

pichází z velkého msta. Jest mi ve všem k ruce. Jest mým adjunktem,

sekretáem a dílem i finanním ministrem," žertoval strýc. „Do všeho

se umí vpravit."

Cyril byl ponkud již netrpliv, akoliv strýce dobe znal a vdl,
že nesmí pímo k cíli. Nedávné perušení nábhu jej o tom znovu pe-
svdilo.

„Odpoledne t provedu po polích. Ale jez a pij! Všechno to je

výroba mého statku," dodal sebevdom.
Zatím pišla Cyrilova matka, doprovázena Irenou a nové vítání

a vyptávání nastalo.

Piblížila se doba obdu. Ale ani po obd neml se pan Bartoš

k njakým otázkám, které by zámry Cyrilovy byly ulehily.

„Slíbil jste mi," pravil Cyril konené, „že mne provedete odpoledne

po polích. Nepjdeme?"
„Pokej, mám zde noviny. Co íkáš posledním volbám?"
„Vru, šlo to do tuha a prohráli jsme poprvé."

„Kdo to?"

„Náš starý kandidát. Usmyslili si tentokráte rolníci postaviti stj

co stj svého kandidáta — akoliv starý byl ádný muž a též z jejich

stedu, ale nepromluvil tuším za všechna ta léta, co na íšské rad byl,

ani slova. „Co je nám pláten takový kýval," pravili voliové a postavili

jiného. V naší krajin sice propadli, ale v celém okresu zvítzili."

„Vidíš, tak to pjde nyní všude. Starý poádek nemže déle po-
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trvat, picházím nyní sám k tomu náhledu, nechceme-li pijít v úplné

opovržení — a ztratit i to poslední, co máme. Lid to cítí instinktivn

a hledá nápravy —

"

„Ale nezná proud tam nahoe, nám nedostupných a myslím, že

ani nejradikálnjší oposice nic v tom nenapraví —

"

„Busi. Ale osvží alespo naše sebevdomí, zahýbá tím bahnem,

v kterém se dusíme, až zahyneme ^"
„Aj pane strýku," pravil s úsmvem Cyril. „Vy, díve ten nej-

konservativnjší z konservativních, zmnil jste se tak v radikála, že vá8

ani nepoznávám?"
„Pokej, podíváme se ven," pravil náhle Bartoš.

„Vrátíte se brzy?" otázala se matka Cyrilova.

„Do veee jist."

Strýc vedl Cyrila na strá, odkud bylo možno pehlédnouti dl,
nejúrodnjší to pole statku.

„Vidíš, to jsem skoro celé posázel epou a brambory."

„Vy, který jste tak dlouho iutensivnjšímu sázení epy se bránil?"

,Ano, mám akcie zdejšího mstského cukrovaru. A — " pravil náhle,

jakoby se upamatoval, což bylo znamením, že zámr jeho pevn se

ustálil, „ty si vlastn jdeš pro svoje peníze? Máš je mít."

„Milý strýce, picházím ješt s jednou prosbou, s návrhem, a
nevím, zda budete po tom, co jste mi ekl, souhlasit —

"

„Co máš ješt?"

„Náš cukrovar se bude dobe vyplácet. Velkostatek Krapiny uhradí

Hsám polovinu potebné epy. Ale stavba, vlastn adaptace starého cukro-

varu bude stát více, než jsme oekávali. Poítali jsme s panem Dolanským

nejvýše na jedenkrát sto tisíc a ono je to rozpoteno o polovici výše."

„A ty myslíš, že se toho súastním?"
„Myslíme, aby se Rabe súastnil s polovikou a my dva t. j. Do-

lanský a já též s polovikou, abychom nebyli slabšími —

"

„To by bylo as pt a sedmdesát tisíc. Mnoho-li vám do té sumy
schází?"

„As ticet tisíc."

„Haha, dobe jsem Dolanského posuzoval," smál se Bartoš. „A ty

myslíš, že se honem do toho zakousnu? Tvj u mne uložený podíl

dvanácte tisíc ti vyplatím. Ale zbývající, vlastn nedostávající se ást
hle si zaopatit jinde. Koupil jsem sám akcie cukrovaru v mst a ne-

mohu se súastniii v podniku, který neznám."

Cyril mlel. Nenadal se odporu úplného.

„Mj podíl nevystaí —

"

„S dluhy nezaínej."

„Ah, my to nikdy nikam nepivedeme," promluvil trpce, jako

k sob Cyril.

„Co tím chceš?"

„Podívejte se na naše krajany druhé národnosti a hlavn na židy.

Z nich každý je hybnjší, spekuluje, jak by kapitál lépe zužitkoval:

Jeden podporuje druhého a tak jejich kapitál mezi námi stále víc a více

koeny zapouští; staví kolem nás ze, která se stane asem nerozbornou.
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ech, když nco ustádá, uloží peníze nejvýše do spoitelny a neví pak

dále co s nimi. Leží mrtvy. Sám jste mi to o nás asto vytýkal a ne-

nadal jsem se —

"

„Cyrile, poslyš," pravil Bartoš. „Máš je mít, tch plných ticet

tisíc, ale jen pro pípad nejnutnjší poteby a na úplnou jistotu, dobrou

hypotéku na Krapinách a cukrovaru ; nutno podívati se díve do knih.

Budu-li vidt, že ti s nimi vskutku prospji, súastním se v podniku.

O tom m asem uvdomíš. Zatím vyplatím ti dnes tvj podíl."

„Rozmysli si to ješt jednou dobe," pokraoval, když spolu po

chvíli k domovu kráeli. „Nebylo by lépe, kdybys zde se mnou hospo-

dail, než pouštt se v nejistotu, kde mžeš ztratiti vše?"

„Nemohu couvnout," pravil rozhodn Cyril. „Jsem estným slovem

vázán a nepochybuji o výsledku."

„Busi. Ale upozoruji té, že v další pjce svuji ti též vno
Ireuino."

Když Cyril po veei ve svém starém bývalém pokoji ku spaní se

ukládal, cítil zvláštní pohnutí. Slova strýcova zanechala v nm hluboký

dojem. Urovnávaje vci své k zítejšímu odjezdu, dlouho pohlížel

v myšlénkách na rži, darovanou mu dnes ráno Irenou a ssál její vni.

Na to uložil ji peliv do velké náprsní tobolky.

„Ano," pravil k sob. „Dobe jsem dnes ekl k Iren: lovk je

divný tvor, vn nespokojený — ale nedokonil jsem ped ní nahlas svou

myšlénku, „že se mnohdy pachtí za neznámým cílem, který se mu
žádoucím zdá a odstrkuje pi tom nevážn skutené, blízké štstí."

Pro mi práv nyní tane urit na pamti skupení, které jsem vidl

ped lety v panoptikum Berlínském? Byla to reprodukce známého obrazu

„Honba za štstím", provedená íigurami v životní velikosti a dokonalé

plastiky, ve zvláštním tmavém pokoji, ozáeném pouze svitem, vycháze-

jícím z hvzdy nad hlavou Štstny záící, která jezdci ve stedovkém,
vojenském kroji kyne pes polozboený most k mstu, pes hlubokou

propast. V šíleném chvatu pohání jezdec svého oe pes krásnou díví

mrtvolu milenky neb sestry, kterou k jeho nohama svýma deptá: on

vidí pouze arovnou postavu Štstny k blízkému cíli kynoucí a nikoliv

hlubokou propast, do které se v nejbližším mžiku /káceti musí, aniž

pozoruje smrt na erném, divokém koni s napaženou kosou v šíleném

chvatu za ním letící. Postavy byly jako živé a dojem skupení toho

úchvatný. Vím, že se odebírám do Krapin na dlouho — ba co více —
cítím, že každým krokem ke Krapinam, Ošelín, matka, strýc, Irena

se noí za mnou do mlh nejisté vzdálenosti; a až se pohížím zcela

v zimninou innost v Krapinách, budou se pohybovati tyto postavy

jen jako neurité stíny na obzoru mého života. A pece chvatn tam

pospíchám a nemám smyslu pro nic jiného. Vstoupením do Krapin budu
zcela zmnn, nevím kdy a jesili se sem vrátím. Ale jakás železná vle
nutí mne ku pedu. Nemohu jinak, bohu porueno — "

Ráno, maje cestu ped sebou, byl opt jako promnn, osvžen;
veškerá nejistota uprchlá jako stíny noní. Polovice úelu, za kterým

se na Ošelín odebral, již dosáhl a vdl, že asem dosáhne i druhé.

Jak, o tom nyní nepemýšlel. Obdržel od strýce slíbený svj podíl a
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veškeré s tím spojené formality byly vyplnny. Nastupoval s odvahou

zpátení cestu do Krapin.

Když jej však matka naposled objala a jemu pravila: „Nemohl bys

tu radji zstati u nás?" ucítil opt divné jakés pohnutí, zvlášt když

se setkal s pohledem Ireniným.

„Ai jde za svým povoláním," pravil rozhodn, skoro tvrd starý

Bartoš. „A dávej nám asté o sob zprávy, i ješt lépe, navštiv nás

opt brzy."

Odjel s Cyrilem, doprovázeje ho na nádraží.

pZdá se mi njak celý zmnn," pravila matka Cyrilova pólo pro

sebe, když s Irenou v pokoji osamla, majíc ped sebou otevenu staro-

dávnou bibli po svém ddovi, a snad praddovi. „Jak se zmnil v cho-

vání a zevnjšku za ten krátký as! Nemohla jsem ho skoro ani poznati.

Ale svdí mu to mužné, sebevdomé vystupování —

"

„Také on prý mne nemohl poznati," poznamenala pólo k sob
Irena, zabývající se horliv zapisováním do jakési úetní knihy hospodáské.

„Všechno se stane tak, jak se to státi má," pokraovala s pevnou

dvrou, která ji charakterisovala a pes všechny hojné útrapy jejího

života penášela, paní Žilinová. „Doufejme, že se k nám vrátí zdráv na

tle i na duši —

"

„Jen zdali se kdy vrátí?" pomyslela si Irena, zadívavši se na dvr,
kde pár sivých holub, jejích milák, se procházel a miliskoval.

ás III.

1.

V právo ode vchodu do zámeku v Krapinách byly v pízemku
hospodáské kanceláe. Byly to dva klenuté pokoje, dvemi vespolek

spojené, z nichž první ml ist vybílené, ale všech obraz a ozdob

prosté stny, na kterých jen poblíže jednoduchých kachlových kamen,

nade dlouhou bílou lavicí z mkkého deva viselo nkolik kiklavých

aunoncí. U prosted této první místnosti stály dva pulty, hbety k sob
obrácené a za nimi, v kout, prastará patrimoniální pokladna, ješt

z doby knížete Rohana, kterému na poátku tohoto století panství Kra-

piny náležely. Druhé, vtší kanceláe, která byla vymalována a vkusn
zaízena, používal iditel Žilina.

V první kancelái sedl za vtším, „úetnickým" pultem, na blízku

pokladny, adjunkt Alois Kra, chovaje na kolenou hezké, as tíleté

dvátko, sváten ustrojené, které svýma jasn modrýma, hezkýma oima
a svtlými vlásky jemu ponkud bylo podobno.

Opodál stála po mstsku, akoliv nepíliš vkusn, sváten ustrojená

dívka as téhož vku co Kra, silná, ale hezky rostlá brunetka, dosti

jemného ale opáleného sluncem, málo iutelligentuího oblieje, jejíž hrubé,

mozolné ruce poukazovaly na tžkou venkovskou práci. Hlavní okrasou

její byly neobyejn bohaté, tmavé vlasy, které byly spleteny ve dva

silné, voln v zadu splývající vrkoe. Byla to první ped lety kráska,

ne jen v Krapinách ale i ve vkolí, Terezka Drozová.
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„Nyní si vezmi pannu a jdi si dom hrát, Resinko!" ekl Kra
malému slinému, stejnojmennému s Drozovou dvátku, sesadiv je s ko-

lenou na zem.

„Musím pracovat, Rési," obrátil se k Drozové, „odve ji dom,
snad pijdu na veer," dodal z ticha, dvrn,

„Poj, Résinko," pravila Drozová, berouc holiku za ruku, která

s nové panny své skoro oí neodvracela, ale nyní náhle po Krovi se

ohlédla a zvolala:

„Résiuka si bude tady hrát, u táti ..."

V tom se dvée, na chodbu vedoucí, otevely a Olga Dolanských

vbhla do kanceláe. Spativši malou Résinku, zvolala tleskajíc rukama:

„To je hezká holika! Je to vaše, pane Kro?" a již chtla vzíti

zdrahavé dcko do nárue, když zaznl z chodby volající, písný hlas

mademoiselle Durieux:

„Olga! Olga!"

„Odnes dít dom!'' ekl písn, zamraiv se ponkud, Kra. Zá-

rove zahrel v rondellu ped zámekem koár.
„Papá jede!" zvolala Olga a vybhla ven.

Z koáru vystoupil s panem Dolanským iditel Cyril Žilina a po-

ruiv se panu Dolanskému, vstoupil pímo do kanceláe, kde se ve dveích
setkal s Terezií Drozovou, malou Résinku práv vyvádjící.

Kra povstal, aby svého chefa uvítal, který mu vlídn sice, ale

s jakýmsi vážným pohledem podkoval a do své kanceláe mimo nho
prošel.

Hned na to byl Kra sklonn opt nad velikou, z tuha vázanou

hlavní knihou, ped ním na pult rozloženou, a horliv zdál se do práce

pohížen.

Tak uplynulo v úplném tichu as tvrt hodiny, když z editelovy

kanceláe se ozval Žiliuv hlas:

„Pane Kro!"
Mladý muž rychle povstal a vstoupil do vedlejší místnosti. Žilina

sedl u svého pultu, pokrytého papíry. Pi vstoupení svého adjunkta

odložil i)éro a pohlédnuv vážn na píchozího, pravil: „Posate se, pane.

Jak daleko jste s billancí?"

„Jsem již tém hotov a uinil jsem pibližnou závrku, jak jste

mi naídil."

„Nuže a jak vypadla?" otázal se Cyril.

„Pokud nebude snad njaké dodatené opravy zapotebí, která

však asi konený výsledek již píliš nezmní, jest dosti píznivá. Vyka-
zuje jedenaticet tisíc istého výtžku."

„Jedenaticet tisíc," opakoval Cyril. „A nemýlíte se?"

„Jak praveno, difiference pi konené uzavírce nemže býti znaná,
spíše ku prospchu."

„Za dv, za ti léta bude, doufám, dvojnásob tak velký istý zisk,"

pravil k sob iditel.

„A co zde máte za mé nepítomnosti nového?"
„Pokraovalo se se svážením materiálu k stavb cukrovaru. Polní

práce obmezují se pouze na kulturu epy a na senose. Poasí máme

12
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výhodné. Koské potahy tém všechny zamstnány vožením stavebního

materiálu."

„Pro nepijel dnes pro mne Josef Veselý?"

„Ah ano — pihodilo se mu neštstí — jest mrtev," dodal jaksi

váhav Kra.
„Mrtev?" zvolal pekvapen Cyril. „A co se mu pihodilo?"

„Byl dnes také pro díví. Pan Dolanský naídil, aby byl dovoz

uspíšen a proto jsem také jeho vypravil. Když se vracel s druhými

chasníky od eky skrze Charpy, — tak mi praveno — zastavili prý se

všichni na sklenku koalky v hospod. V úvoze k továrn pak, místo

co ml Veselý podle koní jít, vylezl na vz, tžkými kmeny naložený^

zapomnv zavít kolo, a prý ho druzí chasníci napomínali. Vz se

v krutém úvoze rozejel a byl by zvrátil. Veselý pak — pozd již,

chtje zadržeti kon a chybu napraviti, skoil v nejprudším rozjetí z vozu,

zapletl se do prostrak a spadl pod vz. Zadní kolo mu pejelo hlavu.

Byl okamžité mrtev."

Cyril mezi vypravováním povstal a hledl zamraen na mluvícího,

který též dle jeho píkladu ze své židle se zdvihl.

,Pro nejel šafá k vli dozoru s nimi?" otázal se Cyril písn.
„Šafá se pozdržel u zadních potah a naizoval všem, aby kola

v úvoze zaveli. Veselý jediný neposlechl."

„Ubohý hoch, sám to zavinil," zamruel pro sebe iditel.

„Kde je nebožtík?" zaal Cyril po malé pomlce.

„V komoe u ratejny, kde ve dvoe zemelí zvykle bývají uloženi

ped pohbem. Dal jsem na rychlo sbíti truhlu a ekám práv na doktora

k obdukci mrtvoly."

Opt nastalo pomlení.

„Pane Kro," pravil po chvíli Cyril, pecházeje po pokoji, „mám
s vámi ješt vážné slovo promluviti Jsem s vámi jak náleží spokojen.

Jste neobyejn pilný, svdomitý a spolehlivý úadník, kterého si vskutku

vážím. Potkal jsem se dnes s vaším panem otcem a od nho mám pro

vás vzkaz. Jak víte, nemíchám se a nemám ani práva míchati se do

soukromých záležitostí svých podízených. Jak jste též asi již pozoroval,

byl jsem vždy, v každém ohledu k vám úpln liberálním. Ale váš pan

otec mne tak úpnliv prosil, abych pihlédl též k soukromým záleži-

tostem vašim, že jsem, a nerad, svolil, s vámi o tom promluviti." Opt
pomlel Cyril na chvíli a zapálil si doutník, jakoby myšlenky sbíral. „Ta

dvátko, které jsem, vcházeje do kanceláe ped chvílí potkal, jest

vaše?" zastavil se náhle ped adjunktem. Bledá obyejn tvá pán Krova
pokryla se rumncem.

„Ano, pane iditeli," odvtil zticha.

„Jak praveno, nerad s vámi takto mluvím a iním jen dle slibu,

vašemu otci daného, když vás žádám jako pítel, abyste pání jeho vy-

hovl a pomr ten perušil. Jste ješt mlád — a vte zkušenému muži

— máte ješt dost a dost asu na vážné spojení. Jste teprve na zaátku

své kariéry. Mimo to jest Terezie Drozová tuším starší vás, vzdláním

i stavem naprosto k vám se nehodící dívka, pouhá dlnice, která ani

k vedení domácnosti úadníka schopna není. Též mezi dlnictvem iní
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to pohoršení, demoralisuje to — nechci se o tom zevrubnji vyjáditi,

ale pochopíte, co tím míním. Také jen mimochodem podotýkám, že ro-

din pana Dolanského pomr váš není píliš milý. Váš otec mne prosil,

abych vám ekl, že jestli v známosti té budete pokraovati — vás vy-

dédí a za syna svého vás považovali nebude."

Mlky stál Kra ped svým pedstaveným. Nebylo v jeho nyní opt
zbledlém oblieji znáti, zdali hnv nebo strach zmítá jeho nitrem. Ko-

nen odpovdl:
„Dkuji vám, pane iditeli, za úast, kterou mi vnujete. Otec mj

mi již vícekrát podobn domlouval a hrozil a já po prvé, pi prvním

dítti —

"

„Pi prvním?" zvolal udiven Cyril. ,Což je toto dvátko již —

*

„Druhé, pane iditeli," doplnil, nabývaje zvláštní pevnosti Kra.
„Slíbil jsem tehdy svým rodim, že ten pomr peruším. Chybil jsem,

neuiniv tak. Nyní nemám již dost síly, abych tak uinil, ano pímo
vyznávám : že se od Terezky Drozové více nikdy neodlouím, pokládám

ji za svou manželku."

Mimovoln imponovala Cyrilovi tato pevnost mladého muže.

„Pane," pravil, „rozmyslete si dobe, co jsem vám pravil, abyste

toho jednou nelitoval. Mimo to píí se mi vaše jednání s toho stano-

viska, že se dje proti vli rodi."
„A kdyby mj otec i ruku na mne vztáhl, jako již jednou uinil,

aneb kdyby mne vyddil, nemohu jinak jednati."

„Považte však, s vaším malým platem — kam to povede? I kdyby
to bylo dve vzdlané a vám úpln se hodící, zda byste ji mohl po-

jmouti za ženu? A njak to skoniti musí," dodal rozhodn. „Sám fará
mne žádal, abych na vás psobil."

„Pan fará!" pravil trpce Kra. „Málo mi na tom záleží, zdali ty

své ceremonie nad námi udlá. Proto svazek náš nebude ani svtjší,

ani trvalejší.
'^

„To je vc vaše, a nemám práva do vašeho pesvdení se míchat,"

ekl Cyril vážn. „Ale vaše svdomí vám neíká, že ped svtem alespo
máte svým dtem dáti své jméno? Nevíte, co se vám mže pihodit.

Jsme všichni smrtelni a jaká budoucnos je v pípadu takovém oekává?
Svt je ukrutný, neúprosný a teba by stejn, ano he chyboval,

neodpustí tomu, který konvcncionální zvyky nohama šlape. Mstí se na
nm a nemže-li na nm, tož na tch tvorech nevinných, kteí za svj
pvod nemohou. Jak praveno ; vaše stálost vzbuzuje ve mn jistou úctu

a možná, ano nepochybuji o tom, že svému slovu dostojíte. Pijde snad

jednou doba, kdy budou spoleenské pomry jiné, ale musíte dnes se

íditi zvyklostmi dnešního svta. Byl byste dobrým románovým hrdinou,

ale jak svta bhy jdou — odpuste, nazvu-li vaše jednání — radji to,

abych váš jemnocit ušetil, ani nedopovím. Je tu však ješt jiný moment,
praktický. Jak víte, je místo zdejšího úetního uprázdnno. Pan Dolanský
a pomry vbec nutí k obsazení tohoto místa —

"

„ Pane iditeli, netroufal jsem si dosud o tom s vámi promluviti,

a dle postupu a pro dlouholeté platné služby a zkušenosti mé praktické

jsem se domníval, že na místo toto první mám nárok."

12*
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„Nuže?"

„ Ale od té doby, co váš pan bratr na dvoe Orliné slouží —
povídá se — že místo úetního jest —

"

„Jen dokonete, pane Kro. Nebojte se, že bych pímost vaši ve

zlé vám vykládal."

„Odpuste, pane iditeli. Váš pan bratr má veliké vzdlání a tu se

vypravuje, že pijde sem za úetního."

„Pane Kro, vy jste od prvního ervence úetním pi velkostatku

Krapinách. U mne nerozhodují žádné ohledy, ani protekce, ale skutené

zásluhy a hlavn prospch gruntovního pána. Mj bratr je zde ješt

píliš krátký as a má mimo to malé zkušenosti, aby toto dležité místo

zastávati mohl. Nedkujte mi, iním pouze svou povinnost a žádám vás

jen, abyste i na dále tak horliv zde sloužil, jako dosud — a mimo to

— abyste práv mého bratra — jaksi do praktického vedení knh za-

svtil a dozor nad ním vedl!"

„Pane iditeli, vy mne pímo zahanbujete, že jsem mohl míti pode-

zení — slibuji vám —

"

„Dobe," perušil ho Cyril. „Nyní však nahlédnete, že pomr váš

k Terezce Drozové pi vašem povýšení tak dále trvati nemže. Je mi

sice trapno tak mluviti s vámi, ale nahlédnete po tom všem, co jsem

s vámi jako pímý muž mluvil, že musíte na to pomýšleti, jak byste tuto

delikátní záležitost estn ukonil. Neiním na vás žádný nátlak" —
pokraoval povýšeným hlasem, pozoruje, že mladý muž hodlá promluviti.

„Vidíte sám, že jsem mohl využitkovati pomr, které se mi jaksi samy,

všestrann nabízejí, ku protekci svého bratra a že jsem tak neuinil.

Jmenování vaše úetním nemá také býti žádným podplacením vašeho

rozhodnutí. Ale na tomto rozhodnutí musím setrvati a žádám vás, abyste

vše, co jsem vám ekl, ádn rozvážil, a své úmysly mi brzo sdlil."

Éka to, podal Cyril mladému muži ruku na znamení, že ho pro-

pouští, když tu dvée první kanceláe se otevely a jimi vstoupil tmav
odný muž, as padesátník, malé postavy s širokým, tak zvaným výte-

nickým kloboukem, dlouhými, tmavými vlasy a bradou a lá Napoleon III.,

maje zlatý skipec na zahnutém nose. Za ním objevil se etnický závodí

eroý v plné výzbroji, salutuje po vojensku.

„Ah pan doktor Hora; vítám vás," pravil Cyril potásaje pravicí

píchozího.

„Servitore," pravil doktor a odboiv po krátké bezvýznamné roz-

mluv, pravil

:

„Víte, pro picházím, pane iditeli?"

„Slyšel jsem a libo-li, podíváme se hned."

„Musím sepsati povinný rapport o události," dodal závodí erný.
Všichni dali se pes dvr k ratejn.

„Jest to zde jen as pouhá formalita," pravil cestou hovorný doktor

Cyrilovi, „ale zákonu musí být vyhovno."
Kra pedešed, kráel ke komoe v ratejn.

Ped ratejnou stálo skupení žen a mezi nimi vdova po Veselém,

hezká, rusá, zdravím kypící žena s dckem na rukou, která si oi zá-

strou utírala.
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S ženami rozmlouval vysoký, suchý muž prošedivlých, hustých,

kueravých vlas a ídkých tmavých vous, osmahlých tváí, bystrých

erných oí a zahnutého nosu. Byl to tesaský mistr Hubil, který na

požádání Krovo pišel, aby vzal míru na rakev.

Ženy umlkly, když spatily píchozí.

Na improvisováných márách leželo tlo, jehož obliej b}l navlheným
bílým plátnem pikryt.

Doktor odkryl roušku, pod kterou se objevily tahy mladého Ve-

selého. Nebylo na tvái jeho známky tžšího poranní mimo slabé ode-
niny nánose a zarudlé spánky. Výraz tváe byl jako zaživa; mla týž,

ponkud divoký výraz, ale zmírnný klidem, hlubokému spánku po-

dobným.

U dveí komory ozvalo se tiché stkáni. Byla to mladá Veselá, kterou

ženy, tšíce ji, odvedly.

„Zde pro mne nezbývá co initi," pravil doktor po chvíli, prohlédnuv

hlavu zesnulého, „napíšu pouze úmrtní list. Mrtvý vypadá však neoby-

ejn svže."

„Pikládala jsem mu stále studené obkladky na hlavu a umývala
krev s tváe," pravila hlasem pláem perývaným matka zesnulého,

stará Veselá.

„Divno," ozval se za zády Cyrilovými hluboký, mužský hlas. „Když
jsem poprvé na továrnu knížete R. krov vyzdvihoval, spadl mi nejlepší

tovaryš dol a zabil se na míst. Hned tehdy z toho pro cukrovar ne-

vstili nic dobrého — a tu máš, piSel na buben; ale to je pouhý tlach

— akoliv kníže cukrovarem pišel na mizinu —

"

Cyril vytrhl se z myšlének a obrátil se k mluvícímu.

Byl to chladnokrevný, jak zvykle lidé jeho emesla bývají, mistr

tesaský Hubil. Nyní pistoupil k márám, vyal coulovaku a bral míru
na rakev.

„Je to jen tak ze zvyku," pravil klidn, pate na Cyrila. „Od oka
vím délku — ano na vlas," doložil, skládaje míru.

Závodí erný znamenal cosi olvkem do své tobolky. Cyril nepro-

mluvil slova. Stál v myšlénkách, pohlížeje na mrtvolu mladého muže,
kterého si v krátce pro jeho neúmornou pracovitost a úslužnost zamiloval.

„Již nám nebude troubiti k pochodu!" prohodil pítomný kolá
Kratochvíl, len sboru dobrovolných místních hasi.

Bylt Veselý hornistou u pluku a výten svj nástroj ovládal.

„Také muž práce, jako my — a jaká jeho odmna?" bzuelo
Cyrilovi v hlav jako neodbytná vosa, obletující tím hnvivji lovka,
ím více jí rukou odehnati se snaží.

Doktor spchal však dále rozlouiv se s Cyrilem. Kra odešel se

závodím erným do kanceláe, aby mu k sepsání protokolu potebných
dat poskytnul.

Cyril pecházel za chvíli po svém salonku.

„Rozdrtil ho vz, kolo, nco neživého, stroj," tak uvažoval. „Ale
kdo rozhoupal toto kolo ? Zdá se mi, jako by to bylo kolo obrovských
rozmr, které se valí svtem a drtí nás jednoho po druhém. Muž práce
jako já; ale on byl pouhým nepatrným kolekem v tom stroji, který
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jsem spustil já. A pece jsem byl patnácte mil od nho vzdálen, když
se to stalo. Ano, kolo to se valí neúprosn ku pedu a rozdrtí nás

všechny, jednoho díve, druhého pozdji. Jenom že každý to tak rychle

neodbude, jako ubohý Veselý, to jest nebude tak šastný. A co ekl ten

Hubil? Že to není v tomto cukrovaru první pípad? Co se v živobytí

neopakuje? Shoda okolností, nebo náhoda jest pouze špatný výraz

obmezenosti lidské. Má býti to, co pravil, pro mne výstrahou? „Továrna

ta pivedla knížete R. na mizinu. Pah — " pravil, zastaviv se. „Nejsem
povrivým. Jdi svou cestou dále, krok za krokem a výsledek t ne-

mine — nesmí minouti!" dodal s jiskícím zrakem, pohlížeje v neurito.

Návštva Ošelína, slova strýcova, setkání se s matkou a Irenou zanechaly

v Cyrilovi hluboký dojem. A toto neštstí hned po jeho návratu do

Krapin dojmy ty jen zvýšilo.

Ozvalo se zaklepání na dvée. Na „volno", vstoupilo dve, ozna-

mující, že by paní Dolanská ráda s iditelera Žilinou mluvila.

„Pijdu okamžit!" pravil Cyril uhádnuv, že s ním bude chtít

dobrá paní promluviti o budoucnosti rodiny Veselého.

Upravuje ped zrcadlem šat, pravil k sob: „Co má býti, stane se;

býti na vše pipravenu jest to jediné, co nám vždy zbývá." Na to odebral

se do prvního poschodí, zaplašiv alespo zevn veškeré sledy pohnutí,

jako vždy iníval, když se k rodin Dolanských ubíral.

Práce polní pokraovaly mezi tím zárove s pestavbou cukrovaru

rychle ku pedu. Senose, kultura epy sotva ukoneny a již nastaly

žn. Do žní vpadla se otavy, nastávalo dobývání epy, mlácení strojem

a pípravy k ozimuimu setí.

V továrn pracováno se zimniníra chvatem. Dle plánu mly býti

zaízeny rozsáhlé pdy na cukr, sí varní mla býti rozšíena. Za tím

úelem bylo však nutno vylámati za továrnou ve skalnaté stráni znanou
prostoru prachem. Poloha byla pro továrnu nepíznivá, ponvadž pi
zakládání jejím na takové rozšíení její nikdo ani ve snu nepomýšlel.

Bylo nutno zvýšiti ji o jedno poschodí a v zadní ásti pistavti, uvnit

jinak rozdliti. Mimo to musel býti ohromný komín zvýšen a za tím

úelem celý díve snesen a znovu postaven.

Obtíže byly znané vetší, než tanuly Žilínovi na mysli, když k znovu-

zízení jejímu dal podnt.

On však jakoby se byl zdvojnásobil. Nescházel ani pi stavb, ani

pi hospodáství, tak že obé správn a rychle pokraovalo.

Dojíždíval sice obas mladý Rabe z Liberce ku stavb ve spole-

nosti nastávajícího iditele cukrovaru Hrubého. Ale pece hlavní silou

a hybnou pákou celého podniku zstal Žilina.

Varní sí a strojovna pivedeny nejdíve do poádku a zapoato

již i s dovážením a montováním stroj. Stavitel byl smlouvou zavázán,

do kampagn podnikatelm hotovou továrnu odevzdati

Bylo koncem msíce záí. Na rozsáhlém dvoe továrny v Krapinách

panoval ilý ruch. Hemžil se potahy a lidmi, sob navzájem pekážejí-
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ími, ph emž nezídka kikem a vádou hledli si pomoci. Tam stála

dlouhá ada povoz naložených cihlami a jiným stavebním materiálem,

ekající, až na n ada ke skládání dojde. Tam skládána prkna na

velikou, peliv výezky podkládanou hranici, poblíže které na jiné, již

urovnané hald prken úetní Kra se zápisníkem a tužkou v ruce stál

a hlasit prkna s lomozem skládaná poítal a zapisoval.

Tamo tesai bušili na steše, jejíž krov již byl mistrem Hubilem

vyzdvižen, jinde pebíhali zedníci, jako obyejn pro samý chvat a práci

nic nedlajíce.

Hluk zámeník, montujících uvnit továrny kotle a stroje, bouchání

kladiv tém ohlušující mísilo se v tuto vavu, když do nádvoí pijel

Cyril a sestoupiv hbit se své Lisy a pohladiv ji po pkné lesknoucí

se šíji, odevzdal ji pichvátavšímu dozorci Roubalovi.

Bystrým zrakem pehlédl celé to mraveništ hemžících se potah a

lidí; zdál se býti v pekelném tom hluku jako doma, ve svém pravém živlu.

„Nu jak se vede?" otázal se úetního.

„Všechno v poádku, pane iditeli. Dnes dovážejí poslední prkna.

Mimo nkterá, která jsem poznamenal a vymítil, jsou všechna dobrá."

„Uite o nich konsiguaci. Odpoledne bude ve dvoe zdvíž a bude

nutno, byste se tam podíval. Nyní zstanete již trvale ve dvoe, jak

doufám
;

je tam vašeho dozoru zapotebí. Mimo to as máte práce

v útárn nahromadné."
„Práce všude dost," odvtil s úsmvem Kra. „Ostatn vše zase

dohoním. Adjunkt mne zatím zastane."

„Je píliš ješt nezkušený; na vás jedin se spoléhám. Dobré jitro,

pane Vernere. Budeme do kampagn hotovi?"

„Budeme, pane iditeli, tak do trnácte dn."
„Zdržíme se tím letos trochu," ekl Cyril nemile dojat. „Zatím

nerad zaínám s dobýváním epy. Musíme ji krechtovat. Ale piberte

pece sil, aby se stavba uspíšila."

„Není více pro nikoho místa," odtušil stavitel Verner. „Pekáželi

by si jen."

„A jak rozpoet — nebude pekroen?" ekl Cyril vzav dvrn
Vernera pod rameno a popošed s ním k továrn, kde pro hluk nebylo

slyšeti jejich slov.

„Pane iditeli," odpovdl stavitel, malý, zavalitý lovk s nepsto-

vaným plnovousem, „u nás stavitel je pravidlem, že teprve pi stavb,

když jsme již v plném proudu, mžeme íci, mnoho-li bude stát. Nabízel

jsem panu Rabemu akkord — pro ho nepijal?"

„Panu Rabovi," odvtil horliv Cyril, „pro ne panu Dolanskému?"

„Ah, já to tak písn neberu, neumím voliti slova anebo sekat

poklony," ekl smje se opt stavitel.

„Ale pece jste vázán kontraktem, že do prvního íjna továrnu

odevzdáte?'

„Nastaly neoekávané zmny a nutné pístavby."

„Kdo je naídil?"

„Pan Rabe. Víme, pan Hrubý, budoucí iditel cukrovaru, chce míti

všechno dle nejnovjších vymožeností —

"
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„A pan Dolanský nieho o tom neví?"

„Myslím, že je to jedno a že jednají páni ve srozumní?" odtušil

jaksi pátrav lisíma, blyštítíma okama na Cyrila pohlížeje Verner.

„Ano," odtušil Cyril stisknuv rty. Vidl, že ped tímto lovkem
nesmí býti píliš dvrným.

„A o mnoho-li myslíte, že pekroíte rozpoet?" otázal se na

pohled chladn.

„Inu znl na stopadesát a doufám, že s dvakrátstotisíci vystaíme."

„Dvakrástotisíc!" opakoval zticha mimovoln Cjril, jemuž na ele
žíla nabhla. „Dvakrátstotisíci" zvolal hlasit. „Ale love, to jsme

mohli mít celou novou továrnu a výhodnji dole, pi potoce na lukách,

blíže stanice postavenou, kde bychom byli využitkovali polohu lépe pro

moderní poteby!"

„Ano," pravil stavitel, blyšt chyte oima. „Pro nepistoupil

zástupce pana Rabe, vrchní iditel Hamán, na mj návrh? Pro vy

jste ho v tom podporoval? Radil jsem, jak víte, k tomu sám, a co mi

odpovdl? Vypravoval, jak se nauil u pana Rabe spoit, když mla
stecha u továrny jejich v Liberci spadnout. Stavitel prý tenkráte také radil

k úplné pestavb továrny, ale starý pan Rabe mu odvtil: „Rothschild

ekl, že nejtiže jest vydlati prvních tisíc zlatých. Od tchto k deseti

tisícm jde to již lépe, až se dostoupí k jedenkrátsto. Kdo pak ty má,

jest milionáem. Od krejcaru se musí zapoíti." A postavili na továrnu

starou pouze nový krov a podezdívku, což stálo všeho všudy osmnáct set

zlatých. „A tento krov," dodal pan vrchní Hamán, „trvá nyní již deset

let, jakoby byla celá továrna nová. Uspoili jsme tím nejmén sto tisíc."

Proti podobným dvodm nestail ani pan Dolanský, ani mladý pan

Rabe, jemuž je iditel jeho otce pravé orakulum," konil stavitel Verner.

„Pravda, pravda!" zamruel zamraen Cyril a vsednuv na kon,
vyjel z továrny. „Dvakrát sto tisíc," huelo mu v uších, pkný to zaátek!"

„Jen pokej, až budeme útovat!" šeptal k sob hled za ním

blyštícíma oima Verner. „Uvidíme, staí-Ii dvakrát sto tisíc! Našinec

chce také žít, když pijde jednou za uherský msíc k výdlku. V Praze

je jinae; ale zde na venkov! Nevídáno milionái —

"

3.

Byl pošmourný, vtrný, podzimní den. Po zasmušilé obloze pro-

hánla se tžká mrana, z nichž asem hustý, studený deštík se spustil.

Pouze k polednímu roztrhly se nad Krapinami trochu chmury, na kousku

nebe objevilo se na chvíli íjnové, nízko stojící slunce, ozaující nrá,

holá, ervenavá pole, na kterých tu a tam s chvatem rolníci dobývali

a odváželi .epu. Též zámeek Krapinský na mírném návrší nad vesnicí

a údolíkem zablel se ve svitu slunením. A již opt se pevalila mrana
pes slunce. Na dolením konci Krapiu, pi rozsáhlých lukách dýmal

k zachmuené obloze vysoký, nový komín cukrovaru celými klubky

hustého, pavého koue, který vítr asem k zemi srážel, tak že celé

okolí ve stranu, kam padal, naplnno bylo pící piboudlinou.

V továrn šiplo, šumlo, klapalo a cvakalo ; na dvoe, kde nepa-
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noval posud úplný poádek po stavb, tísnily se celé ady for, pivá-

žející epu a také na blízkém poli za továrnou, kde se epa krechtovala,

panoval ilý ruch lidí a potah.

V cukrovaru, kde jako pi každém zaátku vládl jakýsi chvat,

ponkud ješt neustálený, procházela se etná spolenost.

Bylo dnes zahájeno slavnostní otevení továrny, podniku to ve

zdejším okolí s intelligentním rolnictvem dávno želaného.

V ele etné spolenosti kráel pan Dolanský s mladým Garrikem

Rabem, doprovázeni novým iditelem cukrovaru Felixem Hrubým a vrchním

idilelem íirmy Rabe, Lvem Hamaném.
S panem Dolanským pišla zárove nejstarší dcera jeho Milada,

která ponkud ped spoleností, iditelem Cyrilem Zilinou doprovázena,

slavnostnímu zahájení innosti cukrovaru byla pítomna.

S mladým Rabem kráel zárove Herbert Geyer, pítel jeho a kollega

z dob studii a mladý továrník pan Stangel ze Stangenau z Liberce.

Stavitel Verner, mistr Hubil a nkolik vážených rolník z vkolí do-

plovalo prvod. Všechno bylo na svém míst. Stroje leskly se a páchly

novotou, adjunkti, dozorci a pracující lidé taktéž mli odvy ješt isté

a pracovali s horlivostí.

Žilina, který kráel továrnou jakoby unášen myšlénkou, nepozoroval

ani dobe po svém boku jdoucí Miladu. Nacházel se tém u cíle svých

plán a tužeb. V jeho pkném, mladistvém oblieji obrážela se síla

vle. Jeho záící oi, produševnlá tvá jakoby mluviti chtly: „Hle,

to všechno je dílem mým
; já jsem podal úrodnou myšlénku k této

velkolepé innosti, já ji pomohl uskuteniti a já ji provedu ke konenému
vítzství." Tyto myšlénky mimovolné se jevily v jeho oích, úsmvu jeho

rt a ve zvuku jeho hlasu.

„Jaké to zde horko, jaký zápach oleje, páry a epy!" pravila

Milada, sundávajíc s ramenou pláštík. „A ten ohlušující hmot — ne,

zde bych nechtla prodlévat. Jak to jen ti lidé zde vydrží."

„Ano, stárnou ped asem, zvlášt dlnice u difusér, které v stálém

vlhku a páe pracuji. Záhy dostavují se kloubové a plicní nemoce

a dlníci sestárnou bu ped asem, aneb umírají —

"

„Taková hezká dvata, podívejte se jen, pane Žilino, zde na tuto

dívku, to vesnická kráska!"

Žilinovi, podkovavšímu na pozdrav této krásky, pelétl pes elo
mrak. Vzpomnl na pana Kru a kráel dále.

„Bývala to první kráska zdejšího okolí," pravil, když byli z jejího

doslechu. „Jest to Terezka Drozová."

„Ta?" zvolala Milada. „Povídá se, že pan Kra —

"

„Ano, ovzduší továrny je zhoubné nejen tlesn, ale i duševn pro

mnohé dívky. Je to smutná u nás i jinde kapitola, které se bohužel

dosud nevnuje náležitá pozornost."

„Vezme si ji pan Kra?"
„Tžko íci, sleno —

"

„Takový hezký, mladý, vzdlaný muž. Ale opravdu, mn je zde

horko, skoro mdlo."

„Vrate se, sleno, dom; naídím koímu —

"
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„Ano, musím beztoho pomáhati matce v pípravách k hostin.

Ale co íkáte mladému Rabemu?"
„Je to intelligentní obchodník."

„Pohlíží na vše tak, ekla bych, blaseovan."

„Nedivte se, sleno. Clovek, který pracoval v komptoirech obchod-

ních pátel svého otce v Nmecku, Anglii a v Americe, vidl a zkusil

již nco svta; bude míti asi mnohý románek za sebou."

„Tak mladý lovk!"
„Jest prý mu dvaadvacet let."

„Já bych mu hádala dle držení tla a chování nejmén již ticítku."

„Jak se vám líbí pan Geyer?" otázal se navzájem Cyril.

„Divná to tvá. Takový zamraený a zárove výsmšný obliej

posud jsem nevidla. Pipadá mi — dovolte — skoro jako Mefisto."

„Sleno, máte zásobu zvláštních porovnání!" zasmál se Cyril. „On
prý nejdvrnjším pítelem mladého Rabe."

„Mluvím jak cítím," ekla dívka prost. „To se mi pan ze Stan-

genau lépe líbí. Je sice neohrabaný jako medvd, ale bodrý, veselý,

a z jeho oka hledí upímnost "

„Jeho rodina je prý z Tyrolska," odpovdl Cyril, „a strýc jeho

po panu Rabovi nejbohatším továrníkem v Liberci."

„Pece bych ho nechtla!" pohodila dívka hlavou. „Papá," obrátila

se k otci, ji s ostatní spoleností práv došedšímu, „vrátím se dom,"
a významn na nho pohlédla.

„Dobe, milé dít," odpovdl laskav Dolanský, „Ale jsi uhátá.

Oblec se dobe, než vyjdeš ven, do pláštíku, je venku sychravo a vyi
matince, že pijedeme nejdéle za hodinu."

Milada pijala z rukou Cyrilových svj pláštík.

„Doprovodím slenu, jestli dovolí," nabízel se nmecky pan Stangel

ze Stangenau, pomáhaje s Cyrilem úslužn Milad obléci pláštík,

„Tebe jaksi cukrovaruictví nebaví?" zasmál se mladý Rabe.

„Není to mj odbor," odpovdl prost pan ze Stangenau.

Po jejich odchodu prohlížela spolenost cukrovar dále. Ale Cyril,

jakoby mráek byl peletl pes jeho obzor, od té doby, co Milada se

vzdálila, musel se vší silou nutiti, aby trpliv vyslechl nekonené uvítací

ei místního starosty a výklady iiditele Hrubého.

As hodinu po tom byla etná spolenost shromáždna v prostranném

sále Krapinského zámeku u skvostné tabule, v jejíž ele paní Dolanská

dstojn plnila povinnosti pívtivé hostitelky.

Krom rodiny pana Dolanského a veškerého tém úadnictva

velkostatku, byli pítomi též hosté, súastuivší se zahájení práce v cukrovaru.

Když podáno šampaské, stídaly se pípitky ke zdaru nového

podniku. Pipíjeno panem Rabem panu Dolanskému, panem Hamaném
obma chéfm podniku. Mluveno tymi jazyky; nejvíce esky a nmecky.
Anglicky prohodil nkdy mladý Rabe slovo ku Geyerovi a francouzsky

iieb anglicky napomínala gouvernantka Olginku, vždy živou a nepokojnou.



Boj s kapitálem. 183

Místní starosta Velebil povstal též a pravil: „Mužové, kteí razí cestu

pokroku našeho národa nezištn a obtav, zasluhují obdivu a uznání

našeho. Takovým mužem jest pan Dolauský. Naše obec a celé vkolí

pohlížejí s dvrou k vám, slovutný pane, a prosíme, abyste 1 na dále

nám zachoval píze, které štde dosud od vás požíváme. Doufáme,

že asem i samostatné školy, jejíž nedostatek tak dlouho již pociujeme,

vaším mocným pispním dosáhneme a protož volám vám, slovutný pane,

srdené a hímavé na zdar! Takovým mužm by ml být postaven

pomník již za živa, a mají pomník zbudovaný trvale již v našich srdcích

a vdnosti naší i našich potomk!"
Hluná pochvala, v kterou se mísilo cinkání sklenek, doprovázela

tuto upímnou, ale neumlou, improvisovanou prostým rolníkem e.
Dolanský mu vele podkoval, slibuje, že se o zízení místní školy na

kompetentních místech všemožn piiní a pochválil zárove uvdomlé,
pokroilé rolnictvo krapinského okolí. Nastal opt šum, z kterého pro-

nikl hlas iditele cukrovaru Felixe Hrubého. Byl to vysoký muž asi

v stáí Cyrilov, levé rameno ponkud níže nesoucí. Usmáv se skivením

úst, jak to ve zvyku míval, pohladil levou rukou ryšavou svou francouz-

skou bradu a drže v pravé íšku s šampaským, promluvil úseným hlasem:

„Zapomínáme ješt na zásluhy jednoho muže. Pravá zásluha vždy

skromn v ústraní se skrývá; ona chce býti odkryta a uznána, aniž

by chlubn vystupovala na svtlo denní. A jestli kdo má o nový cukrovar

náš zásluhy, jest to pan Žilina, iditel velkostatku. On by zasluhoval

pomník kovu trvalejší a navrhoval bych, aby jeho podoba na koni

v bronzu ulitá postavena byla na zdejší kašn v parku Krapinském, as

jako sv. Jií stojí ped zámkem Hradanským v Praze."

Tlumený smích zaznl kolem. Hosté, povahu nového iditele Hru-

bého ješt neznající, nevdli, mají-li slova jeho považovati za nepodaený
žert, nebo pojímati je vážn. Na vtšinu z nich však, vážících si vlastností

Žilinových a znajících skutené jeho zásluhy o znovuzízení cukrovaru, p-
sobila slova jeho trapn.

Dtinská Olga se hlasit zasmála, kdežto její otec Dolauský zvážnv,

písn na pana Hrubého a potom starostliv na Žilinu pohlédnul.

Cyril se zardl, ani ne tak nad uštpanou, nemotornou eí Hru-

bého, jako nad úsmškem Geyera, který sarkasticky, tvrdou eštinou

prohodil

:

„Co tomu íkáte, pane iditeli Žilino?"

„Každý koná co mže," pravil, nut se do klidu Cyril, „a pál
bych vám, pane Hrubý, abyste se také jednou pomníku dokal, pomníku,

který je trvalejším kovu a to jest klid pokojného svdomí, prýštící

z vdomí poctiv vykonaných povinností."

„Nechtl jsem nikoho uraziti," hájil se Hrubý, usmívaje se opt
skivením úst, což úsmvu jeho snad nevdomky uštpaného výrazu

dodávalo a hlad levou rukou bradu. „Já jen myslel proto, že tak rád

na koni jezdíte, pane Žilino,"

Episoda tato nemla následk, a bystejšímu pozorovateli mohla
býti psychologickým momentem dosti závažným k posouzení vzájemných
vztah nkterých pítomných osob v budoucnosti.
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Vrchní iditel Lev Hamán, stále i pi obd v cifi-ách vzící, ne-

odložil ani pi stole tužku a svoji knížku poznámkovou z ruky, vypo-

ítávaje horliv panu Dolanskému nastávající možný zisk nového cukrovaru,

sypaje jako z rukávu spoustu cifer o konjunkturách svtových a pešel
z toho znenáhla na pole textilního prmyslu, které s úplnou virtuositou

dlouholeté praxe ovládal.

Obracel se v ei asto k mladému Rabemu, svému vychovanci

a budoucímu chefovi, který v jeho pítomnosti velmi ostýchav se choval

a tém promluviti si netroufal, uznávaje dlouholetého iditele svého otce

za mistra zkušeností a pevahou duševní nad nho daleko vynikajícího.

Pan Lev Hamán se pi tom vína ani nedotknul, ka zdvoile, ale roz-

hodn paní Dolanské, že mu doktor zapovdl je píti. Byl vysoký,

ponkud otylý padesátník, rozcuchaných obyejn, tmavých vlas, s vousy

á la Valdštýn, v jejichž knírech, když mluvil, ze zvyku pravou rukou

potrhoval. Tyto rozcuchané, lví hív se podobající vlasy, ohnivé, mla-

distvým ohnm se jiskící oko, rovný nos s náruživ povyhrnutými

chípmi a hluboký, vášnivý hlas inily ho vskutku podobným lvu, jehož

jméno nosil. Úetní Kra choval se pi hostin pozorn a dvorn jako

vždy, ale hrál pouze nmou úlohu.

„Chceš si zapáliti?" otázal se Geyer nmecky svého protjšku,

mladého továrníka Rabe, když byla ku káv nabízena cigára a hodil

mu bezohledn pes stl krabiku sirek, kterou však pan Rabe v letu

nezachytil, tak že pod stl upadla. Divoká Olga skoila mžikem se sesle

a se smíchem podala krabiku mladému muži.

„Merci!" podkoval Rabe Olgince se zvláštním úsmvem.
„Shoking, Olga!" ekla gouvernantka Durieux písn, vstávajíc od

stolu a zvouc pohledem svenku svou k následování.

Lev Hamán pohlížel na výjev tento s divným úsmvem, což jeho

tém vždy chladné Ivái nezvyklého výrazu dodalo. „Abychom snad

vypili kávu v kabinet pana Dolanského?" pravil. „Mžeme tam do-

koniti rozhovor obchodní. Zde bychom dámy kouem jen obtžovali.

Budeme prosit, milostpaní," dodal dle svého zvyku zdvoile, ale rozhodným

tonem, vstávaje zárove. „Musíme se ješt dnešním veerním vlakem

vrátit do Liberce," obrátil se zárove významn na pana Rabe.

„Ano," pravil Dolanský, také vstávaje. „Sidi, nech donésti kávu

za námi, ke mn."
Pouze pan ze Stangenau zstal s dámami pohromad. Páni Do-

lanský, Rabe, Hamán, Žilina, Hrubý a Geyer odebrali se do kabinetu,

kde kolem stolu uprosted pokoje stojícího usedli ke káv pokuujíce.

„Co se týe vedení knih," pravil Hamán, obrácen k iditeli Hru-

bému, vypouštje mohutný dým havanského doutníku, „peje si mj
chef pan Rabe, aby dostával msín pehled nejen hrubé billance, ale

i veškerého stavu inventury a kampagn. Bude tedy nutno, aby se tyto

výkazy vyhotovovaly trojmo. Pro nás, pro velkostatek a pro továrnu."

„Stane se, pane vrchní, jak si pejete," odtušil tém nedbale

iditel Hrubý. „Budu míti mimo to jisté návrhy stran potebné pro

cukrovar vody. Její množství jeví se pi nynjším rozšíení cukrovaru

nedostateným."
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„Tak, tak!'^ pravil velitelsky, netrpliv pan Hamán. „Podejte nám
do Liberce návrhy své písemn. Tedy co se týe vedení knih —

"

„Mimo to," skoil mu do ei bezohledn riditel Hrubý, nakrucuje

levicí svou ryšavou bradu, „bude nutno váhy cukrovaru dále pošinouti,

abychom získali pítok cukrovky celého okolí, hlavn z nedotknutého,

panenského posud Záhoí."

„Ale to je pes hodinu cesty odtud, pane Hrubý!" ekl Dolanský.

„A nevedou tam než špatné, vozové, v deštivém poasí pro tžký
náklad naprosto nesjízdné cesty," dodal Cyril.

„Na to nesmíme se ohlížeti," pokraoval se sarkastickým úsmvem
Hrubý. „Malými prostedky nic se nedokáže a nechceme-li, aby nás

pedstihly cukrovary sousední, musíme je pedejíti my. Také na jihu a

východu musíme váhy exponovat, tam blíže k Orliné a zde do Dolanska.

Jednu však bude nutno zrušit a to je Kutenská. Co se cest týe, bude
teba založiti a provésti dobré silnice, spojující tyto váhy a nejbližší

obce s cukrovarem Krapinskýra."

„Silnice!" zvolali Dolanský, Hamán a Žilina zárove.
„To je mnoho najednou žádáno!" pravil horliv Hamán, probíraje

se roileu v knírech. „To snad až v budoucím roce. Podejte nám
v dorozumní s velkostatkem své návrhy písemn."

„Stavitel Verner již plány se mnou vypracoval a nabízí se k provedení

jich. Dovolím si je pedložiti," dodal neúmorný iditel Hrubý. „Sám
jsem již kámen výtené jakosti zakoupil, pokud nás nepedejdou jiní

spekulanti," pokraoval se zvyklým svým uštpaným úsmvem obrácen

k Cyrilovi. „Pímo u stanice v Borkovicích."

„Dobrá, o tom pozdji a dkuji vám jménem svého chefa za vaši

horlivost o prospch nového závodu. Ale vás to nebaví?" obrátil se

Hamán ke vstávajícímu se svého sedadla mladému Rabemu.

„Odpoinu si ped odjezdem. Pjdeš se mnou?" obrátil se Rabe
ke Geyerovi, který sledoval pozorn a bystrým pohledem mluvící, ale

slova nepromluvil.

„Pojme, chceš-li!" odvtil strun Geyer.

„Poshovte jen chvilinku," pravil rozhodným, skoro velitelským hlasem

pan Haraan. „Chtl jsem ješt nco podotknouti, pokud se týe ei,
v které úetní knihy cukrovaru vedeny býti mají,"

„Myslím, aby se vedly nmecky," vpadl kvapn pan Hrubý, pate
na Rabeho. „Jest to tak obchodní usancí, jsem tomu zvyklý."

„Jsem Cech," pravil Hamán, svým ohnivým pohledem hled na

Hrubého tém s výitkou „a proto bych byl pro eské vedení knih.

Ale jinak na to hledím s obchodního stanoviska. Mj chef, pan Rabe,

aniž já neohlížíme se na to, je-li kdo ech, neb "Nmec, jen když dovede
hojn penz tžiti," tato slova obrátil pímo k iditeli Hrubému, který

ukloniv se ponkud, svým obyklým úsmvem a pohlazením brady je

doprovázel. „Mimo to, mj chef pan Rabe je Nmec, neumí dobe esky
a proto myslím, aby se vedly k vli nmu knihy po nmeku," dodal

Hamán obrácen k mladému Rabemu.
„Ale dovolte," opel se Cyril. „A —

"
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„Pane Zilino," vskoil mu do ei iditel Felix Hrubý, „pan vrchní

Hamán má pravdu; nezáleží na tom, jakou eí obchodní knihy se vedou,

jen když vykazují ádný zisk! Jsem také ech a upímný Cech," dodal

jaksi opravdov, nakrucuje levicí vousy na brad, „ale shoduji se úpln
s panem vrchním, že pede vším rozhoduje zde výtžek, peníze — a
již jsou eské, nebo nmecké," dodal s uštpaným smíchem.

„Myslím, abychom v tom také k vli starému panu Rabemu povolili,"

prohodil s konejšivým úsmvem k Zilinovi pan Dolanský.

„Tedy ujednáno!" ekl horliv Hamán. „A nyní se pipravme
k odjezdu."

5.

„Hahaha!" smál se Herbert Geyer svým tlumeným krátkým smíchem,

rozložen jsa svou hranatou prostední postavou na pohodlném, ameri-

kánském, rákosovém houpacím kesle s cigarettou v ústech naproti

mladému svému píteli Garriku Rabemu, v podobném kesle umístnému.

„Co je ti tak smšné?" otázal se Rabe anglicky, eí, které

v dvrném styku s Geyerem z pravidla užíval. Bylt Rabe v Anglii

vychován a ml v zemi té a ei jejího národa veliké zalíbení. Též

Geyer e tu úpln ovládal.

Pohled na Herberta Geyera byl zvláštní. Hlava jeho, skoro tver-

hranná, byla dosti soumrná. Ale ostré v ní tahy, úzký, špiatý, skoro

jestábí nos pod hustým, tmavým, vodorovným oboím, ve hlubokých

dlkách jako ve stínu napolo skryté, velké, pronikav pátravé, tmavé oi,

jemná, pevn uzavená, vžd> k zvláštnímu úsmvu, jako k výsmchu
pipravená ústa, nad nimiž erné, slabé kníry se táhly, vystupující brada

s dlkem, rovnou s nosem linii tvoící elo, zastínné tmavými, obyejn
v nepoádku do nho spadajícími vlasy; to vše dávalo intelligentní tvái

té jakýsi o nezlomné, urputné vli svdící ráz, nco tvrdého, necitelného,

egoistického, zárove pak tajemnstkásky schytralého. Jevilo se to zvlášt

pi tichém, jakoby do sebe se skrývajícím úsmchu Geyerov. Byl starší

svého pítele Rabeho, as ticítiletý. Mladý Rabe byl ernovlasý a jeho bledý

obliej jevil jakousi pedasnou zralost a únavu Jeho velké, ponkud
hrdé blyštící se hndé oi mly pkný sice výraz, ale hledly tak divn,

skoro mraziv na svt, jakoby jejich majitel vším pohrdal, vše mu bylo

lhostejno. Bjl silný, pkn urostlý a elegantní mladík s nedbalým

držením tla svtáka velkomstského.

„emu se smji? Tm lidem tam! Ti echové! Zda by Nmec neb

Anglian tak mluvil, kdyby mu byla ponechána alternativa, má-li vésti

knihy ve svém, i v cizím jazyku!"

„Jsme první kulturní národ na svt; uznávají superioritu naší

kulturní ei mimovoln, nemohou jinak," odpovdl Rabe, jakoby to

vskutku ani jinak býti nemohlo. „Co soudíš o panu Dolanském?" dodal,

odfukuje dým své cigaretty.

„Je to hlupák," odvtil se stlumeným úsmvem Geyer.

„Jsi trochu bezohledný," ekl ponkud písn Rabe. „echové jsou

národ intelligentní, akoliv s námi konkurovati nemohou. Ale pro to ne-

zasluhují výsmchu, nebo se snaží dost, aby se nám vyrovnali a až se
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stanou jednou Nmci a splynou s naším velikým morem germánským,

pak opanujeme s nimi svt a zvítzí s námi naše velebuá myšlenka obce

všesvtové."

„Tak!" pravil strun opt se svým divným úsmvem Geycr. „Toho

se však asi nedokáme ani ty, ani já."

„Alespo cesty k té velké, všesvtové republice budoucnosti pi-

pravujme!" dél Rabe.

„Idealisto!" zvolal tiše, ironicky Geyer.

„Mefisto!" ekl výsmšn, jiske hnviv oima, Rabe.

„Snad. A co íkáš Milad Dolanských?" vyzvídal Geyer. Rabe h&

zapálil. „Prosím t, nech toho, musím se pipraviti k odjezdu."

„A její sestra Olga, to je žabka, co?" dodal Geyer s tlumeným

svým smíchem.

, Povz ty mn, co soudíš o panu Hrubém?"
„Hm," odvtil, zvážnv náhle, Geyer. „Myslím, že je to potebný

dosud lovk. Nutno ho ješt studovat a pozorovat." Oi jeho tém ve

stínu dlk tak hluboko zapadly, že jejich výraz nebylo lze rozeznati.

„Dobe ho pozoruj, Herberte a nespouštj s oí; na tebe se nej-

více spoléhám. A iditel velkostatku, Žilina?" pokraoval nedbale Rabe.

„To je lovk nebezpený!" pravil kvapn, pološeptem Geyer
a z hlubokých oních dlk zajiskily tmavé oi jeho. „Proti nmu je

Hrubý dobrý hlupák a Dolanský pouhý dobráek. Ten lovk nás všechny

prohlíží a tropí si z nás blázny. Ped ním t, Garricku, varuji!" po-

kraoval horliv, povstav v houpací sesli, „on je fanatický Cech a náš

nepítel — tak mi tušení praví. Mj se ped ním na pozoru. Mám
o nm spolehlivé zprávy."

„Aj, tys velmi inným, ale peháníš!" pravil nedbalým, ponkud
uštpaným hlasem Rabe. „Jeho podnikavost a horlivost se mi líbí, bez

ní bychom nyní nebyli ani zde. Cítím k nmu jistou sympatii!"

„Ty?" pravil skoro hrozebne Geyer, hled z podelbí zamraené
na svého pítele a chefa.

„Ty na nho žárlíš?" zasmál se Rabe.

„Ano, žárlím na každého, kdo se ti piblíží. A pravím ti, že jestli

bys se tomu Zilinovi, nebo komukoliv naklonil upímnji nežli mn —
jsme rozvedeni!"

„Pane, nebudete mi pedpisovati koho mám a koho nemám míti

rád!" pravil s komickým pathosem tém výsmšn Rabe. „Mn, millionái,

muži úplné neodvislému!"

„Tob? Zapomnl jsi na Londýn?" ekl tajemn a hroziv Geyer.

Oi jeho se náhle rozšíily, jakoby z dlk hrozebne vystupovaly.

Rabe se odvrátil.

„Mefisto!" ekl po chvíli, zblednuv ješt více.

„Ostatn," dodal náhle prudce, „žádal jsem t pece, abys o mi-

nulosti vícekráte nemluvil. Tut jediná podmínka našeho dalšího spolubytí

a pátelství. Pozoruj radji byste své okolí, abys mi prospl. Ale svým
citm od tebe pedpisovati si nedám. To je mé poslední slovo!"

„Oho!" zamruel s utajeným výsmchem Geyer. „Mne se tak lebka

nezbavíš — ba nikdy."
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„Ale pospšme!" zvolal nahlas, vstávaje. „as k odjezdu!"

Rabe neodpovdl. Odhodil mrzut doutník a vyšel do druhého

pokoje, kde pan Hamán práv s panstvem Dolanských se louil.

„Pijedu astji a budu psát, pane Dolanský. Nyní když jsme ve

stálém obchodním spojení a spoleníci obchodní, doufám, že budeme
dobrými pátely — na shledanou!' to ka potásal bode všem pravicí.

Za chvíli odjeli pánové Rabe, Geyer, Hamán a pan Stangel ze

Staugenau do Liberce.

6.

„Co jste tak zamyšlen, pane Žiliuo? Tak jsem vás posud nevidla!"

pravila týž veer slena Milada, setkavši se v parku s Cyrilem.

„Pozoruji, sleno, že se lovk nikdy nevyuí," odpovdl Cyril.

„Jak jsem se tšil na dnešní den, výsledek mých dlouhých snah a prací—

"

„Jste snad sklamán, i máte špatné zprávy z domova?"
„Nikoliv. Vidím pouze, že posud nejsem tím, kým se býti snažím.

Vše na svt je pouhým zdáním a jeví se nám pouze z dálí krásným —

"

„Nerozumím vám, tak uemluvíváte nikdy."

„Odpustte, sleno, že jsem vbec tak mluvil a rcete mi radji, jak

jste se bavila po dobu naší dlouhé konference?"

„Ah, myslíte s panem ze Stangenau? Je to hodný lovk, píjemnjší,

než se mi prve zdálo. Prý je také záložním dstojníkem. Ale v celku

ani pan Rabe, ani on nejsou daleko od sebe, akoliv Rabe se mi zdá

domýšlivjším. Divno je však, že ten Geyer se ho ani nespustí, jakoby

byl jeho stínem."

„Vskutku vystupuje všude za ním jako . . . Praví se, že vzí za

tím jakési tajemství."

„Ah tajemství?" opáila zvdav Milada.

„Prý mladému Rabemu nkde v Londýn v kritické chvíli zachránil

est — tak se praví, nevím nic uritého. Jiní íkají, že jsou spolu

v tajném politickém nebo jiném spolku, — tetí verse praví dokonce,

že je nevlastním bratrem pana Rabe."

„Ah!" pravila Milada. „Proto si tak dvrn tykají. Ale piznávám
se, že ten pan Geyer je mi ze všech tch nových tváí nejmén sym-

patickým. Taková, ekla bych výsmšnost skrývá se v jeho ei i pohledu— "

„Jest egoistou!" dl pro sebe Cyril.

„Milado!" volala i)auí Dolanská z okna.

„Odpuste, musím jíti, dobrou noc!"

Žílina chodil ješt chvíli bez cíle po parku. Mimovoln dal ped
Miladou upímný výraz svým citm. Cítil dobe, že se situace mní, že

se nalézá v proudu, který sice sám vyvolal, ale který nemže již zahradit

a který ho k neznámým behm zanáší. A hlavn — což poprvé

pozoroval — že bude hráti ne více hlavní, ale na nejvýše souinnou,

ne-li podízenou úlohu v nastávajícím jednání. Mimovoln mu opt napadl

kolem rozdrcený Veselý a podobnost osudu lidského s ohromným
všedrtícím kolem.

„To jedno jest alespo jisté, že doba idylly v Krapinách je skonena.

Noví lidé, nové pomry, nové cíle, neznámé a tajné se kižují.
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A všechno : ten Rabe, Stangel a jiní — všichni se zdají otáet okolo

ní — Milady! Pro jsi to vše, Cyrile, vyvolal? Nemohl jsi býti bez

toho? Bah!" pravil po chvíli, „nei se smšným. Potla tu vracející

se romantickou sentimentálnost. Pouze smlému patí svt. Tys teprve

na zaátku své nové dráhy a to vše ješt mže býti tvým — i Milada

!

Jak? A co Irena?" pravilo v nm nco, pedvádjíc mu blednoucí

v pamti jeho stín milované, dobré bytosti po boku matin a obraz

tichého rodinného štstí v zákoutí Ošelínském.

„Pedevším musím stát samostatn, musím ním býti!" pravil, snaže

se zaplašiti kižující se myšlenky své vle a svých cit. „Na to ostatní,

na lásku a na satek — jest ješt dosti asu. To pijde samo sebou —

"

(Pokraování.)

Rusínské zvaní na svatbu.

Napsal František eho.

(Dokonení.)

svrchupsauým obadm doplkem butež zprávy násle-

dující. Ped odchodem družba pokropí oba prahy ve

znamení kíže svcenou vodou. Z chlebu nevstina, jejž

si pidržovala na kolenou, když jí na hlavu vkládán

vnec, matka ukrojí dva skrojky: jeden vsune do zá-

adí nevst, jeden družici a té ješt podá orobin-

covou kabelu (kobjalku) s trochou koudele, by do ní

ukládala, co jim kde bude uštdeno. Ženichu a mládenci za opasek

zatká po erveném, úzce složeném šátku (Vin niky). Starší družice nosí

koláe a nevsta je rozdává píbuzným, knzi nejmén dva (Nazurna).
V Kovalivce všecky ti mají po uzlu kolá pivázáno ervenou vlnou

k slabin. Nevsta doma vzaté dva chleby ostaví v tetím stavení, aby

si je odtud odnesl ženich (Kotu z o v), nebo nosí zemni pediva, kterou

jí doma podali (Horodenka). Na bukovinském pobeží Dnstru
se zemní v ruce chodí družice, druhou ruku majíc ovázánu vyšívaným,

bílým kapesníkem (šyrynka) a s nho visí kolá. Družin pes práh matka
natáhla zemni, ji pekroí starší družice, pak nevsta a za tou družice

mladší zemni zvedne a chodí s ní pod paží (K otuž o v). V zmínném po-

adí za sebou vstupujou do chat, starší družka dvée otevírá a mladší

je za nevstou zave. V dvoulenné družin, jestliže nezachovává dvojstup,

snoubenec následuje pozadu astji než opan. Již na prahu prvodí
zdraví Stava Jesussu (nebo Jsu) Chrystu! nebo Slava-Ssu-
Chrestu! ali se díve neseadili elmo a nepozdravil jeden po druhém.

Na viky sláva! Sidajteknihyni, ') pro sym o, odzdravují domácí,

') Družice i nevsta.

13
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le družina pobídku k posazení se s díky zamítá: Dikova naj v vas
vse dobré sidaje, naež starší prvodí zve: Prosyt pani (pan)

m o i o d a(- y j) i j e j i(- h o) s t a r š y n a, abyste i a s k a v y p r y c h o d y t y
v veir na posah a zavtra na vesile! Po nm zve snoubenec:

Prosyly tato, taj mama, taj ja prosu, abyste iaskavy atd,

a po té druhý prvodí opáí jen formuli své družky (druha) starší(-ho).

Na závrku dí spolen jakoby jedním hlasem: Prosymo, prosymo,
bute laskavý, prychodit! Naposled jeden po druhém leny rodiny

až po nemluvn políbí na ústa a starší ješt na ruce, spolu každého

zvouce zvláš. (Kovalivka.)

Zvaní na svatbu v širším smyslu jest prosba o požehnání, jež všichni

vesniané bez rozdílu veku a pohlaví jsou povinni snoubencm udliti

do stavu manželského. Samotná žádost o požehnání pozvání na svatbu

nevyluuje. K známým formám v té píin pimyká se další: Snoubenec

se díve políbí s osobou mající blahoeiti, a ji kdebu potká (zdybi)

a ekne : Prosyly vasdyoinyni')ijavasprošu, abyste
mene poblahostovyty (Horodenka), nebo v jeho jmén prosí pr-
vodí, mávnuv ped sebou tikrát rukou v oblouku s hora dol na

znamení úklonu : Prosyt pani (pan) motoda(-dyj) o blahosla-
vestvo! (Kudynovce) a ku kteréžto formuli pojí i j a prosu, prosili

o požehnání také sob (Vin niky). Zváti na svatbu bez prosby o po-

žehnání se sice pihází, akoliv, jak praveno, jedno druhé nevyluuje.

Toho doklady máme z Chodovic a Kotuzova V obou vesnicích zve nevsta,

tamo formulí: Prosyly tato i mama i ja prosu, žebyste buly
laskavý pryjty na visile! tuto zase Prosyly . . . abyste buly
Jaskavy na vesile!

Když ale prosb o požehnání z úst prvodího následuje zvaní,

iní je padaje k nohám snoubenec : Prosyly vas tatuo i mamua,
ija Vašeci prosu, bute laskavý pryjdit na vesile! (okolí
Skalatu). Bu též formule prosební následuje po zvací. Konen
v tetím pípadu formule prosební jest vložkou mezi dvma zvacími a

souasn tm samým jest i závrkem (Cetule). V Pidberežcích družina

po prosební formuli se uklání tikrát a pak tikrát zve : ženy na korovaj

a mládež na svatbu. V Iskani zve družice pro dnešek na „družiny"

a pro zítek na „korovaj ": Prosyt pani moloda na vsila, dnes
veiur druženy, a zavtra ráno do korovaj a, na vsila
prosymo vašeci! naež uklánjící se nevsta dodá: Sešcit, bla-

hoslovyt vsim dobrým!
Domácí s družinou vymní dv ti úseué, zdvoilé vty. Píkladn

když zdravici prvodího Zalicamo dže dobry vašeci! odzdra-

vili Daj Bože zdorov vašeci, vytaj emo! a týž podkoval
Dzinkuje vašeci, vytaj emo! hospodá iní dotaz: Harazd, y
dobré vamševeselyt? Pak již prvodí ku své odpovdi : V e s e 1 y t

nam še, dkuj emo vašeci, naváže prosbu o požehnání.'^)

') Otec i matka.
*) O to prosyt pan otec i pani matkaisampanmlodybezmene,

luhu svoho, o bahosíavestvo! Te snoubenec skládá poklony, zatím eo
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Poklony len družiny se djí hluboce a uctiv, skoro jako v cerkvi.

Dílem jsme je již poznali. Dodaten sluší uvésti, že snoubenec letité

•osob líbá chodidla (C h o d o v i c e), kolena a svobodným líce (V i n n i k y)

;

v nejedná krajin nevsta každého ve svtnici políbiti musí, poavši od

nejstaršího. Snoubenec v Žukové se ukloní do pl tla a na fae a ve

dvoe všude kleká, dotýkaje se elem nohou zvaného, nebo je i políbí,

což leckde praktikují též u rodiny selské.

Snoubenci zvou jménem otce, matky a jménem svým ; sirotek zve

jménem staršího bratra, nebo starší sestry a uemá-li tch, tedy jménem
píbuzných (strýce, tedy atd.); družice zve ve jménu nevsty a jejích

rodi, mládenec však jménem ženicha a rodi tohoto.

Hospodyn obmýšlejí nevstu penžit, snad jedním, dvma deset-

níky, za to hojnji jednou, ideji dvma konopnými, málokdy lnnými
žemnmi, mén asto mírou plátna. Dary na obilí, mouce, slepici, vejcích

naskytují se spíše výminkou, nebo není možno tahati se s tím po vsi.

Hospodyn v Pidbcrežcích dává nevst nkolik krejcar na varešku,
v okolí Javorová jakýkoliv dar udílí se slovy: Na ty na varyšku ')

nebo na myšku, na povyva") a t. j. jakoby výpomoc do nového

hospodáství. Dárky uštdují píbuzní, jinde krom nich majetní, vbec
snaha hovti tomuto zvyku dle mítka zámožnosti a okamžitou pohoto-

vostí jest všeobecná. Sebrané daíy nosí mladší družice, po pípade ob.
V Rakové si na n berou z domova íšku, obyejn však zemn
svírá družice v náruí a pod paží, nebo si je koncemi vsí za pojas

kolem bok, což na sukni malebn vypadá. initi dary ženichovi není

ve zvyku.

Odchodem snoubenc a tou dobou co po vsi zvou, v jejich byt
svatební ruch neutuchá: Pekou korovaj, pletou vínky, navazujou guirlaudy

na stny, strojí derevce a j. Mezi pozvanými k uvedeným funkcím

ženské pevládají, pi nápitku a zákusce trvajíce v ržovém rozmaru.

Po derevci pohoštná dvata se rozejdou a pospíší sem opt s veerem
na „zavodyny" (Ispas). Po poledni jest vidhravan muzykiv pod

okny t. j. ženiši hudba vyhrává z prvu pod jeho oknem a byvši uvnit

poastována, uiní potom zastaveuíko pod okny nevst, pak družici

a posledn jednotlivým starosciuam (svachám) bez ohledu na jejich ne-

pítomnost. Všude nasycena hudba po zmínné ovaci se vrací k ženichovi

(okolí Javorová). Jsouc ve stavení spouští chvílemi skonou, chvílemi

zase zpívající doprovází. Nkteré z píležitých písní nesou se k zvacímu

akru, na píklad:

Schýlený strom kalina,

nízko se k ece schýlila,

listím vodu májila.

86 mu blahoeoí: Nj t Pan Bih b lahoslo vy t ! Na rozehodné dí družina
vázein; Tym esom še kíauajemo vašeci! Pozváni se odvzájemní stejn
srden: Bože provadž vašeci, budte zdorovy! (Rakova.)

') Devná sbraka, jinak ohochle zvaná.

') Na poviják.

13*
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Nízko se Maryša uklání,

copem pdu zamotá,

slzami se umývá,
bílým runikem utírá.

V bytu ženichov

:

Schýlený strom javor

nízko se k ece schýlil,

listím vodu omájil.

Nízko se Ivan uklání,

elem pdu zametá.

(I ska.)

Každá družina po dokonaném zvaní tíhne do svého obydlí. Za
svatby nedílné ženich se vracívá pímo k nevst, zvlášt ženich bez

vlastního písteší. Ye Vinnikách se ob družiny vrátí spolen do ne-

vstina bytu tenkrát, mají-li k sob blízko. V takovém pípadu mládenec
rozvine svj šátek z pod opasku a podá ženichu jeden cíp, nevst druhý,

družici tetí a za tvrtý drží sám. Šátku se nepouštjíce peskáí stl
a za ním pousedávají : nevsta, ženich, družice. Týž mládenec pak z a h a-

aje za stil (stl) dívky, pro kolik staí místo; svašky se zatím vytratily

dom. Sám šuká po svtnici, nalévá koalku, krájí chleb, taní, slovem

posluhuje. Po veei týmž zpsobem z pozastolu povyskáí a s mládencem
spojem (snoubenci) oním šátkem obejdou tikrát svtnici a po té taní
komu 8 kým libo teba do rána. Nevstu matka vyžene spát, aby mohla
asnji vstáti k vli zpovdi a oddavkám.

Když ale ženich bez zastávky se vrátí dom, odbude se na obou

místech totéž. U nho jedna z pítomných dvat zastoupí nevstu,

u této líí ženicha svobodník z jejích svateban a druhý nahradí

ženichova mládence, jemuž nevstina družice zapjí šátek ke skoku za

stl a k potomní obchzce po svtnici. Ženichova družina v Kovalivce

uiní zastávku u nevsty a po sndku neho odejde. Že obe družiny

se vrátily spolen, dokazuje nkolik salv z bambitek ženichem a jeho

mládencem daných ped domovními dvemi za píležitosti, když na

pivítanou nevst hudba s árií „na dobrý den" vyšla ze stavení.

Nevstina družina po návratu ped obydlím zpívá (zvykle samotným

družice)

:

Pišla Maryša ze vsi,

smutná, neveselá.

Všecky dvory obchodila,

slziky neuronila
')

Až na otcv když pišla,

stala, se zadumala,

žalostn z apl ak ala : ^)

') „Na matin zabloudila" (od Zbaraže).
^) Ve variantu z Kotuzova následuje:

Oj dvore mj dvore,

to jsem se t natrápila I

Ne tak tob dvorekovi,

jako svému tatíkovi:

chleb jsem mu povyjedla,

med — víno povypila!
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tatíku-holoubeku,
nehnvej se na mne,

že jsem ti chleb vyjedla,

sukn ti obnosila,

v práci t neuspokojila.

(Od Skalatu.)

Až na nepatrné výminky družina ekává na zápraží, ba místy prahu

nepekroí, dokud nevyjdou na jich pivítání, hlavn matka, již vyzývají

k tomu písní

:

Vyjdi matiko k nám,
blahoslaviti nám:
už jsme se vrátili,

lidi pozvali.

(Od Javorová.)

Matiko holubiko,
pichystej se rychle!

I my se pichystaly,

celou ves zrabovaly.

(Kovalivk a.)

Ležela drva barvínková —
cože matiko iníš,

snad zlato vineš?

Usta je vinouti,

vyjdi nám naproti

se nás optati:

zda jsme se dobe pomli,
že jsme se tak zpozdili.

(fspas.)

Matiko — rychle,

pohni se rychle,

jak my sebou pohnaly,

celou ves obhaly

!

Nedejte nám tu státi,

puste nás do chaty.

(í\ otuzo v.)

I v)'jde matka ze sín s lahví koalky a pedevším pipije dcei

:

Zdorova bula synu (dcko) ! Hudba pi tom hraje tuš a družice

zpívají

:

Maryseko dušinko,

pipíjí ti matika,
vesele tob zpívá,

žal se srdce ti sbívá.

Nevsta matkou podaný kalíšek pálenky vyleje pes rameno za

sebe, totéž uiní s kalíškem druhým a tetí vypije nebo jím uctí koho
za hodná uzná. Družice k tomu zpívají:

Tee íka neveliká — s novými lávkami,

šla tam tudy nevsta Marya se svými družkami.
Proti ní matka její s plnými nádobami:
astuj se, nevsto Maryo, se svými družikami.
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Matka uctivši pálenkou pišedších, dá dcei pod paží bochánek,

8 nímž ona vejde do svtnice za pozdravu dobryj veir!, kde pítomným
krom hostm svatebním ruce zulíbá (od Zbaraže).

V Kudynovcích po písni, aby „matka vyšla z chaty na ruby v kožiše

a pokropila si detinu" neotálí se dle toho zachovati, kropíc dceru

kropáem z barvínku zhotoveným. Družice zatím dokroily prahu a
dále zpívají

:

Dobrý veer tomu,

kdo jest v tom domu.
Jsou zameteny dvory,

jsou prosteny stoly,

pro naši nevstu
i pro její rodinu ?

Javore javorecku,

stan na mojim dvoreku,
rozpu se zelen,

rozvesel srdce mé.

Všecky dvory obchodila,

nikde slzy neuronila

;

jak na svj dvr pišla,

kde Etala — se zadumala,
kde sedla — si zaplakala.

Za matku vycházívá i otec a podobn pipije nevst, ta družici,

atd., naež družina vítá se se všemi ve svtnici, s domácími polibkem.

Ženský tlum v síni jakoby v odvet na písn z vní odzpvuje

:

Ležela drva barvínková, —
matka nemá pokdy,
odešla do komory,

natoiti vodky.

Z nového soudeku
pro slinou dveku.

Po záporné odpovdi té venkovští pezpívají adu zpvanok
dribny ch:

Ležela drva barvínková, —
Vinen jabloový strom v sadu,

vinnjší jest matka v tom domu,
že vdává Parasku tak mladu.

Osií její kvítí v sadu.

Kdo je bude zalévati? — rodná máti.

To jí bude Parasku pipomínati.

Jdi, matko, do komory otít police,

kde ležívply moje zlaté kosyce. ')

Jdi, matko, do komory otít klíneky,
kde visívaly mé zlaté uplitoky. *)

') Copy.

*) ervená vlna na nedlní oplétání cop.
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Neboj se, Paraseko. krutého mrazu,

dám ti pod nohy epici od rázu.

Nesmutni se Paraseko, pro se máš smutniti?

D Ivanka je také líko, jen je eelovati.

Puchové podušeeky, kdo na vás bude spáti?

Mé rumnné líko, kdo t bude eelovati?

Ten je bude eelovati, který bude hoden,

který bude mémn líku nejvíce podoben.

Po zpévánkách drobuýcli následujou špvanky vesilni slokou

,Ta íežely bervy bervinkoviji ..." Ve zpvu se neustane, pokud se otec

s lahví a matka s chlebem neokáží, aby na zápraží snoubence poasto-

vali. To když se stalo, družba odvede družinu za šátek ^) k veei za

stl ve svtnici, na jejíž prabu je matka posype ovsem nebo pšenicí.

(Ispas.)

U Skalatu místo rodi vyjde do sine družba, u nhož se družice

(v ženichov obydlí mládenec) tikrát poblahosloví, naež družina

v síni zpívá:

Dobrý veer, máti,

ze sín do chaty '^),

i šastn jsme zrobili,

všechny píbuzné sprosili,

blízké, daleké,

malé, veliké.

Svachy ve svtnici:

Harazd 'šastn) dtinko harazd,

pjdeš na pos.ih-') zaraz —

Xa prahu svtnice se družice u družby opt tikrát poblahoslaví,

a ostatní družice (u ženicha mládenci) zpívají:

Dobrý vei-r tomu,

kdo jsou v tom domu:
i starému i malému
i Bohu svatému.

1 vítá se družina se všemi, najm nevsta (ženich) padá všem
k nohám.

') Jako je vyvádl mající zváti : on drží šátek za jeden konec, oni za druhý.
^) Svtnice.
*) Obad, jenž brzy následuje.
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V americkém vlaku.

úryvek z cesty k Tichému Oceánu. Píše Pavel Albieri.

(Dokonení.)

údolíku u potoka blíže trati postaveno bylo asi dvacet

f"^ blavých stan, tverhranných jako chaloupky i okrou-

hlých jako indiánský „wigwam". Rozestaveny byly

nepravideln a mezi nimi i kolem stálo nkolik voz
s plachtami, známých pode jménem „prairie-schooner",

sloužících zárove za povoz, byt i zásobárnu a —
hradbu. Široce od sebe postavená nízká kola se širo-

kými obruemi iní je zpsobilými pro jízdu po nerovné prérii v každém
poasí a beze všech cest, ovšem že s dkladným potahem. A za b(ija

s Indiány, v dob astých pepad zlatokopeckých karavan, sloužily

tyto „loky stepi" za hradební materiál. Jimi otáeno bylo celé ležení

na zpsob vozové hradby našich Táborv, a podle všech pravidel Žiž-

kových okopáno píkopem, z nhož zem naházena ke kolám, aby kryla

stelce proti útoícím rudým dáblm, kteí neznali slitování. Bývaly to

tuhé šrtky a asto snesl opevnný takto tábor i nkolikadenní obléhání,

ml-li jen dostatek steliva a vody. Jinak nepomohla ani vozová hradba

a skalpy ubohých vysthovalou tvoily pak „ozdobu" pasu indiánských

bojovník.

Dnes ovšem nemají tito „cow-boys" zde již zapotebí chrániti se

proti Indiánm, ale spíše tito musí se míti ped nimi na pozoru jako

ped divou sbí, která celým svým zpsobem života práv píliš od

nich se neliší. Pastevci tito žijí po celý rok ve stanech nebo v onch
vozech, sthujíce se s obrovskými stády s místa na místo, hledajíce lepší

polohy. Pijdou-li asem do msta, opijí se koalkou pod zvíata, naež
provádjí kousky neurvalé bujnosti, za nž nezídka octnou se na léta

pod stechou nkterého z onch zaopatovacích ústav, kterým se íká
všeobecn trestnice. Rvaky — velmi asto, ne-li obyejn, se smrtelným

koncem — jsou na denním poádku tchto povedených „dítek pírody",

ale zde, na volné prérii, u nich „doma", jsou prý lepší a pohostinní,

jak se aspo zdálo dle jich chování vi nám.

Podle mínní cestujících odbývali zde práv njaký „meeting",

nebot tolik jich bývá jen zídka prý pohromad. Byla-li to však schze
politická, i jen prost pátelská, nebo dokonce náboženská, jak je

v amerických pomrech snadno možná, nebo horliví církevní agitátoi

nescházejí nikde, nemohl jsem se dovdti. Nejspíše oft každého kousek.

Za tím však úelem sehnali sem ovšem i stáda svá, koská, skot i brav,

jichž bylo nco i v soumraku ješt vidti nedaleko ležení, a panstvo

vailo si a peklo pi celém množství oh a ohník veei. A když

uvidli, i uslyšeli vlak náš, skoili nkteí na kon a vyjeli nám kus
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cesty naproti, zatím co ostatní ekali na nás pi trati a uvítali nás po

zastavení vlaku u samého ležení taktéž stelbou. Strojvedoucí náš pak
byl tímto nadšeným pijetím tak unesen nebo ulekán, že zdvoile zastavil

ku poct jejich vlak — v širé prérii, mimo stanici

!

My vyskákali z vagón, abychom si prohlédli povstné „rytíe ame-

rického Západu" hodn z blízka^ a z nich opt mnozí vyšvihli se na vlak,^

aby se podívali na jeho zaízení. Nkteí asi dlouho již ho nevidli, ba^

snad nikdy po nm teba nejeli, nebo pozornos jejich smíšena byla s jakousi

bázní a celé vzezení a chování jich ve vlaku pipomínalo ve mnohém
na divocha, obklopeného pedmty, jichž úel neumí si ádn vysvtliti

a které jej proto plní jakousi tajemnou hrzou, bázní! Pozoroval jsem

je velmi bedliv, vrátiv se do vozu, a bylo to skuten velmi zajímavé^

jak si vše prohlíželi, ale neosmlovali se to omakávati.

Tváe všech byly tém bronzové, ba rudé jako m, podobné

daleko více pleti indiánské, než blošské. Tak je ošlehaly vichry a,

snhové pršky Skalních Hor a vypražilo vedro na bezestinné prérii ! Postavy

jejich, celkem neveliké, byly jako rozkláceny, na kterémžto vzezení

mly ovšem také znanou ást viny velmi široké kalhoty na prohnutých,

od stálé jízdy nohou. Kalhoty tyto pošity byly u nkolika muž na ze-

vnjší stran nohavic medvdí nebo buvolí kožešinou, což vypadalo velmi

podivn a divoce. Ale jinak ustrojeni byli skoro vesms chud, ba otrhan,
vtšinou ve špinavých levných haleuách ze hrubé, nebarvené vlny, na
prsou tém u všech rozhalených. V bocích byli staženi širokými opasky^

hlavu kryl pak zamaštný klobouk s velkou stechou ze žlutošedé, surové

plsti, s emínkem místo stuhy a pipjatý pod bradou. Nkteí mli po-

stran delší nž v pochv. Runice ped vstoupením do vlaku odložili

a pistolí jsem u nich nespatil.

Takový dojem uinili na mne oni vhlasní „hrdinové" poslední

„války s rustlery" ped rokem. „Rustler" což jeden eskoamerický noviná
pekládá dsledn jako „chestýš", kterýžto nazývá se anglicky „rattle-

snake", je pezdívka jejich pro menší osadníky dobytkáe, kteí usazují

se ím dále tím hojnji na tchto nesmírných pastvinách, dosud výhradné

vykoisovaných velikými stády „dobytích král", kteí si dlají z toha

již monopol na tyto vládní pozemky. Pod záminkou, že jim tito menší

„rancliei" kradou dobytek, což je ovšem také namnoze pravda, uspoádali

„velkodobytkái" proti „rustlerm" na jae roku 1892 celou velkou

výpravu, což ostatn nebylo poprvé Aby vypudili ubožáky z poctivé

zabraných pozemk a vzali vbec chu každému zde se usazovati,

povzbudili vlastníci stád surové, bujné pasáky své k horlivé „innosti"

koalkou a slíbenými odmnami. Marn protestovali chuasové, že oni

vlastn jsou stranou trpící, které zlovolní „cow-boys" velkodobytká
odhánjí asto jako „nedopatením", nebo mnohdy i se zejmým násilím,

vysmívajíce se malomoci vlastníka, jich hubená stádeka, celé jich jmní.
Velcí „ranchei" namítali, že dobytek byl ukraden pvodn z jejich

stád, a vypálivše mu své „cejchy", inili všecko soudní zakroení skoro

nemožným. Ostatn tžko se chuasovi souditi s boháem, zvlášt v Americe
a jmenovit za tchto pomr, kde velkodobytkái mají dosud všecku

moc v ruce! Suroví pasáci pod záminkou, že hledají kradené kusy>
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obklopovali ve tlupách osamlé „rene" a kdo se postavil ádní jejicli,

jež skonilo se vtšinou odehnáním celého stáda, byl zastelen. Turecké to

pímo pomry, ba ješt horší! Oloupení osadníci však shlukli se konen
také na obranu a k pomst a nyní nastal krvavý rej, který trval po

nkolik msíc, až konen byla vláda ve Washingtone vi tomu
skandálu nucena poslati do Wyomingu více spolkového vojska, které

zjednalo, ne bez obtíží, opt na as „poádek", totiž zastavilo aspo
ono hromadné a okázalé loupení a vraždení.

Boj mezi málo- a velkodobytkái nebude úpln skonen, dokud
jedna strana nezmizí s jevišt a tu možno íci naped, že pes nynjší

vtší moc svou podlehnou pece pirozen jen bohái. Stálým osazováním

krajin tch vzrstá poet „rustlerv" rok od roku a zárove ubývá

pdy pro veliká stáda, pásaná od „cow-boyv". Velkoranchei zstanou
obmezeni posléze jen na vlastní pozemky, namnoze sice rozsáhlé, ale

pro tolik dobytka, co ho nyní chovají, pece jen nedostatené.

Ale pak bude i zde konec cowboyské slávy (sic!) a tato speci-

alita amerického Západu octne se mezi ostatní západní veteší, mezi

vymelými již kalifornskými zlatokopy s ervenými košilemi, krvežízni-

vými rudochy s orlími péry na hlavách, po zuby ozbrojenými ,desperados",

na španlsko-americko zbarvenými to lupii, atd. Pro civilisaci ovšem
chasy té škoda nebude!

Naši hosté, teba snad mnohý z nich ml na svdomí život lidský

a nkteí teba i více jich, chovali se však jako praví beránkové. Nkolik
jich koupilo si docela od prodavae ve vlaku i noviny!

Jak jim asi je, tmto otrlým lidem, vyrostlým pod krutým nebem
na rozlehlých, mrazivých planinách, když tou pi mihotavé rudé zái
ohn ty zprávy z neznámého jim svta, o nmž teba nkteí ani potuchy

nemají! Jak si as pedstavují ta nádherná msta, ty skvostné residence

bohá, oni, kteí spí pi studeném vtru s osnžených hor s hlavou

na kamen, bedliví jsouce každého šustotu od stáda, které náleží teba
práv takovému v pepychu žijícímu rozkošníku, odbývajícímu je nkolika
bídnými dollary na rok, sotva asi tolika, kolik jich on sám spotebuje
tak asi na den pouze na svoji osobní útratu! A tito lidé jdou se pece
za nho i vražditi, ba co více, jdou pro nho okrádati chuasa, po-

dobného sob ! Podivné to povahy i ve volné prý i)ece Americe, kde
by lovk hledal zcela jiné názory a jednání

!

Avšak již ozvalo se ojjt konduktérovo „All abord!" n. vlnic, opuštný
od „cow-boyv", byl zase naplnn cestujícími, vesms se klepajícími ])i

chladném vtíku, veuku vanoucím. Za nkolik okamžik zmizel nám
tábor pastevc se svými stany a ohni z dohledu. Ješt jen nkolik
osamlých ran zahouklo za námi a njací cestující na poslední platform
odvtili na toto rozlouení z revolver, naež již slyšeti bylo oteveným
oknem jen štkot etných ps, kteí provázeli naše celé zastavení hluným
•svým koncertem, aby dali pece také na jevo svou pítomnost a pozornost.

A vlak upaloval nyní rychle dál, aby vynahradil nahodilé omeškání.
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VI.

Zatím snesla se nad pustý kraj úplná již temnota, v níž nabyla

zvlnná prérie tím nápadnjší podoby s povrchem Oceánu. Rozhled
obmezoval se jen na nejbližší okolí, na dva ti kroky od trati, kam
padala záe z oken wagon, což ovšem nevábilo k pozorování.

Berlíaka s díttem byla odešla v té chvíli, co já meškal venku,.

s mého sedadla a konala nyní pípravy ku penocování, bh ví již

kolikátému ve wagon. Vytáhla ze dvou ranc asi ti ušpinné, rozválené

peinky a udlala dcku jakž takž lžko na jednom sedadle, zatím co

na druhém usadily se dle možnosti co nejpohodlnji s Dánkou, srozumí-

vajíce se víc posuky než eí.
Schylovalo se již k osmé hodin a celodenní jízdou, zvlášt pak

neustálým díváním byl jsem i já dosti umdlen. Rozhlížel jsem se, jak

bych i já se umístil aspo trochu snesiteln na svj vak a svrchnik,

avšak díve než jsem se ulebedil, obdržel jsem spolenost — uews-agenta

Nmce, který nemaje již nadje na sebe menší odbyt vcí svých pišel
si opt ke mn na chvíli sednouti a pohovoit si ve své mateštin,
kterou však mluvil k zoufání špatn.

„Jsem zde v Americe už od dvanácti let," omlouval se pro tenta

nedostatek, jehož si byl dobe vdom.
^Odkud pocházíte?" tázal jsem se jen ze zdvoilosti, zapomenuv

už, že mi to sdlil.

„Z Hamburku, jak jsem vám povídal, a první léta zdejšího pobytu
ztrávil jsem v New Yorku!"

„A jak jste se octl zde na Západ?"
„Stal jsem se prodavaem nejprve na drahách východních a postu-

poval jsem poád dál a dále. Jsem už tinácte let pi dráze a pes^

dv léta jezdím na této trati!"

„Kam dnes až jedete?"

„Do Green Riveru! Budeme tam o pl tetí ráno. Vyspím se jen

a odpoledne pojedu zase nazpt!" sdloval, pi emž si upímn, ale

spokojen zívl.

„Odpuste mi tu píliš dvrnou snad otázku, ale jsem lovkem,
který se o podobné vci zajímá : kolik asi vydláte pi tomto obtížném

a nepíjemném živobytí? Jste placen snad stále?"

„Nikoliv, mám jen procento ze zboží, které prodám — patnáct

ze sta!"

„Ale to je trochu málo, to nemžete pece vydlati ani na živobytí!"

„Nu, jde to pece!'* usmál se. ..Nkdy je to lepší, nkdy horši\

ale pod patnáct dollar týdn bych ani nejezdil ! Prmrem musím však

vydlati mnohem více!"

„Jest možno, že prodáte tolik zboží? Vždy skoro nikdy nikde
nevidím, že by se mnoho, kupovalo?! Tch nkolik oranž tu a tam..."

„Oh, pece! Musíte si pedstaviti, že skoro každý cestující nco
koupí, a sice prmrem nejmén za deset cent! Poítejte to! A pak
noviny, ty mám na vlastní vrub a tch se prodá asem hodn ! Koupím
je po centu a prodávám za pt. Mohu vám íci, že na samotných no-
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vinách mám skoro polovici svého píjmu, nejmén dollar denn, když

to jen trochu jde! Nkterý pasažér nechá je pi vystoupení ležeti a já

je prodám znova a tak dále!"

^Ovšem, to uznávám, ale vy pece spotebujete také mnoho penz
pi stálé jízd a živobytí po nádražích!"

„Nu, my máme, to víte, zvláštní snížené ceny všude, jako železniní

zízenci, ale he je to, že lovk žije takto náramn nepoádn. Musím
se velmi asto odbýti jen studeným jídlem!"

„Což o to, já bych se dnes, na píklad, milerád spokojil i studenou

veeí," usmál jsem se jaksi trudn, „jen kdybych ji ml! Ona tak

zvaná veee v Laramie nestála za nic a já dnes náhodou vzal jsem si

z Denveru málo, a to jsem sndl hned dopoledne!"

„To je ovšem zlé, a zde nic nyní nedostanete, až do Green Riveru,

což je ješt dlouho!" mínil prodava, naež se zvedl a odešel.

Položil jsem se nyní, jak jsem mohl nejpohodlnji na svj vak,

abych dle mocnosti usnul a zaspal tak nepíjemný ten pocit prázdného

žaludku, hlásícího se již velmi rozhodn o veei. Tím leknutím

s „cowboys" trochu mne hlad pešel, ale nyní ozýval se tím dtklivji.

Ale pomoci nebylo

!

A tu najednou spatím ped sebou státi milého „news-agenta"

s velikým kusem bílého chleba a slušným skrojkem salámu v ruce!

Ml jsem to skuten v prvním okamžiku za luzný obraz, který

kreslí mi již ve snu hladem rozbouená fantasie. Avšak „pízrak"

promluvil.

„Smím-li vám posloužiti — tady je, co mám!" podával mi vábivé

ty pedmty s takovou srdeností a radostným uspokojením, že by bylo

vru jen holým nezdvoáctvím nepijati ani kousek, i kdybych byl syt,

a tím mén v mých okolnostech,

„Ale to je snad vaše veee?!" namítl jsem ze zdvoilosti, ne-

<israluje se ho ani zeptati, co to stojí, nebo vidl jsem patrn, že

jest to dar pro mne pímo královský.

„Nikoliv, já svoje již sndl, ale tohle jsem pro vás vyprosil v ex-

pressním voze. Ti tam mají vždycky njakou zásobu!"

„Ale jak bych to nyní vám i jim vynahradil?" tázal jsem se pece,
pojídaje již s nemalou chutí nabídnutou veei, která mi chutnala, jako

málokdy co.

„Jaká náhrada? To by bylo hezké, aby v Americe ml nkdo hlad,

když je jídlo tady! Ostatn, vždy to nestojí ani za e! Mn by byli

však ti expressáci pece nic nedali, ale ekl jsem jim, že je to pro

mého — zeleného krajana, který si neumí dosud sám nic koupit a je

bez veee! Takovým lidem udlá každý všecko ochotn!"
Musil jsem se skuten obdivovati geniálnosti mladíkov, jako do-

brého znalce lidí. Byla to zajisté pravda, v lidu americkém je skuten
tento pkný rys povahy, že milerád vypomže ubohému pisthovalci,

teba by ho i nerad vidl. Slovo „hlad" pohne skoro každým v Americe
daleko více než v Evrop — snad ovšem i proto, že je tam slovo to

mnohem ideji slyšeti — a bídu pisthovalcovu každý uzná a dle sil

íivých zmírní. Bez toho citu, který zvítzí i nad zakoenlým pedsudkem,
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by se vedlo „zeleným- lidem zde velmi smutné, málokdo by se mohl

uchytiti, a to zvlášt v prvních dobách pisthovaleckých.

Zatim co jsem s chutí jedl, vypravoval mi prodava, že má už toho

nepoádného živobytí na vlaku dost a že se chystá — oženiti se. To

mu ovšem pi nynjším zamstnání není možno! Dve prý již má
a usadil by se nejspíše v Cheyenne, kdež by si zaídil njaký hostinec,

nejradji tak nkde na blízku nádraží, kde by jej mohli navštvovati

staí známí z dráhy. Ostatn prý se zná s velikým množstvím obecenstva

z celé trati.

Když si odlehil tímto sdlením, zasvtiv mne do svého „tajemství",

a dosáhl mého pisvdení a schválení, s ímž se uspokojil, sebral se

opt, pál mi „dobrou noc" ! a slíbil, že mne vzbudí v Green Riveru,

kdež budu moci vypíti kávu. Xa to odešel, zanechav mne odpoinku,

skuten již kýženému.

Po wagon již všecko spalo, nebo se aspo tak stavlo. Visuté, ale

jtevn zapuštné bronzové lampy byly brzdiem již ped chvílí pitaženy,

aby nerušily spánek cestujících svou záí, a ve voze panovalo jen

pološero. Hrái dávno ustali a rozešli se, farmái pestali žvýkati, mladý

Ital spal své Dulcinee na klín, starý vlašský párek zavel své vypoulené,

ztrnulé oi. I nmecká hluná spolenost ztichla. Chlap neodvažoval se

již od zastávky u „cow-boyv" hráti na svou ukrutnou harmoniku

a „kráskám" zašel hlas. Bavily se po té již jen hovorem a nyní také

dímaly, ležíce vysvleeny jedna pes druhou, jako v lese vývraty. I na-

strojená baba odložila svj bojovný klobouk á la starý Švejda a pe-
vlékla se venku do kiklavého županu, hovíc si nyní s hlavou pehnutou
do zadu pes lenoch sedadla a polpotevenými ústy hlun chríc. Hubená,

špinavá ženská spala zrzavému chlapu na klín a tento chrápal tak hla-

sit, že to chvilkami pehlušovalo i rachot vlaku. Starý Francouz v plá-

tném „dusteru" dímal také spánkem spravedlivých. Jen jediný velký,

hranatý dlník, zarostlý až pod oi hustým erným vousem, stále piln

žvýkal tabák, rozhlížeje se obezele po celé spolenosti, jakoby se mezi

ní bál; a pak jeden z tch „Mormon" v erné hedvábné epice oi-

vidn se bu modlil, nebo — také žvýkal, aspo to jeho mletí hubou

velmi podezele vypadalo

!

Mladá Nmka nemla dlouho poklidu, jí tak potebného. Dít její

plakalo neustále. Vstala tedy a vzala je opt na klín, a dímala nyní,

hlavou ve hrozné rozespalosti poklimujíc. A nemluvn stále slab vrnlo
a kvílelo, tak slab, slabounce, jako když mladé opuštné ptáe, vypadlé

z hnízda, ve koví piští a kviká, bráníc se smrti. Tenouké zvuky ty

úpln zanikaly v šumu vozu, takže ani já jsem je chvilkami neslyšel

a sama matka mohla pi nich dímati. Družka cesty její, ona zrzavá,

pihovitá Dánka, spala jako když ji do vody vhodí a jen její kulatá,

koií hlava vykukovala nad opradlem.
Vzduch ve wagon byl tžký, nepíjemný, prosycený tabákovým

dýmem a výpary tolika rzných lidí, a opt píliš suchý, až to ke kašli

dráždilo, ale otevíti okno nebylo možno, ponvadž by to bylo všecky

ty lidi vzbudilo a venku byla zima. Trp tedy, kozáe, jenž jsi se vydal

v bujné neposednosti na takovou dalekou cestu ! Doma jsi mohl spáti
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jako pán, pohodln se natáhnouti, vydechnouti po chuti, a zde t holí

celé tlo, a zvlášt prsa. Ale nech ! Jakmile objeví se opt ranní úsvit,

budeš zase patiti s živým zájmem na ty nové a nové kraje, tak

vzdálené a tak rozdílné od vlasti tvé, uvidíš mnoho nového, snad

pkného, snad i dsného, ale vše bude t poutati a to ti nahradí všecky

ty útrapy a výlohy! Bu šasten tím, že jsi dokázal to, o em jsi dosud

jen snil, a dospl tam, kam jen málo komu z našinc je popáno se dostati!

A vlak míjel zatím, po deváté již hodin, malou tvrzku Fort Steele,

podobnou tak asi našemu trochu vtšímu statku, svého asu potebnou

a dležitou k obran krajiny, kde však jest nyní jen asi ticet voják,

a dále vtší železniní stanici Rawlins, za mostem pes eku North

Platte, picházející od jihu z North Parku koloradských Skalních Hor.

Pohoí na pravém behu jejím je dosud Medicine Bow, na behu levém

táhne se pak dlouhý hbet, nazvaný na mapách Continental Divide,

pedl pevniny! Dležité to zajisté místo, kde se dlí úvodí dvou Oceán!
Éeky na východ tekou do Mississippi, na západ pak do eky Colorado

a 8 ní do Tichého moe. Dráha prochází tuto planinu, jejíž nejvyšší

místo, vlastní pedl, nachází se blíže staniky Creston 7038 stop nad

moem, stále v širé prérii, vroubené jen v dálce horami, zvlášt na

pravé stran, na severu, však velmi vzdálenými. Jsou to Sweetwater

Mountains, „Sladkovodní hory", delší pásmo, táhnoucí se rovnobžn
s dráhou, od níž však zstává skoro osmdesát až sto mil vzdáleno.

Pes plné vdomí, jakou významnou krajinou jedu, nemla tato

pro mne ve svém vzezení a zvlášt za tmavé noci takové zajímavosti,

abych pro ni odolával spánku, jenž se mi konen pece poal na víka
klásti a jemuž jsem podléhal celkem velmi rád. Vlak jel, octnuv se

v úvodí Green Riveru, mnohem rychleji než dosud, nebo tra zde

sestupovala, vedouc úplnou skoro pouští, jež se v onch místech nachází.

Sporá, polouschlá tráva zápasí tam o místo s kamením a pískem a ani

zdejší skromný dobytek nenalezne dostatené pastvy na této vyprahlé

prérii, která se dále, když tra opustí po levé stran hory, táhne na

jih do dálky nejmén tí set mil, až ke Skalním horám Coloradským,

k ece Rio Grande. Samy názvy stanic jako Red Desert, ervená pouš,

Bitter Creek, Hoký potok. Salt Wells, slaná studna a jiné poukazují

na karaktér poušt úvodí hoejšího Green Riveru, nazvaného díve
skuten Colorado Desert.

Bylo mi skorém nemilo, když konen na stanici Green River, pi
stejnojmenné ece, vzbudil mne o pl tetí hodin ráno dle slibu svého

„news-agent", který ukázal mi jako v poslední úsluhu „lunch-room" na
vtším nádraží zdejším, kde dostanu ernou kávu. Vyzval jsem jej, aby

ji šel vypíti se mnou, ale zamítl zdvoile, maje co dlati se svými

siln okovanými bednami, v nichž mel své zboží, které nyní vykládal

z vlaku. Projevil pi tom velkou obratnos, ale zárove malý ohled na
bedny, které shodil s platformy jednoduše na devný perron, až to

bouchlo jako rány z dla.

Chtl jsem nyní také seskoiti, abych se odebral do jídelny, když
v tom — —

Celým vlakem, ba po celém nádraží rozlehl se strašný výkik, jenž
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Tjel lovku až do kostí a do srdce jako ostrý nž ! Bylo to jako ev
<lravce a zárove jek nejvyššího zoufalství, zdšení, hrzy . . .

Trhl jsem sebou a zstal jsem státi na okamžik jako pikován ve

vestibulu vagónu.

Výkik ten vyšel s našeho vozu a tam panovalo již všeobecné pohutí.

Mimovoln vkroil jsem nazpt a otevev zase dvée s pedsín do

vagónu, spatil jsem píšerný obraz, na njž do smrti nezapomenu.

Mladá Berliaka stála zde, v matné zái svítilen vozu i z perronu.

prostovlasá, rozhalená, a tisknouc k prsm vášniv dcko své, vyrážela

ze sebe hrozné nesouvislé jen vzkeky. V oblieji jejím, bledém jako

«tna a ve vypoulených oích, patících jako sklenné a opt divoce se

koulících, zrailo se nevýslovné zdšení, jež nemožno vylíiti.

Kolkolem, po celém dlouhém pološerém vagón samé vyjevené tváe

cestujících, vytržených náhle ze sna, jedny mrzuté, druhé polekané, ale

všecky bledé a špinavé, hlavy rozcuchané, oblek v nepoádku, oi obrá-

ceny k zoufalé matce. Avšak již zvedli se nkteí a kvapili k ní, aby

zvdli píina tch strašných výkik a dle možnosti jí snad pomohli!

Ženština však jich nevidla, neslyšela a pouze hrozné posuky na

jejím vyhublém oblieji, nyní opt žlutém jako vosk, prozrazovaly veliký,

prudký ten boj, nával citu v nitru jejím, svdíce výmluvn o nesmírném

zoufalství a dsu. A my všichni patili jsme v malomocném ustrnutí na

ten smutný obraz neskonalé bolesti, nevdouce co iuiti, neosmélujíce

se ji osloviti, ani se jí dotknouti, njak upozorniti, vytrhnouti ji z velice

trapného stavu toho.

Ale tu najednou, po strašlivém posuku, který zkroutil tahy celého

oblieje k nepoznání, vyrazily jí z tch strhaných oí konen slzy

!

V témže však již okamžiku kácela se zpt na sedadlo a byla by upadla

jako nehybná hmota, kdyby ji byl nezachytil mladý Vlach, který jí

stál nejblíže.

Také dcko bylo by jí vypadlo ze ztrnulých rukou, jež ztratily

všechen cit a vládu, ale to opt zachytila ona stará ,paní" nmeckých
nevstek, kterážto celá spolenost také se zde skupila v hanebných

nedbalkách.

Stará ta ženština však sotva sáhla na nemluvn, když v tom celá

uleknuta a otásši se hrzou, vykikla:

„Dít jest mrtvo!"

Akoliv slova, tlumoící rázem celou situaci, pronesena byla po

nmeku, myslím, že nebylo jediné osoby ve vagónu, jež by jim byla

neporozumla, nepochopila to jasn aspo z hlasu a celého výrazu oné

baby, jež rychle strila dtskou mrtvolku do rukou rovnž pekvapené,
ulekané Dánky.

Omdlelou nešastnou Berlíaku položil zatím mladý Ital s pomocí
vrásité staeny, snad matky své, na sedadlo.

Nebylo pochybnosti, dít bylo úpln mrtvo a útlé tlíko jeho již

vychladlé ! Vydechlo malounkou dušiku svou v posledním zakvílení snad

již ped hodinou nebo dvma, zatím co umdlená matka jeho námahou
pece jen usnula, emuž se tak dlouho bránila. Shaslo tichounce, jako

to svtélko dtské svíiky ve chladném vtíku podzimního due dušiek

U
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na rove, bez posledního silnjšího zaplanuli. Nemlo k tomu, ubožáek,,

ani síly ! Nžná dušika, poslední ten dech nemluvnte, dlel snad posud

v tom šeru železniního vozu, plného cizích, drsných lidí, v tom dusném
ovzduší, plném tabákového zápachu!

Matka spala, nic nevdla, až to bouchnutí prodavaových beden

na podlahu perronu pivedlo ji asi k vdomí a první myšlénka její

nesla se k dcku, které však bylo již — studené ! A pak zaznl ten

dsný výkik strašlivého pekvapení a nezmrného zoufalství a žalu ...

Nkdo však již otevel nkolik oken a svží, chladný venkovský

vzduch pivedl nás všecky, uchvácené smutným tím divadlem a dojaté

tklivými myšlénkami, brzo opt k rozvaze, k pamti. Do vagónu pibý-

valo neustále lidí, pivolaných tím strašlivým výkikem a brzo pikvapili

také zízenci vlaku, dosavadní i noví, kteí mli pevzíti odtud péi
o nás. Po celém nádraží panoval nyní živý ruch, šum a bhání, cestu-

jící opouštli i „lunch-table" pi zpráv, že se na vlaku udalo úmrtí a

stejné pohnutí zavládlo i na vlaku od Západu, s námi se zde kižujícím,,

jenž práv také pijel.

Konduktér, „náš" dosavadní, dal se konen do vyšetování, aby

podal ádnou zprávu o úmrtí. Poukázali mu na mne, že jsem s ubohou

Nmkou ped veerem déle mluvil, a musil jsem nyní sdliti, co jsem

se o ní dovdl, kam vlastn jede, kdo je a tak dále. Ptal se mne
také, mohu-li snad zde s ní zstati, což jsem ovšem rozhodn odepel.

Udal jsem pouze za píinou možnosti, že by snad bylo mého svdectví

pozdji ješt zapotebí, adresu svého stálého bydlišt.

Po té uchopili se dva železniní zízenci omdlelé, jiný vzal dtskou,

mrtvolu a ješt jiný ujal se zavazadel ubohé mladé matky a vše vyne-

seno bylo z vagónu. Konduktér zapsal si ješt nkolik adres spolu-

cestujících, a již byly pravé i nic, a vlak, který ml zde státi pouze

deset minut, vydal se po tvrthodinném opoždní s novým služebním

personálem na další cestu . . .

Nešastná ženština zmizela, ale nemohl jsem již usnouti, mysle

dlouho na ni, jež octla se smutným pípadem tím v nových obtížích a

útrapách, které však mohou býti východištm lepší opt její budoucnosti!

Byla to ovšem hrozná rána pro srdce matino, ztratiti dcko, jedinou

sob blízkou, drahou duši, v podobných okolnostech, v tak smutné situaci,

avšak celkem znamená to pro ni, až jen se probere s bezprostedních

dojm drsného toho nového dotknutí osudu, pece jen znané opt
ulehení! Snad jednou, až první ten veliký žal pomine, až vzpomínka

na první dcko léty se ote a po pípad pi nových dítkách ješt více

vybledne, zajde, bude této smutné události v duši své i povdna, teba
že srdce nebude to chtíti nikdy pipustit a bude to stále popírati . . .

A co se týe dnešního jejího postavení, tu bude jí rozhodn lépe,

než kdyby zstala dále na vlaku v nezmnném stavu, s nemocným
dckem, umdlená, hladová, nevyspalá. Na stanici zstal i krajan její,

ochotný prodava, v pomrech obeznámený, jenž jí zajisté pispje vše-

možn ku pomoci. A bude tam v dobrých rukou, nebo americký lid.

je v podobných pípadech hodný, milosrdný. Udlají na ni sbírku, dostane-

se jí lékaské pomoci, odpoine si, zotaví se, dcko bude pochováno,.
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lístek prodloužen a s novou, lepší nadjí bude moci pokraovati v cest
své, zaklepati na dm sestin, hledati si další výživu . . .

Když dospl jsem k tomuto konci úvah svých, zaínalo práv svítati

— nad pouští, ale pece jen zábesk nového dne budil i novou, lepší

náladu po nevlídné, nepíjemné noci. Psobilo tak ovšem hlavn i po-

myšlení, že se mám za nkolik již jen hodin, ješt ped polednem,

octnouti v ráji — americkém, v úrodném, krásném kraji u Velkého

Solného jezera, mezi Mormony, „svatými posledních dn" ! — —
Když ráno pinesl nový prodava do vlaku dnešní již noviny

z Ogdenu v Utahu, ve kterémžto území jsme se již nalézali, padl mj
první pohled na delší lánek na první stran, nadepsaný „EMMANUEL,
Ten, který pijíti má!" Bylo to nadšené oznámení naší „chapel-car",

která jest prý v Ogdenu již velice oekávána od — baptist, kterážto

církev jí vypravila na zkoušku za píležitosti návratu západních kazatel
ze sjezdu v Chicagu. Tohle tedy snad pece bylo už pravdou, nebo
to bylo pece tištné

!

Cože? Ze v Americe nelze ani tisku na slovo viti? Inu, ovšem,

a sice jako v Evrop, ale tentokráte, jak jsem se pozdji pesvdil,
mli tisk i starý Francouz z vagónu, který první mínní to pronesl a

s nímž jsem se srden v Ogdenu rozlouil, pece jen pravdu

!

O osudu ubohé Xmky jsem se však nic více nedovdl, nikdo mne
ku svdectví nevolal. Vše se asi odbylo hladce a nešastná matka vzpo-

míná dnes nejspíše na Tichomoském pobeží na mrtvolu svého dítte,

odpoívajícího na chudobném hbitvku stanice Green River ve vyprahlé,

kamenité prérii, na blízku tch hndoervených a žlutých skalních skupin

fantastických forem, vroubících behy Zelené eky.

14*
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Z nové belletrie španlské.

Rudý kíž.

Napsala Emilia Pardo Bazánova.

Na malebné cest ke vsi, nedaleko behu jest místo, kterému se

vždy podailo upoutati moji pozornost a vnuknouti mi romantické ped-
stavy. Ten starý, obrovský oech, spálený bleskem, ten kamenný, omšený
milník s otluenými rohy, tém úpln zakrytými kopivami a trním ; a

konen hlavn to staré stavení s vylámanými okenními rámci beze skel,

tlukoucími se ve vtru, a s významným znamením nade dvemi, již plnými

pavuin : s kížem, namalovaným rudou barvou, podobným krvavému
znamení . . . vše to mne poutalo a budilo moji zvdavost.

Kdo asi zasadil ten oech, vyzvedl ten milník, a bydlil v tom
dom? Kdo asi vyznail na jeho prelí to krvavé znamení? Jaké temné
a tajemné drama se odehrálo v onch tyech zdech, i ve stínu toho

prokletého oechu nebo pod tím znamením našeho vykoupení? Pro
nebydlí již nikdo v tom nešastném dom? Nebo, jak by ho nechával

jeho nynjší majitel trouchnivti a rozpadati se, kdyby se mu vzpomínkou
na neznámou njakou tragedii neježily vlasy, a kdyby ho upomínka ta

nenutila, aby prchl z tch truchlivých míst?

Jezdívali jsme komo pi návratech z výlet kolem toho stavení

hodn rychle, a nikdy jsme tam nespatili živé duše, které bychom se

mohli zeptati. V sousedních vesnicích jsem se také nesetkala s nikým,

kdo by vdl nco uritého o rudém kíži. Dostávalo se mi pouze ne-

uritých odpovdí, významného potásání hlavou a nejasných pokynuv

:

stavení to jest njak znamenáno, není radno, ku stavení tomu se pi-

blížiti. Pro? Proto, a dost! Dm byl opuštn již aspo ptadvacet let:

nikdo mi nemohl povdti ani jméno ani zamstnání posledních jeho

obyvatel. Ba, ani jsem nevyzvdla, komu patí te. Konen jsem
uznala, že vše, co se týká toho poboeného domu, jest zahaleno hustou

mlhou.

Tím jsem byla povzbuzena, abych pátrala spsobem jiným. Jednoho
dne jsme vzali s sebou malý ebík a jeli jsme ku stavení. Nebe, spo-

jenec naší obraznosti, bylo pokryto hustými a olovnými mraky, hrozí-

cími boukou.
Když jsme pijeli pod kíž, ozáil sirný blesk modravým svtlem

obzor, a v dáli zahmlo, až zastíhali kon ušima. Opšali jsme, od-

hodláni, že splníme svj úmysl, kterému nic nepekáželo : šlo jen o to,

abychom vnikli do stavení, ne dvemi, ale vytrženým oknem.
Seskoili jsme uvnit do velké svtnice, souvislé s ložnicí, ve které

bylo ješt vidti rozházené kukuiné listí ze slamníku. Na hebíku
viselo knžské roucho : roztrhaná klerika, a nkolik moli rozežraných
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pláštík. Zachvli jsme se: jejich smutné záhyby tvoily na zdi silhuetu

obšeného knze.
Procházeli jsme stavením ne bez jakýchsi obav a také s trochou

nebezpeí, protože se ervotoivá prkna prohýbala, a my se obávali,

že njaký trámec nebo njaký kus rozbité stechy se utrhne a rozdrtí

nás. Ale byla to pece jenom novjší stavba, a mohla vzdorovati ješt
po léia. Vnitek nebyl prázden: v mnohých místnostech byl nábytek;

v kuchyni bylo ješt znáti popel, z posledního zatopení. Prohlíželi jsme

vše pomalu, a nezarážel nás ani špatný stav stažení, ani rzná ošklivá

hav, která vylézala beze strachu z kout. Oekávali jsme v každém
okamžiku, že nalezneme na podlaze staré skvrny krve, anebo že najdeme

v nkteré ze skíní, které jsme otvírali, njakou kostru. Probádali jsme

i chlebovou díž. Po zloinu ani stopy; to však naši obraznost neschla-

dilo. Což pak všechny zloiny zstavují stopy?

Šli jsme z místnosti do místnosti zasmušilí, temní, již pedem pe-
svdeni, s tváí vyšetujících soudcv. Nesdlovali jsme si své dojmy:
každý chtl první vycítiti drama. Když nebylo již co prohlédnouti,

odešli jsme, a vraceli jsme se zamyšleni a zamlklí, pemítajíce o historce,

kterou si každý tvoil. tyi ty novely vycházely z téže zejmé skute-
nosti, že bydlil v tom proklatém stavení njaký knz.

Pi jídle, když vaené brambory na loupaku kouily se na cínových

talíích, a erstvý venkovský mošt barvil starobylou sklenici tekutou

rudí, rozpoutaly se jazyky, a my po ad vyprávli své historie.

„Fará" — tvrdil urit starý lovec— „byl lakomec. Nevidli jste tch
skíní a tch kufr ? Do toho všeho ukládal peníze. Pjoval na úroky

a del nešastníky na krev. Jedné noci vpadlo do stavení šest za-

kuklencv : byli to nejvtší jeho dlužníci, které již chtl dáti do exe-

kuce a neponechati jim ani lžka ani písteší. Fará ml starou a

hluchou služku . . . Jakže to vím ? Protože ta nešastnice neslyšela ani

štkot psa, ani píchod loupežníkv, a ti musili vyraziti násilím dvee
svtnice, ve které spala . . . Nevšimli jste si porouchaného zámku?
Dobrá; a loupežníci, jakmile jsou uvnit, sváží hluchou, jdou, a co

uiní? Chopí se pana faráe, vedou jej do kuchyn, tam jej zzují a nastrí

mu nohy k ohni . . . Chlapík kvií a pouští peníze. Loupežníci jej

pistrkují k ohni blíže: „Povz nám, kde máš dlužní úpisy, nebo
t upeeme jako svatého Vavince." A když vyzvdí, kde jsou dlužní

úpisy, pinášejí je po náruích, a nestarajíce se, aby vybrali úpisy své,

házejí je do ohn, a spalují dluhy celého okrsku . . . Pamatujete se, že

byl popel na krbu velice erný, jako ze spáleného papíru ? . . . Ped
svítáním se tlupa vzdaluje, zanechávajíc faráe umírajícího, a pi odchodu
maluje na dvee rudý kíž, jakoby chtla íci: Nepišli jsme loupit, ale

potrestat hanebného lichváe."

„O" — zvolal mladý lovec — ,vše to jest neodvodnno. Bylo to

tak, že ml fará velmi hezkou, mladou nete, která u nho bydlela.

Což jste si nevšimli ve svtnici s polámaným zámkem tch ženských
šat, a pkných drobných stevík, plných prachu, v jednom kout?
Nuže, fará se zakoukal do netee, a poal o ní pemýšleti ... a chodil

jako blázen; nespal a nejedl. Náhodou však mla ta holice milého>
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a chtla se vdáti, a strýc, když se o tom dozvdl, chtl proraziti ze
hlavou. Nastala noc, ve které jej ábel pokoušel více než jindy . . .

a on šel po špikách k pokojíku dvete; protože však bylo zameno
na klí, vyrazil zámek násilím ... a zatím vyskoila dívka z okna, a

uprchlá do domu svého milence, a milenec, aby zahanbil faráe, a jemu
pohrozil, namaloval mu na dvee barevný kiž!"

Obojí vypravování vyslechl vysloužilý plukovník, a se rt jeho

nezmizel pod sesivlýra a rozježeným knírem pólo uštpaný, pólo po-

hrdlivý smích.

„Pánové, hledím na to jinak ... a mj výklad je tak jasný a tak

prostý, a lze ho tak dobe odvodniti nkterými podrobnostmi, které

jsme v dom tom shledali, že nepochopuji, že vám to nenapadlo. Fará
se vyznamenal v dobách, kdy se politice u nás nedailo, svými karlisti-

ckými zásadami jako tak mnohý, a to mu spsobilo pronásledování a

všeliké nepíjemnosti. Fará dovedl se chopiti zbran : snad jste si

všimli, že tam v rzném nábytku leží runiní zátky, zbytky krabic

s prachem, broky a kule. Jednoho dne jej zaskoili na silnici, aby mu
natloukli, ale on do nich poslal ránu, a zranil tžce nejbližšího z nich.

Tu pochopil, že by jej vsadili do žaláe ; došel dom, sebral peníze,

povsil knžský šat na hebík, a odešel do Portugal, a v Badajozu se

spojil s odbojníky. Když odcházel, namaloval sám rudý kíž, jakoby chtl
íci: Nuž, tedy do boje ve jménu Pán!"

Bylo te na mn, abych se bu odvážila vlastního domyslu, nebo

pijala nkterý z ostatních. Nechtla jsem se co do obraznosti dáti za-

hanbiti, a tu jest, co mi obraznost vnukla:

„Vy jste spatovali v dom tisíc podrobností, které svdí po vašem
soudu o lichvái, o zamilovaném šílenci a o povstalci ... Já si však

povšimla pedevším jiných, které svdí o studujícím knzi, o samotái
hloubajícím a zabraném do pemýšlení, které mu zvolna mátlo rozum.

Tolik opotebovaných knih v kupách, které ohlodávají myši, tolik po-

božných obrázkv, rozvšených po zdech, svdí o oblíbeném zamstnání
nešastníka, který tu bydlil. Nepokládám ho za mudrce : domnívám se,

že byl chd duchem, a etba místo aby jej osvcovala, plnila jej pe-
ludy, které záhy nabyly tla a zmnily se v hrozné pochybnosti, a

v kacíské výstednosti. Snad se v jeho utýraném mozku obnovilo nej-

starší uení Sabeliauských odprcv nejsv. Trojice ; snad popíral, že

Slovo tlem uinno jako Arius, nebo neuznával lovenství Kristovo

jako Nestor, nebo Jeho božskost jako Eutychius; nebo snil jako Mani-

cheové, že se dlí s Bohem o panství všehomíra ábel; nebo neuznával

milost Boží jako Pelagius; i snad upadl ve vytržení a flagellantství

Montanistv . . . Nerozumný a zfanatisován, nedovedl mleti, a v ostatním

knžstvu se rozšíila povst, že má názory zavržitelné, proticírkevui,

zasluhující hrozného trestu. Hlas ten se šíil, a on osaml ve svém
útulku a vesniané prchali ped ním kižujíce se. Jeho mozek stále

více vysýchal : marn mu ukryla jeho oddaná služka osudné knihy, za-

mýšlejíc je spáliti, on prolomil násilím dvee svtnice, vynesl je, zabral

se do nich a do svých pochyb, až konen ztratil rozum na dobro,

odmítal z kajícnosti jídlo, a zemel prohlašuje, že vidí nebe otevené,
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a na zlatých oblácích andílky s palmami, korunami a množstvím houslí . .

.

Blesk udeil do stromu, který zastioval stavení; a lid, neveda, že byl

ten kací ubohým pomatencem, namaloval na jeho dvee znamení odsou-

zení a rozsudek do pekel, krvavý kíž ..."

Neteba uvádti, že jsme každý dokládal svoji domnnku množstvím

dkazv a okolností. Když jsme se co nejvíce zabrali do hádky, zaštkali

psi, eledín šel otevít vrátka, a vstoupil notá z Cebre, který si pišel

zahrát s námi v karty. Když jsme mu ekli, o em hovoíme, dal se

do hluného, neslušného smíchu, udeil se do ela a zvolal, smje se

neustále!

„Pro Boha, co jste si to vymyslili! Vždyt nebýval v tom dom
nikdy fará!"

„Ale ty šaty? A knihy? A . .
."

„Hlete, ten dm . . . pro jste se neoptali? Byli byste si ušetili

cesty, návštvy, krys a stonožek ! To stavení náleželo slušné rodin,

manželm a švakrové nebo seste, která bydlila s nimi. Když byla

<;holera . . . nepamatujete se? bylo to hrozné! — zemel jim v mst
njaký strýc fará, a ustanovil je ddici. Manžela se zmocnila lakota a

on šel pro ddictví. Pivezl je v osmi nebo devíti skíních a kufrech;

ale pivezl zárove i choleru. Lid to již cítil; nikdo se nepiblížil

stavení, a uinili tam znamení hrudkou, jakoby chtli íci: ,Necho
sem!" A ve stavení zahynuli ti ti za nkolik hodin bez pomoci. Švakrová

se uzamkla do své svtnice, aby zemela klidn, a neslyšela bdování
sestino . . . Bylo nutno vyraziti zámek, aby se mohla mrtvola vynésti

a pochovati. Ty pláštíky a ta klerika, kterou jste vidli, patí asi také

do toho ddictví, a povsili to v prvním okamžení, aby se nenakazili . . .

A zatím toho užili!"

My povídkái jsme zaraženi zmlkli. Já zpomnla na ty ti obti,

dokonávající o samot v opuštném dom, kterému se strach vyhýbal,

a shledala jsem, že uvážíme-li to dobe, je skutenost stejn dojemná
jako výmysl. A pi tom jsem pocítila soustrast se soudci, kteí prohlížejí

místo njakého zloinu, hledajíce stopu pachatelovu, a s djezpytci, kteí
vykládají vetché dokumenty.

Chipelín.

Napsal Federico Urrecha.

Když zaal ten strašný poprask v hlubinách ulice Toledské v Madrid,
dokonovala ženština, která porodila Cbipelína, v Mijasov krm
obtížnou práci opíti se. Vzpoura se valila jako vlna z okolí Toledského

mostu, a protože Mijas byl liberál, vybhl na ulici a spchal na urené
místo spojit se s reky, kteí picházeli. Zárove s ostatními vyšla také

matka Chipelínova, jejíž touha, oddati se vínu, nebyla dosud ukojena,
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a zasypala Mijase, zavírajícího krmu, hrubou stelbou nestydatostí za-

jeho nedvornost k dám. Zdá se mi, že pestal Mijas zavírati, obrátil

se k dám, a kopl ji tam, kam se obyejn kopnutí udílí, a že se pak

dal ulicí vzhru na námstí Cebadské, ústední to ohnisko vzbouencv.
Ženština se dala plna vzteku ulicí dol k svému bytu za Mataderem ;,

trvalo dlouho, než se tam dostala; zdržovala ji moská nemoc a stálé

vlnní se chodníku, takže div neztratila rovnováhu. Když se vhrnula do

chatre, zastihla Chipelína zamstnaného pletením klícek pro ptáky,

které pak prodával na námstí de la Paja ptáníkm.
Chipelín II. — nebo pravjm Chipelínem byl pedevším otec, který

jej zplodil — byl hoch asi šestnáctiletý, postavy a rázu ryze madridských

kvítkv, opálený sluncem a svalnatý, lehký jako prášek a ochoten.

pijmouti podobu, jakou mu vtiskne dobrá nebo zlá náhoda. Prozatím

z nho náhoda utvoila znamenitého stavitele klecí, jejichž výtžkem
hradil mladík zálibu vdovy Chipelína I. ve vine, a velice skromné své-

poteby, nkolik soust jídla a doutníky po šesti centimech balíek.

Chuas ten, Chipelín, byl dobrý hoch, který vydlával pilnou práci

vezdejší chléb, a neml jiných chyb, než že kdykoliv jen mohl, navštvoval

zápasy s býky, a že ml tak nco jako milenku tam ve fabrice, totiž

roztomilou uednici v továrn na doutníky, kterou ve skladišti nazývali

Pitusou.

Zamraená vdova Chipelína I. stoupla do koutka a jala se brueti^

„Co je vám, matko?" otázal se Chipelín smutn, vida v jakém
jest stavu.

„ísic ... no nic; ten nestyda Mijas mi dal . . . rozumíš? mi
dal . . . takhle mne kopl."

A ženština hodila nohou do vzduchu.

„Inu . . . udlal dobe, víte . . ." odpovdl hoch truchliv. „Co-

pak chcete?"

Mnžatka vyskoila rozvášnna jako vždy, když se jí povedlo opíti

se vínem.

„Dobré je to!" zvolala, svítíc oima a chápajíc se džbánu. ,To-

je dobré! Vsame se, že myslíš, že ti do toho nic není!"

Vrátila se do kouta, mlela chvíli a vyskoila za okamžik:

„Seber se, a jdi k Máezovi pro džbánek."

Chipelín 11. neodpovdl; odložil rozdlanou ptaí klec, vzal džbáit

a dal se ulicí Toledskou ; vdl, že se ta opilecká práce, zapoatá-

V dom Mijasov, musí dokonati.

Se džbánem v ruce pecházel ulicí; tudy pobíhal s ušlechtilým

zápalem lid z pedmstí smrem k námstí Cebadskému ; tam se ozývaly

chvílemi výstely, které patrn pocházely s barrikády, uzavírající ulici

de los Estudios.

Chipelín necítil strachu, ale zrychlil pece krok, až došel do

hostince Máezova. Máez však taktéž odešel a hostinec byl zaven;-

Chipelín ml chu roztíštiti džbán o dlažbu, ale pak šel na námstí
Cebadské. Protože tam jsou vdcové, mají tam jist víno.

Pišel tam : námstí Cebadské bylo uinné mraveništ
;
pecházeli

tam povstalci, jedni odhodlaní, druzí váhaví, jedni s brokovnicemi, druzi
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s bambitkami, a uekteí s tžkými puškami; jako v takových pípadech

bývá, sebralo se v mst plno starých zrezavlých šavlí, a vyzbrojili

se jimi rekové druhého ádu, kteí je stavli špicí o zem a opírali ruku

o jilec, stavíce se marciálo ; ti panáci nebyli k niemu, než, že pekáželi

na barrikádách, a pan Suárez z revoluního výboru, velitel barrikády

v ulioi de los Estudios, je rozložil na námstí.

Chipelín II. šel se džbánkem kolem celého námstí, ale hospody^

kterou hledal, nenalezl, a rozbhl se tedy k ulici de los Estudios.

Spatil z dáli pana Suáreze stojícího na barrikád a proslovujícího e
k dole shromáždným, a práv v tom okamžiku zaznl na druhé stran

ostrý signál k útoku, a na barrikádu dopadl píval olova, které zahnalo

pana Suáreze a ulcolik jiných; dv setniny myslivcv skákaly jako

koky pes kamení a jiaé pekážky barrikády, a hrdinové se utekli za

barrikádu druhou, která pehražovala úzký vchod na námstí Cebadské.

Chipelín se pitiskl se svým džbánkem za roh ulice de las Velas;

na druhém konci ulice té, na rohu ulice sv. Anny byla jiná barrikáda,

stežená šesti muži; Chipelín II. vidl, že jeden z nich vystril hlavu

pes obrubu, pozvedl pušku a vystelil. Chipelín vidl pekvapen, že

ten odvážný muž není nikdo jiný než otec Pitusy, kterého považoval

již za píliš starého, aby se oddával takovému válenému zamstnání.

Stalo se to, co se stalo také již v jiných místech, že se náhle

objevili na konci námstí myslivci s nasazenými bodáky, a že šest

obráncv prchalo co nejrychleji
;
pt jich uskoilo kolem rohu ulice

Toledské, ale sotva dobhl otec Pitusy tam, kde byl hoch, zmocnili se

již vojáci ulice. Pihnali se jako vlci, a pochopitelno, že hned oba lapili;

starý zatím odhodil pušku, a hoch držel ješt džbán v ruce. Starý Pituso

se tásl na celém tle a zbledl nad mrtvolu, když je pivedli ped plukovníka.

O šlechetnosti ducha, které se nedostalo prchavé slávy romancí a

písniek ve slavné tvrti Mataderské ! Ten hoch, zamyšlen, nevidl v tom

nebezpeném okamžiku úzkostný pot starce, který byl k politování, ale

roztomilou postaviku Pitusy, která snad v tomto okamžiku hledala otce

na všech stranách. Pohledl na plukovníka, který se na nho díval

zvdav a upen, a prohlásil, že on, Chipelín, byl tím mužem s puškou^

a že šel staec jen tak, a že hledal lékae pro svou manželku. To vše

potvrdil tesoucí se starý Pituso, a když byli vc rozvážili, propustili

Pitusa, ponechávajíce si hocha, aby jeho potrestáním zastrašili neznámé
hrdiny.

Chipelín strávil noc ve vazb a louil se v duchu s Pitusou a i . . .

se svou matkou, kterou si pedstavoval slušnou, nespitou, a plaící pro

to, co na nho ekalo. A podivný ten Chipelín, který se byl práv pi-

pravil do tak osudného postavení, a ani nemukl, cítil, že se mu srdce

svírá zpomínkou na Pitusu.

Když vyšlo slunce, propustili jej k velkému jeho pekvapení, a

nezpomnli ani na ten tvernásobný výstel, o kterém mluvil plukovník.

Chipelín vzal zase svj džbán, pešel zase ulicí Toledskou, již skrocenou,

naplnil nádobu v dom Máezov, a šel dom jakoby se nic nebylo stalo.

Vdova Chipelina I. jej pijala jako posedlá áblem.
„Nu, kde se potloukáš, nestydo?" vykikla.
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Chipelínu II. se zalily oi slzami, a on jí podával džbán

:

„Pro víno, matko."

,To se ti povedlo!* zvolala bába pólo bez sebe. „Vždy na ne

neekám déle než ode víra! Vypij si to sám, synu niemy."
A — neslýchané to chování se k vínu! — matka syna niemy

chytila džbán a hodila ho Chipelínovi pod nohy, a polila mu spravované

stevíce ; a chudák Chipelín, který obtoval ped nkolika hodinami

svou bídnou kži za starého otce Pitusy s odvahou hodnou, aby byla

zvnna bronzem, odvrátil obliej, po kterém mu vytryskly slzy ze zalitých

oí, šel do kouta a plakal jako kluk, který nevykonal v život nic

kloudného, co by stálo za e.
Peložil A. Pikhart.

Moje moe.

Kam hlédnu, moe — moe trávy

!

Plá v slunci mnohé vlny hbet,

sem tam jak stožár topol tmavý

nad ono moe vidím nt.

Ten volný vzduch ! Ta ší ! Ta dálka

!

Týž pocit plavec musí mít,

když nad vodami boue zalká

a v lo mu ponou vlny bít!

O moje moe, bujné nivy!

Te chci se pes vás v dálku dát,

já pjdu vámi, pjdu divý,

kam bude teplý vítr vát.

A za sebou vše nechám v dáli,

svj krov a hokých týdn ad,
krb, kde jsme s matkou sedávali,

i ženu, již mám k smrti rád

!

F. Peiinka.

í^
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Napsal Boh. Bauše.*)

Zvláštním kouzlem
dojímají uás zíceniny.

V šerých tchto rozvali-

nách zdí nenalézáme oby-

ejn již ani stopy po
život vymelých rod a

obyvatel ; sesutá sklo-

pení, oernalé zdi, zbytky

oken a gothických branek
neb vlaských krb, —
tof vše, co zbylo z hlu-
ného snad nkdy sídla,

známého mnohdy djinám
sotva dle jména. Když
lidé hrad opustili a vy-

plenili, dostavili se noví

osadníci a jali se ostré

hrany, neladué kontury a

spoustu kamení okrašlo-

vati. Osadníky tmi jest

zvláštní kvtena rumní,

jež poíná lehkým toliko

nádechem mikroskopic-

kých as, asem však

zmohutní až na statné

stromy, koeny svými

jako mocnými spáry zdivo

i skály drtící, a konen
byla-li ponechána sama
sob, srovnává se zemí

i nejhrdjší sídlo lidské.

*) Pi stati té použito
lánku C. Steme.

Pod zneeninami. Drn:ivee.
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Rostliny ty nikdo nesil, žádná nžná ruka je nepstila; holým zdem
dávají pednost ped pdou sebe kypejší, pološeru a stínu ped pímou
záí slunenou. Snad jedin vonný chejr i fiala žlutá, která na

starých hradech, v píkopech a altanecb zícenin na Rýn a ve Francii

samorostlá se udržela, jest poslední pozdrav a upomínka na zahrádky

hradních panen a poestných matron, které starovký tento dar Asie

dle svdectví botanika Tabernaemontana ve svých zahrádkách s oblibou

Opatství HoJy-Cioss.

pstovaly. Na starofrancouzských znacích vyskytuje se chejr s heslem

;

,Fidelité au malheur", vrnost v neštstí.

Chejr je z kížokvtých, které tak rády na zdech se uvelebují

;

vídámet u nás rzné trýzele, pastuší tobolku, hulevníky, vesnovky, ale

zvlášt eichu rumní mírniti ostré obrysy zdí nebo stech doškových.

Mezi tmi klaní se vtrem jemné traviky, jednoletá lipnice, metlice^

jemen „myší" a sveep stešní; nad u pak vynikají drobnolistý pelynk
a léivý ernobýl.

Chválí se pi starých mistrech školy nizozemské a norimberské, že

s láskou noili se do tajemného kouzla této pittoreskuí kvteny a každou

tuto traviku na zdi s úžasnou vrností a pelivostí ve svých rytinách

zachytili. Vždy z téže pírody erpá umní a pece záliba pro jisté formy

druží se s náladou a vkusem doby. Není píliš vzdálena doba sentimen-

tálního blouznní, která libovala si v odumírajících a odumelých stromech,

ve smutených vrbách, klonících vtve své unyle k zemi. Nálada ta pešla
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i do manýro-

vaného um-
ní, které

s mlhavostí

pocitu hle-

dalo neurité

a zavrhovalo

vše rázovité.

A opt
jindy pohrdá

se všemi po-

drobnostmi

a ve velikých

rysech idea-

lisuje a se-

všeobecuje

se krajina, až

zbude pouze

tu hloubka,

astji však

jen rozhára-

nost lidského

pojímání.

Za všech

dob lidé v ro-

stlinách hle-

dali více nežli

pouhý naho-

dilý zjev;

ve starých herbáích až po Dioscorida sle-

znak, kterým kvítko proti nemoci nkteré se

odporuuje. Na listech plic ní ku vyskytují se skvrny na buky plicní

uporaíuající ; upotebováno tedy rostliny proti plicním neduhm. List

jaterníku (Anemoue hepatica) napodobuje lalonatým listem

svým tvar jater, léena tedy játra kvítkem tímto; útlý ne tik (Adi-
antum) svými tenounkými apíky a apíky vláskovitými napodobuje

vlas „Venušin", musil tedy podporovati vzrst vlas.

Na zíceninách v ím a v Athénách zachycuje se na svislých

stnách v hojných chumáích kopivovitá bylina s listy vejitými a za-

špiatlými; tento drnavec (Parietariaofficinalis) zavdal Éekm
svým zvláštním stanoviskem podnt k mythu. Když prý Perikles kázal

stavti Propyleje na Akropoli athénské, spadl oblíbený jeho otrok, uiniv
chybný krok, se zdi a smrteln se poranil. Lékaové zoufajícímu si Pe-

riklovi nedávali žádné nadje ; v noci však objevila se mu bohyn chrámu
a poukázala na léivou moc drnavce, která skuten se osvdila. Pe-

rikles postavil na to bohyni vedle jiných soch též jednu, která ped-
stavovala ji jako bohyni léivou, Athene Ilygieia. Nikdo nesml také,

dle svdectví Plutarchova, rostlinu ze zdí trhati. Roztlueme-li tuto rostlinu.

.^^ Smokvo.

zejména vyhledávali, jak

dovati možno, „signaturu".
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Mechem porostlá stecha chalupy.

malebnos zícenin zvj'-

šující, a zkoumáme-li

ji chemick}% vysvtlí

se chladivý úinek její

na rány a pohmožd-
niny. Obsahuje množ-

ství sanytru, který ze

zdí hojn vykvétá a

do pletiva rostliny se

dostane. Chemie vy-

svtluje nám také,pro
jiná podobná neúhled-

ná íiora: kopivy, lopuchy,

lebeda, ernobýl a bodláí,

blízko lidských obydlí, byt

i opuštných, se usazují. Vyža-

dují minerálních solí a pav-
kových látek, kterých tu do-

statek nalézají.

Na místech takových schází

se i jiná píšerná spolenost:

pošmourná belladonna, jedovatý

blín, panenská okurka i dur-

man, pvodu cikánského, pak

bolehlav, kozí pysk, bažanka,

lilek — vše to schází se na zíceninách jako ervi na mrtvole. V ro-

mantice stedovké hrály tyto rostliny úlohu stejn pošmournou, jako

jest zele list jejich.

Cinnji zasahují do zkázy zdiva rostliny popínavé, a dodávají práv
ony starým stavbám malebnosti, turisty i malíi hojn vyhledávané. Tak
bean, obraz vrné píchylnosti, pilne pissavými koínky svými ke

zdi neb starému kmeni nerozlun, v zim v let se zelenaje. Ve statné

kmeny zmohutnl bean ve Valdštýnské zahrad v Praze
;

pravými

klenoty malebnosti pak jsou staré opatství Holý Gross v Irsku a domek
pi vchodu do Malého Trianonu.

Ješt vtší jest ovšem mechanická síla, kterou vyvinují koeny
strom ve štrbinách zdí a skal, takže, když do tloušky rostou, zdi sebe

pevnjší se rozstupuji. Podivnou spleteninu koen jako obrovských had
mžeme pozorovati na Karlštejn. Koeny tchto javor za mlada vzely

pouze ve skulinách skal a zdí, stáím vystouply však na povrch, jak je

to v lese vbec vidti. Považme, že ku zdvižení celého stromu i s ko-

runou jest teba pemoci tíží mnoha tisíc kilogram a posoudíme, jak

neodolatelnou silou zvedají neb prostupují sebe tvrdší balvany.

Na Landštejné mohutná klenba zítila se prací nkolika borovic, které

sem koeny zapustily, a vtvemi svými ovšem též vtru odpor kladouce,^

souvislos kamení vypáily.

Památné objetí života a smrti v tchto pípadech! V em záleží

innost vzrstu? V nejmenších bunikách jest to pohyb živé protoplasmy,,
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která teplem v pohyb uvedena polohu svou mní; nejmenší její ásteky
se pitahují a odpuzují, nov se kupí, až process tento zmnou vnjší
podoby oku našemu jako vzrst se objeví.

A jelikož teplem pohybu i vzrstu pibývá, jeví se v tropech tato

síla a rušivá moc života

nad mrtvou hmotou v míe
mnohem nápadnjší. Již

v krajinách kol Stedo-
zemního moe, v Malé
Asii a Indii osvduje se

divoká smokvo jako

pravý lomikam.

Áí palác, hrad, ka-

menný pomník, pevnost',

chrám neb vzení, vše co

„pán pírody" na vnou
pamt in svých postá-

ly ',vil, podléhá neodolatel-
'

, nou silou vnikajícím ko-

k ""?«^KBf ~ '"^ -m^ mtj -
Jménm a rušivé moci vždy

\^^^£íLf^Kt^W ^slÉr ifffv \íh " zelenajícího se stromu

života.

Zvlášt malebného

vzezení nabývají takto

rozvaliny klášter v Peru,

ušlechtilým slohem maur-

ským stavné, nyní hojn
zarostlé bignoniemi, ka-

ktusy a Hanami, tvoí-

cími neproniknutelné
houští ; úponky rostlin

tchto jakoby hmataly a
hledaly kolem, kde by

se zachytily.

Podobn staré chrá-

my Buddhovy v Kambodži
a v Indii pokryty jsou

bujn obrstající smokvo-

ní, upomínajíce v tomto

objetí života a smrti na.

nkteré hložím a trním

zarostlé hbitovy naše,—
vtlené elegie, poukazu-

jíce na poraijejícnos všech dl lidských a ohrožující sílu života v pí-

rod. Jest zajímo sledovati první kolonisaci, „pionýry rostlinstva", na

ovtralé zdi. Když omítka opadala, ustoupila barva kamene poznenáhla

novému koloritu. Prvního nádechu nabylo kamení na stran proti vtru
a dešti obrácené zelenou asou (Protococcus viridis), která lpí.

Routiiía ze. lni.
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na pd sterilní podobn, jako

rezavá rasa Chroolepus Je-

li t h u s, dodávající místy v Krko-

noších kamení fialkové vn.
Avšak paleta pírody jest

bohatá; brzy objevují se tu žluté,

šedé a naernalé povlaky drobných

lišejník. Vítr, déšC, úpal slu-

není, prach, kroupy, vše to do-

ráží na svislou stnu hradby; ale

lišejníky odolají všemu, ba zazáí

ješt živjšími barvami, když déš
a sníh je osvžují.

První tito osadníci nevyžadují

z pdy, na které se uchytily, ni-

eho leda látek minerálních, zvláš

vápna. Jsou bytostmi dvojitými,

v nichž združeny jsou asy s hou-

bami: houby tvoí vlhký podklad,

asy opt svou zelení listovou assi-

milují látky ze vzduchu pojaté.

Lišejníky rozpadávajíce se

zanechávají však již ás prsti,

v níž usadí se mkké polštáky

mech. Mechy jsou neúmorné ;

v dešti otvírají své hvzdovité

lodyhy s navlhavými lístky, mra-

zem neochabuje živá jejich barva

smaragdová; ba jsou i druhy,

které v temné sluji kolem sebe

rozšiují jemný zelenavý svit

(Schis tostega). Jak malebn
se nese stará stecha došková na

selské chalup s vrstvou mech,
netesku a divizny!

Ozdobnji krášlí pak skuliny

zdí a skal osadníci následující ze

skupiny kapradin, svými nž-
nými vjíky.

Kapradiny prchají ped lo-

mozem svta do tajemných skrýší

lesních a útes skalních. Nžná
routika zední (Asplenium
rúta muraria) vyvolila si zvláš

skuliny zdí, kdež trsovit vjíky
své na dlouhých apíkách rozkládá.

Vejité, dva neb tikráte zpe-

ené lístky nesou kupky výtrusné

Starý kostel. Slezinník ernavý.
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s úzkou ostrou. Jako na kamenném moste Pražském, tak nalézáme ji

po vší stední i jižní Europe.

Výtrusy pedstavují v bájích všech národ povstný „kvt kapradí",

jenž iní lovka neviditelným, zámky i dvee otvírá, poklady podzemní

zjevuje, vodu ve víno mní.
Krásný sieziunik er-

ná v ý (A s p 1 e n i u m t r i c h o-

manes) má listy v trsu; na

lesklém ernohndém apíku

jsou pisedlé trávov zelené

lístky. I tato kapradiua úin-

kovala vždy na obrazotvornost"' _,

lidu. Zajímavé jest pozorování ili

amerických botanik Loomise

a Asa Greye, na vjíích tohoto

slezinníku, které pi žádné jiné

kapradin se neopakuje. Vjíe
výtrusonosné pohybují se ze-

teln ve svtle sem a tam,

takže zdají se býti — zvláš

pro naivního pozorovatele —
jako oživeny. Znali tuto vlast-

nost pisatelé starých herbá,
které kapradin této piítají

moc proti smrti?

Tetí druh s 1 e z i n n í k

erný (Asplenium adi-
antum nigru m), v Cechách

velmi vzácný, má lístky stídavé

na apících barvy kaštanové.

Nemén zajímavý jest druh:

severní a uvnit studní rostoucí jelení ja-

zyk i bindas (Scolopendrium vul-

gare) s listem nerozdleným. Ale nejpo-

divnjší mezi všemi kapradinami zícenin

jest slezinník kyvor (Ceterach
offi cinarum), u nás velmi vzácný, na

Stekov nedávno objevený, hojnjší v jižní

Europ, na Mosele a tu a tam ojedinle po

stední Europ rostoucí. Vjíe na prst

dlouhé tvoí pvabné rosetty živ zelené, které nápodobují obrys hrubé

dvojité pily, jejíž zuby jsou stídav protisené, kdežto spodní strana

hndými šupinami na peí koroptví upomíná. Dle Dioskorida sbírati se má
arovná rostlina tato v nocích bezmsíných. Zvíatm, která jí požila,

ztrávil prý kyvor slezinu, a odtud upotebení celé této skupeni uy sle-

zinníku (rod Asplenium) pi nadueninách sleziny.

Dobe si vyvolily kapradiny místo na zíceniaách. Jsou jen chabými

& skromnými potomky vševládnoucího rostlinstva starších útvar geolo-

15

slezinník

Hrad na Mosele. Kaprad kyvor.
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Piiláe v Benátkách. Netík.

gických. Jen v tropických lesích zachovaly si

palmovitou mohutnost; ušlechtilostí a rozma-
nitostí tvar vynikají i naše druhy, živí

svdkové dávné minulosti.

Nade všechny kapradiny nžností stavby

pedí však útlý netík i vlas ženský
(Adiantum capillus Veueris), jenž

zdobí v jižní Evrop staré zdi a skály na
blízku vod zpsobem nejpvabnjším. Útlé

apíky jeho, lesklé, tvrdé a temn hndé,
jemn se rozvtvují a nesou chvjící se jemné
lísteky s paprskovit se rozbíhajícími žilkami,

na nichž vespod sedí hndé kupky s ledvi-

nitou ostrou.

Netíkem zdobeny jsou staré paláce v Be-
nátkách, kamenné terrasy povstn krásného
ostrova v Lago Maggiore I s o 1 a b e 1 1 a, jakož
i staré vodovody až do hor vystupující. A
daí se jen ve vlhkém ovzduší, nechytá se

ho voda, odkud starodávný název adi-

anton = nesmoitelný.

„Na míle táhne se," líí botanik

C. Bolle netík na Madeie, „jeden

v z vodovod zásobujících msta po-

bežní, a stkvla zelený pruh netíku

oznauje dráhu

jeho. Možno jej

sledovati na zá-

vratných propa-

stích, kam sotva

orchillero (sb-

ratel orsilie) od-

váží se vkroiti.

^ Na mnohých mí-

r
stech jest skála

pevislá a plazí-

me se tu shrbe-

ni, ondepodzem-
ními galeriemi

ku pedu. Vy-

plašíme skalní

koroptev z ne-

pístupných

úžlabin, sokola

z pelechu úteso-

vého. Konen
staneme u „ma-
dre del aqua"^

uTTAtlk.
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jak lid pramen poeticky nazývá. Divoká smokvo zastiuje vchod jeskyn,

v niž prýští se doušek tak oberstvující, že znavenému poutníku léta

utkví v živé upomínce. A zde ped jeskyní vodojemu odpoíváš naslou-

chaje jen šumní vody a zvuku kapek, pozvolna a rhytmicky s klenby

dopadajících. To jsou obrazy, které pouhý pohled na Capillum Veneris

v duši probouzí."

„I v píbytcích tká netík líbezné ozdoby kolem „pily", kamene fil-

traního v podob vyduté polokoule, kterým voda z cisteren erpaná se

istí a ochla-

zuje. Aby, pila'

píjemnjšího

pohledu naby-

la, potírá se

zralými výtru-

sonosnými lí-

steky netíku,

které záhy

ponou klíiti

a celým lesí-

kem jemným
jako pštrosí

péra „pilu" ob-

rstají."

Ješt n-
kolik zjev

rumuí kvteny
naší. Nžností
stavby na ka-

pradiny upo-

míná z v š i-

nec (Linaria

Zíceniny Paulinzellské.

Cymbalaria)
•má však již ko-

runy svtle fia-

lové, na jícnu

dvma žlout-

kovými hrboly

zdobené. Ni-

ovité lodyhy

nesou srdito-

okrouhlé 5 la-

loné listy a

splývají po vlh-

kém kamení a

zdech podob-

n jako lesní

naše vrbina

penízková. Na
zdech hojn se

objevuje též

kako-st
smrdutý

(G 6 r a n i u m
R obertia-

num) se svými krvav nabhlými lodyhami. Pravé zední rostliny jsou

rozchodníky a netesky, jež vyluujíce šávu obsahující hojné

kyseliny šfavelové, rozpouštjí si vápno z podložky své. Ne tesk,
Semper vi v um tectorum, jejž sázeti již Karel Veliký ve svém C a pi-

tu 1 are venkovanm doporuoval, ochrauje dle staropohanského názoru

dm od ohn a blesku. Podnes v Indii nahrazuje hromosvod.

Ze strom nejsnáze zachytí se ve zdivu pružná bíza, svislými

vtvemi svými pravý symbol bolesti nad pomíjejícností díla lidského.

Zíceniny pozbavují se nejkrásnjší své ozdoby, když stavitelé

a komisse pro zachování stavitelských památek ponou tím, že staro-

bylou
, patinu", jež utvoila se staletým zápasem rostlinek o získání

pdy, oškrabují a stromy, které pozvolna ve zdivu zmohutnly, odstraují.

Stízlivá barva staviva, umlé obnovování pežilých forem úinkují mra-

ziv na nynjší pokolení. Chybí všemu ono ctihodné historické stáí, ona

vroucnost stedovké víry, která památky ty budovala a omšený ten pel,

jejž nelze umle nikdy nahraditi.

15^
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Blouznivci našich iior.

ada postav z Pojizeí. Napsal Antal Stašek.

V stánku.

1.

takových lidí byl složen sbor svatého Václava. Jakmile

se byl sešel, íkali duchovrci, že jsou „v stánku". Dnes

byl stánek ten plnjší než jindy; mimo Bocha, Vrabce,

Martince, Simona, Housu, Brabence, Bobka, Rženu a

prostednici s mužem sešli se i mnozí jiní.

Prostednice se posadila za stl, vedle ní její muž
a Vrabec o ní vykládal Bochovi

:

„Jmenuje se Votoková a je enicí ili mluvící; pochází odtud

z Jestábí a její manžel je tkalcem. Hovoívají z ní vždy duchové

vznešení a dobí, kteí bývali za života lidmi znamenitými. Máme ješt

prostednici jinou ; ale z té mluvívají obyejn duchové trpící, kající

aneb duchové zlí, spurní a takoví, kteí na tomto svt byli lidmi pra-

obyejnými. Krom tchto jest i jedna zírající, která duchy vidí a jich

zjevy nám popisuje."

Sotva Vrabec domluvil, pišla prostednice zírající i druhá prostednice

enící a sbor svatého Václava byl ustaven. Hospodá uzavel domovní

dvee, rozestavil dva syny ped dm jako stráže, aby je nikdo nepo-

volaný nevyrušoval, vrátil se pak do svtnice a pobožnost poala. Všichni

obcovanci (tak se zvali mezi sebou) povstali a pomodlili se modlitbu.

Byla krátká, ale plna vzletu, plna mystických obrazu a dojímala hlubokou

vroucností, s jakou byla pronesena. Po modlitb usedli pítomní na svá

místa a nastalo napjaté oekávání v pološeré svtnici, kterou osvtlovala

jen malá lampika z erveného skla, zavšená v kout pod krucifixem.

Všichni upírali zraky na prostednice, jsouce pohrouženi v tajemné

mlení. Bylo hluboké ticho
;
jen okna se chvilkami otásala od silného

vtru, jenž venku hvízdav íiel.

Náhle poala „zírající" tžce oddychovat; prsa se jí vlnila; svsila

hlavu, zakryla si obliej obma dlanmi a jala se vypravovat hlasem

asto perývaným, tajemn stlumeným

:

„Vidím mládeneka tla svtlého a przraného; odn je bled-
modrým šatem, opásán pasem barvy nachové, oi se mu lesknou; na

ele má hvzdu ; obliej záí jako slunce ; ale nepálí, jen svítí ... na

prsou stkví se krásná rže . . . ach, jak libé voní . . . vn je plný

vzduch . . . necítíte? . . . Tej se na mne mládeneek usmívá. Poznávám
ho. Je to svatý muenník, jenž položil život za víru Kristovu. Kde
proklál me tlo, vykvetla rže ; kde dána mu smrtelná rána do ela,

zaleskla se hvzda . . . Kyne mi rukou . . . rozplývá se v mlze . . .

zmizel . . . jen líbezná vn jakýchsi nebeských kvt dosud v prostoe."
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Po slovech tch ustála, jakoby si chtla oddechnout a pokraovala
teprve po nkolika vteinách: „Šero . . . stojí pede mnou staena . . .

ruce má scvrklé, suché ... na nich skvrny . . . erné ... ne . . . skvrny

ty jsou ervené, jsou krvavé . . . cítím jejich zápach . . . ošklivý zápach . . .

ve vzduchu se kmitá nádoba . . . umývadlo . . . umývá si ruce v nm
a pláe ... je to vražedlnice."

Je pozoruhodno, že ženy, o nichž souvrci se domýšlejí, že jejich

ústy zjevují se duchové, mluvívají v enivém vytržení jazykem knižním

a slovy vybranými. Dá se to vysvtlit záchvatem nadšení, jímž bývají

unášeny v stavu svém ; hroužívají se do nho celou hloubkou cítní

i myšlení tak, že jako z vodních tní vynouje se z nitra duše vše, co

lam bhem dlouhých dob z životních dojm utkvlo lepšího a ušlechti-

lejšího. Jinak v jejich projevech bývá mnoho, co se stanoviska dosavadní

duševdy pochopit snadno nelze; ale prosím laskavé tenáe, aby popis

duchovrské schze nepokládali za planý výmysl obraznosti, nýbrž za

skutený, v našich horách asto se opakující dj, jejž jsem zobrazil

ásten z vlastních názor, ásten z denníku píšícího media, vymýtiv

nkteré výstelky, urovnav látku a soustediv v jednotnjší celek porznu
rozptýlené myšlénky.

Bylo ticho jako o pl noci v kostele. Svtlo v rudé lampice
v kout pod kížem kmitalo rudým svtlem a všichni hledli upjat na

prostednice enící. Kaprasová, skrze niž zjevovali se duchové kající

neb zlí, sklonila hlavu na prsa, upadla ve spánek podobný bezvdomí
lovka hypnotisovaného, vstala pak a jejími ústy promluvil duch sebe-

vraha Josefa Holubce, jejž vtšina znala za života.. Pocházel ze samého
Jestábí, byl odveden a na vojn se zastelil. Uiniv ústy prostednice

rodim a milým sestrám vzkaz, aby se nermoutili, vyprávl sám
o sob toto

:

„Vy nevíte, jaké zákony panují za hrobem. Tlo jest jako když

svlékneme se sebe odv a oblékneme nový šat. I já složil šat juž

ochodlý a budu brzy odn šatem novým. Kolik matek juž plakalo pro

mne! Matko, tej to pišlo na tebe. Nekvil; musil jsem smrtí tou sejíti.

Nebylo to ani poprvé ani naposledy a bude se opakovat^ dokud duch

mj nebude oištn. Provinil se a musí odinit. Odpuste, drazí rodie,

že jsem vám uinil hoe. Nevdl jsem sám, co se se mnou dje; bylo

mi teskno, úzko ; když pišel den promny, bylo mi tak, jakoby mi
nkdo runici tlail do ruky, jakoby sama byla spustila. Pemáhal jsem

se, ale marn. Nutilo mne, abych se zastelil. Nevdl jsem, co je, až

nyní poznávám, že jest velikým pemnním, když lovk zeme. Veliký

jest dluh mj a starý, ale ím dále, tím mn' bude blaženji. Duch
v tle musí zaplatit viny své. Vte, že tlo je oistcem duše a plá
híšník že je houbou, kterou smazují se híchy se srdcí lidských."

Po samovrahu posedl prostednici Kaprasovou duch jiný. Vyprávl,
že byl v Anglii dcerou bohaté, ale nehodné matky, jež ji zavela do
sklepení, kde jako v žalái vytrvala po šestadvacet let, až tam i skonala.

A hned po ní hlásila se matka sama; líila všechna muka, jež za hrozný

zloin bylo jí vytrpt, a vykládala:

„Vedla jsem život prostopášný, hýivý, chlípný. Uvila jsem, že:
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po smrti neoí více nieho ; že lovk posledním vzdechem vydechne

život; posledním tlukotem srdce že je všemu konec. Vysmívala jsem se

duši, vysmívala jsem se trestu za hrobem ; ba vysmívala jsem se i tob,

Bože, nebo jsem nevila v nic. Nyní jsem juž poznala, že jsi vše

stvoil, že ídíš svty tisíceré a že vlí svou vn vše ídili budeš.

Za veliké híchy mé byl duch mj nejprve pochován na dno jezera,

pak lítal po skalách i po trní a pece trebt mj není dosud ukonen.
Volala jsem k Bohu ve skrýších skalních, aby mi dal milost znovu-

zrození a já odiniti mohla, co jsem provinila. Vyslyšena žádost má;
zrodila jsem se optn, ale na Krkonoších chudá, v tle sklíeném
i chorobném. Jako dít mé volalo ke ran ze skrýše o pomoc, tak i já

jsem volala k lidem a prosila o almužnu, až jsem optné skonala. Nyní

jako duch trpím zase a strádám za zloin. Neite nikomu píkoí,
abyste nemusili trpti jako trpím já. Vte, že tlo jest oistcem duše

!

Nesete-11 bolesti na tomto svt, nereptejte, ale pomyslete si: Pane,

splácím toliko dluh svj!"

Kaprasová se probudila ze stavu nadšeného vytržení, ustála v enní
a usedla všecka unavena i vj sílena. Nastalo optné ticho perývané jen

hlubokými vzdechy prostednice Votokové. adra se jí dmula, dech

byl tžký a tlem lomcovalo vnitrné hnutí. Náhle vstala a jakýsi dobrý

duch, jenž ji posedl, jal se z ní mluvit vykládaje:

„Rozšíilo se zlo v lidstvu; dobrotivý otec nebeský seslal syna

svého, aby zamezil vnou zkázu híšného lovenstva a zachránil, co

hynulo. Spasitel ukázal nám, kterak se má žíti; konal skutky lásky

a píklady osvdil, že Bohem byl seslán. asto tšíval miláky své

:

„Pipravovati budete druhé píští mé!" Osmnácte dlouhých vkv uplynulo

od vyknutí proroctví toho a teprve v nynjší dob dozrál as jeho

splnní. Doba slibovaného utšitele, ducha pravdy, pišla; je to doba

spiritismu; to ono druhé píští spasitelovo. Syn boží pijal vtlení, aby

urychlil duševní vzrst lovenstva. Nyní, když dosplo lidstvo v poznání

potud, že nebude vrhati v plamen aniž pibíjeti ku smrti kíže vyvolené

boží, vysílá spasitel poslance nebeské, aby hlásali s vydatnjším pro-

spchem vznešené uení jeho, aby šíili jeho zákon lásky, opravujíce

jej od pevrácených výklad nehodného pastýstva. Celý život Ježíšv

je nevyerpatelným zdrojem lásky a obtavosti. Dal pednost chudob
ped bohatstvím a protož nikdo nereptej proti chudob své. Kdo ídí

život dle krásného píkladu jeho, pociuje blaho ; opan nezakusí blaha,

kdo nechová lásky ku bližním svým. Koho opanuje záští, závist a pomsty-

chtivost, ten podléhá vášním tm i po smrti a trvá mu trudný as,

pokud v nm láska nezvítzí nad náruživostmi. Láska, jedin láska iní

ráj na zemi i na vnosti; zloba ráj ten ruší a mní v oistec. Ne
z marnivosti, ale z lásky almužna je blahem a halé chudé vdovy je

nad zlatou hivnu boháovu. Kdo podá žíznivému sklenici vody z lásky

upímné, vykonal in záslužný. Kdo hlásá slovo boží za zisk penžitý,

není hoden odmny duševní, boí-li nad to píkladem svým a skutky,

co slovem vzbudoval. Co plátno hlásajícímu slovo boží, že piml nkolik

híšník k polepšení, když životem svým dává píklad nelásky, zištnosti,

závisti, lakoty i sobectví a píklady tmi nií vtší poet kesan
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i obrací je k neve?! Bez lásky není spasení — to heslo naše. My
duchové picházíme z rozkazu božího pouovati a vzdlávati pokolení

lidské. astokráte namítá mnohý, pro není dána tato milost boží mezi

ouy vrstvy spolenosti lidské, odkud v kratší dob dostala by se v známost

všeobecnou, než z chudých chatrí horských. O lidé krátkozrací ! Jakých

vdomostí o pravdách zjevených dostala by se vám z palác do chudých

chaloupek?! Zda vkroili by do prostých píbytk vašich obyvatelé

palác tch, kam nikdy vkroiti nesmí noha chuasova? Tam pro pýchu

a marnivost pozemskou nemohli bychom sestupovati my duchové vznešení,

kteí opovrhujeme všemi rozdíly mezi lovenstvem, pokládajíce všechny

za bratry a sestry vespolek. A kdyby námi pišlo do palác pouení
o rovnosti mezi lidstvem veškerým, zda slova taková byla by šíena?
Zajisté nikoliv. Píbytkm boháv dostává se od duch
sdlení jen nižších a pouení vznešená zachována jsou
chatám chudobným. Jsouce uiteli lidstva, nepicházíme pro zábavu

ani pro ukrácení chvíle. Skrze nás splnni mají dojíti veškerá proroctví

spasitelova, jenž pravil: „Až bude ohavnost a spuštní namíst svatém,

pak dozraje as, by seslán byl duch pravdy." Pišla doba ta; místo

svaté opanováno jest touhou po majetku, závistí, ctižádostí a jinými

neestmi. Ctižádost je tak, jako pára ve vzduchu se rozplývající, jako

kapka vody na list visící. Proto nejsme sesíláni na místa svatá a ne-

obcujeme s pokolením lidským skrze knze. Pán náš pravil: „Až zpro-

neví se mn dlníci na vinici mé, propustím je a najmu si jiné lepší."

Tito jiní a lepší dlníci jsme my; pijímáme rozkazy a zvstujeme je

neporušen. Bh nebeský pošle posly své ; ti budou o pánu svém sv-
dectví vydávati a v dítkách svta ohe lásky rozncovati. Trpte a snášejte

potupu; pomnte slov Ježíšových, jenž pravil: „Vyvolím sob církev

jinou, nemající poskvrny ani vrásky." Církví tou jste vy. Budete jedno

srdce, budete jedna láska a v duších vašich budou chrámy Pán. Srdce

isté stvoí ve vás Bh a duch jeho svatý neodejde od vás. Protož

milujte se vespolek a království Boží bude na zemi. Bh jest láska!"

Doekši probudila se z vytržení a usedla umdlena. Hned po ní

ponoila se prostednice zírající sama v sebe ; obma dlanmi si zakryla

oi a vyprávla pitlumeným hlasem: „Uprosted nás v našem sboru je

duch . . . vidím ho . . . lomí rukama . . . jde z nho strach a hrza . .

.

potácí se všecek zoufalý . . . prosí o milosrdenství ... co chce?"

„Jsi duchem zlým i kajícím?" ptal se ze sboru Vrabec.

A duch odpovídal jejími ústy: „Jsem duch Piláta Pontského, jenž

odsoudil Ježíše . . . Bohem bylo mi ureno potáceti se od místa k místu

a trpti, pokud ueodju na sebe nové tlo a jako lovk nebudu nevinn
od lidí odsouzen. Byl jsem již dvakráte v jiném tle lovím, ale ne-

dostalo se mn milosti, aby nade mnou vynesen byl ortel nespravedlivý . .

.

Mj duch marn tká a eká svého vysvobození . . . Picházíía do vašeho

sboru a prosím, byste nade mnou vykli soud . . . písný soud ... Co
mi nakážete, vyplním, by to bylo i sebe tžší . . . snad mi to ulehí . . .

práhnu po lidských soudech . . . vyknte ortel svj "

V shromáždní duchovrc nastalo hrobové ticho. V obliejích
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zrailo se podivení a strach. První se vzpamatoval Vrabec a pravil

kazatelským hlasem

:

„Soud v rukou Božích jest... jen Pánu písluší souditi dle zákona

spravedlnosti. My soudíme jen dle zákona soustrasti a milosti . . . Hle^

tam kíž s ukižovaným a pod ním svtlo kmitá . . . Jdi, klekni a pros-

toho, kterého jsi odsoudil, by ti odpustil."

„Ano . . . jdi, klekni a pros," ozývaly se pitlumené hlasy.

Všichni umlkli a zírající prostednice, hledíc vyteštným zrakem

do kouta, kde visel krucifix s kmitavým kahánkem, hlásila: „Poslechl . .

jde . . . vrhá se na kolena a vroucn se modlí."

Rytí Boch byl jako ve vidní, jako na jiném svt. I on byl

hluboce pesvden, že z prostednic mluví skutení duchové. Bylo vš&

opravdové, tajemné, vroucí; nikdo ze sboru pítomných duchovrc
neml ani potuchy o tom, že vše, co se tu koná, dje se dle pirozených,,

nám ovšem dosud necele známých psychických zákon — stejn pevných

a stálých, neúprosných ba železných, jako jsou zákonové svta zevnj-

šího, našim smyslm snadnji pístupného.

Ani Šimon ani Ržena, kteí nad ostatní vynikali vzdláním, nepe-
mýšleli o tom, jak vše to, co slyšeli a vidli, srovnává se se zdravým

lovím rozumem. Ku sboru je poutali ne duchové, jak se zjevují, ale

nové jakési nazírání na svt a hluboké pesvdení tch dobráckých tami

prosák, že lidstvo je mravn porušeno a že mu pijde obnova i po-

svcení jen z náboženství a z lásky všelidské. Názor ten byl i názorem

jejich
;
proto nemili to, co se kolem nich dalo, loktem pochybovaného

mudrování; cítili jen hlubokou touhu po mravní oist a radost i nadji, že

oista ta jako nová myšlénka vychází z chudých chaloupek horského lidu.

V eích a skutcích prostednic nebylo klamu ; byly to ženštiny

dobré, spravedlivé, o svém vyšším povolání nezvratn pesvdené, všech-

podvodných úmysl prosté. Obasné vytržení jejich myslí bylo jim jako

nadpozemským zjevením. Vše, co vyprávly, nevymykalo se z kruhu jejich

názor nabytých bu etbou bu jinými vzpomínkami
;

jejich vdomosti
život za hrobem byly naivné jako ony samy a jako ti hodní lidé,,

kteí je poslouchali. Ale ve všem byla skálopevná víra, že duchovrství

je novým zjevením ; že blíží se doba, kdy na svt ujme se vlády sám
duch svatý, ba že blízký jest i píchod království božího na zemi.

Duchové kázali, as ubíhal a sboru se zjevovali duch za duchem,

1 Havlíek Borovský si vzpomnl horských svých krajan a mluvil k nim'

ve verších, jež nebyly sice bezvadné, ale charakteristické. Setrval i na

onom svt pi horlivém vlastenectví a mimo jiné oslovil duchovrce
tímto napomenutím: „Blaho kvete, láska vzrstá, duch mj plesá láskou

k vám; srdce vrná, pevn stjte, blaze bude jednou vám. Dík vám
vzdávám, brati moji, s myslí blaženou ; duch mj ješt každou chvíli

hájí zem svou milenou."

Ba pišel do stánku i jakýsi tajemný duch, jenž se sboru nejme-
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uoval; ale dle toho, co „obcovancm" vykládal, tušil i Vrabec i mnozí
jiní vznešeného ducha Husova.

V starých hodinách, jež visely u dveí na stn, odbila dvanáctá

a nastala krátká pestávka. Xa prostednicích bylo vidt únavu a vy-

sílení. Byly bledé; ale oi jim planuly vnitrným rozechvním. Boch byl

rozilen a hoel touhou slyšet nkterého ze svých pedk; ale byl tichý

jako pna a napjat sledoval vše, co se dlo kolem. Ve svtnici se

rozhostilo opt hrobové ticho a oekávání, jež bylo perušeno Kaprasovou.

Zdvihla se a jala se bolestn naíkat i vzdýchat. Hlásil se z ní duch

trpící a úpnliv prosil, aby se nad ním obcovanci slitovali a modlili

se za nho. Vrabec ho tšil a vyptával se, zná-li nkterého z pedk
pítomného rytíe Bocha Krásnodolského. Odvtil, že nezná a vzdálil se»

Na jeho míst pišel duch jiný, ohlásil se obvyklým pozdravem „Po-

chválen bu Pán Ježíš Kristus!" a oznamoval, že je Bochv ddeek.
Po starochovi šel mráz a hrzou se mu tajil dech. Slyšel, jak dd
dává shromáždnému sboru krásná nauení, podobná tm, která juž

prve byla projevena; slyšel, jak hlásí, že je duchem dobrým, který sice

dosud nedosáhl vné blaženosti, avšak doufá v boží milosrdenství; ale

marn ekal njaké zmínky o Krásném Dole. Ostýchal a bál se uinit

na otázku. Vrabec mu pomohl a ptal se pímo

:

„Povz nám, duchu dobrý, zdali vnuk tvj, rytí Krásnodolský, poíti

má soudy o Krásný Dl, statek svých pedk, a jak se má zachovati?"

Duch odvtil: „Marná jest touha jeho po statcích tohoto svta.

Není mu souzeno a nebude mu s hry dáno, aby oplýval bohatstvím,

ume chudý. Toto pravím svému vnukovi: usta se pachtiti po tom,

eho dosáhnouti nedopeje tob Pán, nebo nebylo by s prospchem
nesmrtelné duši tvé. Amen!"

Sotvy že domluvil, zdvihla se ku podivu všech pítomných Maturová.

Vjel do ní náhle duch. Celý sbor svatého Václava byl u vytržení, nebo
ženština ta byla teprve podruhé v jich shromáždní a dosáhla juž milosti

:

stala se prostednicí. Byla hezká, zdravá, sotvy ticetiletá, kyprých tvar
a ervených tváí; asi ped rokem jí zemel muž a brzy potom jediný

synáek; nemla žádných píbuzných a hledala útchy mezi duchovrci.

Stanula vzpímena a jala se kázat. Nepravila nic neobyejného a opa-

kovala, co asto shromáždní juž slyšeli. Ale hlas její byl zvuný, milý,

dojemný a vroucí. Vrabcem škublo ; v oích se mu zablesklo — nasely

eho hledal, našel své medium.

Skonila a shromáždní se po krátké modlitb rozcházelo. Byla

po plnoci a hospodá Horáek nabízel pohostinství všem, kdo mli
daleko dom. Nkteí zstali; ale rozjaený Vrabec s rozileným Bochem
mli se k odchodu a s nimi i Maturová. Na cest se umlouval krejí

s mladou vdovou o novém duchovrském sboru ve Tii. Mlky za nimi

kráel Boch a opakoval si v mysli vše, co dnes vidl i slyšel ; v nej-

vnitrnjším nitru kormoutil ho trpký pocit, že není mu souzen Krásný
Dl a že duch ddv zakázal, aby se po nm nepachtil. Ale pocit ten

byl vyvážen obdivem velikých událostí, jichž svdkem práv byl. Ani

stín pochybnosti mu nepadl do duše. I Maturová byla rozechvna; bla-

žilo ji vdomí, že jí je souzeno, býti duchm „prostednicí tla" ; na-
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lézala v tom útchu za své ztráty a tšila se, že bude obcovat s duchem

svého synáka i muže. — Zstala pes noc u jakési známé v Buranech

a mužští kráeli ke Tii. Kohouti dávno kokrhali, když pišli dom
k Vrabcovi. Byli unaveni a ulehli jako vera; ale Boch neusnul. Jímala

ho hrza a na jev ped oima mihali se mu v bíl3'ch dlouhých rubáších

všichni duchové, které slyšel, a mezi nimi i jeho dd. Modlil se, žehnal

se znamením kíže, šeptal si stále „Chval každý duch Hospodina" —
ale marn : strašilo ho až do rána. Venku se juž rozbeskovalo, když

usnul; spal až do poledne, pak se naobdval a nastoupil zpátení cestu

do Kruhu. — Sel dle svého zvyku pomalu a nemohl se zbavit myšlének

o tom, co se s ním v noci dlo. Veer byly všechny zjevy píliš mohutné;

pod jejich bezprostedním dojmem se jen chvl a trnul. Dnes byl

klidnjší a jal se rozbírat vidní, jichž byl svdkem, a ei, jež slyšel.

Byly pkné a líbily se mu; ale nco mu v nich vadilo; nco ho v nich

zaráželo, ba uráželo. Pemítal a bylo mu s podivením, že nkteí i dobí
duchové mluvili o knzích s nevážností, ba s pohrdáním, že vyvraceli

uení církve o pekle vn hoícím a o trestech vn trvajících ; ba že

i pedpovídali dobu, kdy chrámy spustnou a nastane víra nová. To ho

znepokojovalo. Byl na zpátení cest práv v Ropraticích, když mu
pišly vrtochy. Probleskla v nm myšlénka: „To všechno byla nástraha

ábelská, ertovo pokušení a duchové — byli ábli!" — Ulekl se sám

myšlénky takové, ale juž ho držela a nepouštla. Pevratný nápad ten

byl v nm náhlý a proto kolísavý; nebot na druhé stran uvádl si na

pam, že slyšel mnoho krásných slov o bohu, o Ježíši, o svtcích a

o vyvolených božích. Tak by pece nemluvili erti pekelní. Nevdl
sám, na em je, a usedl k odpoinku vedle cesty na veliký kámen. Za

chvilku šla mimo stará jakási ženština a pozdravila. Dal se s ní do

ei a dovdl se, že starucha jde na Lán. Rozhodl se, že pjde s ní

a tam že penocuje ve mlýn. Šli. Staroch se jí dle svého zvyku vy-

ptával, odkud je a co je za. Žvatlavá starucha nedala se pobízet,

vyprávla vše a nejvíce to, co jí leželo na srdci. Dozvdl se, že se

jeho spolenice jmenuje Krátká, že je vdova ze Spálová, že mla hezký

statek, ten že jí byl prodán od berního úadu pro dvacet jen zlatých,

které byla dlužná za jakési poplatky, že statek koupil skoro za pac

jakýsi Janouch; ona že se bránila, chodila od soudu k soudu, od advokáta

k advokátu, že pobyla i v Praze i ve Vídni, že podávala mnohé prosby

k císai pánu, že i poslancové ve Vídni se jí ujímali, ale že bylo všechno

marné; nyní že je na žebrácké holi a že chodí od píbuzného k pí-

buznému. — Jala se plakat a nadávat všem advokátm i nespravedlivým

soudcm. To byla voda na Bochv mlýn
;
pizvukoval, vyprávl navzájem

o soudech svých a hubovali oba dva. Byli práv v nejlepším proudu,

když pišli na cestu, jež vede po Kwliuov kopci píkrým svahem dol
k Jizee. — Boch si vzpomnl, že baba je také ze Spálová, a vyptával

se na Maturovou. Starucha mla zlou hubu a sdílela o ní, co nejhoršího

vdla, a byla pravda nebo ne. I rytíe napadla, jak se íká, slepií

trepka; nemohl se zdržet a poal o duchovércích. Byl by jako obyejn
vybreptal vše, ale v pravý as se vzpamatoval. Za to Krátká spustila

na celé kolo a láteila:
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„To je pkná banda, tihle spiriti. Na Spálov jsou taky; tropí po

nocích neplechy a rejdy. U nás je má pod mocí švec Bažant a chodí

k nmu na rady dva erti. Já sama jednou v noci vidla, jak k nmu
do baráku nco erného komínem lezlo. A ty ženské! Darmo pouda.
Mžete si pomyslit, co se tam po nocích koná. — Ba práv, abych

nezapomnla. Maturka je taky jedna z tch. Jen a si nco neuloví

!

Tej po muži fuká; ale když byl nebožtíek živ, poád pechtívala

a lezla za jinými. — lnu, já íkám: bude konec svta, bude potopa;

není spravedlnosti; antykryst je juž tady a tihle spiriti jsou z ábl.
To jsou ti duchové, co se jim zjevují. erti to jsou, sami erti. A ty

ženské k tomu — inu darmo pouda."

V Bochovi brkalo. „Xu tak vida" — myslil si — „ta to také

praví, že v tom jsou nástrahy ábelské."

Byl juž pesvden, že obcoval vera s ábly, a pi myšlénce té

se tikráte pokižoval.

„Pro se kižujete?" ptala se ho Krátká.

„Pán bh s námi a zlý pry," mumlal Boch.

Ponoukalo ho, aby sdílel, co vera vidl a slyšel, ale bál se. Pišli

na Lán blízko k mlýnu; baba mlela poád svou, že toho bezpráví, jež

se jí stalo, nenechá, by ji to mlo stát i život, a když se mli roz-

cházet, dala se do pláe. Boch plakal s ní. Když se jim zdálo, že je

toho dost, utírali si slzy s tváí a s oí : ona plachetkou, jíž byla pi-

kryta, on velikým modrým kapesním šátkem, jemuž po starosvtsku

íkal „facalík". Pak si podali ruce a rozešli se: ona do Vrbatova statku,

kde mla provdanou sestru, on do Balatkova mlýna, kde ml známého
mlynáe.

Ve mlýn pijali starocha vlídn a divili se, že je málomluvný.

Byl zasmušilý, smutný a sklíený. Vzpomínka verejších událostí nešla

mu s mysli, rád by se byl nkomu svil, ale ostýchal se. Sel proto brzy

spát, druhý den asn vstal a šoural se pomalu do Karlova, kde zaplatil

sedláku Havlovi svj dluh, a odtud šámal dom do Roztockého mlýna.

(Pokraování.)

••^fi:h>,jP^( ^''y, > ('.-
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Po stop plagiátu.

Píspvek k filosofii a technice básnického tvoení od J. Arbesa,

(Pokraování.)

,pory o duševní vlastnictví byly a jsou tudíž doposud svrcho-

vanou mrou choulostivý. Slabší, mén proslavený nebo

docela neproslaveny z pravidla skoro vždycky podlehne,

nech si byl sebe více v právu. Proslavenost absorbuje a

pohlcuje bez milosrdenství mnohdy vše — i právo a spra-

vedlnost. Velké obecenstvo kochá se zaasté v proslaveném

umleckém díle a obdivuje se proslavenému mistru. Zatím

mnohdy práv to, co budí obdiv nejvtší, náleží na úet neznámého,

neproslaveného ubožáka, od nhož bylo pouze a bez jeho vdomí neb

i proti jeho vli — „vydluženo". A djiny umní pecházívají pes to

obyejn k dennímu poádku jako pes vc zcela všední a bezvýznamnou,

jediné, co by snad k povysvtlení toho — ovšem jen v pípadech
nejvýznanjších, kdy jde o plagiát v nejvlastnjším slova smyslu —
dalo se uvésti, jest, že reklamování duševního majetku a vbec dkaz
plagiátu atd. nebyl proveden dosti pesvdiv, že ujal se toho lovk
v polemice nezruný nebo vbec k ešení takových spor neschopný atd.

Avšak i v pípadech, kdy snažil se dkaz provésti literát nad jiné povo-

laný, bystroduchý, vyzbrojený železnou logikou a polemista par excellence,

krátce duch v pravém slova smyslu geniální, nesvedl zaasté skoro

pranic nebo pramálo. Jako na p. jeden z nejgeniálnjších, nejducha-

plnjších a zárove nejoriginelnjších autor všech dob : Edgar Allan

Poe, když v dlouhých, podrobn a dmysln propracovaných porovnáních

a polemických pojednáních snažil se usvditi z plagiátu — proslaveného

autora „Hiawathy" — LongfelloAva.

V dob sporu samého — ped pl stoletím — kdy oproti výborn
situovanému, oblíbenému a vysoce ctnému poetovi Longfellowovi stál

„literární proletá a vagabund", lovk sice geniální, ale nenávidný a

pronásledovaný jako Edgar Allan Poe, možno sob výsledek sporu vy-

svtliti práv tmito neblahými protivami. Nicmén i po mnoha letech,

když totiž r. 1882 proslavený romanciér nmecký Fridrich Spielhagen

celý tento spor podrobil kritické revisi, aby zjistil, na které stran asi

byla pravda, nepochodil Edgar Allan Poe pes všechen dmysl svj
pece tak, jak si pál. Nebylo mu dáno za pravdu ve všem. Celá ada
sporných vcí zstala nerozešena.

Možná že proto, ponvadž Spielhagen pi vší snaze své býti ob-

jektivním pece jen ve všem všudy objektivním nebyl, nebo z jiné njaké
píiny; ale i tento spor, vlastn tato revise starého sporu budiž nám
zatím dkazem, jak nesnadno jest usvditi nkoho z plagiátu.

Z té píiny se toho v této stati vbec ani neodvažujeme. Nechceme

nikomu plagiátu njakého ani vytýkati, ani dokazovati, nýbrž spokojujeme
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se pouze registrováním zjištenýcli fakt, z kterýchž více mén vysvítá,

jakým zpsobem sob ten onen autor pi psaní toho onoho díla poínal,

a obraezíme se pouze na logické dslednosti z rzného zpsobu tvoení

a patvoení plynoucí. Úsudek, zdali v tom neb onom pípadu spáchán

byl plagiát a v jaké asi míe, je-li i není-li oprávnný, vysvtlitelný neb

omluvitelný atd. vše to ponecháváme tenái samému, aby soudil a roz-

soudil po svých názorech zcela voln.

Nám nejde totiž v stati té ani tak o literární híchy, jako spíše

o pokus stanoviti pokud možná pesn pojem literárn umleckého tvoení

a o to, podati aspo pibližn dkaz, jak vzácná jest i ve svtové

literatue naprosto pvodní myšlénka již sama o sob a jak

pevzácno jest ryze umlecké literární dílo absolutní
pvodnosti.

Obrame pedevším zetel svj k pvodci „ryze nmeckého
rodinného dramatu", k Lessingovil

O významu Lessingov pro literaturu nmeckou a svtovou vbec
neteba šíiti slov. Z nejpopulárnjší trojice koryfejí literatury nmecké
z druhé poloviny minulého století: Goethe, Schiller, Lessing — byl

Lessing nejstarší a vynikal, jak známo, nad oba své epigony bystrostí

kritického ducha.

První dramatické pokusy Lessingovy z let 1747— 1750 prozrazují

vesms autorovu „závislost na výhradn panujícím vkusu francouz-

ském a sice nikoli jen vzhledem ku písn šeteným pravidlm „jednot",

nýbrž i co do volby a zpsobu zpracování látek," praví Rudolf Genée
ve svém spise „Geschichte der Shakespeare'schen Dramen in Deutscbland".

Abychom nebyli v niem káráni z jakékoli strauuickosti, vážíme

i další citáty k úelu našemu z pipomenutého spisu.

„Molirv zpsob," pokrauje Genée, „líiti ve svých veseloherních

figurách mén živá individua jako spíše kategorie ze spolenosti,
pro které pak sestrojuje jakýsi vzor v jediné osob — (kterýžto zpsob
zstal ve francouzské veselohe namnoze v permanencí) — nalézáme

také v Lessingových veselohrách: „Der junge Gelehrte" (Mladý uenec,
kterýž byl již r, 1748 v Lipsku spoleností Karoliny Neuberové pro-

veden, akoli vyšel tiskem jako jiné veselohry Lessingovy teprve r. 1754)
pak ve „Freigeistu", v „Misogynu" atd. Vždy jest zde v hlavní
figue líena njaká kategorie. Abstrakce mla v nich ješt

pevahu. I vtší volnosti individuelního rozvoje, kterouž byl ve fran-

couzské veselohe již Destouches zahájil, nebylo Lessingem ješt naprosto

použito, kdežto zase naopak adaptoval a ve všech pipomenutých veselo-

hrách podržel veselou komornou (das muntere Kammerkátzchen, praví

Genée) z — veseloher Mariveaux-ových."

V prvních svých dramatických pokusech byl Lessing ješt v podruží

starší francouzské veselohry a práv ty nemohou tudíž initi nárok
na pvodnost.

Zcela jinak má se vc — dle nmeckých literárních historik —
6 pozdjší prací Lessingovou, s dramatem „Miss Sara Sampson"
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z r. 1755, kterouž, jak Genée praví, pedložil Lessing obecenstvu

„praktický a to ve svrchované míe dležitý výsledek svých studií"
— a sice „nový a nejvniternjší bytosti nmecké úpln
odpovídající druh: obanskou truchlohru."

Co tuto citováno, jest všeobecn známo. Lessing pokládá se totiž

za tvrce první, ryze nmecké obanské hry a dotvrdil tuto

povst svou také ješt druhým svým kusem „Minna von Barnhelm",

o kteréž Genée (str. 106) praví, že vytvoil v ní Lessing „ryze n-
mecký kus..., kterýž vznikl z národního, vpravd nmeckého
vdomí — první zralé a výborné ovoce nmeckého dramatu."

Z toho, co práv uvedeno, mohlo by se souditi — (a trváme, že

tak také každý soudný tená soudí) — že stojí Lessing v tchto dvou

kusech svých, kterýmiž založil ryze nmecké rodinné drama, ve všem
všudy na svých vlastních nohou. Ze jsou to práce, jež vznikly

z umleckých praprvk na základ vlastního Lessingova pozorování života

a zkušeností autorových nebo-li jinými slovy : díla ve všem všudy t. j.

sujety, povahami, djem, zauzlením a rozuzlením jeho, formou, dialogem

a vbec vším, co tvoí podstatné i vedlejší ásti dramatu, naprosto
pvodní, tak že krom Lessinga nikdo jiný na nich neparticipoval.

tená zajisté se nemálo podiví, když prost dodáme, že tomu není

tak a podiví se ješt více, když pipomeneme, že podává toho jednak

dkazy týž Rudolf Genée, jehož lapidární charakteristiku her tch jsme

byli práv citovali.

Sledujme tudíž objasující vývody nmeckého esthetika, který píše:

„Jestliže v kuse tom (,Miss Sara Sampson") z c ela zejm poznáme
vliv dramatu anglického, musí se nám zárove objeviti velmi

pamtihodným, že Lessing neobrátil se naprosto k dívjší epoše,

k Shakespearovi, Ben Johnsonovi atd., nýbrž že uznal pro poprvé zá-

hoduým navázati na souvk zjevy literatury anglické. Podnt zavdaly

mu k tomu dva produkty rzného druhu : román a drama. A sice román
„Clarissa" od Sam. Richardsona, první vlastní rodinný román, a drama
„Kupec Londýnský" (Merchant of London, or the history of George
Barnwell), jehož autorem jest Jií Lillo."

Když byli francouzští klasikové na sklonku XVIL vku také již

v Anglii nabyli pdy a nalezli napodobitel (co do volby látek a písného
šetení „pravidel" . . .) vzbudil Lillo pipomenutým dramatem práv
svým smlým zasáhnutím ve sféru obanskou a v pomry pítomnosti

nový zájem pro jevišt. Nicolai charakterisuje drama to (ve svých D-
jinách anglického jevišt v „Theater-Bibliothek") práv proto také jako

„truchlohru, zhotovenou pravidlm na vzdor". Akoliv v truchlohe té

nyní neodpovídá snad vše našemu vkusu a našim esthetickým názorm,
mla pro svou dobu pece dležitost tím, že oproti tragediím na chdách
si vykraujícím, jichž látky byly váženy z jiných dob a jichž hlavní

charaktery byly obklopeny nimbem velkých svtodjných osobností —
postavila svží život a zájmy pítomnosti, nám nepomrn srozumitelnjší.

Jií Lillo sám poukázal na své zámysly pi jiném svém kuse („Ne-

šastná zvdavost"). „Již dávno," praví tam v pedmluv, „zapomnla
se tragická Múza za Shakespearovy pirozenosti a Fletcherovy nenuce-
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nosti líbiti. Po celých pt dlouhých jednání, co tu sedíme, nevzruší se

žádná váše, která b}' nalezla zálibu v básníkov ei nebo v jeho duchu . .

.

Le v tento veer prosí náš spisovatel za dovolení, aby sml od novo-

módní této cesty odboiti. Tento veer nebude áditi žádný vypínavý

rek. Nebudou poteny žádné armády, aby bylo upevnno právo njakého
tyrana. Události, jež pedvádíme, vážili jsme ze všedního života a lidé

vám rovní snad také zbudí váš soucit" atd.

Nemén urit vyslovuje se Lillo v pedmluv ku svému „Kupci

Londýnskému". „Tragedie," praví tam, „neztrácí na své dstojnosti^

použije-li se jí na okolnosti vtší ásti lidstva... Kdyby knížata a

velcí svta jedin podléhali nehodám vznikajícím z jich nepravostí a slabo-

myslnosti, bylo by po právu obmeziti úlohy truchlohry pouze na osoby

vznešené. Jelikož však atd. ..."

Lillo totiž vyslovuje zde zcela urit svou tendenci, že chce meze
vážného druhu poesie rozšíiti . . . „Divadelní hry, založené na mravních

fabulích ze soukromého života, mohou býti velmi užitený tím, že mysl

lidskou neodolatelnou silou pesvdují, že všechny schopnosti a síly

duše bývají pro cuost rozplameovány a nepravosti již v zárodku se nií."

V „Kupci Londýnském" jsou prostedky, jichž Lillo k dosažení

úelu svého použil, nejsilnjšího druhu. Jií Barnwell jest mladý muž
výtených vlastností, kteréhož nejen jeho principál, Thorowgood, nýbrž

i jeho otec milují. Mladík ten dostane se do tenat niemné ženy jménem
Millwo o d o vé, která si umínila nezkušenost jeho vykoistiti a která

jej lichocením a vbec vším možným svdnictvím pimje k tomu, že

zproneví z pokladny svého principála svené mu peníze a svdkyni
je dodá. Tím jest Barnwell dohnán k zoufalosti. Pítel jeho Truemann
v dorozumní s Thorowgoodovou Marií snaží se záležitost tu zatajiti

a obtavostí Marie, která mladíka miluje, škodu nahraditi. Milhvoodova

naproti tomu zmaí veškeré snahy ty tím, že nešastníka pimje k tomu,

by laskavého strýce svého zavraždil a oloupil. Barnwell zeme konen
jako vrah na popravišti a s ním i pvodkyn vraždy.

Ku zvýšení dojmu použito v posledním aktu také jako dekorace —
popravišt s šibenicí ! Autor kusu neopomenul také v mnohých rozhodných

okamžicích poukázati v eích pímo k obecenstvu mluvených na mravní

tendenci."

Potud R. Genée. Z pouhého nártku dje tená zajisté vystihl, že

jde tu o mravokárnou hru, kterou bychom snad mohli zaaditi mezi

„hry kriminalistické". Autor její, jehož sebrané spisy vyšly teprve asi

40 let po jeho smrti (r. 1775) pod titulem „The works of George Lillo,

with an account of his life", narodil se dne 4. února 1693 v Londýn,
kde stal se pozdji klenotníkem. Záhy jevil náklonnost k básnictví; ale

jsa mužem zbožným a poctivým, skoro výlun jen k básnictví nábožen-

skému a mravokárnému. První jeho dramatická práce jest „Sylvia, or

the coventry burial" z r. 1730, baletní to opera a napodobení Gayovy
práce proslulé pod jménem „Beggars opera". Již v této prvotin snažil

se zbuditi lásku ku pravd a cnosti a nenávist i opovržení ku lži a

nepravostem, kterážto tendence ješt osteji vynikla v druhé jeho práci

z téhož roku, v kuse „The Merchant of London".
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Proels ve svých „djinách novjšího dramatu" praví, že Lillo, slíd

po látkách, jež by se hodily ku provedení s mravokárnou jeho tendencí,

nalezl v starých balladách bezpochyby také onu, která jest

podkladem jeho „Kupce Londýnského".

„The Merchant of London" tedy také není dílem naprosto
pvodním. „Jako obanské tragédie staroanglického divadla," praví

Proels dále, „z kterýchž byl Lillo zajisté již tehda tu neb onu do rukou

dostal, navázal i on na kriminalistický pípad, na skutenou událost.

Mravní úel nebyl na tehdejším jevišti ješt nikdy tak rázné a zárove
tak jednostrann na zetel vzat a také znázornn. A práv tato ráznost

a jednostrannost, slouené s nepopiratelným talentem, roznítily mysli

lidské a mly tehda ohromný úinek. Neprosplo, že nkteí vtipálkové

snažili se kus ten degradovati na tragedii pro New-Gate (trestnici) —
kus ten, akoli byl poprvé proveden v divadle Drury Lané na sklonku

divadelní saisony 1731, byl i za nejparnjšího léta dvacetkrát za

sebou ped tsn naplnným domem provozován."

Dle toho nebyl „Kupec Londýnský" žádnou hrou obskurní, nýbrž

kusem v pravém slova smyslu sensaníra, „Básník," praví Proels dále,

„snažil se psobiti nejvtší prostotou a pirozenou pravdou provedení

a docílil úelu svého co nejúplnji. Síla pokušení, postup vášn, boj

svdomí, konené podlehnutí — vše to bylo znázornno prostými^ ale

živými a silnými rysy."

Z charakteristiky té jest zejmo a také pochopitelno, že kus tako-

výchto vlastností a tak mocného úinku na širší obecenstvo divadelní

dráždil k napodobení pes to vše, že ve Francii a Nmecku sla-

bými peklady nebylo lze docíliti úinku tak mocného jako v Anglii

provedením originálu.

V Nmecku stal se kus ten známým teprve na sklonku let tyi-
cátých a sice z pekladu — francouzského. Oposiní jeho ráz a hlavn
zekuutí se jeho autora zásad starofrancouzské tragédie bezpochyby

hlavn psobilo i na Lessinga.

„Lessing," praví Genée," stál sice tehda již nad vcí a vy koistil
tendenci nového dramatu anglického pro Nmce, aniž

užil tak surových a násilných prostedk jako autor anglický. Co

se mu v Liliov kuse zamlouvalo, vyslovil rok po vydání své „Miss Sáry

Sampsonové" v pedmluv k Thomsonovým truchlohrám (1756) ka:
„Tak jako bych radji nejznetvoenjšího lovka s kivýma nohama
a hrbem v pedu i v zadu stvoil, nežli nejkrasší sochu Praxitelovu

udlal: práv tak byl bych nekonen radji pvodcem „Kupce
Londýnského" nežli Umírajícího Catona, by i tento vynikal všemi

mechanickými správnostmi, pro které jej chtli uiniti vzorem pro

^mce."
K tomu, co pedesláno, pipojujeme jen ješt, že sám Genée

iupozoruje také ješt na spis Th. W. Danzela o Lessingovi, v kterémž

Danzel „vnitní i zevnjší styky mezi románem „Clarissa" a Liliovým

kusem s jedné strany a Lessingovou „Miss Sárou Sampsonovou" s druhé

•strany velmi správn a velice ostravtipn vyložil."

Komu by tedy nestailo, co jsme uvedli, mže vzíti také ješt
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útoišt ku spisu Danzelovu. Genée jen ješt dokládá, že Lessing
hlavní rysy románu a Liliová dramatu „vložil jaksi do
sebe (gewissermassen in einander gelegt) a že i jména Lessingovy
hry vzata jsou z ásti z románu Richardsonova."

Dále pipomíná, že Lessing vážil pro svou tragedii již díve
z událostí bezprostední pítomnosti, jak o tom svdí neprovedený nástin

tragedie „Samuel Henzi", a nepopírá, že Danzel v nástinu tom shledává

podobnost s hlavními charaktery Shakespearova „Julia Césara",

k emuž dodává, že podobnost ta mohla vzniknouti zcela pirozen

:

látkou samou. Pes to poukazuje ku charakteristické známce, že Lessing

podržel v nártku verš alexandrinský, což nasvduje, že byl v tu dobu

ješt v podruží starší formy dramatické vbec, které se pozdji, jak

známo, na prosto zekl.

Tímto asi zpsobem tedy vznikla první ryze nmecká ob-
anská tragédi e „Miss Sara Sampsonová", jedna z onch stžejných

prací umleckých, jejímž pvodcem jest Lessing. Je-li i není-li naprosto

pvodní, vznikla-li z praembryon umleckých t. j. byla-li i nebyla-li

v pravém slova smyslu vytvoena nebo- li snad jen patvoeua a ná-

leží-li Lessingovi vzhledem k této práci epitheton „tvrce" nebo „pa-

tvrce" nebo snad, v jistém teba jen vzhlede, „imitatora", nech roz-

hodne tená sám.

Námi naznaený zpsob „tvoení" nebo „patvoení" Lessingova

mže sloužiti zárove také k objasnní Lessingových názor o umleckém
tvoení vbec a literárním, po pípad básnickém zvláš. Básník, který

takovým zpsobem básnil jako Lessing, sotva asi pokládal jiný zpsob
básniti za lepší nebo cennjší v ohledu umleckém. Absolutní pvodnost
díla umleckého nebyla ani Lessingovi tím, ím by mu snad byla bývala,

kdyby byl sám básnil jiným zpsobem t. j. ve všem všudy z duševního

zdroje vlastního, z umleckých praembryon, vbec tak, jak tvoili ti,

kdož vytvoili ryze umlecká díla naprosté originality a bez všech um-
leckých dl již existujících — jako impuls, podklad a pomcek atd.

Charakteristické jest, že Lessing jako kritik na vlastní svj zpsob
„tvoiti" — zapomínal a jiným, poínali-li si podobn, ovšem mén do-

vednji nebo chceme-li, mén samostatnji nežli on, také to vytýkal. Tak
na p. již r. 1758 vydal Wieland, tehda teprve 22tiletý, který nebyl,

jak známo, žádným dramatikem, drama „Johanna Gray", o nmž
pozdji zjištno, že jest to pouhé nápodobení anglického dramatu

od Mikuláše Rowe-a z r. 1715. Lessing napsal o kuse tom ostrou kri-

tiku a pipojil také nkolik citát z anglického originálu, jež porovnány

s dotynými místy v dramat Wielandové vypadaly jako pouhý peklad.
Sarkasticky pak pipomenul: jak obeznámeni jsou již nmetí básníci

v Anglii! ... „ói mže snad pan Wielaud za to, že Mikuláš Rowe již

ped tyiceti a více lety — zemel!?"
Kdyby tak nyní Wieland i Lessing z hrob svých vstali a onen

z Danzelova spisu a jiných seznal zpsob, jakým sám Lessing druhdy
básnil, mohl by mu zajisté týmž neb aspo podobným právem íci:

,Ah, kamaráde v pée kritickém i tvoivém! . . . Což pak ty také za

to mžeš, že Jií Lillo byl teprve asi 15 let v hrob a Richardson

IG
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ješt asi šest let žil, když vyšlo tvé stžejní drama „Miss Sara Samp-
sonová?"

A co by asi Lessing odpovdl uebo co by mu mohl odpovdt?
Nejspíš by si vypomohl vytákou ka: „Ah, kamaráde! Mj a tvj

zpsob tvoiti se pece jen nápadné liší . . . Ty's nápodobil a nápodobiti

není tvoiti. Já sice také v pravém slova smyslu netvoil, ale poínal
jsem si obratnji, samostatnji. Nepoužil jsem pouze spisu jediného,

abych napsal spis jemu podobný, nýbrž spis nkolik, jež jsem prostu-

doval a potom jsem si vybral dva spisy, jež jsem k nastudovaným úelm
uznal za nejvhodnjší. Na to jsem hlavní rysy dramata i románu pro-

pletl a z materiálu anglického co možná samostatn sosnoval drama, jež

bylo souasníky i epigony uznáno za drama ryze nmecké.

To ohromný ten rozdíl mezi mnou a tebou ! Kdyby's sob byl poínal
jako já, zajisté by's byl snad dosáhl podobného úspchu ; ale mám-li

býti spravedlivým a písným vzhledem k pojmu o tvoení v nejvlastnjším

slova smyslu, musím prohlásiti, že netvoil jsem ani já, tím pak mén ty.'^

A podobn jako „Miss Sara Simpsonová", vznikla také Lessiugova

ryze nmecká veselohra „Minna von Barnhelm", která vyšla v dob,
když už byl Lessing napsal svou proslavenou „Dramaturgii" a v nemén
slavném „Laokoouovi" osvdil se jako umlecký kritik prvního ádu.

Goethe pln obdivu a uznání oznail „Minnu von Barnhelm" jako

dílo „úpln prodchnuté severonmeckým duchem národním" (von voll-

kommen uorddeutschem Nationalgehalte). „Avšak," píše R. Genée

v pipomenutém již spise, „na výtvor ten psobil již nepomrn více

Diderot nežli divadlo anglické, akoliv i v této „vzorné" veselohe

nmecké, ovšem jen zevní známky nasvdují vlivu divadla angli-

ckého. Díve nežli nová obanská truchlohra získala si veselohra

v Anglii velký zájem hlavn živým líením moderních spoleenských po-

mr a obzvlášt smšných charakter. V jedné z veseloher G. Far-

quhara „The constant couple", která vyšla r. 1700., pedvádí se osobnost

hodného plukovníka, jehož pluk byl rozpuštn, a kterýž proto z jistého

druhu pýchy má v úmyslu zíci se lásky ku krásné žen. Motiv ten

jest ostatním djem anglickélio kusu, smšnými a ponkud hrubými kon-

flikty dvou hejsk a jiných osob skoro úpln zahalen a ze všech povah

Lessingovy hry nepipomíná žádný rys více figury anglické komedie;

nejmén pak má Lessingova Minna sama se zbožovanou anglického plu-

kovníka nco spoleného."

V poznámce pak Genée pipomíná: „Plukovník Standard ovšem má
také jizvu, na kterou s trpkostí poukáže, když jej pítel jeden nabádá,

by zkusil pece štstí svého u žen. V nejbližší scén seznámíme se se

zbožovanou jeho srdce, s lady Lurewellovou." Plukovník k ní praví:

„Doufal jsem asem svým v est, že vás budu moci proti všem útokm
brániti a to právem na vaší lásky hodnou osobnost; te však musí láska

má na mé štstí ekati. Stav mj byl mým prvodním listem ku kráskám,

šlechtil moji náruživost a dodával lásce mé ceny. Co bylo kdysi životem

cti, stalo se nyní mým píkrovem, pod kterýmž bude i moje láska

pohbena."
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Lady Lurewell-ova (lure = vábiti, lákati) sice mu odpovídá, že

láska její k nmu neochabla, — nicmén dáma ta jest rafinovaná koketa,

kteréž jde jen o to, by co možná nejvíce muž k sob upoutala a potom
oklamala, ponvadž byla kdysi mužem, jehož milovala, sama oklamána.

Pomocí prstenu pozná teprve v posledním jednání nevrníka toho a

sice v osob — plukovníka Standarda! — Hlavní figurou anglického

kusu jest ostatn sir Harry Wildair, londýnský dandy a dobrodruh,

jehož charakter Farquhar také ješt v jiném kuse svém dále rozvinul,

Fr. L, Schroder pozdji, asi 20 let po vydání Lessingovy „Miuny
z Barnhelmu" oba anglické kusy zpracoval a sice první pod titulem

„Prsten", Také Schruder poínal si ve svém zpracování velice samostatn,

kdežto Lessing použil z originálu pouze dvou moment, jichž pro

zcela jiný kus zužitkoval,"
Po tomto vysvtlení Genée v textu koní: „Není-li lze nepoznati,

že Lessingovi k jeho Tellheimu byl popudem pipomenutý rys plukovníka

Standarda, musí býti tím více v úvahu vzato, jak málo se dal Lessing

opanovati vlivy zevními. Jestliže Lessing jednotlivé motivy dje vážil

z novjší, anglické veselohry, jestliže celý ráz kusu jeho pilehl k Di-

derotovi a jestliže z dokonalé charakteristiky, (z individualisování, s jakým
se i u samého Lessinga v tak dokonalé míe sotva setkáváme,) vysvitá

studium Shakespeara, pes to pece dovedl tím vytvoiti ryze n-
mecký kus a sice první nmecký kus, kterýž pes anglické vzory

a navzdor Diderotovi vznikl z nmeckého národního vdomí
jako první zralé a výtené ovoce nmeckého dramatu,"

Jako kritik stál Lessing na stanovisku písnjším a zárove také

správnjším. Bylt rozhodn proti napodobování a zárove také proti

jakémukoli osvojování si ehokoli z jiných umleckých dl literárních

;

nejmén pak, aby byla drancována díla charakterických a zárove vše-

obecn známých pedností,

V jedné ze svých kritik (Weisseovy truchlohry „Richard IIL")

praví: „Shakespeare musí býti studován a nikoli drancován. Máme-li
ducha (©enie), musí nám býti Shakespeare, co jest malíi krajinái ca-

mera obscura: dívej se piln do ní, aby's se nauil, jak se píroda ye
všech pípadech na jedné ploše projektuje; ale nedluž se z ní

nieho!"
Tedy žádné napodobení, žádné dlužení si, žádné pimykání se,

žádné odkoukávání — a jak se všechny ty elastické omluvy a výmluvy
vbec zváti mohou I Jen pilné, svdomité pozorování a studium, jak
asi život a píroda obráží se v dílech geniálních autor, kteí ji dovedli

pérem znovu znázorniti pípadn, ve všem všudy barvit a plasticky,

tak že dílo samo iní více mén dojem skutenosti.

Opakujeme s drazem: Nic více,
To Lessingovo heslo jako kritika — žulový podklad, na nmž

nelze logice nieho mniti, leda by úkol umleckého literárního tvoení
posunula ješt výše t, j, až ku krajnosti pístupné jen duchm nejvy-

volenjším.

Možno totiž prohlásiti, že umlec v pravém slova smyslu, ovšem
geniální, nesmí, po pípad nemá ani takového studia a pozorováni

16*
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použiti, ponvadž jen duch jeho vlastní musí býti onou camerou obscurou,

v kteréž se píroda ve všech pípadech na jedné ploše projektuje a

jeho umním že jest, aby pírodu s této plochy prost jen pérem svým

penesl a znázornil tak, aby dílo jeho inilo více mén dojem skutenosti.

Nebo: nemá-li duch této vlastnosti, není duchem umleckým a

žádné, by sebe pilnjší a svdomitjší nazírání do cizí, teba sebe

vzornjší camery obscury pranic mu nepomže. Tvoiti v pravém slova

smyslu jest u takového neumleckého ducha vyloueno a po nejsvízel-

njším namáhání, ba snad i pepínání všech sil svých pece jiného ne-

svede a vbec ani svésti nemže, než-li více mén šastné — napodobení.

Šetil-li Lessing této své kardinální zásady o tvoení ve všem

všudy písn i jako autor produktivní, nech rozhodne tená dle toho,

co jsme byli pedeslali, sám! Bylo-li a v jaké asi míe šeteno zásady té

jinými autory v nkterých jiných spisech básnických, vysvitne z dalšího. —
Na doklad, jak vzácným jest literární umlecké dílo absolutní p-

vodnosti, pipojujeme zde ješt nkolik slov.

Ani Anglian George Lillo nebyl, jak víme, vlastním nebo-li pra-

tvrcem dramatického genru, jejž oznaujeme slovy „rodinné drama".

S dramatickými pracemi váženými z bezprostedního života a zalo-

ženými na skutených událostech pítomnosti setkáváme se již v dob
ped-Shakespearovské, tedy na sklonku 16. století. Anglický literární

historik CoUier oznauje je jménem „the domestic tragédy". Charakte-

ristické jest, že i nejstarší práce tohoto genru jsou skoro vesms dra-

mata kriminalistická a založená na skutených událostech souvkých.

Kus tch jest celá ada známa pouze dle titul a jenom nkteré
byly vydány tiskem. Nkteré byly pipisovány i Shakespearovi, ba jeden

z kus tch, „The Yorksbire tragédy", vydán docela r. 1608, tedy

ješt za živobytí Shakespearova, tiskem s plným jménem Shakespearovým

jako autorem.

Jednoaktové drama to založeno jest na události, která se sbhla
r. 1604 a byla v Stoweov Chronicle vylíena. Roku 1608 provedeno

bylo v divadle Globe a vyniká zejména dosti pesnou charakteristikou

osob a mnohými rozhodn dobrými výstupy, tak že snadno mohlo býti

zaaováno mezi práce Shakespearovy. Mnozí literární historikové však

ujišují, že pes mnohé výtené vlastnosti co do komposice a umleckého
pojmutí pece jen neodpovídá onm dílm, jež byl Shakespeare v dob
té, tedy v dob umlecké zralosti své napsal a proto že lze se pouze

domnívati, že snad v práci té pouze nco pozmnil.

Jiný kus téhož genru jest .The London prodigal", jejž i Lessing

pokládal za hru z péra Shakespearova. Podobn soudil i Baudissin;

avšak pozdji bylo zjištno, že to kus jiného autora a že Lessing pro-

hlašoval jej za práci Shakespearovu pouze ze záliby své pro sám genre,

tedy proto, že to bylo „rodinné drama" vbec.
Nemén zajímavou jest tetí hra toho druhu „The waruing for

faire woman", která vyšla tiskem r. 1599; ale bezpochyby byla napsána

již díve. Kus ten založen jest na události, která prý se sbhla v Lon-

dýn a jedná o zavraždní londýnského kupce Jiího Sandersa milánem

jeho ženy Anny. Nad jiné charakteristické jest, že Sandersova žena po
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vykonané vražd na prosto se cítí nešastnou, ponvadž pohled na milence

pipomíná jí vraždu a napluje ji hrzou — scéna to, o které R. PrOlls

soudí, že místy upomíná na vražedlnou scénu Duncanovu v Shakespearov
„Macbethu".

Nejzajímavjší hrou toho druhu však jest „Arden of Feversham"

hlavn tím, že pivádí nás na stopu, po které bezmála po pldruhém
století ubíral se George Li 11 o, než-li dospl ku svému dramatu „The

Merchant of London".

Kus ten založen jest na události, která se sbhla r. 1570 v okolí

Kentu a byla Helinshedem vylíena. Manželka kupce Ardena ve Fe-

vershamu, jménem Alice, zamiluje se vášniv do lehkomyslného a bez-

charakterního mladíka, který ji pimje k zavraždní manžela.

Neznámý autor kusu znázoruje duševní boj slabé ženy se zlo-

inným pokušením a Prolss klade draz na to, že žena v boji tom

píliš brzo podléhá. Jinak prý autor prozrazuje neobyejnou znalost

ženského srdce a místy také básnickou sílu.

Collier se domnívá, že látka kusu toho byla spracována dramaticky

již v kuse ,Murderous Michael", jenž byl již r. 1578 provozován a

nebo že novjší kus jest pouhé zpracování uvedeného kusu staršího.

„Arden of Feversham" vyšel tiskem r. 1592 a sice anonymn a

byl pozdji taktéž pipisován Shakespearovi.

Pozdji a sice po stu a dvaceti — a snad i více letech pokusil

se George Lili o o jeho zpracování, jež však bylo teprve r. 1739
Johnem Hoadlym dokoneno. A práv tato okolnost pivádí nás na pravou

stopu, jak asi vznikly Liliový pokusy „rodinného dramata" a tudíž také

téhož „Londýnský kupec", jenž byl podntem k první nmecké rodinné

tragedii Lessingov „Miss Sáe Sampsonové". Lillo nebyl tudíž prap-
vodcem genru samého. Obeznámiv se se staršími kusy téhož genru a pro-

studovav je snažil se genre ten pouze zdokonaliti a — Lessing uinil

po jeho píkladu, snaže se vytvoiti podobný dramatický genre v jazyku

nmeckém. Jak si pi tom poínal, již jsme napovdli.

(Pokraování.)
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(Pokraování.)

VIL

Pro veei bjlo teba nastaviti dlouliý stl,

tak že v délce zaujímal veeadla dobrou pl,
by se mohla kolem nebo, rozmnožena hosty dnes,

smstnat velikých a- malých hodovník pestrá sms,
jížto volné pedsedala vlídná domu vládkyn,
žezlem etikety písné nehrozíc té družin:
Nikdo nedbal úzkostlivé, kterak má se tímat nž,
jak se obracet smí hlava a jak ruka klásti mž',
pirozený jenom zetel prosté slušnosti zde vlád',

lecos snášeje, co dtkou salonní by stíhal ád.
Rodi jen hlas i pohled nkdy zale kárav
k dolní polovici stolu, malých šumné držav,
když tam zaznl píliš zvun mlaskot drobných dtských úst

nebo pitlumený rozruch povážliv zaal rst.

Na vysoké židli dtské, pistavené ke stolu,

mežovaným opradlem zapažené v okolu,

pi tabule spodním konci pímo proti matei
ob sleny usadily hoška svtlých kadeí,

v košilce jen ist bílé, s šrkou perliek a cet

kolem krku tlusoukého — nejútlejší rodu kvt.
Ubrouskem jej ovázaly, jehož cípy stojíce

vzadu trely jak uší snhobílých dvojice —
takto na svém dtském trn, rozmazlený všeho sted,

sedl vdom si své moci a jak malý car si ve,
jak hold slušný pijímaje starších sester úsluhu,

zpanštile se rozhlížeje v sourozencv okruhu,

jako žezlo v boubelaté ruce lžíci tímaje,

jejím koncem nedokav zvon v misky okraje.

Nosily též sleny samy krm na stl z kuchyn,
hosty domluvou a prosbou pobízely úinn,
jako motýl dvé svtlých tkajíce pokojem.

Žbán jen velký, modrokvtý, s pnícím se nápojem

zstaven byl píruímu, kterýž dávnou zvyklostí

íšníka i pedkrajee spojoval tu hodnosti.
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Ješt pohled íhající, dopiješ-li, nebyl jist,

již pan Dank vrh se na íš jako luák na koist

a v kout spchal, kde stál onen statný chmeloviny žbán.

Ale jinak bez pohnutí, jako v dumy zahloubán

sedl stále, vidlikou jen sousta napichoval nm,
bedliv, aby nezavadil zvun o talíe lem,

sousta k ústm pozdvihoval plaše jako úkradky,

obraných jen zpola kostí stranou kladl ostatky.

A když dojed', oddechl si, na stl hledl mlky dál,

pravou tu, zas levou rukou v rusých kuerách si hrál

za levý tu zatáhl se, za pravý hned zase knír,

nebo echral mladé brady jedva vypuely chmýr.

Když jej oslovil kdo asem, trhnuv sebou hlavu zve,
z pod as bílých, mžikajících k rušiteli plaše vzhled',

tváe sluncem pižehnuté odly se v lehký nach,

z úst se povydralo matné: „Prosím!" , Vskutku?" nebo „Ah!"

neb jen kysele se usmál, mlky hlavou prudce kýv

a zas hledl do talíe pepozorn jako dív,

všecek schoulen, s tváí svislou, na níž's nmou prosbu et,

zbytenou by pozorností ušetil ho celý svt.

Však byl zídka vyrušován; houš jen obracely na
sleny zetel, galantnosti vymáhaly sob da.
Tu nit rozprávky s ním jakés Vlasta lehce navijí,

tu ho Jaroslava k jídlu nutká s nžnou grácií,

otáejíc pi tom tajn k seste potutelný zrak,

v nmž se také šibalského srozumní blyští znak;

co pan Dank zatím nutí dvorný úsmv do líce,

jenž se nedaí však dosti, nakyslý jsa velice,

a to galantní „O prosím", zdvoilé též jeho: „Dík!"

spíše bodá jak dvé ostrých, jedem napuštných dýk.

Ale správce za nedlouho upjal k sob pozor všech,

ba i dítek chomá ztichl, naslouchaje tajil dech.

Ovšem dív už nejmladšího, který v kik a plá se dal,

otec pojav do náruí, nžn chlácholit se jal,

naež pohnul klouka piškot a slib nové pohádky,

že se odnésti dal chvou do vedlejší komnatky.

Se synem a mladým hostem rozmlouval pak starý pán

o jich dnešní jízd z Prahy, ímž mu podnt milý dán,

aby v píhodu se zabral dávnou svého života:

, Cestování, necha v zim, jakáž nyní trampota?

V pohodlném vlaku jízda mine jako krátký sen

;

zato dostavník nás tehdáž týral celý dlouhý den,

bývaly tu náprav zlomy, na vrch v dešti pochody,

ledajaká dobrodružství, svízele a nehody.

Vzpomínám si: Jeduou v zim — studentík jsem tehdáž byl,

však již statný, píštích vous první slib mi bradu kryl,

málem takový, jak tamhle pana Danka zdobí tvá —

*



244 Svatopluk ech:

Pi tom v oku mrkajícím tlum potutelnou zá,

stranou dlaní mávl; všech tam úsmvný se upjal hled,

kde pan Dank, trhnuv elem, líce uzardélé zvd"

a hned zase hloubej schýlil, vrtl sebou tam a sem,

pokoušel se vykouzliti úsmv nepodajným rtem,

zatáhl se za knír v levo, pravý zakroutil si knír

a pak echrati si zaal nešastný též brady cbmýr —
však již bystrým skokem chopiv kterous vasn prázdnou íš,

na chvíli všem unik' zrakm v mohutného žbánu skrýš.

Správec vypravoval dále

:

„Byly také Vánoce,

v závje a spousty ledu pohbeno vše hluboce.

Velé pozvání jsem dostal na ty svátky z Habrová

;

dchodního chotí byla sestenka tam otcova.

Však mj otec byl již mrtev, matku též kryl dávno hrob,

na píbuzných lásku, soucit byl jsem odkázán z tch dob.

Habrovské sic pojil se mnou pokrevenství slabý svaz,

ale za krev mocnj' mluvil pravé náklonnosti hlas.

Nejradj v ten zámek šedý divných vží pedvkých,
jenž se s malým mstem tají v ln hvozd dalekých,

dojíždl jsem návštvami. Vesel vítával m strýc,

laskav vždy záívala tety dobrotivá líc,

druhem byl mi vrným Prokop, dchodního mladý syn,

usmíval se na mne mile obliej též Ludmilin —
Zde jej máte — —

" dodal správec, prodlev zrakem na žene,

jež se tiše usmívala v rozpacích, pec blažen — —
„však byl tehdáž jiný trochu, s pletí hebí sametu,

s tváí rumnou a svží jako rže v rozkvtu,

obklopený spoustou kudrn, erných jako smoly var —
slovem, jak líc hezké dívky, když jí práv patnáct jar.

Jaký div, že na pozvání odvtil jsem peblažeu,

že rád pijdu na Ježíška. A když nastal štdrý den,

vyjíždl jsem branou pražskou, v hustém ješt soumraku,

schoulen na sedaky vratké oprýskaném povlaku,

v dostavníku starobylém, na den celý krut tam

k nudné jízdy rozmanitým odsouzen jsa trapotám.

Le já snášel trplivé vozu trudné otasy,

krutý mráz, jenž bílé jíní nadechl mi na vlasy,

nelíbeznou také vni kožich tí huatých
na trojlístku brebentících hebrejík bichatých,

s nimiž zaujal jsem, skren ve svém zimním kabátku,

objemného vozu zadní, oddlenou pihrádku.

Pozoruje kvty tpytné na zamrzlém okénku,

vysílal jsem pro útchu mnohou vábnou myšlénku
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naped k cíli cesty svojí: Již jsem v duchu zámek zel,

jak se obrys jeho vží romanticky v šeru tml
mezi lesy blavými, rozptýlený oken svit

v temném tluniu jeho budov; již m Prokop v náru chy,
ekající ped mstekem, kde vz chvilku vždycky stál

u hospdky na silnici, než se rozhoupal zas dál.

Pod bašlíkem zasnženým vedle jiná rdí se líc

:

Ludmily mne vítá úsmv, jež mi s bratrem pišla vstíc.

Stoupáme hned spolu k zámku, kde mne zove strýcv smíchy

radostný též pozdrav tetin do svtniek útulných.

V píjemném zde teplu rázem zapomínám jízdy mráz

a již slavnostní stl k hodm štdroveerním zve nás —
a mi tehdáž plnil hlavu ideál vzdušný tlum,

lunný písvit romantiky šeil do blouznivých dum,

a jsem v básních vzel stále a sám tajn verše kul,

pec mi nebyl lhostejným ten štdrodenní vzácný stl;

ba, te vyznat sob mohu, že i jeho hmotný vdk
astokráte zasvítal mi do toužebných myšlének,

jablek závinem a plži, rybou v rzné úprav
chudobného studentíka loud píliš lákav.

Pak mi v duchu zazáila vánoního stromu snt
— dosud si ho strojívali do svtel a lesklých tret,

a též dárek na každého pod stromem se zasmje —
však i host dnes k nadlení skromným dílem pispje

!

Ludmila tam najde Máchu v hojné zlata okrase,

vedle oteve zas Prokop dlouhé pouzdro v úžase,

porozvine velký obraz, vzácný plod mých prázdných chvil,

ua nmž, trochu malby znalý, barvami jsem zachytil

na plátn kraj povdomý: v širých les zeleni,

Habrovského zámku vže v rzném jitra plameni.

Pravdu povím : natraský byl to pokus, bídný dost,

ale tenkrát se mi jevil jako vzácný malby skvost.

Však jsem také k povýšeným píliš metám nepjal hled

pi tom výtvoru své píle : opony mel zdobit sted

v ochotnickém divadélku, jehož duší byl mj druh

a v nmž asem zimní nudu malomstský plašil kruh.

Bedliv jsem opatroval proto štku plátnou,

jež jak puška trela mi v kout z pozad ramenou
a jen stží místo našla v tsném archy obvodu.

Vystoupil však v pli cesty kyprý trojlist z Východu

a já oddechl si volnj'; ale brzy krutší chlad

pouil mne, že jsem prost v Charybdu ze Skylly pa, —
nad tu zimu brebentní onch bylo snášet lip,

dobrý byl mi na kolenou kožešiny aspo cíp.

Strýc mi nabíd' za pozváním kožich svj, bt velkých pár —
ale co dbá píští zimy mladé, bujné krve žár?

Odvtil jsem, že mám všechnu proti zim zbroj a zbra,

a te za to jektám zuby, darmo o dla tru si dla.
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Posléz den tch strastí krušných nachýlil se k veeru,

do pístavu na as krátký archa vjela v polšeru:

zájezdného na silnici hostince dvr prostranný

pod písteškem zdných sloup poskytl jí ochrany.

Pepahat se bude tady ; z vozu vystoupilo vše

;

smeknuv apku vyšívanou, krmá v teplou jizbu zve.

Rád bych také skehlé údy zahál kamen plápolem,

ale kterak bez útraty sedt v krm za stolem?

A v mé kapse zhola isto — obraly m docela

pouzdro na památný obraz, vazba Máchy umlá.
Než co ! Blízek cíl je cesty — za dv malé hodiny

budu sedt vedle kamen, v kruhu milé rodiny.

Opt zavlála mi elem vábných pedstav smsice,

starý zámek, strýc a teta, teplá jasná svtnice;

splétaly se peste v jedno Lidušiny úsmchy
s rybou smaženou a Prokop se zlatými oechy —
ba, mním, že též spánku šotek, pikradnuv se z lehýka,

z makového svého vnce kvt mi vložil na víka.

Probírám se náhle ze sn — bádám oknem, bystím sluch

:

ješt stojíme a kolem nehlásí se žádný ruch.

Jaká doba! Kdy zas hnem' se? Naposled již v nevoli

vystrkuji z vozu hlavu, rozhlížím se v okolí.

Podomek se práv blížil se svítilnou blikavou

;

uvidv mne, upustil ji, ruce spráskl nad hlavou

:

„Mj ty bože, co tu chcete? Povoz vymnil se zde —
uvízl jste v prázdném voze — omnibus již bh ví kde!"

(Pokraování.)
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Co ted?

Obrázek ze života. Napsal Stanislav Jarkovský.

(Dokonení.)

u tak, kde pak jsi, ke všem kozlm, co pak's usnul?"

protrhl jej ze suní veselý hlas Hrubého. Opravdu

vypadalo to, jakoby spal. Veselé tváe zapudily všecky

raimoplesové myšlénky a Jaroslav pohlédl na hodinky.

Byly ti tvrt na deset. Omlouvaje se, že byl práv
po tanci zemdlen a že se jen ochlazoval, aby dol
nepišel zapoceu, pravil

:

„Pojme tedy dol^ už jsem všecko objedDal."

„Chleborád, Kvastl a Horký už ekají."

Ješt asi dva dobré známé, jednoho velkoobchodníka a jednoho

advokáta, pibrali s sebou. Usedli všichni dole, v restauraních místnostech,

kde bylo ješt prázdno.

A te zaaly hody, ne tak bohaté jako veselé a upímné. Vzpomínali

zas, jak poádávali sami jakožto zábavní družstvo s fantastickým jménem
,Osiris" soukromé tanení zábavy, v nichž býval crine pražské spole-

nosti, jak hráli divadlo a jak potom stará Chvojková, jejíž dcera vynikala

jako první milovnice na divadle i ve skutenosti, revanchovala se

skvostnou soirée, pi které jí došly housky se sardelovým má«lem, nej-

vtší lahdka, kterou pedkládala hladovým žaludkm seladon; jak

chodivali zvát a jak se ped nimi úzkostliv schovávaly domácí tajnosti,

jež uklízející slena práv vynášela pes pedpokoj, a podrobnosti tako-

výchto scén s hluným smíchem se petásaly
;
jak jednou uinili vy-

jíždku v zim až nkam k Nymburku na led; jak se tam na louce

proboili a jak se sušili ve blízkém mlýn, dámy i páni pohromad,
a tak každý na nco si vzpomnl.

„Pamatujete se, pátelé, tenkrát u andla," uvádl Jaj-oslav na

pam, „jak jsme dávali tu malou zábavu a jak pišla nejdív stará

pekaka Blková, baba protivná, s tou huhavou dcerou ? A ješt šil-

hala, chudák ta dcera a byla celá od nešovic rozubaná, ale mla ti

domy a pekárnu. Musili jsme ji pozvat, protože tatík klopil vždy aspo
dvacítku, z radosti, že jsme ji pozvali . . . Honem se tenkrát ženeme ji

uvádt. Bylo už po osmé a zaínali jsme být v úzkostech, pijde-li kdo.

Tamhle Kvastl, potšen, že pec nkdo pišel, nabízí jí rám. Jak jsme

to vidli, jeden po druhém jsme se vytratili a Kvastl s nimi zstal sám.

Nešastník posadí se ješt proti vchodu, kde jsme stáli, dámy sedly
k nám zády — a my te ped ním dláme komedie, arci aby ženské

nic nepozorovaly . . . Ten už nevdl, co má s nimi mluvit a vykládal

pekace, jak se staví lokomotivy. Plnou pl hodinu tam musil s nimi

sedt, než zas nkdo pišel ..."
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Celá spolenost, i sám Kvastl, smála se z plna hrdla této události,

která byla tak svrchovan komickou jen pro aktivní úastníky, — jako

všecky reminiscence podobného druhu.

Když velkokupec vidl, že Jaroslav dává nalévati šampaské, chtl
se hned revanchovati a objednal nové dv lahve. Podobn uinil i Horký
s advokátem a šampaské jen teklo. Až hosté, kteí se pišli dol ochladit,

zvdav nahlíželi, jaký to tam pekelný hluk už te. Jindy býval až

k ránu, když výboi bujn šlapali po svých vavínech.

Také Oskar chystal se poruiti novou dávku šampaského, když

inžeoýr Kvastl uinil návrh, aby se šli „provtrat".

„Udlejme durchmarš!" volal Horký, jehož oi svítily. Mladí mužové,

jimž veselost vjela do všech úd, pijali tento pedasný návrh, jako by

pijali každý jiný, nerozvažujíce ani, co se vlastn chce. Byli by šli za

Kvastlem, který pevzal velení, teba do horoucích pekel beze všeho

rozmýšlení, jehož ostatek už nebyli schopni.

Kvastl ml dva fiakry již objednány a když se spolenost vyhrnula

do garderoby, pokynul premovanému sluhovi, který fiakry zavolal. Kvastl

povdl prvnímu koímu adressu a pánové ve smíchu rozdlili se do voz.
Jaroslav smál se z plna hrdla, nevda dobe emu. Na Hedviku a

dti v tuto chvíli nemyslil, aniž na koho jiného.

. . . Fiakry zastavily v ulici, kde zaíná židovské msto.
Bylo jedenáct hodin a v Praze už ticho jako v hrobe. Hvzdy

svítily jasn, bylo pkn vybráno a pituhlo, ba mrzlo hodn. Snhu na

ulicích nebylo : hned jak ped nkolika dny napadl, smetli ho ješt ten den
a v odlehlejších ulicích stál dosud v hromadách, te zmrzlých.

Spolenost slezla.

„Tedy kam, Kvastle?"

„Chvilku tady, pak se ješt stavíme tamhle —"a ukázal rukou
smrem k jiné ulici, „abychom po dvanácté byli u Brejšky, bude tam
Stank na nás ekat."

A šel naped do úzkých, tmavých dveí, od nichž v levo bylo

široké, osvícené, ale záclonou zakryté okno, a nad nimiž blikala svítilna

s barevným sklem a nápisem „Vinárna". Spolenost hlun se tam ve-

hnala. Jaroslav byl poslední a tmavý vchod jej zarazil. V tom však

pedchdce jeho Horký volá na pobízeje:

„Tak poj, Jardo, to bude švanda, nichts Boses, komm' doch!"

Málem by byl v tmavé pedsíni porazil njakou ženskou, která

pozdravovala z jednoho kouta; stril do ni, až lehce vykikla. Mimodk
sáhl do kapsy a vtiskl pak bab do ruky tvrdý peníz, nemoha hned

nahmatati drobné. Žena snad jinak si vykládala tuto štdrost, poodešla

a otevela vedlejší dvee, za tmi, do kterých se vhrnula spolenost,

už skoro celá. A zavolala tam zticha: „Flora!"

Ze dveí vyšla postava dívky, sklepnice, však v obleku ponkud
nápadném a pobídla Jaroslava do malého pokojíku, kde slabým plamenem
hoel plyn, tak že tam bylo šero. A také horko tam bylo.

Dívka zavela dvee, pak natáhši obnažené rám otevela kohoutek

plynového hoáku, tak že náhle vzplanuvší svtlo ozáilo pln celou její

krásnou tvá.
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Jaroslav zbledl jako stna a ustoupil o krok; pak zasténal:

„Karlo!"

Dve se uleklo a ruce jí sklesly. Pohlédla na muže ped ní stojícího.

„Pro Boha! . . . Jaroslave!"

Stáli proti sob leknutím nmi.
Po nkolika vteinách už tišším hlasem Jaroslav opakoval

:

„Karlo!"

Dve jako ve snách kleslo na pohovku, starou a rozviklanou, a

zakrývalo obliej rukama.

„Kde jsi se tu vzala, Karlo?" tázal se po chvíli Jaroslav.

„Vdl jste, že tu jsem?" zašeptala, pozvedajíc jen málo hlavu.

„Ne."

„Ach! pro jste sem chodil, — pro jste sem jen chodil!" a sklo-

pila opt hlavu k rukám keovit sepjatým a dívala se upen do zem.
„Ale jen mi ekni, jak jsi se tu octla, Karlo, kde jsi se tu vzala?*

Karla sedla nehybn a poád upen dívala se do zem, neodva-

žujíc se pozvednouti hlavy. Pak najednou zaštkala a dala se do pláe
usedavého, zakrývajíc znovu rukama oi a tvá. Klidné plynové svtlo

házelo svoje paprsky na bílou její šiji, siln obnaženou, a hrálo si ve

svtle plavých vlasech.

„Mj Bože, mj Bože . . . Jaroslave . . . zabij mne, bídného tvora . . .

ne, smiluj se nade mnou, smiluj se nade mnou! ..."

„Nepla, Karlo, nepla," konejšil ji Jaroslav a usedl te vedle ní.

Chtl jí stáhnouti ruku, kterou si zakrývala tvá, ale ona pevn tiskla

ob dlan k oím a stkala.

„Upokoj se a povz ..."

„Ne, tuhle hanbu nepežiju," stkala dál, neodpovídajíc na Jarosla-

vovo naléhání. „. . . Ale kdybys byl vdl, co jsem zkusila, co jsem

vytrpla. Ne, odpus, Jaroslave, odpus, mžeš-li!"

Jaroslav už dávno vystízlivl a strnule se te díval na Karlu, jejíž

krásné lepé formy v tomhle nedbalém obleku jasn vynikaly. Spustila

sepjaté ruce na klín a Jaroslav vidl te její profil, — krásný, pe-
krásný profil té podobizny, kterou ješt schovával ve psacím stolku.

A pvabná ta podoba vyspla nyní v krásu snad dokonalou. Byl to

andl v podob lidské, by i padlý. A te když ty velké, tmavé oi se

rozplakaly, — obraz srdcervoucího bolu. Ústa její plná, ržová, s dolejším

retem v tom plái trochu vyhrnutým, linie tváí a štíhlého krku tvoily

vrchol ženského pvabu. Malé ouško bylo zardlé a za ním spjata byla

houš jasné zlatých vlas nkolika jehlicemi a ernou stuhou. Jinak by

se byl rozpoutal ten píval po celé šiji. Tlo její rozkvetlo plnými vna-

dami jedenadvacítileté ženy, pece ješt zachovalé . . .

Jaroslavovi tlouklo srdce hlasit . . . Vzpomínky, jež pede dvma
hodinami rozrušily jeho duši, došly te náhle svého ztlesnní a staré

city probudily se, nezrezavly docela. Tohle dve miloval, miloval tak

tuze silnou, první láskou, která je nejkrásnjší ze všech. Jak jen mohl
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na ni zapomenouti a pro si ji nevzal? Pro nezachoval pro sebe tenhle

líbezný kvt, který te — ó ne, nesmí takhle bídn uvadnouti! Zaal
poprvé pemýšlet v té rychlosti o zloinu, jehož se dopustil a poprvé

ho litovati. On, dít velkého msta, nikdy takovéhle vci nebral na váhu

a te teprve dsný jeho skutek zaal hroziv vyvstávati ped ním.

Uchopil obma rukama tu malou, hebkou ruku, o níž íkával, že

je jako ze sametu a která byla te trochu upracovaná.

Karla však se mu vysmekla, pozorujíc te teprv svj ústroj. Strhla

s blízkého všáku njaký šátek a pehodila jej pes sebe, halíc se do

nho, jakoby jí bylo zima, a plamenem plynovým horko v pokojíku

pecházelo v dusnost.

„Pro Boha t prosím, nehnvej se na mne, Jarouši, ale bylo to

takhle." A te Karla zaala svoji zpov.
„Víš. že si mne teta vzala k sob, když zemela mi matka, její sestra.

Chtla mne dochovat, dobrá duše, a mít snad také njakou podporu ve

svém stáí, které bylo tak smutné po tch boukách jejího života, jak

jsem ti tenkrát vyprávla. Ale do ústavu uitelek jsem se nedostala

a proto jsem tedy dlala kvtiny . . . Než, byla jsem šastna, když jsem

tebe poznala a když jsi zaal chodit k uám... v ten veer nejvíc, tenkrát

v srpnu, když teta nebyla doma, pece se pamatuješ, — nemohl jsi

zapomenout!"

Usmála se na pi tchto slovech a v oích znovu slzy se jí za-

leskly. Jaroslav stáhl však oboí a zamrail &e ; hryzl se ve rty nic

neíkaje.

„. . . Pak jsi odešel. Hned tenkrát i když jsi mne s oí ztrácel,

povídalo mi cosi, že to je moje neštstí; ale dvovala jsem ješt píliš

ve svoje nadje, jež rostly, když jsi psával. Ale pak najednou, asi za

pl roku, ani snad ne, práv když jsem ti chtla oznámiti nco tak d-
ležitého a krásného, pestal jsi psáti a já poznala, že's mne i milovati

pestal, když na nkolik mých dopis jsi neodpovdl. Hned potom
jsem se náhodou dovdla, že máš známost s bohatou njakou slenou
a tu jsem už vdla urit, že je konec. — Na ti tedy psát a ozna-

movat? myslila jsem. Mla jsem t tak ráda, Jaroslave, tak tuze ráda,

že nechtla jsem ti kazit štstí . . . Anebo jsem byla píliš slabá, nevím . .

.

Teta v ten as ulehla a bylo mi nesmírn úzko. Psala jsem ti pak
pece a ekla ti všecko. Tys neodpovdl, ani když jsem psala po druhé.

A bylo po všem."

Jaroslav poslouchal s oima vyteštnýma, opíraje se rukama o po-

hovku, nohy maje nataženy a poád zíraje ztrnule na Karlu. Bál se

te toho. eho se doví a na ele mu vyvstal studený pot. Vzpomínal, že

poslední dva dopisy Karliny, jež došly práv, když byl v nejlepší zná-

mosti s Hedvikou, neoteveny spálil . . .

„Pak se mi narodilo dít ..." povídala Karla zvolna a tiše.

Jakoby soudce pronášel ortel hned za tou vzpomínkou ... A ta

ubohá Karla snášela to všecko takhle, — proletlo mu myslí, — nic

se nevtírala, nepijela za ním, ba ty svoje dopisy ani nerekommandovala,
aby byla jista, že dojdou. i nemla ho ani ráda? Ne, ale byla tak nesmírn
dobrá, a plachá pi tom tak, že vidouc, kterak o ni nedbá, už se ne-
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hlásila . . . Sama nejlépe to povdla, byla slabá, nedostávalo se jí

mravní síly vybojovati, co jí náleželo a odvrátiti neštstí ode dvou, ba

ode tí hlav.

„Dít!" prázdným hlasem opakoval Jaroslav.

„Ano, chlapec."

Jaroslav ztichl a oddychoval tžce. Kapky potu srazily se na levé

skráni a sbíraly se pozvolna v jednu vtší, která stékala po tvái a

zapadla do vous.

S úzkostí visely oi jeho na rtech Karliných.

„Ano . . . Ale nemohouc se o chlapce starati, dala jsem ho do

nalezince ... Je te u jedné chalupnioe až v Sloukovicích, u Hema-
nova Mstce ..."

Po chvilce vypravovala dále: „Tet se pohoršilo, co jsem u ní ne-

byla a víc než dva roky jsem se od ní nehnula. Mla raka a hrozne

trpla. Svých nkolik set ztratila úpadkem té záložny, kde je mla, a

byly jsme odkázány pouze na tch roních padesát zlatých, které dostá-

vala z milosti. Pracovala jsem, co jsem mohla, ale neumla jsem víe

než ty kvtiny a to nestailo ... šit jsem nemohla, nemla jsem stroje.

Pak ped pl rokem pišla k nám ješt stará jedoa píbuzná, jakási

Kunešová: její dcera, která ji živila, spadla s okna a zabila se. Chudák
stará zbláznila se a prosila jsem tetu, abychom ji nechali u sebe, když

nikoho na svt nemla. Nic nedlala, jen sedla tiše a modlila se celý

den rženec. Mohla pec trochu tetu opatrovati a já se mohla ohlížet

po výdlku jinde. . . . Byla jsem krámskou . . . Teta umela ped tvrt

rokem . . . Te byla jsem na svt docela sama ..."

„A jak dlouho jsi zde?" tázal se Jaroslav trochu urputn, a nemel

práva k takovému tónu.

„Dva dni," ekla váhav.
Ale lhala k vli Jaroslavovi. Byla zde už ti nedle.

Jaroslav opel se zády o lenoch pohovky. Byl zemdlen, zdrcen tou

tíhou, která na padala.

„Tady nemžeš zstat, Karlo, poj!"
„A kam? . .

."

„Kde bydlíš?"

„Já? . . . Nikde . . . tady. Z Anenského dvora jsme se musili dávna
vysthovat a bydlili jsme na Františku. Když jsem pak nemohla platit

inži, prodal mi domácí co mohl a já musela pry. Starou Kunešovou
odvezli do blázince, — já nevdla, kam se uchýlit. Jedno dve z krámu
poradilo mi sem, že dostanu byt a stravu, když budu ve vinárn
posluhovat ..."

„Tady nesmíš zstat, poj!" opakoval Jaroslav a vstával.

Karla už se neptala. Ale takhle pec nemohla jít. Na všáku našla

ješt starý, odený dámský pláš. Vzala jej na sebe, hlavu obvázala

šátkem, odšoupla závoru a vyšla ven.

„Rychle," prosil Jaroslav obávaje se, aby se nesetkal s nikým
z pátel. Ubhlo asi pl hodiny, co sera pišel. Dole z vinárny ozýval

se veselý zpv. Mužské a jeéivé ženské hlasy zpívaly pouliní písn pražské^

tehda oblíbené, rozšíené o sloky, jež vymykají se veejnosti.
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Jaroslavovi bylo, jakoby z horoucího pekla ubíhal. Ženštin venku

vtiskl nové zpropitné, vtší. Ta byla zvyklá podobným útkm, myslíc,

že Flora zase se vrátí. Opodál stály ješt ty fiakry a Jaroslav udal

jednomu z nich adressu jednoho menšího hotelu.

Jeli mlky vedle sebe, jako sochy. Karla choulila se do kouta a

Jaroslav také.

Tomu dlaly se mžitky ped oima. Jeho život pipadal mu uyuí

jako rázem podatý, zdraný strom a ve vší hrze vidl ped svým

duševním zrakem šeredný svj skutek. Kdyby se byl nadál, že takhle

to skoní! . . . Ale když tenkrát zvláš jeho tchýn tak dovedn splé-

tala kolem nho léky, že zapomnl docela na svou lásku a na to, ím
vázán byl ku Karle po tom všem, co se mezi nimi udalo. Te teprv,

když vzpomínal na ei matky Hedviiny a jak i tchán mu nadhazoval,

že žádná velkomstská pletka nemá významu, napadlo mu, že snad nco
o tom tušili nebo dokonce vypátrali pomocí svých a jeho známých

v Praze. Tchán chtl mermomocí mít pro dceru státního úedníka, aby

jinýj obchodník nebo prmyslník, tžce nastádané jmní neprospeku-

loval a snil již, že dcera bude chotí vrchního rady, pak presidenta . . .

a ješt výš. Slyšel kdesi, že adjunkt Straka má velikou protekci a že

pijde do ministerstva. Ovšem, Hedvika si ho vzala z lásky, ... a on

ji te také tak miloval, tu paní tichou a odevzdanou, skromnou i pra-

covitou prese všecko svoje bohatství.

A takhle zahubil est a všechen život dveti, které bylo tak dobré,

které ho tak milovalo, a dal život tvoru, který vyrstal bez matky,

bez otce . . .

Co te?
Do toho pelechu se Karla vrátit nesmí. A zajisté se nevrátí, na-

bídne-li jí svou pomoc. Najde jí hned zítra nékde daleko na pedmstí
pokojík s nábytkem, u njaké rodiny . . . Pro zaátek jí nechá njaké
peníze — má ve zvláštní pihrádce tobolky stovku, kterou si vzal „pro

nepedvídané pípady," — tohle arci nepedvídal!

A dít Karla musí vzít k sob . . .

Pi vzpomínce na dít Jaroslav znovu se zachvl.

A pak si vzpomnl, že tu jede vedle dívky, kterou kdysi nevýslovn

miloval a pak zahubil — a doma že má ženu a dv dti . . .

Ale opustit Karlu te nemže, sic najisto zapadne do toho nebez-

peného bahna, z nhož sotva vyvázne, kdo nohou do nho vkroil. Starat

se o ni musí, — ale má doma ženu a dv dti! Ze svého služného

mnoho dáti nemže, musil by dáti z penz své ženy a svých dtí.

A Hedvika by na to mohla pijíti velmi snadno; vždy doposud vedli

svoji domácnost tak spoádan, upímn oba dohromady. Tajností mezi

nimi nebylo. Pak zase na toho tíletého malého Jaroslava myslil.

Pro Bh, co si te jen pone! ... Co te?! . . .
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tyi hlasy.

úvodní báse „Nových zlomk epopej-^".

Kdys v chmurné noci ztracen ve své dumy,

€0 doléhaly z hloubi eky šumy

v sluch zlekaný, nad sn a vidin strží,

kde jak hloh nad skálou se píse drží,

sám, pemítaje, kam jdu, zkad jsem vyšel,

jsem tyi hlasy z dálky volat slyšel

:

První.

Jsem Východ. V kšticích nesu blesky rána.

Na bedrách tigí kže pruhována

mi voln visí, luk se v ruce tese

;

já vzbouzím v hlavách sny a písn v lese.

Z tmy zrozen kráím do tmy píštích vk
a sluncem hovoím vždy ku lovku,
jsem athlet silný, neznající bázn.

Jsem Eos, z ervánk se vznáším lázn
a házím krokosu a rží trsy

do muž vous, na žen nahé prsy.

Jak smeka chrt poslušných v mé hlasy

jdou za mnou snové mladosti a krásy,

ruch k žití, k práci chu a k dílu snaha.

Jsem trouby jek v sluch toho, který váhá,

jsem zvdavostí, rozmarem a chtíem,

jsem kídlem výš, jsem líné krve biem,
jsem alfa všeho. Zaíti se musí.

Znám vše, co lovk podniká a zkusí,

neb jeho kolébka v mé dlani stála;

má zora jemu v mladé sny se smála,

já dal mu život a s ním první bohy.

A mají prs tisíc, steré nohy,

a nestvrní se ku azuru týí,

na lotosech a dímou s šíjí býí,

a pemn adou k ideálu zrají,

jenž pozdj vtlí se. Pod Hymalají

já první krmil jsem sny nemluvnte,

kde proudí Gang a modrý lotos kvete,

já první zrnka moudrosti jsem zlatá

do verš zavel, jejichž vn svatá

se táhne vky, mléná dráha ducha.

Já první byl jsem obrovitá tucha

17^
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té epopeje míru, ticha, shody,

kam zpt se zítí valné lidské rody

po práci vykonané. V svojí dlani

mask tisíc ml jsem. Porod, umírání

mi jedna forma byly všeho žití

Co velkého jen djinami svítí,

z mých oí šlehlo : Buddha, Ježíš, Manu.

Já obracel se v každou svta stranu

a volal: Svtlo! Do sn Mohamedu
já patil pes rameno, ve stád stedu
kdy na poušti spal, lvi co v dálce vali.

Já Mojžíš byl, jenž tloukl v lebku skály

a dala vodu. Mystickými slovy

jsem v Rumim, v Sadim mluvil, v Hafisovi,

já koberec stkal nesmrtelných zpv
pod nohy lovka, do hromu evu
jsem pustil cymbal Hurisek a Peri.

Déš kvt splývá moje na kuery,

pod plod jhem se prohýbají bedra;

má ruka otevená vždy a štdrá
kam kladla se, tam jas tek v celých proudech,

vždy svžest v hlav, kepkost ml jsem v oudech,

a jestli zdá se, dnes že skoupý svírám

roh dar svých., já síly sbírám, zírám

v dál ekaje, až as mj pijde opt,

bych lidstva báj, již zaal jsem, moh dopt.

Druhý.

O zdroje Askerské, Sicilské svahy!

Tam vyrostl jsem, acký jun a nahý,

v mých vlasech zefírové luzní hráli,

do mojich sn se samé nymfy smály

a brzy tigry v lese thyrs tažen

jsem hímal svtem záící a blažen

!

Jsem šastný Jih. Pan velký otcem byl mi.

Ó habry, bízy, kaštany a jilmy,

kde kentaurv se rozpádaly boje!

O vely Hymettu! O dryad roje

ze strom skákající v soumrak šerý!

O nymfo echa v ozvuk tisícerý

kdes zpívající v syringy a ílétny!

Ó svahy Edomu! Ó strán Etny,

kde Aischyll sníval týe lebku holou

ku hvzdám, jež jí byly aureolou!

Jsem nha ve všem, pohoda a krása,

jsem grácie i tam, kde síla jásá,
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to Isthmus ví i plán Marathoiiu

i snivý Narcis v luzuéra hlavy sklouu,

jsem sladkost manuy a jsem vn duší!

Já také zahml oštpem a kuší

v svt ospalý, však zvuky mojí lyry

vždy byly silnjší, v svt dálný, šírý

jak ohlas znly lepších, jiných svt.
Mj klín byl vždycky plný smavých kvt
a jestli Danta chmurné pod oboí
si duma sedla, Laury pod vrkoí

spal Amor, diblík v zraku Fiametty.

Ó závody, ó hry, ó lauru kvty,

ó turnaje! O dobo lidstva junná,

kdy krvavý me zvonil jako struna,

smích karnevalu v Avignonu zvony

kdy parafrasoval ty sladké tóny,

jež pi banketu Platonov znly.

Když vlád jsem, Ariost a Casa pli,

bh Angelovi vedl dláta ránu

a císa zvedal šttec Tiziauu,

svt chvíli myslil: Mladý jsem a šastný!

a vil chvíli štastné svoje na sny.

Vše bylo jas a zá, a rmut a špína

se utajily v poškleb Aretina

a hrály duhami, vše báse ruchu

a žití byla, erstvý doušek vzduchu,

po kterém práhne lovk žití poutí.

O na mne lidstvo musí vzpomenouti!

Tetí.

Jsem krutý Sever. Od pól se ženu.

Jak Samson lva já za dásn chyt zmnu
a ekl : Stj ! a stála polekána.

Hrom praskajících led byla rána

mé palice. Jdu v šlehu severáku,

na pleci kži medvd a drak.
Jsem síla všeho, jarost neúmorná,

jsem vytrvalost a jsem práce vzdorná,

jsem v pažích sval, jsem mícha v muže hbetu,

jsem drsný, neurvalý, však pln vzletu,

kol hlavy mojí stále orli víí.

Já vystoup obr, houk ve úhly tyi
a mlely, já pozvedl své kopí

a tisícové hned se rázem vzchopí

a valí se vped jako velké vody.

Nomád ved jsem tisíceré rody

za stopou slon, které v dálku hnala
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má vánice, nám v cestu vstoupla skála,

já rozrazil ji dechu svého mrazem.

Svt prošel jsem tak s nesklonným vazem^

otroku tyran, harbar Sybaritu.

Však celý svt a poklad velkých cit

jsem tajil vždy pod kží los, sob;
i v snhu Eskima i v poutech rob
já odvaha byl, vzdor a pohrdání.

Já s moem bojoval jak s litou saní,

Viking lod ved jsem ku pístavu,

nad skrání svou severních záí slávu.

Cval Valkyr slyšel jsem, kdy na oblaku

jak sen se mihly zdivenému zraku.

Já, neurvalý smrin host a mech,
jsem v bard harfu sáhl plnou vzdech
a lovka nech týral jsem a muil,

já první byl, jenž myslit jsem jej uil,

neb odpor, houževnatost vždycky budí

a síly vzruch a mužnost v silné hrudi.

Syn mhy a tmy já mohu hrd íci:

Já vychoval jsem lovka, mnou mstící

vstal pírody pán bujarý a dlný,

mé dílo, je-li duchem nesmrtelný

!

A sklonn v dumy za mou stopou bádal,

a snil, a pl, a v hmot, v hvzdách hádal,

já otevel mu poesie zdroje,

jež svží, silná dává sílu v boje,

neb co byl var dív, mráz mj v tvary stavil.

A v tvrí práci já se neunavil,

v svém srdci víru, já se v zkázu díval

a „pevný hrad je Bh mj" já jsem zpíval

a hrd tloukl v brány Vatikánu

v prostého mnicha psti, každou ránu

jsem vedl jeho kladiva, své thesy

když na chrám pibíjel. Já na etzy
jsem naplil stejn tyran i boh,
já k lovku ek • Ukaž svoji vlohu,

a byl to Hutten, Spinoza a Goethe.

Má celá sláva v Shakespearovi kvte,

jsem v sob svt, lidskému plesu, plái

i práci zrcadlo jsem — to mi staí.

tvrtý.

Já západ jsem a íkají mi shnilý.

Co na tom, ukáže se. ábly, víly

já ovšem zdeptal, jednou kižem Krista

a podruhé to byla záe istá.
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jež z mého rozumu do temna šlehla,

by lidstvu nejvzácnjší skvosty stehla:

vtip s humorem. Nad vk epopejí

bdím staec zkušený, zrak dlaní kreji

a hledím v píští; rovnám vše a tídím,

sám lidstva duch jen ducha ve všem vidím.

Jdu poslední, však vždycky první budu,

rmut jasním lovku a krátím nudu,

jsem rozvaha, jež asem ztžka ví
a nech i vzkypí, vždy vše stejn mí,
jsem výslednice druhých, rzn zmítán

nad proudy mody stojím pec jak titan

a mávám pochodní, kde v tmách jdou druzi.

Já s lidstvem prošel všecky strže hrzy
a Jeanne Dare dobe jako Jan Hus ví to,

co velké síly v svdomí je skryto,

jež ryzí, isté všemu hrd elí.

Já Kolumbem dal Evrop svt celý;

já nezachvl se, neb znám lidstva slasti,

já s ním se svíjel v zákenické pasti,

již nalíil mnich, kterou žoldák hlídal.

Já na kik bloudících všech odpovídal

dnes v Erasmovi a v Komenském zítra.

Vše masky brala na se moje chytrá

a zkušená tvá podle okolností,

však v pravý as já prost ekl : Dosti

!

a do vrat bastilly jsem pstí vrazil

a žezla rozmlel, ervu, jenž se plazil,

já ekl : Vsta a uv v svoje štstí,

jež z ader vlastních jen ti mže zkvéstit

Pro fanatismu orgie a skeky
já šklebu ml a ironie léky,

já chechtal se, že mohlo blasfemií

se zdát, co jiným bude poesií,

však Rabelais ví to jako Musset stejn.

Já v odsouzenc dal se odvést hejn
a s koulí na noze a Huga ódu

na svadlých rtech já myslil na svobodu

a bratrství všech. Tak jdu klidný dále,

jsem doma dnes na Kapitolu skále

jak budu zítra na pobeží Nvy,
jsem jiskra, která okamžit neví,

ký požár nad Evropou jednou vznítí,

však jisté ví, že vzruch to bude, žití

a volnost všech! Já nepodléhám zmn,
já sloužím lidstvu, na osudu stn
jsem Mene, Thekel, Fares budoucnosti.

O zvete vzdorem to anebo ctností,
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kdys lovk vstane volný, istý, silný,

pán hmoty, z ducha svého vné dílny

on kámen mudrc, svou volnost, zvedne.

Pak teprve mne poznáš, lidstvo bedné

!

Ty hlasy znly stídav a zdlouha

v mé sny a v nich, co chtla moje touha,

se zvolna hranilo mi na postavy,

na scény, obrazy a kol mé hlavy

to kídlo létlo bouící a smlé.

Já cítil ptáka spáry na svém ele.

Pták obraznost, ó ten se nerad podá

ve soudu jho, jak oe jezdec bodá,

on týrá duši, tak že musí za ním.

Já dlouho nechtl — te se darmo bráním,

jdu, kam se kloní despotický, spurný;

mé verše, kapky z pekocené urny,

se hrnou lavinou. Tak sbírat spji

své slední lístky k lidstva epopeji.

Jar. Vrchlický.
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Dm u „Tonoucí hvzdy".
z pamtí neznámého. Podává Julius Zeyer.

(Pokraování.)

ojmutí toho dne bylo hluboké ; cítil jsem se siln, trvale

pipoután k nemocnému, který dlouho v naší nemocnici

ležel a jehož jsem horliv navštvoval nkolikráte za

den, jemuž jsem všechny možné služby s pravou radostí

prokazoval. Byl mi vden za mé úastenství a vyvi-

ís*i>i ii*tíí3*=^
novalo se mezi námi cos jako tiché, diskrétní pátelství.

'^\(j^ Nedával jsem žádnou zvdavost na jevo a nemocný
vyhýbal se patrn všemu svování mi svých osud životních a nenarážel

na své pomry slovem. Byl Slovák a jmenoval se Daniel Rojko. Byl

nyní malým úedníkem soukromým v Paíži v njakém rozsáhlém pr-
myslovém závod. Když mi to opakoval v dob našeho dvrnjšího se-

znamování se na vzájem, usmál se, ale do toho úsmvu mísil se patrný

bolestný, trpký jakýs tah kolem úst.

, Jak mála," ekl jaksi mimodk, „dosáhl jsem v život! Co zstalo

mi z velkých nkdy ctižádostí, co z fantastických plán, z chimérických

sn a z utopických snah?"

„Tak dje se nám všem," ekl jsem smutn. „Svt klame nás —

"

„Ne," pravil zádumiv, „klameme sami sebe. Hledáme v lidech

a ve svt vždy jen to, co si sami v nitru tvoíme, a neodpovídá-li pak

to, co jsme nalezli, tomu, co jsme hledali — žalujeme."

„Nejste shovívavý k sob," ekl jsem.

Neodpovdl; byl se hluboce zamyslil.

„Jsem tak neskonale bídný," zašeptal pak, tak tiše, že jsem to

sotva zaslechl. Pohlédl na m a dodal za chvíli: „Povím vám nkdy
nco o sob — snad."

Neodpovdl jsem, nejevil jsem nejmenší zvdavosti a nebyla to

petváka. Výraz jeho oí byl tak neskonale smutný, že soucit mj pe-
vládal nade všemi ostatními dojmy. Tiskl jsem mu, loue se toho dne

s ním, pouze veleji než kdy ped tím ruku. Dlouho jsme pak už ne-

nemli podobný rozhovor a nemyslil jsem snad ani už na jeho slib, že

mi poví nco o svých osudech, když Rojko jednoho dne v zahrad
hospitalní, sed už jako rekonvalescent se mnou v stínu staré platány

na devné lávce, nevím už v jaké souvislosti s naším tehdejším roz-

hovorem takto vypravovati se jal:

„Jsem synem protestantského faráe z turanské stolice. Útlé moje
dtství bylo neskonale šastné, ach, tak neskonale šastné! Rodie moji

a jejich pátelé, ba celá ta naše malá osada m tém zbožovali. Byl

jsem neobyejn skvle nadán. Smím to nyní íci bez neskromnosti,

vždyt musím bohužel, hned dodati, že to zázrané nadání, jako u mnohých
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j|- dtí, nebylo niím než jakousi pedasnou zralostí, že to byl jen nepomr
lir vyvinutí mých vloh k mému stáí. Ach, bylo to moje první neštstí,

nebo když jsem dospl let, kde nadání moje platným býti mlo, kleslo

na docela obyejnou úrove a pekvapeným rodim, obzvlášt otci,

zdálo se docela, že i pod ni. Otec mj byl z tch idyllických vlastenc

starší doby, jak jste je v Cechách znali též. Já, jediné jeho dít, byl

jsem též jedinou jeho nadjí a v nadšení svém šel tak daleko, že m
považoval tém jako za pedureného spasitele, který pro zubožený

náš lid zázraky nkdy vykoná. Ta moje pedasná zralost jej patrn do

toho omylu a bludu zavedla. Nevdomky vsíval v mysl mou illuse,

vzbuzoval snahy po nem, co se nikdy uskuteniti nemohlo, a položil

tak základ k mnohé trpké zkoušce v pozdjším mém život. Však ne-

|| dosti na tom, že ubohý sebe klamal i mne a že bez viny m na zcestí
'

vedl, nedosti na tom, že na mn žádal, co vyplniti v moci mé nebylo,

zaal i dokonce, když jsem se neukazoval tím, eho se domýšlel, býti

písným, chmurným, nespravedlivým, ba i tvrdým, obzvlášt po smrti mé
záhy zemelé matky. Ta m brávala aspo nkdy do ochrany, akoli se

sama též sklamána cítila, ale po její smrti bylo celé moje štstí to tam

a mohu íci na vždy, neb celý mj život byl jediným etzem utrpení."

Zamlel se na chvilku a pak ekl smutn v jakémsi unavení: „Být

lenem podrobeného, zotroilého národa, cítit, to jeho ponížení, je tak

nco, jako narodit se s kletbou, tžkou kletbou! Mít v prsou srdce,

které se dovede bouit, a vidt, jak ti ostatní svj osud tup nesou, není

to k zoufání? Na synu takového lidu, který se odezancem státi nechce

a nemže, lpí nco jako výrok starého fáta. Nedýchá jako jiný lovk,
najde pelynku v každém soustu, jedu v každé krpji vody ! Má-li však

duše jeho sílu titánskou, lásku nesmírnou, mže stálým bojem a stálým

bouením se proti tomu fátu duch jeho rsti až do nebes, pýcha mže
mu dodati kídel a láska bude mu zdrojem nadšení. Já neml však té

síly, já ml jen lásku. A te zdá se mi, že jsem vlastn ani té velké

lásky neml; ml jsem snad více nenávisti proti nepátelm, než lásky

pro svj lid, miloval jsem snad svou nenávist více než ten svj lid

!

Hlete, dnes, po létech a létech, když jsem tém stár, když jsem prožil

tém celý svj život mimo svou vlast a spíše na místo svého mládí,

než na svj lid vzpomínám, nevím, kolik mi ješt z té domnlé lásky

zbylo ; vše tam daleko v tch horách je mi tak cizí a tak vzdálené

mému citu — ale co mi zstalo, co ve mn nikdy neuhasne, to je ta

plamenná nenávist, palivá jako peklo, proti tomu turanskému plemenu,

které m oloupilo o vlast a volnost, o vzduch a klid, o vše, co mže
být lovku drahé a svaté. Ta sveepá nkdy horda hunská, která ne-

smíšena s krví slovanskou a rumunskou, by ani evropského vzezení

nemla, nepozbyla své asijské schytralosti a tou podailo se jí klamat

celý svt. Vládne dnes, majíc moc, ale ne autoritu. Stydím se za

arijskou Evropu, že sedá tm turanským kejklím tak na vjiku. Ale

ta arijská Evropa je už tak materialistická, že pozbyla své arijské

idealnosti a noblessy tém na prosto. Klaní se jedinému bohu, vedle

mamonu, totiž úspchu. A toho úspchu dosáhli ti Turánci uskokem,

lstí a piklemi, nikoli njakým rytíským podnikem a heroickým bojem,
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jak sob a jiným namlouvají. Cechy a Polsko vedli jiné boje; co jim to

prosplo ? Nedovedli osnovati pletichy na dvorech knížat, a Evropa

o nich a jejich heroismu už neví, nezajímají nikoho, proto že nemli
úspch. Ach, ta Evropa! Nemiluji ani Francii ani Anglii ani Itálii

ani Rusko. Z malých národ vážím si snad jen Norska. Ty dnešní vaše

echy . . . Ne, k nim se sympathie moje nekloní. Znám vaše krajany,

vím, eho byli schopni u nás . . . Oh, to lidstvo! Jaký to smutný zjev!"

Oi jeho hoely horen. Vzal jsem ho za ruku, sáhl jsem mu
na tepnu.

„Mluvte klidnji.* ekl jsem mu, „máte smutnou pravdu, ale ne-

budu vám naslouchat, nebudeíe-li mírnjší."

„Ano, ano," usmál se, , rozumím. Jedná se o mé zdraví, vite?
Té vzácné vci! . . . Budu tedy kliden. Na jsem vlastn o tom všem

mluvil? Ah, ano, chtl jsem vám vypravovat o sob. Je to ku podivu,

jak rád lovk o sob mluví, jako by neml lepších pedmt! A nemá
vlastn, ten jeho bližní je zrovna jako on sám. Avšak nerozjímejme.

Tedy ten mj život. Nebojte se, odbudu to krátce, a bych o tom mohl

deset svazk napsat, celý Gil Blas by to mohl být! Je každý Gil

Blasem, kdo vnitním pudem neb okolnostmi pohnut, sám se vyhání ze

svého rodného kouta na honbu za štstím, za štstím jiným, mén
uritým než je nalezený výdlek kusu chleba . . . Nuž tedy, poslali m
na studie, kde jsem neprospíval. Tu nebyl vinen pouze nedostatek vyni-

kajícího talentu, jiní beze zvláštních vloh studovali též a s lepším

výsledkem. Ml jsem neštstí velké, vzelo to v základ mé bytosti a

povahy: nemohl jsem zanechati snní. Nemohu posud. Stávalo se mi

asto, že uprosted toho, co se obyejn nazývá „skuteným životem",

a co naopak je život vyumlkovaný a pracn sestavený ze samých

mlkých poteb, konvencí, lží, podlostí a z ústupk toho, co lepšího,

vyššího v lidské povaze, ve prospch toho, co v nás sprostšího a ne-

šlechetnjšího, — stalo se tedy, že uprosted tch za dležité pijatých

banálností, náhle mi napadla nicota a zbytenost toho všeho, za ím se

lidé hnali a o se rvali jako psi o kosti, a zmocnila se mne taková

nechu, že bych se byl s rozkoší zniil aneb že bych byl aspo nkam
daleko utíkal, kde tch pomr a okolností nebylo. Už ve stedních

školách žasli nad tím, co mli u mne za podivínství a zpouru. Pipra-

voval jsem se n. p. svdomit a piln ke zkouškám, jako jiní, s úmyslem

že dobe obstojím. Když jsera však ped sebou uvidl ty školomety,

kteí jaksi inkvisitorsky, se smšn dležitou tváí své otázky kladli

jakoby past njakou chystali, hnusily se mi hned i ty vdy, o nž se

jednalo, lomcoval mnou pak i nkdy hnv, neb míval jsem pocit, že ty

vyschlé duše znesvcují pedmty, kterých se dotýkaly, Homer v rukou

toho slovíkáe, který o poesii neml pontí, dlal na mne dojem rže
v ruce opice, ji rozškubávající. Historie, která nám vtloukala byzantinské

anekdoty, se mi hnusila dávno, neb pobuovala m, když pjíc chvalo-

zpvy na hellenský heroism, bojující proti perským zachvatitelm, o utrpení

mého lidu nic vdt nechtla a chválíc ímskou lásku k svobod, každé

volnjší naše hnutí jako zpupnost a zloin kárala! Je ku podivu, co plamen-

ného záští se vejde do takového útlého, polodtského ješt srdce ! . . -
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Nuž, tedy, zatím co mi kladli otázky, díval jsem se teba na paprsek

slunce, zlatý, chvjící se, vkrádajicí se z volného prostoru do nudné,

uzavené sín školní, zaslechl jsem štbot vrabc venku — a mysl moje

byla hned plna sn a tuh ! V tom úzkém žalái udušeného života ml
jsem hned prahnoucí žíze po volnosti a prostoru. Hned kouzlil mi ten

slunný paprsek šírý njaký kraj ped zraky, stromy se tam kolébaly,

vody tam tekly a nebylo tam pedpis ani zákon ! Co bylo mi do všech

lží, které nám cpali, do všech pout a hranic vle? Nebylo mi teba
žádných ád spoleenských, žádného státu, žádné církve, ml jsem svou

duši a svého Boha. Jak byl jsem to pošetilý, že žil jsem zde a podro-

boval se jhu! Což nejsou nkde za šumícími proudy moskými ostrovy,

kde lze ješt žíti jako pták, tak svat a tak voln? O, tam se utéci

daleko, daleko, zahodit za sebe vše, nevzít s sebou ze všeho, co jsem

kdy slyšel, než ta slova z evangelia, která se do duše vryla a nkolik

tch starých písní, které v smrtelné své tesknot lid náš v horách

zpívá! . . . Více teba není, aspo mn ne, a jednalo se o mne. Ostatní

a žijou jak jim libo . . . Tak snil jsem v té školské dusné síni a na

otázky, které mi kladli, neodpovídal jsem docela, ba, ani jsem je snad

neslyšel. A když m kárali, byl na mých rtech tak opovržlivý úsmv,
že jsem je popouzel až do krajnosti! , , . Vidíte, takový byl jsem ve

školách! Co mohlo tedy ze mne býti? ... A svj útk na blažené

ostrovy jsem neuskutenil a picházel jsem zachmuen z msta dom
k otci s vdomím své ped ním viny! . . . Snášel jsem pak zádumiv
a mlky jeho výitky a prudké nkdy urážky. Ach, bhem let zarmoutil

jsem jej ješt více! Pišel jsem pirozen asem do stadia hloubání

o náboženství. Nejdíve rozumoval jsem s otcem o tom horliv, pak

dumal jsem tžce a konen blouznil jsem horen. V hádkách s otcem

jednalo se nejdíve pouze o útoky na rozliné církve (jak tžce nesl

útok na tu jeho!), pak o záští proti mocným toho svta, kteí pevra-

cují pvodní pojmy a zásady kesanské, pak následovaly útoky na

kesanství samé a konen zdrtil jsem jednoho dne svého otce nepo-

krytým vyznáním, že nevím v žádného boha. Lituji podnes, že jsem

jej tak zbyten zarmoutil. Na neštstí byl tak prudký! Kdybych byl

na nm pouze bolest nad mým bludem zpozoroval, byl by m zajisté

dojal, byl bych své pesvdení njak skryl a snad i odvolal, nebo byl

jsem v jáde mkký a ne tak krutý, vášnivý jako on. Že si lidé tak

málo a tak tžce rozumívají na vzájem! Kdybychom byli oba klidn

spolu mluvili, byli bychom snad s pekvapením pozoroval, že ta zdánlivé

nepeklenutelná propas mezi námi tak hluboce ani nezela, jak se nám
zdálo! Ten mj atheism byl tenkráte snad jen zpoura proti píliš po

lidsku utvoené pedstav o bohu — ale místo rozmluvy byly mezi

námi jen podráždné výstupy a ten jeden, nejprudší, konil se tím, že m
otec mj z rodinného domu vyhnal — s kletbou!"

Poslední slova pronesl Rojko tém šeptem a zdálo se mi, že ml
oi vlhké.

„Vy ubohý" — ekl jsem mimodk.
„Ano,'' odvtil, „vru ubohý, ale ješt více byl jím on. Smutek

raj byl hluboký, a jsem v psobivost kletby nevil, ale cítil jsem, co
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jemu t;i kletba byla! Vdl jsem, že mu bylo, jako by m byl zabil,

vdél jsem, že duše jeho byla zkrušena a bytost jeho jako ubita. A co

byl mj hích? Že nedovedl jsem vidt, jak videi on a že jsem mu
ekl, co jsem myslil!"

„A nesmíili jste se nikdy?" tázal jsem se.

„Ne," ekl tiše. „Kdjž me vyhnal, šel jsem. Psal jsem mu, ne-

odpovdl. Za rok slyšel jsem, že zemel. Nevzkázal mi slova."

„Bože mj!" vyhrkl jsem soustrastn. Rty jeho se lehce zachvly,

ale tváil se, jako by mj povzdech nebyl zaslechl.

„Ponvadž mj otec m nevyddil formáln," pokraoval Rojko za

chvilku, „nezadržel mi nikdo malé jeho jmní, dostával jsem úroky po

jeho smrti hned a za njaký rok celý ten skrovný kapitál. Zatím byl

jsem se na jeho základ už tak zadlužil, že mi z nho nepatrn málo

zstalo. Ml jsem z poátku, po smrti otcov, jakési skrupule, cit mj
vzpíral se proti tomu, pijímati ddictví nenávidvšího m, ale ponvadž
jsem byl ve velkém nedostatku a ponvadž vtším dílem ty peníze po-

cházely už od mé matky, která m pece ani neproklínala ani nevyd-
dila, pekonal jsem svj odpor i svou delikatesu, jak se obyejn stává,

hledíme-li hrozivé bíd v tvá. Že jsem žil v nedostatku, nebude vás

pekvapovat; vždy vidíte ze všeho, co jsem vám už povdl, že patil

jsem mezi ty, kteí nevdí, co si vlastn poíti se svým životem. Co
jsem snášel hned po svém vypuzení z otcovského domu, bylo by trapné

mn, pipomínat si to, vám poslouchat to. Mžete si to domyslit, když

víte, že mi všechny pro výživu praktické vdomosti chybly. Co se

nazývá povoláním, toho u mne také nebylo, krom jednoho: domníval

jsem se, že mám bohatou vlohu pro umní herecké. Myslím, že jsem

se nemýlil tak docela a kdybych se byl zrodil jinde než na Slovensku,

byl bych v tom zajisté uritý cíl života nalezl . . . Nuž, dnes je mi to

už lhostejné, když vše a vše, celý život leží za mnou zapadlý, zahrabán.

Tím, že slovenské divadlo neexistuje, mizel ten uritý cíl a smr života.

Tu narazil jsem opt o železnou míž ujameného národa, kterému není

volný vývin dovolen, o skálopevnou ze svého nepíznivého osudu.

Z cizích jazyk znal jsem nmecky nejlépe, tenkráte vtírali nám nminu
více než ten turanský dialekt, kterým nás trýzní dnes. Nmecky hrát

se mi však nechtlo, nenávidl jsem pirozeným spsobem vše, co bylo

nmecké. Ale po dlouhém boji odhodlal jsem se k tomu pece jen, šel

jsem do Nmec. Ale ukázalo se, že, a plynn, pece nmecky mluvím
s nemožným na jevišti pízvukem.

„Je vás škoda," ekli mi, „vná škoda, ale vzbuzoval byste smích."

Vzbuzovat smích, to nejsmutnjší tvá osudu. Tšili m, že bych asem
mohl tu pekážku pekonat. Držel jsem se té nadje. Dal jsem se ke

spolenosti koující. Ach, tam zaínalo to hrozné vystízlivní z nadšení.

Dostal jsem se pak pece k stálému, pokoutnímu malému divadlu a i tam

pidlili mi jen nejnepatrnjší úlohy. Vývin nebyl tím spsobem možný.

Bojoval jsem vytrvale, ale konen byl jsem vysílen tím bezvýsledným

bojem, hnus nade všemi tmi malichernými pomry, tmi opovržení

hodnými lidmi se mne zmocnil a ztrpen zmaením svých illusí, neve
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už sám v sebe, nešasten a s tajnou výitkou renegatství, vzdal jsem se

svého jediného povolání a proklínaje Nmecko, kde jsem zdomácnti
nedovedl, prchal jsem, takka, do Francie. O zdejším pobytu budu vám
málo vypravovat. Osud mnou házel jako míem, rval jsem se o kousek

chleba jako v zoufalství. Nkdy jsem se zachytl behu, nkdy jsem tonul.

Peplavil jsem se do Anglie, kde jsem dlouho žil, vlastn práv jen

hladem nezemel. Odtamtud m zanesl osud do Mexika na nkolik let.

Konen jsem se dostal opt sem, dosáhl toho postavení, v kterém

m dnes vidíte. A po celou tu dobu svého života byly to stále jen

utopie, za kterými jsem se hnal a pachtil, marn hnal! A pece nemohu
dnes proti nim se bouit. Utopie? Pro utopie? Všechny ty moje plány

a snahy byly konen života schopny, ale sesuly se vždy jen tím, že

nepoítal jsem s lidskou zlobou, nenávistí a nepízní. Ovšem i vlastní

moje slabost a nevytrvalost zavinily mnoho. Nejdíve hnalo mé nadšení

pro umní do zkázy, pak ctižádost a konen sny o velkém bohatství,

,které jsem za oceánem uskutenit doufal. Vidl jsem se jako njaký
Monte-Cristo, mstící se na katanech svého lidu, povznášející ten lid

všemi morálními i hmotnými prostedky. Chiméry a šalba! Rum tch
zhroucených sn zasypal mi celou duši a uinil z mého života pouš . . .

Avšak ne, to uinila jen ta vina moje, ó ta moje vina, ta moje vina. .
."

Zamlel se náhle, hlava klesla mu tžce na prsa, celé jeho tlo se

chvlo a oi jeho byly k smrti smutné. Mleli jsme oba dlouhou chvíli.

Bál jsem se promluviti, aby se nezdálo, že zvdav se chci nco o té

vin dovdti, na kterou tak pathetickým spsobem narážel. Rojko pozvedl

posléze pomalu hlavu, zraky jeho bloudily po stromech, kde vesele

prozpvovali ptáci.

„Víte nyní vše," ekl pak dosti klidn, jako by boue v jeho

vnitru byla se utišila. „Víte vše v nástinu. Na podrobnosti nestaila by

kniha. Co všechno jsem prožil v cizích pásmech! ím vším jsem byl

a nebyl ! I jaksi komorníkem u jistého šlechtice njaký as. Stalo se to

ve snaze po docílení velkého cíle — kterého jsem, jako žádného vbec,
nedosáhl. Vidíte, s jakou dvrou s vámi mluvím, když vám i to vy-

znávám, že jsem se ocitl tém až v livreji, já nadšenec volnosti, žíznící

lámat pouta svá i jiných! Jaký to skok, pom3'slíte si asi, neznaje po-

drobností, ode dráhy umlce, dychtícího po vnci nesmrtelné slávy, do

pedsín, tém mezi lokaje . . . Nco je v tom pravdy nepopirateln,

ale ert vezmi vše, co už na tom dnes ! Minul jsem se se vším povo-

láním, byl jsem vždy úpln ode všeho úspchu odražen a jsem „zošu-

mlý" docela. Jako pravý „raté" a ,déclassé", jak zde íkají, patím
tedy mezi nejsmutnjší zjevy dnešní civilisace, v níž jsem instinktivn

vždy, hned od poátku života, nco pro sebe nepátelského tušil. Víte
však, že m to dnes už ani netrápí? ekl jsem vám, že jsem te malým
úedníkem v prmyslovém závod. Neumírám tam hladem ani zimou

a nechodím v hadrech. Tisíc lepších lidí, než jsem já, nemá té výhody.

Mohu klidn a normáln umírat. Co mohu si žádat více? Leda urychle-

njší konec. Nedávno, než jsem pišel sem do vašeho hospitalu. cítil

jsem se nemocen. A je mi smrt lhostejná, hledal jsem mechanicky

«lehení útrapy a dali mi v závod adressu lékae, ustanoveného pro



Dm u „Tonoucí hvzdy" 265

úednický personál. Na cest k nmu potkala m nehoda s tím omni-

busem —

"

Pestal mluvili, bledl a tásl se.

„Vám je he, mluvil jste píliš dlouho, znavil jste se a rozilil!"

zvolal jsem, „dlám si výitky, že jsem to nezamezil. Pojte, povedu

vás zpt a ulehnete. Spánek vás posilní."

Vstal poslušn a dal se odvádt.

Za dva dni byl se tak sebral, že se chystal opustiti nemocnici.

Byli jsme nyní tak dvrn známi, že jsem se smíchem se mu svil, že

jsem ho vidl u sv. Juliana, že jsem za ním šel a tak smšným spsobem
ho oslovil. Nepamatoval se na to setkání.

„A co vás tak u mne zajímalo?" divil se

„Už to, že bydlíte v tom dom, který se mi zdál tak mysteriósní,

a do nhož bych byl tak rád vnikl."

„To vám bude nyní snadné," odvtil s úsmvem. „Jsem jist, že na

mne nezapomenete hned, jakmile se za mnou zde dvée zavrou; navští-

víte m tedy. Ostatn nenaleznete asi v tom dom nieho kromoby-

ejného. Sám neznám tam než dosti povrchn své nejbližší sousedstvo.

Jsou v tom dom asi tak zajímaví lidé jako v každém jiném. lovk
každý je konen zajímavý, totiž tenkráte, vniknem-li do jeho nejvlast-

njšího nitra, hluboce. Ale je to vbec možné, i když nieho neskrývá?

Vždy ani sami sebe nespatujeme tém nikdy bez závoje bu naší

fantasie nebo našeho sebeklamu neb naší shovívavosti. Nuž, bu jak bu,
pijte tedy k vli mým sousedm brzy m navštívit."

„Pedevším pijdu k vli vám," ekl jsem upímn, „a k vli

vašemu zdraví, které se vám sice vrátilo, ale dlouho ješt pevné nebude,"

Stiskli jsme si ruce a rozešli se.

Za nkolik dní vydal jsem se na cestu k domu „U tonoucí hvzdy",
vyhledat Rojka. Co jsem ho nevidl, byl mi v duchu stále pítomen.
Cítil jsem jakýsi neuritý smutek následkem všeho, co mi vypravoval.

Sám zdál se mi tonoucí, pólo utonulou hvzdou, ztroskotanou lodí proti

skaliskám života. Mel na m vliv tak silný, že jsem se tomu divil. Ani

to, co jsem o nm vdl, nepsobilo tak mocn na m, jako to, co

jsem právem nebo neprávem o nm tušil. V tom lovku zdálo se mi,

byly hlubiny, které tajil a které m vábily. Ostatn chvla se ve mn
struna jemu velice píbuzná. Pod banální hladinou našeho stízlivého

obanského žití tušil jsem tak siln proudy propastné, bezedné, tak

tajupln ukryté zrakm nezasvcenc. Byl Rojko z tch zasvcených?
Dlal na mne dojem ten, akoli neinil pece v nejmenším a ani z da-

leka zejmý njaký na to nárok. Zjeví se mi nkdy, jakým v skutku

byl a podá mi kdy ruku, by m vedl k prahm velkých, odvkých,
zdánliv zaniklých, ale v pravd vn trvajících mystérií? A pece od-

poroval tu jeho pessimism pojmutí, jaké jsem si takto o nm dlal. Kdo
pišel pravd blízko, nemže býti úplným pessimistou, jako nemže nikdy

býti temný, koho pronikne svtlo. Pessimism je pouze stísnnost, stesk,

který nás napadá, když poznáváme nicotu vcí nám blízkých, neuzíme-li

ješt jasn to, co je za nimi, za pomíjejícími a co se vn nemní.
Je to choroba pechodní. Za toho rozjímání pišel jsem na nábeží Au-
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gustin. Bylo již k veeru. Paiž v tom písvitu zdála se celá modravá

a velkolep malebná se svými avenuami, pluými ruchu a šumu, se svým
krásným stromovím, se svým horizontem tak zvlášt zbarveným. Na ná-

beží skládali už antikvái své staré knihy do beden a u jednoho z tch
kamenných zábradlí, odkud své knihy brali, zahlédl jsem Rojka. Nejspíše

odebíral se teprve dom ze svého závodu. Podepíral se o zábradlí, ale

nehledl na vodu, po které lod pluly a která se krásná, temuozelená,

hlubokým valila proudem s obrazem obrovského msta, zrcadlícího se

v jejích vlnách. Volal jsem na Rojka, zdravil jej z daleka, mával klo-

boukem, on však m nevidl ani neslyšel. Obliej jeho byl strnulý, ml
vzezení jako v hluboké mdlob, ba jako v zkamenní smrti, ale zraky

jeho široce rozevené plály ohnm divn horeným. Ani v krisi jeho

nemoci nebyl jsem jej tak vidl. Stál jsem už chvíli vedle nho, oslo-

vuje ho nkolikráte, potásal jsem jím za ruku, ale nedostalo se mi ani

odpovdi ani pohledu, až konen se zdálo, že se pomalu probouzí

z toho kromobyejného stavu tla i ducha. Výraz jeho tváe stával se

oživenjší, normálujší, jen oi ješt o tom svdily, že myšlénky jeho

dlí nkde jinde, daleko, bh sám vdl kde. Na otázky moje také njak
podivné, nebo bylo mi, jako bych byl nakažen jeho extásí, odpovídal

na zdarbh nesrozumitelnými slovy. Byla to rozmluva jako v hieroglyfech.

Trvalo to ješt chvíli, než jsme spolu mluvili jako lidé zdravého rozumu.

„Sel jsem práv k vám na návštvu," ekl jsem pátraje poade
ješt v jeho zracích po tom, co se v nitru jeho dalo.

„Tedy pojte, pojte!" odpovdl tónem zvyklé zdvoilosti, hledaje

vpravit se do lhostejné; obyejné situace.

„Totiž," dodal jsem, „nebyl-li jste práv na cest nkam jinam.

Doprovodil bych vás pak pouze a pišel bych k vám jiný den."

„Ne, ne,"' ujišoval m, „nechtl jsem nikam než dom. Tu pro-

mluvili zase jednou oni po dlouhé dob se mnou."

„Kdo?" tázal jsem se pekvapen.
Mlel chvíli, pak ekl pomalu: „Neporozuml byste mi snad. Ne,

neporozuml byste zajisté, fiekl byste mi, nebo byste si to aspo myslil,

že jsem blázen. Znám takové výroky. Vy jste „vdec", stojíte na výši

moderní vdy — opakoval jsem tu otepanou frási dobe? — a pro

tu neslýchané pokroilou vdu je všechno bláznovstvím, co neví a emu
nerozumí."

Éekl to bez trpkosti a v tónu jeho nebylo nic urážlivého.

„A což," ekl jsem mu s úsmvem, „což kdybych se vám piznal,

že jsem sice nkdy té vede slepé vil, ale že pojednou se pesvdení
moje o její dokonalosti viklat zaalo?"

„Byl byste snad tedy také trochu bláznem?" tázal se též s úsmvem,
ale tak záhadným, že mi bylo nevolno ; nevím pro, ale pocítil jsem

lehce mráz probíhající mi tlem. Bu jsem se toho výroku lekl nebo

spatil jsem v zraku a v úsmvu jeho nco, co ve mn vzbuzovalo

myšlenku, že mluvím s lovkem bu nad nebo pod normálem tak zva-

ného zdravého rozumu, jejž definovati není úlohou snadnou. Šli jsme

chvíli mlky vedle sebe.

„Vyítal vám už nkdo bláznovství?' tázal jsem se nesmle.
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„Ano, mnozí, už dávno. Tenkráte, když jsem mluvíval. Te mlím
obyejn, a mají m spíše za filosofa, dle dávné prpovdi."

„A ím jste vyzýval ten tvrdý úsudek?"

„Cím? Hm, ekuu vám to. Nkdy dovedeme cizími slovy vlastní

sviij stav duševní lépe naznaiti než vlastními. Znáte velkého, tak celkem

uezuámého básníka Williama Blakea? Byl také prý blázen. Pro nho
byla obraznost pvodu „božského", tedy ním primordialuím. Pravíval

o sob, že vlohu obraznosti pstuje tak, že se stává vidním, naprostým

zením, zjevováním. Nuž, nco podobného iním i já. Nemám jeho

genia, neumím podávat co vidím (íká se tomu tvoit), nejsou výsledky

mého zení tedy velké básn a visionáské kresby jako u Clakea. Roz-

šiuje to pouze mj obzor, dívám se jen trochu hloub do všehomíra,

než bych jinak mohl."

„To ovšem není dáno každému," podotekl jsem.

„V každém lovku," odpovdl, „jsou zajisté základné zárodky

jiných ješt smysl než tch pti nejvyvinutjších, známých a za jediné

v nás pokládaných. Píliš málo si však tch zárodk všímáme, obzvlášt

te v tom materialistickém barbarském proudu doby, kterým plujeme,

kterým, pravda, plula vždy vtšina lidí, abych nebyl nespravedlivým

k naší dob a abyste nemyslil, že jsem z tch, kteí poade jen po

minulosti touží. Peji si pouze, aby v nás arijský genius, význan spi-

ritualistický, opt nabyl vrchu. Jsou píznaky, že se tak pomalu stává.

Poklady moudrosti indické, tak ist arijské ve svém ideálním altruismu,

v nesmilné vznešenosti abstraktního pojímání, obnoví snad od náklad
naši kulturu. Indm nezstala žádná hlubina ducha tajnou, žádná sub-

tilnost psychická neušla jejich chápavosti . . . Avšak vzdaluji se svého

pedmtu. Jedná se o moje bláznovství. Nuž, nalezl jsem v sob jistý

skrytý smysl, jmenuji to tak, ponvadž to jinak jmenovati nedovedu,

a tou silou, neb chcete-li tím stavem svého ne tlesného, nýbrž transcen-

dentního já je mi možné picházeti ve spojení, neb do styku s bytostmi

jinými než jsme k. p. my neb zvíata, neb rostliny, rozumti jim, jako

bych je vidl a slyšel oima a ušima, krátce uvdomili se o bytostech,

obývajících teba nkteré jiné hvzdy, než naši zem."

Mlel, jako by ekal na mou o té vci poznámku. Byl jsem divn
doten. Ml nade mnou magickou jakousi moc, — pokud mluvil, byl

jsem vž ly pesvden o pravd jeho slov
;

pochybnosti moje zaínaly

teprve, když se zamlel. Nevdl jsem, co mu íci.

„Zabýváte se astronomií?" tázal jsem se vyhýbav.
„Ani dost málo," odvtil klidn. ^Nemyslete si, že tu Hammariona

a že si buduji svty dle jeho výzkum neb fantasií. Nevím, kolik je na

tum pravdy, co tvrdí o Venuši a j\Iarsu. Ale myslím, že ani dalekohled

ani mathematika ani luba nerozluští tajemství hvzdných záhad. Astro-

nomii nestuduji, chybí mi k tomu základy vd pomocných, ale miluji

hvzdy jako pohan. Pojímání hvzd u pohan, pes všechny nevdomosti
a omyly, bylo snad pravd bližší než stízlivý suchopár našich hvzdá.
^'dót, kolik tyinek má kvtina, jak se jmenisje latinsky, kde roste atd.,

nevysvtlí také ješt bytost rostlinnou, o niž se jedná. Vite?"
„Pravda," odvtil jsem, „a^šak rcete, jakého spsobu je to vaše

18
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spojení s oby\ateli jiiij'ch planet? Octnete se fantasií mezi nimi, i pi-

cházejí k vám ve snu, jako paprsky nám vnikají v oi?"
„Není snadné, vysvtlit vám to," odvtil, „je to asi jako bych n-

komu ml definovat barvu, když ji nikdy nevidl. Nejsem tam, ani oni

zde, je to osudnost tlesné naší jsoucnosti, že si vše pedstavujeme ve

spojení s místem, prostorn a asov. Ale jsoucnost podmiuje pedevším

uvdomní, ne místo. Jsem si tedy v takovou chvíli tak intensivn

jsoucnosti a styku jejich vdom, tak intensivn jako žádného fakta

v prostoru, fakta vtírajícího se mi sluchem, videm a hmatem."

„A co vám íkají ku píkladu?" tázal jsem se, nemoha potlaiti

zvdavosti ani nedvry.
„Mohl byste se takovým spsobem také tázat, jakým mluví jazykem.

Co vám íká strom, skála, slunce? Co vám íká zvíe? To vše vám mluví

beze slov a vykládáte si po lidsku i ty zjevy i mluvu tch zjev, ale

víte dobe, že vše, co si tak myslíte o nich a vše co jim podkládáte,

je více vaše než jejich. Tak mluví i ti tam ke mn. Jsem si jich pouze

vdom jako strom a skal a tlumoím si vše dle svého nynjšího stavu

bytí. Nuž, ta fakta jsou nkdy dojmu a dosahu nevýslovn velkého,

a nkdy nepatrná, jako ten kámen, který nám zde leží v cest. Nám
aspo zdá se ten kámen te nepatrným : to znamená, že pomr jeho

k nám nemá velkého významu, jsme si totiž vcn sami jediným mítkem
všech vcí; ve své absolutuí nedostatenosti jinak celá naše moudrost,

celá naše vda, celý náš rozum a všechna naše obraznost nestaí,

abychom do jádra pronikli a urit ekli nebo zvdli, co to vlastn j e,

ten kámen! Proto spokojujera se v nutné resignaci pouhým názvem."

„Dost na tom prozatím," ekl jsem, „že aspo víme, že to, co se

zdá, ješt není. To vypadá jako slib, že se nkdy dovíme, co dnes

jen tušíme, neb tušit ješt nedovedem. Avšak, rcete, s vdomím všech

tch fakt mimozemských, nevzešlo ve vás cosi jako pevnjší a uritjší

náhled o celku, je vám pojem vnosti a Boha jasnjší? Je vám Bh,
kterého jste nkdy k velkému žalu svého otce zapel, nyní pojmem pí-

stupnjším, faktem uvdomlým, jak ta fakta ostatní? Myslím, že ano?"

„Mýlíte se velice," odvtil. „Všechna ta fakta nevysvtlují více než

n. p. fakt o jsoucnosti zvíat neb rostlin. Co z toho, rozšií-li se, abych

tak ekl, inventá „naturae naturatae"? Jsme tím snad Bohu blíže

a chápeme jej jasnji proto, že te víme pomocí mikroskopu o infusoriích?

ernoch žijící ve stedu Afriky, netušící, že nco takového, jako jest

naše civilisace, na svt se nachází, zajisté bude pekvapen, oslnn, pi-

vezete-li jej do Paíže neb do Londýna, bude na zaátku teba i ohromen
a pomyslí si, že je v krajin nejmocnjších arodj, poloboh neb,

chcete-li, celých boh, ale asem pesvdí se, že to vše je vlastn jako

v jeho vsi, jen že v jiné form, složitjší, vyvinutjší, dokonalejší

a, chcete-li, teba i vznešenjší. Že jsou a žijí ješt jiné bytosti než lidé,

bytosti vyvinutjší v mnohém ohledu, rznící se od nás jako my k. p,

od zvíat, to pekvapuje toho, kdo se o tom pesvdí a díve to ani

netušil — ale celkem nepišel o krok blíže jádru toho, po em touží

nejvlastnji, totiž jádru pravého poznání- Vidím-li lett kámen jeden

nebo sto k zemi, nevím stejn, co jest jeho tíže. Vidíte tedy, že mi
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pojem o Bohu tím stykem s mimozemskými svty není o nic jasnjší,

uritjší: Jest Bh i není? A je-li, co je? To je ta stará, vná otázka.

Kdybychom jen vdli urité, co to j e „býti"! Descartovo : „Myslím,

tedy jsem — " nestaí v tom smyslu. Nepišla vám nikdy myšlenka, jak

si to pedstavit, že by bylo dokonalé nic, místo toho co je, že by nebylo

nikdy svta bývalo, nikdy ducha, nikdy hmoty, nikdy svtla, nikdy tmy,

nikdy nieho nic? Dovedete si domyslit to úplné, od poátku do

vk nic?"

Neodpovídal jsem, snažil jsem se uvdomit si takové absolutní nic;

nejdíve jsem myslil, že je to snadné, ale pojednou cítil jsem se jako

v temnot, bylo mi skuten, jako bych cítil cosi jako shasnulí v oích
a intelektu ve svém mozku.

Rejko na mne pohlédl a zdálo se, že uhodl, co se ve mn dje;
mlel jako já, a myšlenky naše bloudily tak, bh ví kde. A mezi tím

brali jsme se mechanicky ulicemi a stáli posléze ped domem „u tonoucí

hvzdy" proti svatému Juliauu, (Pokraování.)

Monastýr Moraa.
Kruba z cest po erné Hoír. Napsal Vratislav erný.

arko jda vedle mne a veda za uzdu „džogata", náhle

stanul, poklekl rychle na zem, pokižoval se a okazuje

mn, pekvapenému jeho poínáním, rukou dol pravil

pobožn: „Evo ti namastir" —
Dole pímo pod námi v hloubce asi 40 m. blalo

se mezi zelení dlouhé stavení, proti nmu crkva a vše

ohrazeno nízkou zdí.

Shlížíme práv na prostranný, travnatý moná-
stýrský dvr. Božstvo samo musilo by zaplesati blahem a rozkoší, natož

pak my smrtelní a k tomu znavení a hladoví lidé. Po celý den nieho
v ústech nemajíce, ani vody ani kusu tvrdé pogae, plahoili jsme se

po píkrých stráních moraských, bez oddechu vydrápali jsme se z úzkého

koryta Mrtvice ke vsi Lješn, odkudž krásné vzdálené panorama zales-

nných kopc s velikým Komem uprosted lákalo nás i lekalo zárove:
tušili jsme tam kus ráje, zem zaslíbené, konený cil našeho nekoneného
pochodu, lekala nás však vzdálenost, která velikány horské jenom v mo-
dravé mlze nám okazovala.

A nyní jsme tu nkolik krok od branky : oekává nás vše, co

srdce ráí: oberstvení, pohova a družstvo lidí upímných i vzdlaných.
Byly i hodiny odpoledne. Rychle táhli jsme za sebou utrmácené, klo-

pýtající kon; Alil v pedu lehce se nadnášel na opáncích po sypké,

18*
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písité cest, která ídkým, mladým bukovým lesíkem svádla nás píke
k monastýru, jemuž lid nikoli monastýr, nýbrž, pohodlnji si jméno

upraviv, „namastir" íká.

Již stanuli jsme ped nízkou brankou. Dva mohutné staleté buky

stojí po obou stranách pramene, silného, mocn huícího, jenž deset

krok odtud vyvrá a vyráží ze skály, zde rozlévá svou ledovou vodu,

sluncem nikdy neohívanou a v devných žlabech svádn padá dol
s píkré stny skalní, žena pi tom dva nebo ti malilinké mlýny. Kon
hltav pili vodu. Obrátili jsme se ku brance a brzy naše karavana sta-

nula na širokém, liduprázdném dvoe. Jenom v hlavním stavení na verand

u prvního patra s hrubých prken sbité pokuujíc sedlo nkolik lidí.

Jakoby do nich stelil, vyskoili, spativše nezvyklou spolenost

vcházející do dvora: mne v úzkých „maarských" jinak „lacmanských"

šatech a mé dva prvodce, ernohorce a Turka. Zmizeli ve dveích.

Potom vybhl jeden z nich vraty a ujal se našich koní, hned na to

piblížil se ke mn mladý ješt muž rusých knír a kueravých vlas,

nevelké zavalité postavy, s džamadanem s ády a kapetánským grbem

na apce.
„A da oprostiš, kako si?" tázal se mne uctiv.

„A vidiš, brate, da sam umoran," odpovídám vesele a dodávám:

„a ima li oca igumana kod kue?"
„Nemá još," odvtil on.

Ye mn hrklo. Otce Dožie není posud zde — jak bude dále?

Vdlt jsem pedobe, že iguman jest jediným obyvatelem svatého tohoto

místa. Kapetán, vida mé pekvapení, ihned dodal: „Ali je došao gos-

podiu Mile."

Vyhráno ! zajásal jsem v duchu. Mile, mj dobrý Mile je zde ; tedy

po starosti, bude jednou veselo ve zdech modlitby.

„A kóji si ti?" ptám se kapetáua.

„Jesam Risto Medeuica, serdar a kapetan Moraki."
Jméno Medeuic z historie dobe mi bylo známo, jméno slavné

rodiny kdysi tém samovládné v tchto koninách, proslavené junáctvím,

jehož ješt vzpomeneme.
Srden a pevn stiskli jsme si ruce s mladým kapetánem Dolno-

moraským.
Brzy na to pišel i Mile Doži, mj pítel již z cesty od Sjenské

Rijeky na Cety, odbyvší práv studia gymnasialní v Karlovcích Srmských.

Shledání bylo srdené a upímné. Mile práv také pijel, schváln po-

spíšiv, aby mne pedhonil, Otec iguman na cest se zdržel a teprve až

pozd v noci nebo píštího dne dorazí.

Maje v úmyslu ješt ás píštího dne ztráviti v monastýru, nespchal

jsem s prohlížením, peje si odpoinku a naslouchaje vypravováni o hi-

storii Morae. Sedli jsme na veliké kamenné desce ped hlavními vraty.

Po levici brela voda stékající z roury, vedené ze skály prv dotené

;

okusil jsem osvžující moci istého horského pramene. Celé tlo nových

nabralo sil.

Monastýr Moraský leží na píkré skále práv nad ekou
Moraí, která odtud spje, zelenou vodu pes kamenité koryto pelévajíc,
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až spojena se Zetou proti ostrovu Vranin vpadá v jezero Skaderské.

Dvr monastýrský jest dosti prostranný, travou porostlý. Na jedné stran

vidíš ku skalní stn pistavené budovy obytné, naproti nim školní stavení

a kostel. Vchody do dvora jsou dva, proti sob ležící. Jsou to nízké

branky, stále otevené (myslím, že vrat vbec není), proražené ve zdi,

všechny ony budovy spojující a tak jaksi z celého kláštera pevnost tvoící.

Pi brance vedoucí k jihu stojí starobylý kostelík sv. Nikoly. V obytném

stavení, které na stran jižní má malou verandu, v 1. pate nalézá se

obydlí iguraana, nkolik svtnic pro kaludry, jichž tu však není, kuchyn
a špižírny. Okna jsou malá, zelenými, valn juž sešlými okenicemi ze

deva opatená. Zaízení všech svtnic jest evangelicky jednoduché.

V pízemní ásti jsou konírny a vezení bývalá s malými zamížovanými

okénky, dále sklepy a kolny. Tam, kde v prvním pate vzpomenuli jsme

verandy, bývala díve soudnice vojvody Baja Boskovice, dokud býval

kapetánem okružním na Morai. Celé tuto popsané stavení stejného jest

rázu, a z rzných pochází dob. Každý tém archimandrit snažil se

zvelebiti svoji residenci a zstaviti po sob njakou památku. Igumaui,

jak adou za sebou následovali, jsou, pokud pam sahá (v tomto a mi-

nulém století): Aksentije Šundi ze Župy (NikšiskéV), Theodosije Koko-

tovi, Dimitrije Radojevi, Visarion Ljubiša, Mitrofon Ban a nyní Micbajlo

Doži. První, druhý a hlavn Dimitrije vystavli to, co nyní zde spa-

tujeme. Iguman Visarion byl a Mitrofan jest nyní ernohorským vladykou.

Nejslavnjší z nich byl archimandrit Dimitrije.

R. 1820 vládyka Petar I. poslal pozdrav a písmo vojvodm gla-

varm i národu Moraskému, vyzývaje je, aby spojili se s ernou Horou.

Neváhali Moraaué, dali se v boj a bili se s Turky do posledního vzdechu.

I ženy stály v adách bojovník. Strádali hladem i žízní, konen nadešla

nouze, nejstrašnjší okamžik v boji — nouze o stelivo.

V té práv osudné chvíli blížil se Dli pasa s 12.000 muži. Mo-
raané poslali pro pomoc do Piper, Blopavli a Pšivc. Pasa udeil

na Morau. Tisíc Moraan, nadšených bojem, oekávalo jeho píchodu
a po sei celý den trvající podailo se jim nepítele odraziti. To byl

17. záí r. 1820 — slavný den v tradicích Moraských, kdy 1700 tu-

reckých hlav bylo porubáno.

V bitvách tch velel vojsku moraskému mezi jinými archimandrit

Aksentije a ctný Dimitrije byl pouhým djakem. Pi osvobození Morae
junáckými iny se vyznamenal, pak stal se kaludérem a po smrti

Aksentijov igumanem.

Nedaleký Kolašín byl hlavní péí slavného Dimitrije, jenž více

handžarem než kížem se ohánl, v emž mu zdatn pomáhali dva jeho

kaludi Simson Damjanovi a Nikodim Djurisi. Drobná válka s Kola-

šínem stala se denním chlebem igumanovým, monastýr promnil se

v pevnost, archimandrit v bojovníka. Po celý život rval se Dimitrije

s Kolašínci brzo je napadaje, brzo sám byv napadán a oblehán v kláštee.

Ruský cestovatel Kovalevský r. 1840 navštívil Morau a setkal se

u branky klášterní s Dimitrijem na koni vracejícím se z bitvy. U sedla

za perín pivázána houpala se Turínova hlava. Takový byl nejslavnjší

duchovní správce na Morai. Když oslavováno vítzství, víno teklo proudem
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a historik Medakovi dí, že archimandrit pil ze starobylých roh, kdysi

cárm srbským naleževších a umlou ezbou zdobených. Pro církevní

knihy, starobylé památky, nemel mnoho smyslu — v as pilné poteby
silný materiál posvátných knih dával roztrhati a užíval ho k dlání patron.

Od tch dob mnoho se zde zmnilo. Dlouho ješt zstala pevností

budova klášterní a všickni její igumani slavnými byli vojevdci. Nejposléze

Mahmud Ali pasa dotel se ku zdem klášterním v poslední válce. Jedno

oddlení až i do kostelíka sv. Nikoly vniklo — bylo tu však porubáno.

Zde ped branami kláštera vojvoda Miljan Vasojevi a serdar Pero

Jokašev Pejovi se dvou stran na Aliho se vrhli a jej hnali zpt až

ku Kolašínu. Tehdy serdar Risto, náš vypravovatel, malým byl hošíkem

a poprvé okusil slas srubnutí turecké hlavy.

Potom již neozývala se stelba u monastýra. Nový správce Michajlo

Doži, díve kaludr monastýra Dobriloviny a dobrý junák, jehož prsa

krášlí nejvyšší ernohorské ády, získané za chrabrost v boji, neml již

potebí biti se s Turky. Hranice ernohorská posunuta daleko k severu,

klášter pestal býti pevností. Staré prachárny „barutany" peloženy do

Kolašína nyní ernohorského.

Válená sláva práv tak jako kulturní význam kláštera náležejí

historii,

Kapetán Risto dopovídal Zvedli jsme se, abychom prohledli budovu

další, školu. Nyní jest prázdna, žáci pasou stáda otc svých na Sinjavin

nebo Bjelasici planin; uitel odebral se dom — jest z jiného plemene.

Škola umístna v jednopatrové budov vedle staré crkve a to v pízemí.

Svtnice je prostranná, starými lavicemi opatená. Krom mapy Evropy

a erné Hory jiných pomcek uebných nemají.

V I. pate jsou „hostinské pokoje", z nichž jen jeden opaten jest

stolem a postelí. Na stnách obrazy generál z ruskoturecké války.

Budova ta v as pouti pouze se napluje. Nyní za klášter jsme se

ubírali do „Bostanu" — jest to pole ješt uvnit monastýrského hrazení.

Zde bujná kukuice roste pro igumana. Za kostelem ti tyi kamenné

desky, obrostlé travou, okazují hroby, mezi nimi i hrob otce Dimitrije.

Zatím nastával veer, krásný horský, tajuplný veer. Na temnomodré

obloze hvzda vyskoila první, druhá a již plápolá jich roj v istém

vzduchu. Píroda vydává osvžující vni, lehký vtík pilétl s temene

ostré hlavice obrovské hory Pje. Soumrak uléhá na protjší strán.

V oknech archimandritovy svtnice problesklo svtélko. Z dáli zaznívá

pískot na dyple pasáka z hor se vracejícího.

Serdar a Míle ješt za klášter na skalní výstupek, zábradlím opa-

tený, mne vedli. Místo to „Svetigora" se zove. Výhled odtud se rozevírá

velikolepý na celou skoro Morau dolní. Pod námi huí Moraa, sklenutá

kamenným, stechovit stavným mostem, do ní pramen vody „velo"

ze skály se ítí. Celá dolina obklopena jest velikány Moraskými, jichž

kontury v jasném vzduchu a rostoucím soumraku hroziv vystupují
;
jsou

to v kruhu od severu poínajíc: Plam (1839 m.), Toli (2029 m.). Stol

(2234 m.). Ostrý Pej, Oslrvica (1739 m.), Lokva a Štava. Pod nimi

ddiny moraské v stínu zelen se pitulily : naproti nám Džudževina



Monastýr Moraa, 273

a málo výše nad ní v horách Bare, v levo Vrujica, v níž blá se kula

kapetánova, dole Osrdci. Pouze Jasenovu nelze vidti.

Vraceje se zakopl jsem o železnou rouru. Staré dlo Turkm od-

até, povalené mezi kopivami, smšn malé, vj^spává tu starou svoji slávu.

Ješt ped nocí k hanu jsme se podívali. Leží pt minut od mo-
nastýra, s nímž spojen je pknou cestou. Ped ním veliký palouk, na

nmž naše kon se pasou. Marko a Alil u dveí hanu monotónní písn
prozpvují táhlým hlasem. „Dobrou noc!" „Dobra vi srea!'

Eáno pozd jsem se probudil. Slunce už osvtlovalo klášterní ná-

dvoí a serdar Risto pecházeje volným krokem oekával mne. Družstvo

brzo bylo pohromad; bohužel iguman Doži nepišel v noci.

Dnes hlavní úloha nás oekávala — prohlídka staroslavné crkve

(chrámu), památky staroslovanské. Prolí kláštera je jednoduché ; nad

vraty i zevn jsou starobylé fresky. Chrám zasvcen „Uspeniji Bogo-

rodice" a pochází z dob Stefana, syna velikého knížete Vukana Nemanie.
Jest to tedy památka pradávná, pomník veliké íše srbské. Vystavn
byl r. 1352 ili 6760 od stvoení svta. Vnitek jest dosti prostranný,

v istém byzantinském slohu vystavný, podlaha z velikých kamenných
desk, práh a veeje z erveného mramorn.

Celý vnitek chrámu jest pokryt freskami, nad míru dobe zacho-

vanými a ponejvíce svaté události zobrazujícími. Pvodní malba chrámová
trpla ohnm a stelami Turk a zašla, nynjší pochází z r. 1575, jak

hlásá nápis nad hlavním vchodem.

Zakladatel monastýra pochován jest v kláštee na pravé stran

podél zdi v krypt pod kostelem. Místo samo naznaeno jest velikou

mramorovou deskou v podlaze zasazenou.

Vedle freskových maleb nejvtší dležitost mají nápisy, z nichž

nkteré tuto v originálu podáváme.

Tak nad vraty v pední ásti chrámu teme nápis:

„Ciifi cnexLT xpaM npíciieTbie a^bii Eoropo^ime Cb3jiix ii oynpa-

ciix m. HMe OycneHLia e, ast CTe<i>aH ciiii Be.iir.ra Kiieaa B.iKa, BbnovK

CBeiaro CiMeoiia lÍPiiann. II ciiii ÓLime bx ;tnii il.iarouecxnBaro Kpa.ia

Hamero Oypoma." *)

Na ikonech, které visí s leva i s pravá nad hrobem Stefanovým,

jsou nápisy okazující k pvodu onch ikon, z nichž jedna r. 1643 byla

poízena s obrazy sv. Simeona a sv. Sávy ; druhá hlásá, že ji pracoval

mnich Eufimije Moraanin rodom ze sela Lješna a daroval k tomu cekýn
(dukát) 12; i jména ostatních pispívatel i píspvky jsou tu vypsány,

tak: „priloži Dimitrije ddu Davidu 1 cekýn a bab Diljan cekýn 1

i otci Bosno cekýn 1 i matce Danici cekýn 1." To stalo se r. 1713.

Tetí ikona opodál visící sdlána byla „povelenijem i platoj igumana

oca Michajla" roku 1714.

*) Peklad zní: „Tento svatý chrám pesvtlé Dvy Bohorodice vystavl jsem
i vyzdobil na poest nanebevzetí jejího já Štpán, syn velikého knížete Vuka, vnuk
pvatého Simeona Nemanje. A stalo se tak za dn blahoslaveného krále našeho
Uroše" atd.
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Podobných nápis ješt více nale/á se v chrámu.

Mnohé z nich popsány jsou i faksimile pipojeno v Sebraných

spisech Nikifora Duie (Blehrad 1892 kniha 2.).

Pro eského tenáe postaí tyto ukázky. Se stanoviska archeologie

a srbské církevní historie ovšem nápisy ty jsou veledležitý a páli si jest,

aby bedliv byly popsány, jakož i fresky fotografovány a tak zachovány.

Monastýr práv se opravuje a znova pokrývá pevnou stechou; kéž

dje se to s pelivostí takovou, aby nedovedná ruka více nezkazila

nežli opravila!

Všimnouti si nutno druhé ješt chrámové budovy ve zdech mona-

stýrských : kostelíka sv. Nikoly. Dle nápisu nade dvemi chrámovými

kostelík jest ješt staršího pvodu než velký chrám a zde sloužila se

liturgie, dokud hlavní kostel nebyl dostavn. I tato „orkva" jest okrášlena

malbami. Nyní jest prázdna; ped nedávnými ješt asy sloužila za skla-

dišt prachu, olova a jiných vojenských poteb.

Zajímavý jest nadpis uvnit kolem dveí: z nho poznáváme celé

jmní monastýrské, které veliký kníže Stefan monastýru „poklonil."

Tu dopodrobna se vypisují všechny „zem, luiny, planiny a rybníky",

které patí monastýru. Dnešní stav klášterního jmní ovšem neokazují.

Klášter dostává, jak to zvykem na celé erné Hoe, dosti dar, namnoze

na chudobné pomry dárc píliš cenných, jež obyejn za duši nkte-

rého píbuzného se podávají. Bývají to i polnosti, nádobí, kíže, zvony

ano i pomoc penžitá. Tím skonili jsme prohlídku kláštera.

K polednímu bylo se mi rozlouiti s útulnými budovami klášterními

i s novými pátely. Serdar Risto stále se omlouval, že nemže mi po-

skytnouti prvodu, — dva dny nebyl již doma, národ ho eká na soude.

Naposledy stanul jsem na Svetigoe, abych rozhlédl se po Morai.

Celá krajina novým kouzlem na mne psobila. Vše v zeleni zde tone.

A tu v tom ostrvku zeleném v moi skal od staletí žije mocný kmen
dle prostých pravidel života, nedotknutý ješt rukou svtské kultury,

v míru i klidu.

Obyvatelstvo Morae skládá se z dvojího usídlení. Pedn jsou tu

staí Moraané, u nichž vojvodstvo a serdarstvo ddiné jest v rod
Medenic, takoka samostatných druhdy na Morai. Teprve po svrchu

vzpomenuté bitv r. 1820 Moraa k erné Hoe se pipojila. Druzí

obyvatelé pvodem jsou Trebešané a úskoci od Nikšie, kteí koncem

minulého století zde se usadili pod náelnictvím Mališe Vukie, jenž

jmenován byv serdarem, pijal jméno Mina Lazarevi. Útrapy od Turk
pimly serdara Minu, že bez vdomí vladyky Petra koncem r. 1795
neb poátkem 1796 odebral se do Petrohradu k carevn Katein prosit

o dovolení, aby obyvatelstvo pesídlilo se do Ruska. Car Pavel, nástupce

zemevší mezi tím carevn}, blahosklonn prosb jejich vyhovl a serdara

sama vyznamenal zlatou medailí. Serdar pinesl dom reskript, vyzývající

k sthování. Vladyka Petr zabránil však tomuto hromadnému vysthování,

upokojiv národ tak, že r. 1804 všeho jen as 20 rodin odebralo se

do Ruska.

Dnes obyvatelstvo obojí úpln splynulo a tvoí silný kmen, vždy

hotový k obran východní hranice zem. Politicky spadá Moraa zajedno
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s Kolašínem v jediný správní okrslek se sídlem vrchní správy v Kolašíu.

Tam totiž sídli okružný kapetán Bulatovi ; tam nalézá se i úad finanní

pro obojí Morau. Ve válce lid moraský tvoí zvláštní sbor pod vedením

brigadýra, nyní serdara Mira Pavieva; vci soudní obstarávají dva

kapetáni : horno a dolnomoraský. Lid jest víry pravoslavné, živí se

prací polní a chovem dobytka. Ohromné lesy na Morai dosud leží ladem.

Obchod sousteuje blízký Kolašín.

Znám jest projekt knížete Nikoly, zíditi sem úzkokolejnou železnici

soustavy Decoville-ovy. Francouzští inženýi projekt sice vypracovali;

k uskutenní však sotva dojde, nebo jednak útvar pdy pece nevy-

hovuje a užitek nebyl by v pomru k nákladm, jednak kníže nerad

by pipustil cizí kapitál do zem, jehož psobením by snad povznesla

se výnosnost' a blahobyt jist, ale v záptí by ml škodu morální —
domácího pak kapitálu není.

Prozatím zcela a na dlouhé doby v\ staila by dobrá cesta pro

soumary, která by sloužila vývozu díví do Podgorice a na niž asi v dob
krátké dojde. Bžíc po horách v pd tvrdé netrpla by vlivem poasí
a lid na Morai tak jest zaujat jejím zízením, že by nelitoval práce

ani obtí. Kníže prý myšlence té peje a lze se nadíti, že v brzku

pohodlnji dostaneme se k starobylému monastýru z dob carství srbského,

a cizinec nebude vzácným hostem na Morai.
Osedlaní koové ekali již ped brankou monastýra. Chut tedy

dále ku Kolašínu. Pítel Mile nechtl jinak, než že mue doprovodí.

Naposledy jsme se políbili se sei'darem, jehož pátelství povždy mi ostane

drahým, a sjíždli jsme dol k Morai, pejeli most a sypkou cestou

vystupovali k selu Džudževin.

Náhle ozvaly se výstely od monastýra, kon trhli sebou a úprkem
uhánli proti stráni. Xaši momci i Mile stelbou odpovídali. Ohlédl jsem

se zpt. Naproti mn na výstupku Svetigory stál serdar Risto s nkolika
Moraany a stíleli nám na rozlouenou ; tím vyprovázejí ernohorci
milého hosta. Tehdy jedin na erné Hoe postrádal jsem revolveru,

abych odpovdl; volání nepomáhá — nemám vycviené hrdlo jako

pastýi ernohorští.

Zajeli jsme do hustého buí a slavný monastýr i jeho obyvatelé

zmizeli nám s oí.

-*W^g^JÍ^^*3F*-



276 F. V. Vykoukal:

O vncích.

Mosaika z antiky. Napsal F. V. Vykoukal.

I.

važujeme-li o ton], jaké asi byly první styky lovka
s pírodou jej obklopující, snadno dojdeme k závru,

že styky ty byly pvodn ízeny irou úelností,
lovk všímal si zajisté nejdíve toho, co se hodilo

k jeho životním potebám. Vybíral si tedy pedevším
z íše živoišné a rostlinné to, eho poteboval k výživ,

a potom ovšem také takové vci, kterých vyžadoval

prostiký odv jeho a píbytek. V tchto píinách pispívala mu nej-

vydatnji íše nerostná, která mu poskytovala i nutné zbran jakož

i nástroj, nezbytných, ml- li lovk dosáhnouti, eho chtl, také z druhých

íší pírodních.

Ale k tmto praktickým stykm pidružily se asi dosti záhy styky

jiné, ízené prostou zálibou ve vcech, odpovídajících citové stránce

lovka. Víme o divokých národech, že lesklé, tpytné cetky daleko více

se jim zamlouvají než pedmty na pohled prosté, ale vskutku draho-

cenné. Stejn i naše dcka sáhnou po pestrých, živými barvami vý-

znaných hrakách daleko bysteji než po vcech sebe umlejších nebo

zábavnjších, jsou-li barev mdlých a jednotvárných. Tento pirozený

smysl pro barvy mli lidé zajisté již od pradávna, on zajisté mocn
spolupsobil pi aesthetisující innosti dávného lidstva.

Tímto smy;slem však jsa veden, nemohl lovk k žádné íši pírodní

pilnouti tak, jako k rostlinstvu. Bylo mu rostlinstvo práv po stránce

vkusu nejnápadnjší nádhernými barvami a útvary svého kvtu, který

takoka divem vyrstal z trsu zcela nepohledného nebo z beztvárné pdy,
ale bylo mu i nápadno vbec pekvapujícím bohatstvím svých tvar
i množstvím odstín svých barev a vdilo se mu též stálostí, s jakouž

rok co rok jevilo se na témž míst, a posléze i poddajností, s kterou

dávalo mu ze sebe koistiti.

Chápal se tedy lovk rostlin a kvt, jednak aby se v jich kráse

pokochal, jednak aby se jimi ozdobil. Tak nalézáme již v hymnech
Homérových pvabný obrázek, kterak dívky (jichž božský pvod ješt

zvyšuje dojem scény) sbírají kvtiny. Demétina dcera Persefoné bez

vdomí matina

„— — — v knihu dívek asnoiatých Okeána si hrála

louee na rozkošné, šafránu, fialky a rže
kvítka lepá trhajíc, hyacint, ostrožky, kosatce,

nareiss, jejžto nalékla na lest dcei ržotváné
Gája po vuIi Diov iníc,"*)

*) Na Dométru v. 5. nn. Peklad Mejsnarv.
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A v témže hymnu vypravuje uloupená a posléze nalezená Persefoné

matce, vypoítavši celou adu svých družek

:

„My jsme si lirály a kvítka rukou potrhávaly nžná,
šafrán h'bezný, hyacint, ostiožky spolen,
poupata rže a lilje blounké, až milo zíti,

narciss, jenžto vzešel, jako šafrán, zem ze šíré."

S obdivem pak, který vnovali antití národové kvtinám zvlášt

spanilým neb líbezným, souvisí i etné báje o vzniku význaných
kvtin jednotlivých — báje, jež jsou mimo to též zejmým sv-
dectvím obliby, jaké se kvtiny vbec tšily.

Tak na p. nžné fialky, platící u nás za symbol skromnosti,

vznikly prý z krve sliného jinocha Attia. Tohoto krásného pastýe za-

milovala si bohyn Kybélé, avšak mladík byl zasnouben s dcerou jistého

krále, s níž také již svatbu slavil. Kybélé však objevila se nenadále

mezi svatebany, kteí uleknuti prchali, kam kdo mohl. Attis sám

uprchnul do hor a tam se pod sosnou zavraždil; z jeho krve vznikly

fialky, jež sosnu do kola obepnuly.*)

O vzniku hyacintu vypravuje Servius (k Verg. Ecl. 3. 63.) takto.

Bh vtru Boreas miloval spanilého jinocha Hyakintha, syna Amykleova.

Ale Hyakinthos dával pednost bohu Apollonovi a Boreas uzavel,

že se mu pomstí. Když jednou Hyakinthos s Apollonem hrou se bavili,

srazil Boreas diskus s výše takou prudkostí na hlavu Hyakinthovu, že

nešastný mládec padl mrtev k zemi. Z jeho krve vzrostla kvtina, která

zachovala jeho jméno.

Krásný mládenec Adonis, jehož jména posud zhusta užíváme píslo-

vené, naznaujíce jinošskou spanilost, stal se práv pro tuto vlastnost

milákem bohyn Afrodity (Venuše). Kdysi usmyslil si Adonis podniknouti

lov na dravá zvíata a nedal se od úmyslu toho odvrátiti prosbami a do-

mluvami Afroditinými. Za to byl roztrhán od kance. Z jeho krve vyrostla

anemonka kvt krvav ervených.**)

Báji o vzniku narcissu v pkná a struná slova odl náš básník,

an pje

:

„Kdysi Narciss v sladké touze

zadíval se do pramene;
nebe, jež se nad ním klene,

nevidl, zel sebe pouze.

Než se ohlé zpt,
promnn byl v kvt."

(Vrchlický.)

Sliného Narcissa totiž zamilovala si nymfa Echo, a zamítnuta sob-
libým mládcem umoila se, že z ní nezstal než pouhý hlas. Narciss

pak, když pohlížel se zálibou do vody na svj obraz a marn po

nm sahal, trápil se, až zahynul, a tlo jeho bylo zmnno v stejno-

jmenný kvt.***)

*) Saska, Mythologie str. 63.
**) Ovid, Met. X. 503. nn.

***) Tamtéž III. 353. nn.
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Jako tyto kvtiny vznikly vesms ze sliných jinoch, tak vavín,
miláek básník a umlc vbec, vznikl ze spanilé dívky, z víly Dafny.

Vílu tuto zamiloval si ApoUón, ale ona prchala ped láskou muž vbec.

Byla pak zmnna ve vavín, který prý proto byl vždy Apollonovi milý.*)

Tak bychom nalezli ješt hojn bájí, osvtlujících pvod jednotlivých

bylin. Mnohé vyrostly také na pímý rozkaz nkterého božstva, jako

n. p. oliva, kterou dala ekm bohyn Athéna, nebo bean, jemuž

dala vyrsti z kamenných sloup bohyn Gaia, aby uchránila novorozeného

Dionysa z požáru, který poslala na jeho matku Semelu žárlivá a pomsty-

chtivá Héra.

Již z tchto bájí dá se souditi, že nkteré byliny tesily se zvláštní

pozornosti jakési a oblib. Tím vtší byla obliba jednotlivých druh nad

jiné vynikajících. Uvedeme doklad o ržích, jehož se doteme u He-

rodota (VlII. 138.), chválícího rže makedonské, které ovšem své povsti

ani pozdji nepozbyly. „V Makedonii," dí Herodot, „v zahradách, eených
Midových, rostou samy od sebe rže {avró^ara ^óJa), každá majíc

60 list vní nad ostatní vynikající." A podobn máme pozdji též

v Itálii proslulé rže a ržové zahrady v Paestu, jižn od ústí eky
Silaru. V tchto „rosaria Paesti", jak dí Ovid (Met. XV. 708.), rodily

prý se nádherné rže dvakrát do roka.

O rži vbec budiž pi tom mimochodem poznamenáno, že dle

známé báje vznikla pi stvoení Afrodity z moské pny, která odpadla

s jejího tla. Kvetla proto pvodn bíle a kvt její zržovl teprve,

když Afrodita kdysi o její trn do krve se zranila.

Od sbírání kvt jednotlivých, jež zajisté bývaly skládány ve svazky

a kytice, v nichž pestrost jich barev tím více vynikla, nebylo již daleko

do spojování jich ve vnce. Nebyly to ovšem, jak se dá souditi, hned

vnce té podoby okrouhlé, jaká nám pi tom jménu tane na mysli.

Stopkaté kvtiny byly asi pvodn splétány v toenice, jaké naznaují

Éekové slovem Cré^piava, ímané ser ta**) ; byly to guirlandy, jakých

i pozdji vždy se užívalo k ozdob oltá, chrám, dom a p., jaké si

osvojila architektura k ozdobným výplním a jakých i my podnes užíváme

za píležitostí nejrozmanitjších.

Vnec v obvyklém smyslu (arsfpavog, corona) vznikl z takových

toenic snadno, když jich bylo užito k ozdob hlavy lidské. Spojení

v kruh bylo tu pak dáno samo sebou. Ze spojování toho snad vznikl

obyej ovíjeti a pevazovati vnce zvláštními stužkami (vittae) a nechá-

vati z nich vláti konce stuh nebo vbec pidávati ozdobné, širší stuhy

k vncm, jak to i my posud iuíme. U ek vínky takto pevinuté

po výtce sluly Gté^^iata. U íman pozdji udílena byla taková stužka

vncová (lemniscus) též sama jako estný odznak, a obyejn dávána

byla spolu s vncem (corona lemniscata), který pak bjl pokládán za

estnjší. ***)

*) Tamtéž I. 452. nn.
**) Rich, Worterbuoh d. rom. Alterthiimer str. 569.

***) Lemniscus bylo pvodn lýko, kterým se vnee svazoval, potom se dl ti

z vlny rozlin zbarvené, posléze i z tenkýcli lístk zlatých a stíbrných. — Rich,

Worterb. str. 350.
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Od tohoto druhu lišily se vnce, jež pouze na nkolika místech

byly pevázány stuhami; vnec se tím ponkud zmnil a na nkterém
míst naduel. Nadueliny (torus) takové bývaly spsobovány nejvíce na

guiriandách, zvlášt pak na tak e. enkarpech (syicaQna), festonech

z ovoce a kvtin, oblíbené ozdob ve skulptue a malíství.

Že bývaly vnce jmenovány a lišeny dle látky, ze které se zhoto-

vovaly, a dle podoby, jaká jim dávána, rozumí se samo sebou. Bakchovi

a Bakchickým prvodm oblíbený corymbus (xÓqv^^os) vytýkáme tu

vzhledem k látce jako druh zvláštní. Slovem tím znaí se vlastn sva-

zeek jahdek neb bobulí beanových a pak i vnec, zrobený z listí

a bobulí zmínné rostliny.

Za pozdjších dob bývali výrobou vnc zamstnáni zvláštní v-
nenice a vneuíci (coronarius, 6v£q)avij7tXóxos), kteí zavedli již také

vnce z kvtin umlých. Na jisté malb pompejské znázornna jest tato

výroba na skupin drobných geni.*)

Co do spsobu, jakým se vnec hotovil, rozeznávali ímané vnce
navlékané (cor. sutiles;, kde jednotlivé — nejdíve kvty beze stonk,

pozdji lupeny ržové byly navlékány na služku neb lýko, **) a vnce
pletené (cor. plectilcs neb pactiles), spojované kvtinovými stopkami,

neb zrobené z ratolestí. Ony vyhlašuje Plitjius (XXV. 11.), a zajisté

právem, za zvláštní luxus. Nosili je saliové o svých slavnostech.

Podobou lišily se od jiných zvlášt vnce dlouhé (cor. longae),

které sáhaly s hlavy kolem krku dol a visely až hluboko na prsa.***)

Byl to tedy vlastn kvtinový feston a užívalo se ho jakožto okrasy

zvlášt slavnostní.

Zmínky zasluhuje, že za vynálezce vnc byl pokládán bh
Jauus.f) Jemu byl vynález tento piten snad z té píiny, že pohlí-

žeje svými dvma hlavami do minula i budoucna, spojoval as v nedílný

kruh; vnec pak (jako na p. i prsten) dle své podoby kruhové hodil

se ke hmotnému znázornní této nekonenosti. Že touto domnnkou,
a již její pvod byl jakýkoli, význam vnc u íman nemálo byl zvýšen,

nelze nikterak pochybovati.

Byl pak význam vnc u obou národ klassických vbec veliký a

rozmanitý, — nepomrn znanjší než u národ moderních. Vnce
byly stálým prvodcem všech slavnosti soukromých, a radostných,

a£ truchlivých, mly nemalou úlohu v náboženských obadech a veejných

slavnostech, byly vysoko cenny jakožto odmny vítz, a to jak vítz
válených tak umleckých, ano mly vynikající funkci i v život politickém.

Nebude tedy snad malicherno a nezajímavo poohlédnouti se, kde

a jak se vnce ve svt antickém vyškytají. Nevduo nebude to již

proto, že se nám pi tom naskytne hojná píležitost seznámiti se s rznými
stránkami života nejpednjších národ starého vku.

*) Vyobrazení viz u Riehe str. 192.
**) Peter, pozn. k O v. Pas. V 335.
**) Viz ol.rázek « Velišského, Život ek a ím. str. 185.

t) Preller, Róm. Mythologie str. 160.
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II.

Vizme nejprve, jaký byl úkol vnc v život soukromém.

U nás bývá kvtinových ozdob Lejvíce užíváno o svatb, nej-

radostnjší a nejveselejší události rodinné, a o pohbu, události nej-

truchlivjší. Nejinak bylo ve starém vku. Ale ovšem jeden veliký rozdíl

nalézáme tu hned pedem : tehdy nebýval vínek symbolem panenství, jako

jest v názorech našich. Opatrování vneku ani jeho ztráta nenaskytne

se nám tu v tom významu, jaký má u nás v tradici lidu i v umní.
Nicmén užíváno vnc o svatbách u Hellén i íman. U obou

národ bývaly vnci a zelení krášleny domy svatební, ženichv i nevstin

;

v Hellad brán k tomu zvlášt vavín a oliva. Vneny byly u ek
hlavn vchody, u Éíman též celá atria.

ecké nevsty, — (východní zvyk zahalování panoval zde i v ím),
— mívaly vínky z fialek a myrty, ímské zdobívaly se zhusta vínkem

sporýšovým, kterážto bylina byla symbolem plodnosti. Jinak mívaly ne-

vsty ímské vrkoe propleteny vncem z rží a ratolestí myrtových.

Myrta, bylina zasvcená Venuši, hodila se k svatebnímu aktu lásky nej-

lépe. Vedle nevsty bývala v íme ovnena též pronuba — starosvatbí.

Že v pozdjších dobách mli ímští svatebané všichni píležitost alespo

o hodech se vniti, uzíme níže,

U ek býval ovnen též ženich a jeho družba jakož i ostatní

pátelé, když veer za záe pochodní a veselých zpv hymenaiských

odváželi neb odvádli v prvodu svatební družiny nevstu do domu že-

nichova. Toho zvyku dotýká se n. p. chór v Euripidov Kyklópu*) slovy:

„Brzy z kvítk tebe pestrých

uvitý kol ela vínek okrášlí",

ímž Kyklóps srovnáván jest s ženichem, jenž ovnen chce jíti s ne-

vstou dom.
Jako u nás klademe vnce na rakve zesnulých nebo na hroby, jež

mimo to zdobíme kvtinami živými, tak inívali již za dávných vk
národové antití. U ek (nemíní se tu ovšem doba herojská), když

mrtvolu umyli, oleji namazali a v bílé roucho oblékli, ozdobili ji stužkami

a vnci, zrobenými z kvítí, jaké se práv dailo, nejastji však z miiku
(celer). Na jedné váse v museu Neapolském zobrazena jest úprava

mrtvoly královského synka; hlava jeho, podepená poduškou, jest již

ozdobena kvítím, a mimo to žena jakási, snad opatrovatelka nebožtíkova,

klade zesnulému vnec na hlavu. **)

Vnce dávali ekové také na náhrobní pomníky o slavnostech zá-

dušních, práv jako inili ímané, kteí památku zesnulých uctívali horlivé

(zvlášt o parentaliích a feraliích v ms. únoru), jak pipomíná výslovn

O vid (fas. II. 537). Totéž inívali ve výroní dni úmrtní, kladouce na

hroby vedle pokrm i kvtiny, zvlášt rže. U Vergilia (Aen. V. 71.)

Aeneas, naizuje pohrobní slavnost za otce Anchisa, vyzývá družinu

:

*) Pekl. Králv, v. 517.
**) Velišský, život . a K. sír. 471.
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,Ovnete ratolestmi skrán," a sám hned „ovíjí spánky matinou
myrtou," — myrtou, která o polirobních slavnostech stejné byla oblíbena

jako o svatbách. — V íme kladli vnce také na hranici, na které

nebožtík byl spalován.

Vnc ostatn bylo užíváno také — nemžeme ovšem íci. o krtinách

— ale k oznamování „radostné události" rodinné. Narodilo-li se

v ímském dom dcko, byl na domovní dvée povšen vnec (cor. na-

talitia) vavínový, beanový nebo petruželový, — podobn jako u ek
pipevován na veeje vnec olivový, když se v dom narodil syn.*)

K nejlíbeznjším chvílím v život mnohého moderního muže patí

posezení pi v} brané hostin, nebo spíše ješt pi dkladné pitce. Amatéi
i misti tohoto sportu nalezli by ctihodné pedchdce již v šerém dávno-

vku, ano na eckých hodokvasích mohli by seznati i adu pravidel,

jimiž se ídívali vyškolení pijáci etí. Pravidel tch dbal, jak známo,

též pramudrc Sokrates, jehož vdní žáci zachovali o nm zprávu, že

vydržel mnohem více než oni. Mimochodem budiž pipomenuto, že Éekové
obyejn pívali víno smíšené s vodou

;
jak by se asi jejich mistrovství

v této píin bylo osvdilo na našich výrobcích pivovarských, nelze

dle toho posouditi.

Nuže, také radostné chvíle pitek neobešly se bez vnc, — které

by dnešním ctitelm Gambrinovým asi byly hodn nepohodlný. Úastníci

eckých symposií vnili se vnci z miíku (celerové nati), fial a rží,

zdobíce si takto nejen hlavu, nýbrž i krk. U spisovatel máme o tom
asté zmínky. Tak n. p. veselý Anakreon pje (pís. 39.)

:

, kdykoli se hostím vínem,

vínky z kvtin sob splétám,

na hlavu pak vkládám je."

O témž mluví u Euripida (Kyklóps v. 558.) Seilénos ke Kyklópovi,

hartusícímu, aby mu podal vína

:

„Ne dív,
nož vnec vezmeš a já víno okusím."

Pijácké vnce bývaly také zdobeny pestrými stužkami. Dovídáme
se o tom n. p. ze Symposia Platónova (212 D. E.). Hodovníci u Aga-

thóna bavili se pknými emi. Tu již pozd v noci pišel — bera se

tudy odjinud z hostiny — rozjaený Alkibiadés „ovnen jsa jakýmsi

vncem hustým z betanu a fial a maje mnoho stužek na hlav." Pak
ovnil Agathóna, nevšimnuv si, že je tu též Sokrates, za jeho moudrost

a krásu, — ale spativ Sokrata, sal onomu ást stužek a ovnil
Sokrata. (Pokraování.)

*) Narodila-li se dcera, vyvšen na dm svazek vlny. Znamení ta mola jednak
symbolický význam vzhledem k budoucnosti novorozenc, jednak varovala ph'cho/í,

aby nevstupovali do domu, jemuž bylo teba oisty. Viz Schocmann, Gr. Alterthuii.cr

II. 562.
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Boj s kapitálem.

RománOtakaraCervinky.

(Pokraování.)

ást IV.

1.

si msíc po tom, co jsme v pedešlé ásti vypravovali,

stál Cyril Zilina na dvoe, pihlížeje výprav potah ze

stájí, když tu pichvátal továrenský dozorce Vindyš celý

udýchán a podávaje Cyrilovi nco v bílém papíru zavinu-

tého, spšn vykoktal: „Pane iditeli, honem povoz!"

Cyril rozbalil podaný mu papír, nevda, co má
o chování dozorcov souditi — ale div papír neupustil:

spatil v nm lidský palec s kusem dlan zavinutý.

„Co se stalo?" otázal se dozorce.

,Dva zámeníci, Franta Podhorský a Josef Malec, hráli si na pd
s dvaty, víte na tch vozících, kterými na pd cukr k padáku vozí.

íkají tomu žertem tramway a zvali dvata, aby s nimi do jednoho

z nich vsedla, že je svezou po tramwayi. Žádné z dvat nechtlo

;

sedli tedy sami. Vozík se rozejel, ale u poklopu se jako obyejn
mechanicky pevrátil a vyklopil oba rozpustilce do padáku. Sletli

s tetího poschodí a vozík za nimi. Jeden z nich. Podhorský, spadl již

o poschodí níže a potloukl se, ale hned se sebral a odbelhal se pry.
Leží v kasárnách. Druhý spadl na okraj padáku o poschodí níže, vozík

železný na nho, urazil mu palec a potloukl ho v kíži —

"

„Dejte Vindyšovi koský potah, a je zaveze do nemocnice," pravil

Cyril šafái, vraceje papír s tím, co v nm bylo, dozorci z továrny.

„Jako ta nerozumná zv," bruel pro sebe. „Vera perazili mému
nejlepšímu chasníkovi Drašarovi z neopatrnosti v cukrovaru nohu a

dnes to —

"

„Pane iditeli, dnes m žádali z cukrovaru, abych poslal 5 potah
s korbami," hlásil úetní Kra.

„Na potebují potah?" otázal se Cyril. „Vždy musíme uspíšit

dovoz epy z vah. Potrvá-li toto hanebné poasí, nedostaneme ji sem
ani do Vánoc a pak nám shnije!"

„Navážejí na Velkém rybníku jakousi hráz."

Cyril se zamrail. „Již jste potahy poslal?"

„Ano."

Cyril zahalil se do plášt, nebo padal sníh a mrazivý severní vítr

zametal cesty i pole. Sešel dol na luka a spatil na blízku továrny

etz potah, jezdících do prosted louky a skládajících tam naloženou zem.

„Kdo to naídil?" otázal se továrního dozorce Zázvorky, pi práci

stojícího.

19
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„Náš pan iditel."

„Jest v továrn?"

„Ne, odejel dnes do Prahy."

Cyril nechtl osobním zakroením u podízených zpsobiti njaký
výstup. Pozoroval od njaké doby se vzrstající citlivostí, o které se

domýšlel, že v takové míe jí ani schopen není, že iditel cukrovaru

Hrubý systematicky jeho autoritu jakožto zástupce velkostatku podrýti

se snaží nejen u jeho podízených, ale i mezi úadníky a u samého

majitele Dolanského.

Nemohl si nižádným zpsobem toto chování Felixe Hrubého vy-

svtliti, jsa sob úpln vdom, že k tomu píiny nezavdal, naopak ve

všem co nejochotnji vstíc mu vycházel. Vždy on sám, Žilina, pece
ml nejvtší interes na tom, aby jeho myšlénka, dítko jeho energie,

cukrovar, co nejvíce zkvétal a nenadal se takového jednání od svého

kollegy, který do nkteré míry i od nho jakožto podílníka závodu

závisel. Mimo to Hrubý zejm tím poškozoval též zájmy sveného
Cyrilovi velkostatku, podnikaje zde nákladné zmny, aniž jemu o tom

nejmenší zprávu byl podal. Akoliv doufal, že Hrubý, jakožto odborník

v cukrovaruictví na slovo vzatý — tak alespo byl vrchním iditelem

Hamaném uveden — se závodem jemu sveným dobe smýšlí, nemohl
pece, a interes Cyrilv do jisté míry stál blíže cukrovaru, snášeti,

aby velkostatek zejm byl poškozován.

V podobných myšlénkách ubíral se Cyril proti potoku vzhru až

pod samý dvr Krapiny, kde mohutný, hlavní pramen potoku, z kterého

cukrovar veškeru potebnou vodu bral, z pod opukové skály temi
vyzdnými otvory od pradávna vyvíral a v malém as pl hektaru výmry
ítajícím rybníku ústil.

Cyril podivil se hlouku nádenuík, kteí dílem ve vod stojíce,

skálu kol otvor pramene špicemi vylamovali. Dva nebo ti z nich pra-

covali až v samých skalnatých slujích pramene. Vylámáním skály snížil

se odpad pramene až k samé skoro hladin rybníka.

Tentokráte zapálil se Cyril hnvivým pohnutím a prudce otázal se

dozorce, dle jeho mínní u lidí zde stojícího a zády k nmu obráceného :

„Kdo pak to zde zase naídil? Rozkazuji vám jménem majitele

velkostatku, abyste toho ihned zanechali až do rozhodnutí gruntovního

pána" —
Domnlý dozorce se k Cyrilovi obrátil a týž spatil intelligentní,

ponkud suchý a bledý obliej as ptadvacetiletého muže, pívtivých
tmavých oí s ernými kníry pod jemným, zahnutým nosem.

„Pan iditel Cyril Žilina?" otázal se muž ten co nejzdvoileji roz-

hnvaného, smekaje klobouk. ,Jsem Hynek Bystrý, chemik cukrovaru.

Ale tuším že mne již nepoznáváte, pane Žilino?"

„Ah," pravil pekvapen Cyril, hledaje v upomínkách, kde tuto

tvá již zoil. „Ty zde?" zvolal náhle. „Teší mne velmi, že t opt
vidím, a není práv píjemnou píina, která nás neoekávan svedla.

Nemohu se ubrániti pohnutí, když vidím, jak iditel Hrubý s majetkem
velkostatku zachází. Vždy snížením hladiny pramene na úrove hladiny

rybníka pi velkých jarních povodních, které zde máme každý rok.
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nutn musí zpátení vodou nastati zácpa pramene a tím samým též

ohrožení jeho trvání. Jak to mám srovnati s intelligencí technika, za

jakého paua Hrubého pokládám?"

„Libo-li, doprovo mne maliko. Jak víš, jsem pouhou výkonnou

silou a musím provésti daný mi rozkaz. Jest mi sice líto, že m to

pivádí do kolise se starým pítelem a to tím více, že sám nahlížím

ne jen zbytenost, ale i škodlivost toho poínání. Ale milý brachu, za

tím vzí as nco jiného" — dodal tišeji, když byli po pšin luní

poodešli, že je pracující nemohli již slyšeti. „Radil bych ti, abys ne-

podnikal zatím nic proti tmto disposicím a díve se s panem Dolauským

dorozuml. Zdá se, že ten Hrubý všem uaroval: panu Rabemu, Hama-
novi i Dolanskému."

„Pedevším odpus, že jsem si na tebe z poátku tak vyjel. Ale

kdo by se nerozilil, vida na každém kroku podobné — ek bych —
násilí. Ale a, jak víš, jsem lovk mírný a shovívavý, nemohu a ne-

budu to trpli."

„Pst!" pravil Bystrý s úsmvem, „za tím vzí as nco jiného.

Nejsem si své vci ješt jist, ale jsem pece nemu na stop — a

bu jist, že, jakmile se neho jistého dovím, neopomenu ti o tom

zprávy podati!

„Dkuju ti už pedem a od tvého pátelství nic jiného jsem ne-

oekával. Ale pece dnes již o tom s Dolanským promluvím. Avšak

nyní o nem jiném. Tys tedy Prahu opustil?"

„Ano. A kdybych ml upímn mluviti, rád bych se tam zase

vrátil. Nelíbí se mi zdejší pomry, jak jsem je již za ten krátký as
svého pobytu prohlédl a mimo to je odbor chemika zde pro mne píliš

úzký a dílem i namáhavý pro mé chatrné zdraví;" pi tch slovech

zakašlal sípavým hlasem. „Jakmile nabudu zde potebné prakse v oboru

cukrovarnictví, ukážu Krapinám paty. Mezi námi eeno. Hrubý je mladý,

domýšlivý povýšenec, který do všeho se plete a svou autoritu všude

chce provésti. Víš-li pak, že i tebe špehuje a lépe snad ví, co se

u tebe v hospodáství dje a ve dvoích krmí, nežli ty sám?"
„A jaký by to mlo úel?" odvtil nelibým dojmem opt se zardí-

vající Cyril. „Konám vše veejn a nikdo mi nic nemže vyítati."

„Felix Hrubý tvrdí, že hospodáství nejsou žádné áry a že to

každý dovede. Jest velmi rozpínavý, ctižádostivý."

„Aj, snad by neobmýšlel i na mne? Odtud tedy vítr vje?"
„Nemám posud ádných dkaz. Ale dle sarkastických jeho výrok

o tob a dle tohoto násilného se vkládání do záležitostí cizích — možno
od nho všechno oekávati. Bu jen opatrným — píležitostn ti povím
více. Musím se vrátit k dlníkm — jsem sám špehován — a je mi

to k smíchu —

"

ííka to, stiskl Cyrilovi ruku a vrátil se ku prameni. Cyril kráel
zamyšlen k zámeku Krapinskému, který nad ním na píkrém úboí se

vypínal.

„Divno," mluvil k sob, „že práv, když se již u cíle býti domnívám,
v cestu se mi kladou pekážky se strany, s které bych se toho byl

nejmén nadál. Místo co bychom mli svorn, za jedním cílem praco-

19*
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vati, sváíme se a podrážíme si ua vzájem nohy i v takovém zapome-

nutém svta koutu, jakým jsou tyto Krapiuy. Ale busi, pekážky pe-
mohu a bude-li se mi tento Hrubý úmysln stavti v cestu, budu nucen

odstraniti ho. Život je boj. Nuže smle, ale opatrn ku pedu. Ale jaké

zámry mže míti? M vypíchnouti? Snad — ale toho se neodváží.

VždyC jsem s prospchem pana Dolanského a cukrovaru i hmotné

svázán —

"

„Co tak zamyšlen, pane Žilino?" vytrhl jej ze samomluvy píjemný

díví hlas.

„Aj sleno!" pravil Cyril, pozdravuje Miladu. „Jdu promluvit s vaším

panem otcem."

„Pihodilo se snad nco?"
„Nic práv dležitého — alespo co by vás zajímalo —

"

„Vru, domnívala jsem se, že to zde bude veselejší, až cukrovar

zapone pracovat a zatím je to horší než díve. Otec se doma skoro

nezdrží a také vy nejste již, jakým jste býval."

„Já, sleno? Je-li to promne opravdovou výitkou, tedy promite^

uezachoval-li jsem se snad vždy, jak jsem ml a slibuji, že se toho

více nedopustím —

"

„Vždy to byl žert. Ostatn vím, že máte nyní mén asu a více

starostí. Ale ti páni z cukrovaru, to jsou divní patroni. Nedivím se ani

vrchnímu Hamanovi ani iditeli Hrubému, že po sob vždy jen ciframi

házejí, bez ohledu na spolenost, v níž se práv nalézají. Ale i ten pan

Rabe je jako oni."

„Je z téže školy."

„A má kolem sebe stále toho Geyera."

„Jehož jste pezvala Mefistem —

"

„Nemohu si vysvtliti, pro mne vždy mráz pebhne pi pohledu

na toho lovka. Kouká jako výr —

"

„Pan Rabe o nm íká, že má orlí bystrozrak."

„On jest od nho úpln osedlán. Nco mi praví — ale nechme

toho — víte co nového ? Pan Rabe slíbil, že zaídí na nádržce u továrny

letos kluzišt a bude mne uit jezditi na želízkách. Pivezl mi z Prahy

onehdy krásné halifax!"

„Aj !" pravil Cyril.

„Súastuíte se bezpochyby s námi této zábavy? Tším se ua to.

Alespo to pivede do jednotvárnosti zdejšího fádního života trochu

zmny. Nuže?"
„Dle možnosti, sleno. Zapomnl jsem již mnoho."

„Otec to schvaluje a chce, aby též Olga se uila na želízkách

k vli zdrávi. Nebute tak zamyšlen a dívejte se veseleji na svt!"

dodala Milada a podavši usmvav, s obadnou poklonou Cyrilovi ruku,

vzdálila se.

S veselejší myslí, oboden jaksi mimovoln jasnou myslí díví, stoupal

Cyril po schodech ke kabinetu pana Dolanského. „Zvláštní to shoda,"

mluvil k sob, „že se s touto dívkou pokaždé v rozhodné chvíli setkávám.

Ale Rabe? pan ze Stangenau? Necht si —^ uvidíme!"

„Picházíte jako na zavolanou, pane Žilino, práv jsem vás chtl
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vyhledat!" vítal pan Dolanský ve svém kabinetu Cyrila, který se uklonil,

oekávaje další sdlení gruntovního pána, pedešedšího jej svým oslovením.

„Posate se, pane iditeli," vybídl jej s úsmvem Dolanský. „Ko-

nen to pišlo. Byl to tžký porod, ale mohlo se tak oekávati pi
ostražitosti a puntíkáství takové firmy, jakou je Rabe & Comp. Ostatn

neškodí to ; ím jasnji a praecisnji stanoveny podmínky a jednotlivé

body stipulované smlouvy, tím jistji zabezpeuje nám to vzájemnou

dvru ve spoleném podniku a tím jistji mžeme kráeti ku pedu.
Zde ji máte!" pokraoval sanguinický starý pán, podávaje mladému
muži svazek listin, sešitých ve hbet peliv ervenobílou šrou, jejíž

konce byly voskovou peetí opateny. „Smlouva jest ádn vyhotovena

a pozdravuji vás jako spoleníka. Vru," pravil náhle, „pkn by to

vypadalo, kdybychom mohli psáti: „Dolanský a Žilina" — co myslíte?"

Cyril se opt pouze uklonil, pijímaje z rukou svého chefa objemný

svazek listin.

„Smlouva jest tikráte opsána. Prostudujte ji, podepište všechny ti

exempláry a dva mi potom vrate. Jeden podržíte ovšem, jakožto tichý

spoleník pro sebe a vašeho pana strýce," pokraoval ve výtené nálad
Dolanský. „Smlouvaje psána jasn. My jsme pispli k podniku polovicí

úhrnné summy, ve stejném pomru má se i na dále vše díti. Veškeré

další
^
výlohy, bu s dalšími adaptacemi stavení nebo pozemk, nebo

zakládáním nutných komunikaních prostedk spojené, dále služné to-

várních úaduík, mzdy, dan atd. ponesou ob strany stejným dílem.

istý výtžek pak bude rozdlen dle pomru, jak který z úastník
podniku se súastnil. Ovšem že epa námi dodaná, potahy, dozor a dl-
nictvo k tomu potebné, budou poítány hotovými penzi. Bližší po-

drobnosti najdete pi bedlivém proítání smlouvy a oekávám ovšem,

že mne upozorníte, kdybyste zpozoroval snad nco závadného pro podnik

vbec a pro nás zvlášt."

„Komu, pane Dolanský, náleží tedy vlastn cukrovar v Krapinách?"

otázal se Cyril, používaje první pomlky pana Dolanského. Mluvil s d-
razem, jakoby každé slovo vážil díve, než ho vyslovil.

„Komu jinému než mn?" odvtil jaksi udiven touto, dle jeho

zdání naivní otázkou, Dolanský.

„A pozemky vkol cukrovaru?" tázal se Cyril dále, stejn vážn.
„Velkostatku, to jest opt mn!" odtušil Dolanský, nemoha se úsmvu

zdržeti. „Cukrovar je v knihách zapsán jako zvláštní objekt, jak víte.

Ale kolem nho tém všude je pda velkostatku."

„Odpuste, já se domníval, že tato smlouva v tom zmnu uinila,"

ekl Cyril.

„Jak to mjslíte?"

„Dle chování se riditele cukrovaru, pana Hrubého, tak soudím.

Aniž mne, zástupce vašeho, o emkoli uvdomil, dává dnes nejkrásnjší

ást louky pi cukrovaru zavážeti za úelem zízení nákladné hráze pro

nové prý reservoiry na vodu — ponvadž prý dosavadní množství v Kra-

pinském potoce nestaí."

„Opravdu?" otázal se Dolanský.

„A ne dosti na tom; on nií takoka hlavní tepnu tohoto potoku
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pod samými Krapinami. Nejmén o devt až deset mr nejpknjších

luk bude tím velkostatek zkrácen a mimo to pkocá, sladká luka na

Velké louce budou bažinami zastavené vody promnna v kyselá, koská,
ba naprosto nepotebná. Hrozí pak mimo to i nebezpeí zkázy celého

pramene a tím i cukrovaru," mluvil horliv Cyril.

„Snad ponkud peháníte," odtušil mírn Dolanský.

„Nikoliv, pane. Ze svého okna mžete pozorovati postup hráze,

která vám vezme a zkazí nejlepší ást louky. Co se pramene týe, rate

se sám pesvditi."
„Nebyl jsem sice pímo panem Hrubým zpraven o podniku s brází

a pramenem, ale je zde dopis vrchního iditele Hamaná z Liberce.

Peetl jsem ho jen zbžn, pokud se této smlouvy týkalo. Hle zde

jest — " pokraoval, bera list, znamenaný v levo v rohu íirmou „Rabe

& Comp. Liberec", do ruky a proítaje zbžn jeho ádky. „Ba práv,

vdl jsem to, že by se toho neodvážil bez souhlasu s námi. Zde,

tte — sdluje nám o tom pan Hamán."
„Dobe," pravil Cyril peta pozorn místo pedmtu se týkající.

„Ale zajisté ráíte piznati, že jednání pana Hrubého je mírn eeno
podivné, ne-li autokratické. Mohl, ano ml zárove oznámiti vám jako

majiteli, nebo mn jako vašemu zástupci, že hodlá nco podniknouti na

pozemcích velkostatku."

„Jste, milý pane Žilino, proti iditeli Hrubému trochu zaujat a

prosím vás jménem spoleného podniku, abyste hledl s ním co možná
dobe se srovnati. Jest píliš mladý a ponkud nerozvážný snad ve

svém jednání, ale nám nyní nevyhnuteln potebná, energická a výtená síla!"

„Jestli že mu kdo vyšel ochotn a ve všem vstíc, byl jsem to

zajisté já, pane Dolanský. Vidím však, že na veškeru mou reservu a

ochotu odpovídá bezohlednou brutálností."

„Pane Žilino!"

„Dovolte mi, abych vyjádil zcela svou myšlenku. Jak víte, prošel

jsem trpkou školou života a ml jsem již jednou est, vám nco ze svých

zkušeností vypravovati. Nyní praví mi tajný hlas opatrnosti, abychom

se mli na pozoru. Domnívám se, že iditel Hrubý je zde pouhým ná-

strojem a tuším, že za ním a jeho manévry vzí nkdo jiný —^"

„Upokojte se, pane Žilino. Malujete píliš na erno. Vidíte ve

všem intriky a bh ví jaké tajné zámry. Špatný by to byl pro náš

podnik zaátek, kdyby ml být zahájen vzájemnou nedvrou ; vedlo by

to ke špatným koncm a prosím vás jménem svým a jménem našeho

vzájemného prospchu, abyste tato malá nedorozumní a škádlení se

strany pana Hrubého ignoroval. Ostatn abych vás úpln pesvdil,
vizte § 15. naší smlouvy: „iditeli cukrovaru p. Hrubému ponechává

se úplná volnost, aby hledl veškeré píznivé pomry ve prospch cukro-

varu náležit využitkovati a škodným vcem odpomoci, ovsem po nále-

žitém oznámení svých krok interessentm a obapolném dohodnutí a jich

schválení. Sem patí zakládání nových cest, zavádní meliorací ve prospch

cukrovaru na pozemcích velkostatku jakož i zakupování nových, pro-

spšných stroj, dále rozmnožování personálu anebo vypovídání adnictva
cukrovaru atd." Zde vidíte, že iditel Hrubý jednal úpln v souhlasu
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se smlouvou a pochybil jedin snad opoždným nám ohlášením pedse-

vzatých krok."

Cyril vidl, že zde nemže nieho více namítati. Hrubý jednal

správné a pi benevolenci k nmu Dolanského a hlavn firmy Rabe

& Comp. vidl se bezmocným. Cítil instinktivn, že mu zde vyrstá ne-

bezpený sok a dkoval v duchu píteli Bystrému, že ho vas varoval.

Ba byl by se ve své poctivosti snad zcela uspokojil stran jednání Hru-

bého, kdyby bylo sém nedvry, Bystrým v jeho duši vhozené, že za

jednáním Hrubého cosi jiného se tají, nezapustilo v ní již píliš své koeny.

„Uznávám, že iditel Hrubý dle této smlouvy jednal správn. Ne-

mohu nic namítati," pvavil dále, pemýšleje, jak by novými dvody
zviklal pílišnou dvru Dolanského. „Já však bych byl mnohou z tchto

klausulí smlouvy nepodepsal. Nebo pak bude mít Hrubý právo cokoliv,

teba ku zejmé škod velkostatku podniknouti. Zkažení pramene nelze

již nahraditi. A jak bude ztráta a zkažení louky nahrazeno ?"

„Dkuji vám, pane Žilino, za horlivost, s jakou prospch mých
se ujímáte. Svdí to jeu o poctivosti vaší, nebo vám musí záležeti

nemén na vlastním prospchu, to jest na zkvétání výnosu továrny.

Dovolte však, když vám jako majitel velkostatku eknu, že rád oželím

vše, co bude na prospch našeho podniku. Pozemek, louka, zstane

mým vlastnictvím, anebo bude cena její piražena ke spolenému kapi-

tálu potud, pokud jí cukrovar k nádržkám na vodu upotebí. Co se

pramene týe, promluvím o tom sám s panem Hrubým a dkuji vám
poznovu, že jste mne na to upozornil. eknu mu, aby se v podobném

pípad s vámi, jakožto zástupcem mým díve dorozuml, než znovu

nco podnikne. Jste spokojen?"

„Úpln, pane Dolanský," pravil Cyril vstávaje, „a kéž bych neml
již píiny k podobným stížnostem!"

ka to, uložil smlouvu do náprsní kapsy a s poklonou se vzdálil.

„ertv chlapík, ten Žilina!" pravil k sob s úsmvem Dolanský.

„Všude vtí nebezpeí jako vojín doutnák u podkopu s prachem.

Pravý to obchodník a dobrou bude protiváhou firmy Rabe & Comp.,

akoliv se mi nelíbí jeho nevraživost vi Hrubému. Ale to se poddá.

Je to ctižádost a žárlivost mládí pirozená. Je mi to však útchou, že

mám zde nkoho, na koho se mohu úpln bezpeiti a opakuji, že bych

byl hrdým na takového syna."

V stálé, stejnomrné práci ubíhal as a kvapem piblížily se Vánoce.

Dolanský pozval Cyrila, aby je v kruhu jeho rodiny strávil, a jestliže

by snad neliodlal radji zajeti ku strýci a matce do Ošelína. Pi tom
podotknul, že by mohl svého mladšího bratra, který byl na vzdáleném

dvoe velkostatku Krapin, Orliné, jako hospodáský píruí zamstnán,
též na svátky pozvati.

Cyril mile dojat touto pozorností pijal pozvání za sebe i za bratra.
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2.

„O posvátná dobo Vánoc!" myslil si Ratibo, bratr Cyrilv, vy-

jíždjící pomalým krokem okresní silnicí ze svého stanovišt, daleko

exponovaného dvoru statku Krapinského za Jizerou.

Správce dvora Orliné nerad to vidl, že mladý lovk odjíždl,

ale konen mu dovolenou odepíti nemohl.

„Vyberte si koího, kterého chcete," pravil mu polomrzut, znaje

nepraktinost Ratiborovu a škodolib se usmál, když si vybral Honzíka,

bratra sliné Katinky Šulcové.

Ratibo v radostném spchu ani kon neprohlédl. V noci napadla

„omrzlice", jak tamní lid íká, kon byli na hladko kováni; v Dlouho-

mostí u Jizery v úzké ulice na hladkém náledí upadli a když konen
se ocitli na návrší v Rutinách, odkud z dálky Krapiny, as hodinu cesty

vzdálené, na obzoru se šedaly, padl podsední k a vyplecil se. Jaký

div, že sedmnáctiletý Honzík dal se do pláe, obávaje se trestu písného
správce proto, že nedal kon na ostro kovati. Tím však nic nenapravil,

musil vystoupiti a s Ratiborem po celou ostatní cestu kon u huby

vésti. Konen pibyli do Krapin, kde byl Ratibo od svého bratra i-

ditele Žiliny bratrsky sice pijat, ale zárove otcovsky vyplísnn pro

svou mladickou neopatrnost. Den štdroveerní minul píjemn malou
celodenní honební zábavou v polích, Nezasteleuo sice mnoho, ale pro-

cházka byla výtená a velice animovaná. Sáastnil se jí i starý Dolanský.

Byl teskutý mráz a širou, rovin podobnou planinu pokrýval stíbrobílý,

ve slunci se lesknoucí sníh. Stelné rány ozývaly se z rozlehlých, rovi-

natých polí onou krátkou, ostrou, taslavou ozvnou, charakterisující tuto

roní dobu, která jest pravou hudbou lovcovu uchu. fiip, Vrátenská

hora, Bezdz a Ještd tvoily na dálném modravém obzoru rozkošné

panorama. Ba v právo od Ještéda sinavé Krkonoše jako vdechnuty na

obzoru se rýsovaly jako arovné fáta Morgana poušt. Slunce zapadalo

v krvavých erváncích a krátký zimní den se konil ; kontury hor fialovly,

sesinaly, bledly až splynuly s šerým obzorem a tento se stíny noci, od

východu vystupujícími jako arovný, prchavý obraz života. Tak alespo
se zdálo Ratiborovi, nejmladšímu z úastník honu, který v povznesené

nálad a se znamenitým hladem s panem Dolanským a se svým bratrem

ku Krapinám se ubíral. Ostatn hlad sdíleli s ním svorn též ostatní po

celodenním post.

V rodin Dolanských zachovávány o svátcích tchto ješt tradicí

rodinnou mnohé zvyky štdroveerní, které tuto dobu obetkávají po
celoroní prose záí poesie všelidské . . .

Pro mladší dceru Olgu uchystána vánoní jedle a pod ní pro každého

více mén bohatý, ale vždy vhodný dáreek Jesulátka. Ba ani na

dvorskou chasu nezapomenuto ; mnohé chudé dítky a ženy ze dvora po-

zvány, aby se pišly s dtmi na stromeek podívat a podleny teplým

odvem, obuví, ovocem a vánokami. Nejmenším dtem darováno též

cukroví v hojnosti s nádherné, tpytivé jedle, na jejímž temeni andl
se stíbrnou hvzdou se vznášel.

Ratibo, jinoch málo pes 20 let starý a nedávno teprv nové vyšší

I
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hospodáské uilišt v Táboe opustivší, byl v duchu penesen do otcov-

ského domu, který mu vše vkol pipomínalo. Byl on jako mladší vy-

dání bratra Cyrila o deset let staršího, který však nejen svou zkušeností,

ale i taktem spoleenským valn od nho se lišil. Tytéž skoro oi, vlasy,

ba i rysy tváe, až na malé odstíny mli oba bratí; ba i eí sob se

podobali, tak že následkem toho mnohdy i žertovná nedorozumní se

piházela. Pouze naivního, ba skoro blouznivého výrazu Ratiborova oka

neml již písný a vážný Cyril. Duševn pak ješt více se lišili, tak že

Cyril nkdy nazýval svého mladšího bratra velkým díttem.

Rodina Dolanských pijala Ratibora nejen obyejným zdvoilým

spoleenským taktem, ale jako bratra Cyrilova též velice laskav, ano

pátelsky, jakoby byl z rodiny, tak že Ratibo, krom jakési hluboké

vdnosti a ostychu k panstvu Dolanských, cítil k bratrovi obdiv, stupující

se tém ku zbožování Cyrila jako vzoru a souhrnu — dle jeho pojmu —
veškerých mužných cností.

Zvláštní pekvapení zpsobil Milad o štdrý veer bohatý zlatý

šperk s eskými granáty, skládající se z náhrdelníku, náušnic a náramk,
zaslaný jí darem od mladého pana Rabe. Patrn chtl tímto skvostným

dárkem projeviti pozornost svou rodin Dolanských za pohostinství, kte-

rého v ní asto v hojné míe požíval. Ale a Miladu tento vskutku

nádherný dar valn tšil — jinak pi tom nic zvláštního necítila.

O boží hod jeli o dvou saních do farního kostela hodinu vzdáleného.

Odpoledne strávila mládež dílem na led ve spolenosti obou mladých

dam a gouvernantky Durieux, pi emž Cyril osvdil se mistrem jízdy

na bruslích.

Na sv. Štpána pekvapila rodinu Dolanských návštva Rabe mlad.

ve spolenosti jeho nohsledy, Geyera. Pijel proto, ana práce v cukro-

varu, na svátky perušená, týž veer opt poínala a on po celý as
kampagn prbh prací v cukrovaru živ sledoval a asto v Krapinách

se zdržoval. Odpoledne zahájena mládeží opt jízda na led, utvoeném
na vystouplé na lukách vod blíže nových nádržek továrny. Ale zábava

nebyla u pítomnosti mladého továrníka a Geyera již tak nenucená jako

vera. Rabe skoro výhradn se bavil s Miladou a tím hlavní prostedí,

všechny poutající, trochu rozraženo.

Po veei zahájeny spoleenské hry.

Milada sedla na nízkém divanu v háji exotických rostlin u okna.

Pizvala Ratibora k sob.

„Posate se, pane Ratiboe. Musím vás pece k rozeznání od vašeho

bratra takto nazývati. Jak se vám u nás líbí?"

„Všechno mi pipomíná domov. Laskavost vašich pán rodi, vaše —

"

„Pst!" eklo s úsmvem dve, kladouc prst na ústa.

„Mj bratr, který otcovsky od smrti našeho otce o mne se stará —

"

„A jak se vám líbí ostatní spolenost?"

„Budete se tomu diviti, sleno, ale nkdy se mi zdá, jakobych

nevidl pítomné lidi, ale karikatury —

"

„Aj," odvtila Milada. „A jak se vám ku píkladu jeví pan Geyer?"

„Je to zvláštní," pokraoval s naivním svým úsmvem a lahodným

hlasem Ratibo, ,podivno! Poprvé tohoto pána vidím a pece se mi
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zdá, že jsem ho již nkde v kritické chvíli života svého spatil. Cyrile!"

zvolal Dáhle, jako ze sna. Když však zpozoroval, že Cyril a ostatní

spolenost po nm zvdav se ohlíží, pokraoval, aby zmatek svj zakryl

:

, Znáte pece Evgena Ongina?"
„Jak ten sem pichází?"

„Pamatujete se na Taanin sen? Medvd vede ji pes lávku nad

zamrzlou bystinou a tmavým, zimním lesem až k osamlé chatri, do

které vchází a ona dívá se za ním skulinou dovnit. Tam vidí samá

„udoviska", mátohy, karikatury —

"

„Jste básník, pane Ratiboe, mráz mnou otásá —

"

„Pan Geyer se mi jeví jak ona lebka v chaloupce mezi strašidly

s kolpakem na husí šíji
—

" pokraoval Ratibo.

„A jak váš pan bratr?"

„Ten v té spolenosti není — pro nho nemohu nalézti obraz —
má na sobe nco z Ongina — ale jen jistý tah —

"

„A jaký vy si pidlujete obraz?"

„Žádný," pravil, sklopiv oi Ratibo. Ale hned je pozvedl a setkal

se se záícím, pátravým pohledem Miladiným.

„Zdává se mi nkdy, že jsem Leuský."

„A já?" ekla Milada.

„Máte nco tragického v sob, jako Taana."

Milada se usmála, ale zdálo se, že jí úsmv nejde od srdce.

„A já?" piskoila náhle Olgiuka, která již chvíli, nepozorována,

poslouchala rozhovor obou a opevši se dvrn o divan, div neusedla

Ratiborovi na klín.

„Vy?" odtušil mladík vesele, „vy se podobáte onm šotkm, které

Shakespeare ve svých dramatech tak nedostižn vylíil, hlavn onm,
kteí ubohého paroháe Falstaífa tak nemilosrdn v háji štípají a muí —

"

„Výborn!" zvolala Milada.

„Vy ošklivý!" ekla Olginka rozmarn a udeila zlehka mladíka

rukou, kterou on rychle zachytil a políbil.

Celá spolenost obrátila se k veselému skupení mladých lidí. Zvlášt

Geyer upel svj mraný, ostrý pohled z podelbí pátrav na Ratibora.

Mademoiselle Durieux ovšem pichvátala s obligátním ^shoking"

k Olgince, ale tato ji odbyla: „Mám prázdniny, sleno, a mohu se smát

po libosti."

„Vy se zde výten bavíte!" pistoupil ke skupení Cyril se svým

tichým, produševnným úsmvem na Miladu pohlížeje.

„Ba ano! Váš pan bratr nám vykládá vánoní proroctví a kreslí

karikatury. Víte, komu se podobáte?"

„Nevím!" otázal se Cyril, pohlížeje na oba mladé lidi, nevda,

zda žertují.

„Onginovi — a já — Taán."
„A já jsem prý šotek!" zvolala vesele Olginka.

, Šastné mládí!" povzdechl si nepozorované Cyril, pokriv ramenoma.

Hry a zábavy stídaly se tém do pl noci. Ratibo odmnn od

Milady pknou, v tu dobu vzácnou kyticí.

Ale již ve tyry hodiny ráno probudil ho Cyril.
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„Oblec se rychle, co nevidt budou zde kon!" pobízel bratra.

Vskutku ozývalo se z blízké konírny dusání a frkání vyvádných
koní. Ratibo vyskoil a rychle se oblekl.

„Pro jsi mne volal náhle ve spolenosti?" otázal se Cyril svého

bratra pi snídaní. „Bylo to trochu nápadné, abych se tak vyjádil,

píliš po domácku. Alespo to vzbudilo pozornost."

, Odpus, pochybil- li jsem," odvtil svým sympatickým hlasem upímn
Ratibo, „budu podruhé opatrnjší. Vyklouzlo mi tvé jméno mimovoln.
Mluvili jsme — žertem o pítomných a tu jsem si poprvé lépe povšimnul

pana Geyera, který na mne též pátrav upel oi — a tu mi jako ve

snu vystoupil jakýsi obraz z minulosti. Nemohl jsem si vzpomenouti,

kde jsem tuto nápadnou, zamraenou, napoleonskou tvá poprvé spatil

a tu mimovoln, zapomenuv, kde se nacházím, volal jsem na tebe, jakobys

ty mé pamti mohl napomoci —

"

„Xevidl jsem, pokud se pamatuji, nikdy ve svém život díve
pana Geyera, ba ani jemu podobnou tvá."

„Nech m vzpomínati ... Již mi svítá. Bylo to roku 1866, když

jsem byl praktikantem na panství hrabte . . . Zstal jsem v osamlém
dvorci na blízku lesa poslední, když jsme byli dobytek ped nepítelem

do úkryt lesních zahnali a práv jsem se chystal také odejíti, když ..."

„Povíš mi to, mj drahý, jindy. Dnes si musíš pospíšili. San
ekají ped domem a máš daleko. Ostatn mžeš mi psáti."

„Pokej, tento Geyer byl tehdy v husarské uniform rakouského

dstojníka ..."

„Podivno," pravil pozorn poslouchající Cyril, ,a pece je z íše,
ba až z Westfálska tuším a nikdy v našem vojšt ani sloužiti nemohl,

ba dle svého vyjádení nikdy díve hranice Cech nepekroil. Bezpochyby

že se mýlíš, milý hochu."

„ Nikoliv !•' zvolal urit Ratibo. „Ujišuji t, že se nemýlím. Ta-

kovou tvá a za takových kritických okolností spatenou nezapomínáme

snadno. Vedl jsem si ostatn v ten as zápisky — pokej, mám vskutku

i jakés corpus delicti k onomu setkání se vztahující. Musím však díve
svoje vci doma dkladn prohledali a najdu-li to, neopomenu ti vše,

co se k nmu vztahuje, zaslali —

"

„To ui, milý Ratiboe. Ale nyní si pospš. Ješt tento doušek

vína a s bohem!" To ka, obejmul Cyril bratra, kterého velmi miloval

a pomohl mu do saní, které se i hned po mkké, v snhu ujeté cest
hnuly ku pedu s hlasitým cinkáním rolniek a brzy Cyrilovi s prahu

za nimi patícímu, ve tm zmizely s oí.

„Šastné mládí!" povzdechl si jako vera mimovoln Cyril s po-

krením ramen, vraceje se do svého bytu, aby ješt trochu zdímnul.

Zatím uhánly san s Raliborem dosti byste. Kon byly z naízení

Cyrilova v panské kovárn znovu na ostro pekovány, a vyplecený

náruní kulhal; ale po dvoudenním odpoinku a pi lepší cest, než

byla ped temi dny, klusalo spežení dosti rychle do hluché noci. Ano,

byla ješt hluchá noc — sotva pt hodin z rána a mimo to panovala

hustá mlha, která nedovolovala rozeznati pedmty ani na deset krok.
Tém hodiuu bylo jim jeti v holých, zasnžených polích a lukách.
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„Trefíš, Honzíku?" otázal se Ratibo ponkud nedviv — vzhledem

k nedávné zkušenosti — svého koího.

„Ano, vzácný pane. Cesta je ujetá a je na ni vidt."

„Dobe; drž se stále vj'jeté cesty a až s tohoto návrší sjedeme,

dej se po levé stran vrbiek nad suchým korytem potoka, pokud ho

neperazíme. Odtud vede již cesta do návrší pímo k první vsi, Kutinám.

Nezabloudíš?"

„Ne, vzácný pane!" pravil Honzík, popohnav kon.
Ratibo, v domnní, že svému koímu cestu tak dkladn popsal,

že ji minouti nemže, zaobalil se dobe do teplého kožichu, který mu
bratr pjil na cestu a udlav si v saních pohodlné místo, skril se

v nm a za chvíli pokraoval ve spaní tam, kde byl Cyrilem dnes ráno

v Krapinách vyrušen.

A podivno. Jeho sen pokraoval také tam, kde byl v Krapinách

pestal. Vykouzlil mu opt verejší spolenost kolem stolu v zámeku
Krapinském. On sedl podle Milady a ukazoval jí pana Geyera, který

ml tentokráte vskutku místo své zamraené tváe umrlí lebku, jsa

obleen v husarský dstojnický oblek a maje na hlav kolpak s perem.

A hle, vedle nho vrchní iditel Hamán sedí v podob vtrného
mlýna a mele samé cifry, úty a ísla, soli und habeu. Hrí to z nho,
cifry lítají a fií spolenosti kolem uší, až se Milada k Ratiborovi pi-
krila. Pouze jeho bratr Cyril sedl ve své vážné podob jako vždy

vedle Geyera, s kterým se zdál pohroužen v jakýsi živý rozhovor. Náhle

oba proti sob povstali a s nimi celá spolenost. Šum, hmot, kik
a váda všeobecná nastala. Dolanský a druzí chtli Cyrila uchlácholit,

kdežto Rabe Geyera zdržoval, který rukovti své šavle se dotýkal.

Hamán pak, stále rukama, jako vtrní mlýn lopatami, metal cifry do

té vavy.

„Pospšte bratrovi na pomoc!" slyšel v tom vedle sebe Miladu,

která bledá, jakoby ve vzduchu se ztrácela.

Mžikem piskoil Ratibo mezi oba soupee v tom okamžiku, když

Geyer s vytasenou šavlí na Cyrila se rozpáhl. Chytil ho za ruku, ale

rozmach její byl tak mocný, že Ratibora udeil do prsou, až zavrávoral.

„Bídníe!" slyšel ješt hlas svého bratra, vrhajícího se na Geyera
— ale v tom ztrácel smysly, postavy splynuly dohromady — sál se

zakolébal, zatásl a —
„Prrr!" zaznlo, san se naklonily, divže Ratibo z nich nevyletl.

,Co dláš?" zvolal nemile vyrušený Ratibo, dobývaje se z tžkého
kožichu a vyskakuje na kamenitou zem. Tichý plá byl mu odpovdí.

• „Kde to jsme?" tázal se dále Ratibo, nevida kol sebe než kolmé

stny opukové skály a dále irou mlhu a tmu.

, Nevím — zabloudili jsme."

„A tos mi pkný koí! Nestydíš se plakat? Podruhé t zas vezmu
8 sebou."

„Já také ješt nikdy z naší vesnice nebyl dále než v nejbližším

msteku a v sousedních vesnicích."

„Tady nemžeme zstat stát. Vezmi kon u huby a hle opatrn
obrátit, tak! Já pjdu ped nimi a vyhledám cestu."
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Po jakémsi namáhání zdailo se kon vyvésti z lomu — nebo do

toho se dostali. Na východ již poalo svítati a pi bledém svitu roz-

beskujícího se na dálném východ zimního dne, podailo se Ratiborovi

cestu nalézti.

„Ale nyní si pospš, a jsme za hodinu doma," pravil Ratibo, za-

haluje zkehlé údy ped mrazivým fiícím vtrem opt do teplého kožichu.

„To máme z toho, když se dáme klamati hezkou, hladkou tváí

díví. Však nadarmo neponechal mi správce volnost výbru koího

;

vdl, že vyvedu hloupost. Nyní však již neusnu. Ale ten sen byl vskutku

podivný, skoro jako skutenost. Ml by být jakousi pedzvstí? Láry

fáry. Nejsem vínu zvyklý, to je vše. Mimo to jsem verejšími dojmy

rozjaen. Dobe ekla Milada, .že jsem snílek ; budu si to hledt od-

vyknouti. Je již bílý den, který zahání mátohy noci. Zde ta vonná kytice

od Milady a obraz Cyrilv v mé duši jsou mým talismanem —

"

3.

Piblížila se sylvestrovská noc. Ve známém nám prostranném sále

zámeku v Krapinách byla veselá a hluná spolenost. Mimo rodinu

Dolanských byli pítomni Cyril Žilina. Rabe a Geyer.

Pinesen aj. Vína stála na postranním stole celá baterie lahví.

„Musíte pece uznat, pane Žilino," mluvil mladý Rabe dvrn a

jaksi blahosklonn, „že jsou nkteí národové již svým pvodem nada-

njší než jiní. Germánské plém a dílem i plém graeko-romanské patí
k superiorním, nadanjším."

„Nikdy toho nepipustím!" odvtil ohniv Cyril. „Mže sice nkterý
národ píznivým vývojem, okolnostmi, spojením atd. pedhoniti jiné:

Ale uení o inferiorit a superiorit národ je hrdý sebeklam pseudo-

vdy národ germánských!"

, Pipustíte alespo, že národové germánští jsou dále nežli ku pí-

kladu Slované, jako raga Indo-Evropan vbec daleko výše stojí nad

asijskými, africkými, americkými —

"

„Snad ponkud nyní; ale nebývalo tak vždy. Ostatn dnešní Japan

a ína a devní Egypt, Mexiko a Peru té doktrín odporují. Germané
za doby Tacitovy jedli ješt — s dovolením — žaludy, kdežto Slované

dávno již pstovali obilí a pili medovinu. ekové klassití se uili od

Aegypan a Orieutálc asijských, od ek pak ímané a teprve od

íman národové románští, germánští a jiní. Jest tedy dnešní civilisace

nikoliv dílem kteréhokoliv jednotlivého národa, zejména pak ne German,
nýbrž jest nepetržitým etzem úink a psobení národ na sebe od

pravku, tedy souhrnným výplodem všelidského ducha, genia ; a na nm
má podíl každý civilisovauý národ teba nepatrnou hivnou. Vše se vy-

vinovalo a vyvinuje dosud pirozen, organicky —

"

„Ale nalejte si pece, pane Ž'lino," pobízel Geyer Cyrila, sám mu
nalévaje. BylC dnes neobyejn hovorný a živý, jakoby obyejná jeho

chmurnost byla zmizela úinkem vína a spolenosti, ustoupivši jakési

blahovli, bodrosti, ba i pátelství k Cyrilovi.

„.\ zapalte si!" pobízel Rabe, nejsa nijak, jakožto plnokrevný
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German, za kterého se vydával, uražen ostrými odpovmi svého sou-

besedníka. Pan Dolanský, pokuuje klidn, hovoru se nesúastnil, a
bedliv poslouchal a tu a tam slovo prohodil, hlavou pokývnul aneb

záporn rukou, na znamení nesouhlasu, pohnul.

Paní Dolanská s Miladou, Olgiiikou a gouvernantkou byly zabrány

v rozhovor zvláštní. Pouze Milada asem slovm rozprávky muž, jak

se zdálo, naslouchala.

„Dkuji," odvtil Cyril, zapaluje si. „Mám ješt doutník."

„Tož ty si zapal!" ekl se svým obyejným smíchem Geyer, hodiv

dle svého zvyku nešetrn pes stl krabiku se sirkami továrníku Rabemu.

„Máte snad v mnohém pravdu," pokraoval Rabe v rozhovoru.

„Neupírám ani Slovanm vbec a -Cechm zvlášt vysoký stupe

nadání a vzdlání. Rusové, Poláci a ostatní Slované jsou posud polo-

viními barbary. Polský nebo ruský kníže mže sotva se rovnat nmec-
kému baronu. Ale ím se mže malý národ eský v zápase kulturním

vykázati ped národy románskými, nebo germánskými? Jmenujte mi

v nm jména významu svtového jakými jsou Guttenberg, Luther, Ko-

lumbus, Koperník, Michel Angelo, nebo Dante, Gothe, Wallenstein, Na-

poleon, Friedrich veliký, Leibnitz, Kant, Bismark!"

„Vyslovím pouze jména nejznámjší: Husa, Žižky, Komenského —
akoliv Koperník a Waldštýu náležejí též nám —

"

„Nu — Hus — je ten jediný. Jim inaugurován nový vk historie,"

pravil Rabe, pohlížeje s úsmvem na Geyera.

„Ale tato výminka potvrzuje pravidlo; nebo dovolte — Komenius,

Kopernikus, Wallenstein — to pece nebyli Cechové!"

„Ba byli, pane, alespo Slované. Koperník sice rodem Polák, ale

po ddu pvodem ech. Komenský pak — o tom není sporu — tete

jen jeho spisy! Vtšího vlastence eského nebylo! Dnes již celým svtem
uznáván a veleben jako nejvtší ech a reformátor paedagogický všech

národ a vk!"
„Snad máte v tom pravdu. Ale nechme tchto malicherných spor.

Geniové jsou vlastn duchové všesvtoví, náležejí celému lidstvu, To

však pece piznáte, že svta bh vždy více k soustední tíhne. Malí

národové rozplývají se ve velkých, tak jako malí státové sousteují se

ve velkých. Pijde doba, kdy budou jen veliké státy a národy a to

budou Romani, Germané a Slované — ovšem tito poslední na Rusko

a Asii obmezeni. Malí národové, jakými jsou echové, Dánové, Valloni,

Maai, budou výborným materiálem pro národy veliké, cechové speci-

eln se rozplynou v moi velkonmeckém a stanou se první jeho, uej-

intelligentnjší baštou !

"

„Nikoliv. Práv tato mnohotvárnost je podmínkou pokroku. Jakoby
úplná nivellisace individuellní na úrove vzdlání zarazila veškerý pokrok

lidstva, tak by též nivellisace národ a eí uinila všesvtový pokrok

nemožným. Práv v té konkurenci, ve snaze i tch malých jednotek

národních po vyniknutí, jest záruka pokroku a že i menší národové do-

vedou pokroku prospti, dokázal jsem jmenováním píklad Husa a

Komenského. Je to zajisté v plánu všesvtovém, nám neznámém. A mimo
to má právo k životu pirozen práv tak malý jako veliký, chudý jako
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bohatý a budoucnost, k této rovnosti našimi Husity a velkou francouzskou

revolucí tíhnoucí, bohdá to provede a poskytne i slabému ochranu ped
silným. Pijde doba, kdy nebude silných a slabých, pán a potlaovaných,

ale rovnost oban, ušlechtilá konkurence, v níž se bude moci úastniti

každý národ, každé vyznání víry. Místo barbarských válek nastanou

smírí soudy, areopag národ, které již náš slavný Jiík Podbradský
zavésti usiloval!"

„Bravo!" zvolali souhlasn páni Dolanský, Geyer i Rabe.

„Dobe!" usmál se Rabe. „Piznáváte tedy alespo, že republika

je nejpíhodnjší státní formou budoucnosti?!"

„Dle okolností!" odtušil Cyril, odfukuje kou cigarety, kterou mu
Rabe podal a Geyer zapálil, a upíjeje vína.

„Dovolte, Francie a Amerika je toho dkazem. Takový obrovský

rozkvt kapitálu nemže vykázati v poslední dob žádný národ, žádný stát!"

„Jakoby kapitál byl všechno! Také není ješt všech dn konec;

nuže, sekejme, až jak to tam dopadne!" pravil ironicky se usmívaje,

Cyril. „Ostatn piznávám, že republika je volnému vývinu individuí nej-

píhodnjší formou a mimo to nejlacinjší ..."

„Výborn!" zvolal Rabe. „A tudíž: vive la republique!" to ka,
pozvednul sklenku s vínem a piuknul Cyrilovi a Geyerovi.

V tom poaly bíti zdlouhav na stn velké pendlovky.

„Dvanáctá!" poítal údery Rabe. „Nuže!" pravil povstávaje s íškou

horkého aje. „Xa zdraví nás všech v budoucím roku! Ka zdar našemu

podniku !"

„Šastný nový rok!" gratulovali a pipíjeli si vzájemn dámy i pánové.

„Pánové prominou, když se vzdálíme," pravila domácí paní, vstávajíc

a podávajíc všem po ad ruku. S ní zárove odešly ostatní dámy.

„Vive la republique universelle!" zvolal po jejich odchodu Rabe,

pipíjeje vínem Cyrilovi.

„Vive la France!" piuknul Cyril. Geyer však pi tch slovech

sklenku k pípitku již pozdviženou, aniž se jí dotknul, zamraen postavil

zase na stul. Rabe se na nho s dorozumním, ale kárav usmál.

„Nuže, v tom se shodujeme?" otázal se s úsmvem Cyrila. „Pi-
znávám se, že se mi pouze veškerá uniformovanost a zašnrovanost nelíbí."

„I v tom se shoduji," prohodil Rabe nedbale. „A mže-li jaká jiná

státní forma vtší volnosti poskytnouti, než republika? Vezmte jen

náboženství. Jak vy byste definoval náboženství, kdyby k vám nkdo
o radu pišel?"

„Nijak," odtušil Cyril. „Považuji pojem nejvyšší bytosti za píliš

vznešený, než abych se odvážiti sml, stáhnout ji v prach všednosti.

Mé heslo je : volnost svdomí. Kdo neví ve jsoucnost nepojatné

nám absolutní nejvyšší bytosti, je po mém osobním náhledu ubožák, idiot.

Kdyby však pišel nkdo ke mn o radu a pouení, ekl bych mu

:

„Nepokládám se za povolána býti apoštolem toho, co jest tak nade mne
vzneseno, že pro to slov nemám. Obrate se k nkteré stávající církvi

nebo sekt, která jest vašemu vzdlání a vkusu nejbližší. Anebo —
nevyhovuje-li žádné ze stávajících vyznání vašim názorm a vašemu vzd-
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láni a máte-li v sob dosti mravní síly, eliti bouím života až do skonání

bez vdí pomoci kterékoliv církve — založte si své vyznání sám ..."

„Blížíme se v náhledech víc a více," pravil rozjaen Rabe. „Dle

toho mi piznáte, že by byla republika, která by celé Nmecko a ovšem
i Cechy a ostatní zem až k Adrii sluovala, nejlepší pro nás státní

formou? Pi úplné individuelní svobod mohli by intelligentní národové

v této oblasti bydlící nejlépe eliti národohospodáskému boji, který nám
s Amerikou a zámoím nevyhnuteln nastává?"

Dolanský se zdvihl.

„Pánové, jsem unaven, pjdu spát. Dobrou noc všem!" a podával

jim po ado ruce.

„Pjdu též," pravil Cyril, vstávaje.

„Nuže ješt tuto sklenku, pane Žilino ! Vive la republique!"

„Donnerwetter!" zvolal po svém nenuceném junkerském zpsobu
Geyer, „hle již jsou tyry hodiny z rána!"

Když pak s mladým Rabem k továrn kráel, pravil tomuto anglicky

:

„Nuže, neek' jsem ti to? Není tento Žilina nebezpeným, fanatickým

ultra-Cechem, jehož se musíme varovat?"

„Nikoliv!" odvtil v dobrém rozmaru Rabe. „M tento muž velice

interessuje a vru jsem mu naklonn pro jeho samostatnost úsudku."

„Hrome!" pravil Geyer opt nahlas nmecky se smíchem a doložil

pro sebe, blýskaje oima, což však Rabe pro tmu nezpozoroval: ,To
m utvrzuje v mém pesvdení, že tohoto nebezpeného lovka k vli
dobré vci, které sloužím, se musím zbavit, jej zde nemožným uinit,

zniit ..."

Cyril probudil se na nový rok k deváté hodin s pustou hlavou,

což jej vyhnalo záhy na erstvý vzduch, do polí.

Marn snažil se uspoádat dojmy minulé noci, která se mu zdála

bezúeln probdnou. Pišed k polednímu dom, nalezl na stole ve své

kancelái dopis svého bratra Ratibora. etl dosti dychtiv

:

„Milý brate! dovol, abych Ti k Novému roku alespo ásten
odhalil city svého nitra. Tvoje pímo otcovská pée o mne. Tvá snaha,

abys nejen hmotn ku pedu mi pomohl, ale i morální Tvj vznešený

píklad, upomínající mé ve všem na našeho dobrého, ideálního, ped-
asn zemelého otce, iní mne lepším, dokonalejším a snahou mou
jedinou jest, abych Tob se podobal. Avšak ideálu svého kdo dostihne?

V ovzduší tak píjemném, jaké jest v rodin panstva Dolanských, roz-

kvetly — dovol, abych se tak vyjádil — znovu lepší city mé, zdánlivé

již odumelé. Vzpomínky na domov a porovnávání nedávné hrozné ka-

tastrofy rodinné a chladného odstrkování svta s výtenou touto rodinou,

dávají mi tušiti, že ješt je pro mne štstí v budoucnosti možno, dávají

mi tušiti nadji lásky a zelené vtviky pro budoucnost ..."

„Snílek — básník! Dobrý ten Ratibo!" pravil k sob Cyril. „Vidí

vše v klamném svtle své fantasie a za kulisy nevidí. Dobe jsem ho
posuzoval, považuje ho za veliké dít, které má stále ješt vdce potebí.

Musí ješt trpkou školou života projíti, než pozná pravou podstatu a

spružinu vcí pozemských — jako bohužel! jsem ji poznal já. Na mu
však kaliti illuse? Však svt ho záhy svou studenou prosou schladí. Co
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však chce s tou nadjí lásky a zelenou vtvikou? Snad Milada? Olginka?

Hm, na bych si tím hlavu lámal? Bláhovík!" bruel k sob, ta
list dále, až pišel k následujícímu místu:

„Hledal jsem ve svých zápiskách a zde Ti výsledek posílám. Dobe
ten lístek uschovej. S bohem! Tvj Ratibo."

Cyril vzal proužek lístku, kdysi smakaného a zabláceného, nyní

však peliv uhlazeného, a sežloutlého, do ruky a eil

:

„Uvdomte prince. Od jeho píchodu závisí vše. Ostatní šifrované."

„Aj!" pravil, „to je podivné!" A mimovolné vytanuly mu náhle

verejší výjevy Sylvestrovské noci na mysli v jiném svtle.

„Patrn mne vera Rabe i Geyer zkoušeli. To jejich slavení vše-

svtové republiky nebylo bezúelné. Cítím v tom ertovo kopýtko toho

Mefistofela Geyera. Tušení mi praví, že se zauzlila vera dležitá kapi-

tola mého života, která snad bude urovati život mj celý. Ti pátiové

se domnívají, že vylákali z reservy mne a nepozorují, že odkryli pede
mnou karty. Mjme se na pozoru! Tento lístek nelze penzi zaplatit.

Jaký to tajemný lovk se skrývá v tomto Geyerovi! Nebo že alespo

Rabe ve své mladické horlivosti poctiv dosud smýšlí — jsem pesvden.
A pece mže se Ratibo klamat. Suad ani Geyerovi ten lístek nená-

ležel a kdo ví, kdo ho ztratil. Vše jedno. Peliv, jako kus zlata, jej

uložme — možná, že nám jednou platn poslouží!''

První kampagne nového cukrovaru skonena šastn v únoru a po-

ádán dle starého zvyku na oslavu této události slavný, tak zvaný tovární

ples, ku kterému sezváui nejen úadníci velkostatku i továrny v Krapinách

ale též ze sousedních panství a mimo to váženjší sousedé, rolníci a

jiné honorace. V nepíliš pohodlných místnostech továrního hostince,

který svým zakladatelem byl zajisté vystavn v tom domnní, že dlouho

ani on, ani továrna státi nebudou, i jak vtipkovali úadníci cukrovaru

„po amerikánsku", sešla se velmi etná, sezvaná spolenost.

Veliký sál byl péí úadnictva dosti slušn vyzdoben, z ásti a-
louníkem, povolaným za tím úelem z Prahy a z ásti zahradníkem

pauským. Objednána docela též vojenská hudba z krajského msta, což

se v Krapinách pihodilo poprvé od té doby, co stály, tedy od nepamti.

Okázalé toto vystupování úadnictva dlo se na tajný pokyn továr-

níka Rabe z Liberce, který slíbil, že veškerý suad možný deficit sám
uliradí.

Ovšem nechybli ani zástupcové íirray „Rabe, Dolanský a spol."

Hostinec tovární stál na nejzazším konci K'rapin, poblíže továrny a byl

v stálém obležení mladých i starých, kteí pi píjezdu panských eky-

páží tvoili špalír, tak že zízenci továrenští, za dobrovolné hasie v plné

parád pistrojení, jakož i výbor plesový, z úadiiík továrny se skláda-

jící, s tíží mohli udržeti poádek.
,Áh!" zaznlo mezi diváky, když vystupovala Xenie Rabeová

8 Miladou Dolauskýcb, doprovázeny mladým Rabem.

20
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„Hádej, Honzo, která je z nich hezí?" škádlila cLasa piblblého

mladíka mohutných úd, Honzíka Císaovic.

„Jen vy ho necht!" zastala se ho jeho matka. „Však Honza také

dostal princeznu —

"

„A tvj jist ji dostane —

"

„Inu mn by se milostsleinka ze zámku lépe líbila — ale ta cizí

má prý mnoho tisíc — "

„I jdi, liloupej, milion!"

„Mn je to jedno, tisíc jako milion, když nemám sám ani vindry —

"

„A jaké má šaty
!"

„Jako andílkové ob vypadají," podotkla prastará, kolozubá babizna

ížková, arodjnicí pezvaná.

Zatím zapoal v sále tanení rej, kterému venkované Krapinští,

pokud bylo možno, okny snažn pihlédali, ba mnozí mladíci vj lezli za

tím úelem i na vtve strom blízkého stromoadí, aby zábavu v sále

lépe pozorovati mohli.

„Co je to všechno platné!" pravil konen jeden z nich s po-

vzdechem, spouštje se se stromu; „je to jako když hladový se

u hostiny postí!"

„A co! Mué je má Mariáuka milejší! Vi?" obrátil se jiný k dveti
podle nho stojícímu. „Pojme do hoejší hospody. Však si za týden

o našem plese také zadupáme! To bude horia!"

Rodina Dolanskýcli byla celá na plese pítomna a pan Rabe pro-

kázal jí est, že pedtanil se slenou IMiladou první valík, za ním

následoval iditel Žilina se sestrou pana Rabeho, slenou Xenií, i)knou

brunetkou prostední, plné postavy a elegantních pohyb, v pekrásné

velkomstské toilet. Mladý Rabe pivezl totiž svou sestru z Liberce

s sebou ku snažné žádosti Dolanských a snad i pro zvýšení effektu j)le-

sového. Celé Krapiny byly, jak praveno, na nohou, aby tuto, dle povsti

nejmén za princeznu z Golkoudy vyhlašovanou krásnou milionáku

spatiti a její toilett obdivovati se mohly. Kdvž se honorace v lanci

vystídaly, pišla na adu jeuuesse dorée, ponejvíce úaduíci z Krapin

a vkolí. Zábava byla dosti animovaná, zvlášt když se k 11. hodin
rodina Dolanských, doprovázena Xenií Rabeovou a jejím bratrem, chystala

k odjezdu. Potom teprve rozproudil se pravý tanení rej a tanili i ti,

kteí se díve ostýchali. A také ti, kteí práv netanili, nahrnuli se

do sálu, neb alespo do pedsín, aby mohli tanci pihlódati.

V postranním pokoji pro kuáky setkal se Cyril s Hynkem Bystrým.

„Ty netaníš?" otázal se Cyril svého pítele.

„Netanim nikdy. Divno mi však, žes ty tak záhy opustil takový

sliný výbr dívích pvab a mimo to tak tžkých ..."

„Co tím míníš?" otázal se s mdlým úsmvem Cyril, který již znal

zpsoby svého pítele. „Dostál jsem své kavalírské povinnosti úpln.

Ale dnes nejsem jaksi disponován a mimo to — " dodal s líenou nedba-

lostí, zapaluje si doutník — njsou tam hledanjší taneníci. Radji si

zakouím a pohovoím s tebou. Dávno jsme se nevidli."

„Jdižiž! Žertuješ?" pravil, pokašlávaje, Bystrý. „Snad ne teu ple-
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chaty, vyžilý mladík, nebo je tuším mladší tebe, který se tak horliv

a sladce kolem sleny Xenie Rabeových otáí? Prosím t, kdo pak je to?"

„Statká, továrník a jeden z prvních dandy pražských Píkop, pan

Valerian Valovský v Hrobicích!"

„A jakou má továrnu?"

„Cukrovar," dodal Cyril. „S tmi je, milý hochu, nesnadná našinci

konkurence. Máš tam též pana Stangla ze Stangenau a pana Rabebo.

A ti jsou milionái."

„Jak to dnes, Cyrile, mluvíš? Ani t nepoznávám! Ty, jindy tak

výbojný, veselý, který jsi se neobával žádné díví pevnosti, teba by

byld pipjata etzy milion k tatínkovi nebo k mamince — abych se

po zpsobu Albrechta vévody Fridlandského vyjádil, — ty ustupuješ ped
takovým vyžilým hejskem, takovým velkomstským roué, jakým je Va-

lovský, aneb jakým je ponkud i Rabe? Ne! Já bych si na tvém míst
nedal takovou koist odejmouti, jakou je Xenie -— a neustoupil bych

nikomu ani tomu panu Stanglovi se šlechtickým diplomem, — Ale bu
upímným a nezazli mi pro to, co ti eknu. Myslím, že z tebe mluví

více uražená samolibost, hrdost — nebo i nco jiného —

"

„Mj drahý, co ti mám íci? Vkus je vkus — a vru nevím, zdali

by Xenie byla mým ideálem, na vzdor zái svých milion. Mluvím k tob
upímn a marn hádáš na nco jiného —

"

„Aha!" zasvítil hezkýma, hndýma oima Bystrý, „snad Milada?"

„Nehádej! je to marné!"

„Snílku!"

„Realisticko prosaický chemiku!" odrážel s úsmvem Cyril škádlení.

„Hle, tvj bratr Ratibo si jinak poíná. Toí se o celé kolo!"

„Což ten! Jemu to sluší — nech užívá, dokud je mlád!" a dodal

pro sebe, tiše: „Toho se neobávám!"
„A tob to nesluší, že jsi stár?! Nebu smšným; íkám ti pímo,

že se po tob ohnivé erné oi Xenie i sleny Milady nejvíce otáely
— ano. pímo t hltaly."

„Xechme toho!" odtušil již s lehkou netrplivostí Cyril.

„Tys nenapravitelný a prorokuji ti jako upímný pítel, že toho

jednou budeš litovat, cos propásl," pravil dvrným, skoro káravým hlasem

Bystrý. „Kdybych já sml tanit," a pi tom suše zakašlal, „ani minutku

bych zde nesedl. Bohužel moje zdraví neaí z nejpevnjších. Mimo to

jsem sám poloviní roué ..."

„Závidím ti tvj klid, s kterým to vypravuješ. Jsem starší tebe a

musím se vyznati, že mi pece nkdy bývá líto mé prchající neužité

mladosti. Ale nemohu býti jiným. Mám o lásce a o manželství své pevné,

na základ nezvratného pesvdení zbudované zásady, které dobe zuáš

a od kterých nikdy neustoupím. Radji zstanu svobodným —

"

„Tys, brachu, píliš poctivý, to jest ideální a pro svt nynjší
se nehodíš. Dej si íci : ty bys náležel bu do horujícího v extasi ste-
dovku, aneb do antické tragédie . .

."

„Hahaha! Jak se mýlíš. Jsem nejrealistitjší a nejpraktitjší

lovk!"
„Tak se ti zdá!"

20*
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„Moje skutky, snahy a jejich zdar to dokazují. Jenom že já spo-

juji s tmito snahami nezrušitelnou poctivost svdomí, jehož klidu si

nade vše vážím."

„Obdivuji se ti! Beze žertu," ekl vážn Bystrý, „a kdybys ty za-

ložil nkdy njakou novou sektu náboženskou, ml bys ve mn horli-

vého proselytu !

"

„Vtipkuj si jak chceš," pravil Cyril, odfukuje klidn dým svého

doutníku. „Dovol, nejsme tu pece jen pro pouhé užívání. Život je

nco více!"

„Pipouštím do jisté míry — anebo naprosto „nic". Víš, že jsem

chemik a se stanoviska této vdy budoucnosti, nebo je vda tato navzdor

svým ohromným, netušeným pokrokm a pevratm, které ve spolenosti

lidské zpsobila, pece teprve ve svých zaátcích — pohlížím na celý

život, ba i na smrt."

„Jsem vru zvdav, jak si tuto poslední záhadu pedstavuješ!"

„Pro mne není záhad ve svt. Smrt je mi procesem chemickým,

rozkladem tla v prvky vše se koní — na vždy."

„A duše, duch?" otázal se Cyril.

„Co o nich víme?" ekl s úsmvem Bystrý a zakašlal.

„Nevíš tedy v život posmrtný?"

„Nikoliv. Mohu si pouze pedstaviti další po smrti výmnu a spo-

jování prvk, z kterých náš lidský organismus se skládá — až do

nekonena."

„A poslední píina, ku které vše na svt tíhne, to centrum sil

vše obsahující, udržující a promující, nesmrtelné?"

„O tom nemluvme. To našim nepatrným atomm definovat ani

pojmout nelze. Mohu si pouze pedstaviti jakési kumulativní, souhrnné

znovuzrození duše všesvtové, skládající se ze všech jednotek jistých

organism, které kdy existovaly. Ale kam jsme to zabloudili? Vedle nás

sladký romon zvuk k rozkoši vybízející a my zde jako dva sýkové
zalézárae a filosofujeme. Spš do sálu, spš, milý hochu, každé chvilky

škoda."

„Až dohrají tento valík."

„Opakuju ti, žes idealista, který tímto zpsobem na zelenou vtviku
nikdy se nedostane. Žena chce být milována vskutku, inn a ne jen

zbožována básnicky. To se hodí nedosplým hochm. Chce, aby se s ní

zacházelo jako se ženou a ne jako s bytostí utkanou z mlhy a duhových
paprsk fantasie. A proto ti opakuji, že tvá platonická láska ku . . .

bez ironie — je tak iilusorní, jakobys miloval princeznu z Pamíru nebo

z msíce —

"

„Pravá láska pemáhá vše i smrt. Ostatn — jak víš, že nkoha
miluji? Nevím o tom sám!" pravil Cyril.

„Tuším to, ba jsem o tom pesvden," odtušil Bystrý. „Povahy

hluboké, opravdové, jako je tvá, nejdou životem lhostejn kolem vábných

postav ženy. Díve i pozdji uchopí je vír toho záhadného stvoení,^

které se ženou nazývá, této sfingy polozvíecí a polobožské a strhne je

k sob. A ím pozdji se tak stane — tím he. Jsem mladší tebe,

ale znám ženy daleko lépe — bohužel, nebo tímto poznáním zmizela.
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též veškerá poesie, která nám tyto krásné na pohled bj-tosti iní milými

a žádoucími —

"

To ka, vyprázdnil celou tém sklenku erveného vína, která ped
ním stála, jedním douškem a pokraoval, znovu si nalévaje: „Snílku,

pravím ti, že z tvé lásky nebude nic, ano že te zahubí. Ostatn ctím

tvé názory a kdybych nebyl prožil to, co jsem prožil — závidl bych

ti skoro —

"

„Nechme toho. Hovor náš se otáí stále kolem ženy. A jelikož je

tato pro mne pouhým pojmem generálním, abych se tak vyjádil —
smj se jak chceš! Piznám se, že rád bych smr rozprávky zmnil.

Rád bych odešel, vše mne zde tíží, celé ovzduší je dusné, jako ped
bouí."

„Pozorovals?" odtušil s živým interesem Bystrý. „Ano, pipravuje

se nco a jelikož nevíme, kdy zase budeme tak sami pohromad, chci

ti nco sdliti."

„Jeli to tajemstvím, tedy radji o tom poml!"
„Nikoliv pro tebe! Tys v tom zúastnn. S iditelem Hrubým se

to viklá!"

„Aj, tak záhy? Kdo by se toho pi jeho sebevdomém, pánovitém

vystupování nadál? Vždy tém také u nás již rozkazoval!"

„My všichni v továrn máme jeho brutálního despotismu již dost.

Div že nenakládá s námi jako se svými dánskými doggami. Nemá mezi

námi pítele. Ponvadž pak mám já jakožto chemik nejhlubší názor do

tajností manipulace cukrovaru a mimo to jsem znám jako lovk ne-

oblomný, domnívají se druzí kollegové, že já bych se mohl státi pákou

k vypáení toho balvanu, který se iditelem Hrubým nazývá —

*

„Pochybuji," ekl bedliv poslouchající Cyril. „Dej pozor, hochu,

aby t ten balvan, proti kterému jsem též já, spoleník firmy, tém
bezmocný, nerozdrtil. A co tu hlavní, v jeho služební smlouv jest zá-

važná klausule pro pípad jeho výpovdi, obtžkaná okrouhlou sumikou
deseti tisíc zlatých, bez ohledu na délku doby služebné. To si firma

Rabe, Dolanský a spol. dobe rozmyslí. Pouze v pípadu jeho ne-

poctivosti — "

„Ano! Kdyby nebylo teba výhodnjším oželení této sumiky. Nebo
pan Felix Hrubý stojí firmu ron mnohem více."

„Aj!" zvolal s netajeným podivením Cyril.

„Však to pi nejbližší billanci poznáš! Považ ty stálé stavby silnic,

pestavby v továrn, zavádní nových stroj dle nejnovjších prý systém,
a se nedávno koupené sotva ohály. Dost na tom, když ti eknu, že

Rabe sám mne dvrn požádal o zvláštní, tajnou kontrolu manipulace

technické, jejíž výsledky pouze jemu mám sdílet. Nikdo o tom mimo
tele nyní nemá tušení, nejmén Hrubý sám. Ulekl jsem se žádosti té

zprvu, pedzvídaje, že strkání prst mezi dva žernovy je nebezpené. Uinil
jsem tedy Rabemu sprostedkující návrh."

„A sice?" se zvýšeným napjetím otázal se Cyril.

„A sice, aby si Rabe ustanovil zvláštního dvrníka, který by zdánlivé

kontroloval m, v pravd však iditele Hrubého.

„Výborn vymyšleno! A výsledek?"
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„Dnes se již objevil. Nový tento úedník, vlastn na oko beí:platný

volontair v kancelái, napohled nic nedplá a pouze zdánlivé lhostejn

na vše pohlíží. Ale Hrubý hned ucítil doutnák a pi ukonení kampagn
bezohledn se vyjádil k Rabemu, že Geyera — "

„Pana Geyera? toho cizozemce?-'

„Ano, je to Hanoveráu nebo Westfál, známý nohsleda pana Rabeho,

však ho poznáš. Slovem pan Hrubý pede všemi shromáždnými úadníky

se vyjádil, že tohoto Geyera potebovati nemže, ponvadž jen zahálí

a pekáží —

"

„A Rabe?"
„Rabe se zapálil a upel divný pohled na Geyera. Ten však hledl

na celou scénu klidn, nepromluviv slova. Zbledl však na smrt —

"

„A Rabe ho nepropustil? Nedal mu nelibost svou na jevo?"

„Naopak, ani ho neoslovil, tak že idicel Hrubý se nechal unésti

rozilením a pohrozil, že pjde bu on, nebo Geyer. Na to konen
Rabe ekl, že Geyer již zastane úkol, který mu bude pidlen. A tím

aífaira skonena."

„K neuvení! Zlé to yiuamení pro Hrubého."

„Ale dobré pro nás. Hrubý, vida, že toho nmého svdka svých

in odstraniti nemže, je k nám nyní jako milius. Ostatn, tento Geyer

je nejdvrnjším pítelem Rabeho a prý mu kdesi dležité služby pro-

kázal. A proto mjme se tím více na pozoru, zvlášt ped tímto!"

V tom hudba skonena a taneníci vraceli se do sálu.

Mezi prvními picházel práv mladý, hmotuý muž, téhož asi stáí

jako Bystrý. Byl na svá léta velmi tlnatý a vysoké postavy, obleen

jsa v erný plesový úbor s bílými rukavikami a takovou též kravatou.

Byl výborem plesu.

Pohled jeho souhlasil s jeho hmotným zjevem a vystupováním,

byle skoro drzý; ale tvá jeho byla dost pkná, a pohled hndých,

tkavých oí byl skoro nepíjemný a kolem hrubých, smyslných rt jevil

se tah bezohlednosti. Byl však ástí žen a dívek Krapinského okolí

skoro obléhán. Byl to Don Juan Krapinský a celého vkolí jménem

Betislav Burdil, jinak druhý adjunkt cukrovaru.

„Ty zde zalézáš jako jezevec?" pravil Burdil, pisednuv k Bystrému

a utíraje s ela hojn perlící se pot. Na to uchopil plnou sklenici piva

a jedním douškem ji vyprázdnil. „A vás, pane iditeli, též tanec nevábí?"

obrátil se k Cyrilovi.

„Jsem unaven, pjdu záhy dom," odtušil Cyril.

V tom se zjevila Milada na prahu dveí. Mladí mužové ji pozdravili.

„Není zde mj otec?" otázala se Cyrila.

„Není sleno. Ale pejete-li si, vyhledám jej," odvtil Cyril.

„Dkuji, není teba. Ale vy tak málo taníte; což vás to netší?"

„Tato výitka by mla pro mne býti pobídkou. Ale mám omluvu."

„Ráda bych ji slyšela," odpovdla s úsmvem Milada. „Ale —

"

pravila náhle, „víte co nového?"

„Napínáte, sleno, mou zvdavost!"

„Opustím vás zde. Jsem zvána rodinou pana Rabe, abych slenu
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Xenii doprovodila do moských lázni. Bývají tam asté zábavy a nej-

vybranjší spolenost —

"

„Yru, bude vás odtud škoda, sleno!" vmísil se svým klidným,

zdvoilým zpsobem v rozhovor Hynek Bystrý.

„Vy mne asi nejmén pohešíte!" odvtila s úsmvem Milada.

„Kdož ví? Známo vám pece, sleno, že taniti nesmím. Jinak jsem

vždy a ve všem k vašim službám!"

„Znám vás a vážím si vás jako dobrého a zábavného známého,"

odvtila bez ostychu Milada, „Ostatn vrátím se s Xenií v srpnu. Hodlá

zbytek léta ztráviti u nás, v Krapinách. Líbí se jí zde!" dodala se

zvláštním, hlubokým pohledem na Cyrila.

Betislav Burdil, který slinou dívku tém oima hltal, s úklonou

nabídl jí své rám, prose ji o taneek.

„Dkuji, pane Burdile
;
pojedeme hned dom a nesmím proto již

taniti, abych se uenachladila. Aha, zde je Xenie a otec. Vy zde ješt

zstanete, pane Žilino? Tedy dobrou noc, pánové!"

„To by byla kstka, co, pane iditeli?" zvolal s hrubým smíchem
Burdil k Žilinovi, který, nevšímaje si ho, kolem nho kráel k povozu

panstva Dolanských. Burdil odešel do taneního sálu.

„Škoda té dívky!" pravil k sob osamvší Bystrý, vyprázdniv skle-

nici vína. „Ten nešastný Cyril si nerozumí. Uloví mu ji nkdo ped
nosem —

"

V tom se vrátil do pokoje Cjril.

„Tys pece nejel s Dolanskými?" zvolal s podivem Bystrý.

„Povozy jsou plny," odtušil Cyril, usednje jaksi zamyšlen k Bystrému,

„Za chvíli zajede jeden pro mne."

„Ano, i v tom je kus intriky, co jsme zde vidli!" pravil vínem

rozhovoený Bystrý.

„Možno-li? Kde ty to vše bécš?"
„Vidím a slyším, co jiní nevidí a neslyší. Znamenal jsi zvláštní

pozornost, kterou pan Rabe po celý as zdejšího pobytu svého v kam-
pagni slen Milad vnoval?"

„Ano, bylo to ponkud i jiným uápadno. On však se nkde vyjádil,

že to je v jiných zemích, snad v Anglii, zvykem, takovýmto zpsobem
k mladým dámám se chovati a že se k ní nemá nápadnéji než k jiným."

„A nádherný zlatý, granátový šperk Milad o Vánocích darovaný?"

,Odvdení se za pozornost a pohostinství Dolanských."

„A pece je v tom více. Mluvilo se o nadjích pana Dolauského.

V tom došlo do Krapin z Liberce psaní. Mladý Rabe hned na to odjel

do Liberce. Prý starý jeho otec obdržel anonymní dopis, že ve všem
tom pohostinství je pouze spekulace Dolanského na mšec pana Rabeho
k zahojení dluh velkostatku — zkrátka že MiLidu Ribemu kuplují ..."

„Ale to je padoušství!"

„Ano, jsou to pouze svtské intriky a povídá se — a já s jistotou

soudím, že je pvodem jejich bud Hrubý nebo Geyer. Mladý Rabe na žádost

svého otce nastoupí prý obchodní cestu kolem svta i kam — aby

z lásky k Milad byl v} hojen. Zatím se mže leccos v Krapinách pi-

hoditi a zmniti —

"
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„Zaíuá mi v Krapinách býti uevolno."

,Vi? Idylla zmizela, co se v ráji objevil had? Inu, milý hochu,

já se ženami více zacházel a proto se ve všech tch kižujících se

intrikách pohybuji jako ve svém živlu; mne nic nepekvapí. Již jdeš?

Vypij ješté tu sklenku vína se mnou," blábolil tžkým jazykem Bystrý.

„Tak zídka se vidíme. Svím se ti, mám divné zkušenosti — ohl

ty ženy, ty ženy! Jdeš již opravdu? Škoda. Nuže, dobrou noc!''

„Škoda toho výteného srdce a pevné hlavy," pi'avil Bystrý po

odchodu Cyrilov, nalévaje si znovu vína. „Ale ženy, ženy — a potom

ten had — ti ho uštknou a vypudí z ráje. Sera se nehodí ..."

5.

Opt zazpíval skivan ve výši na znamení, že odešla zima a v záptí,

jako ohlas jeho, ozval se skípot plužních koleek na zemi. Nová chu
k práci probudila se v hrudi lidské a vše spchalo do polí, rváti se

s pírodou o živobytí. Cyril Žiliua objíždl na své Lise panská pole.

Byl slunný den poátkem dubna. asté peháiíky inily sice pobyt pod
širým nebem nepíjemným, bylo to pravé aprílové poasí, ale práci

polní to neškodilo.

„Zase se žene babka od les," pravil starý lesní Skála náhodou

u pole se zastavivší k Cyrilovi, který s kon slezl, aby ku práci secího

stroje lépe pihlédnouti mohl.

„Neuškodí nám to, naopak, seschlé hrudy se spíše rozsýpají a za

chvíli bude pda suchá. Nu, jak je, lesní muži," pokraoval v dobrém
rozmaru, „potáhnou letos sluky? Cítím zase po dlouhé dob v sob chu,

odpoinouti si po denních trampotách na klidném stanovišti na ekání
v lese —

"

„Letos budou sluky již pry, petáhly záhy. Ale za to bude hodn
koroptví a tu mohu již nyní slíbit dobré lovy."

„Co škodí, alespo tedy na koroptve si pokám. Mohl byste mi

do té doby vzíti k sob do uení stavcího mladého psa, kterého jsem

práv z domova dostal — ovšem za ádné útování útrat?"

„S radostí, pane iditeli!"

V tom dojel k nim secí stroj, který dlouhým, pes sto korc
výmry majícím, obdélným polem sem tam pojíždl.

„Nu letos budeme díve hotovi, co myslíte?" pravil spokojen
Cyril ku Skáloví. „A pece sejeme opt o sto mr více epy než loni.

Tento týden dodláme. Ale podívejte se na tu Mouchovou, jak vypadá.

Ped rokem bylo to dve jako lusk. Poranila si tehdy pi setí epy
nohu jakýmsi železem, tak že sotva chodila, a pece staten celou

bolest pechodila. Ale letos je jí jenom stín a na levou ruku zdá se

bezvládnou ..."

„Myslím, že ji ztratíme," vyprávl monotónním hlasem starý lovec,

nakrucuje kníry. „Škoda jí bude. Je to jedna z nejpilnjších a pi tom

nejskromnjších pracovnic. Pi setí, vázání a pi mlátice nikdo se jí

nevyrovnal."

„Mluvíte o ní, jakoby již byla pry! Co se jí pihodilo?" pravil
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Cyril, pohlížeje s úastenstvím ua statné druhdy dve. Vysoká postava

Mouchové byla ku pedu nachýlena; nebývala sice nikdy hezkou; silné

pihovatá, osmahlá tvá a rusé vlasy nedodávaly tvái její pílišné krásy.

Dnes však se zdála tvá ta skoro popelavou a modré, hezké oi, díve
vždy usmvavé, nyní skoro zlomené, sotva že si troufaly podívat se

nkomu do oí. Pozdravila tiše Cyrila, nepozveduuvši k nmu zrak.
Hl s železným bodcem namáhav držela v pravici, kdežto levici skoro

bezvládn pi tle nad pasnou mla složenu.

„Ah!" máchnul Skála skoro zlostn rukou. „Stará to historie.

Hloupé dve. Jsou všechny stejné, když se jedná o vdavky — jenom Lr —
již se na mužské vsí. Byli zde ped rokem, jak vám známo, stavitelé

továrních vysokých komín, když se veliký komín v cukrovaru pesta-

voval. Jest tchto stavitel málo v echách, nebo jest k jejich emeslu
poteba ne jen dovednosti, ale i odvahy a proto jsou hledaní a dobe
placení. Jeden z nich, mladý, hezký, veselý chlapík, kolem dvat stále

se otáel a líbil se všem, ale žádné tak, jako Mouchové. Známost rychle

pokraovala a stala se dvrnou, když mladík holce slíbil, že si ji vezme.

Když byli s prací v továrn hotovi, upomínala ho Mouchová na daný
slib a on pravil, že si dojde pouze pro potebné listiny dom, aby si

ji vzíti mohl. Veselé pitky a muziky se stídaly, penz ml dost, ale

najednou byl milý hoch v prachu. Zmizel, jako když se pod ním zem
propadne. Mouchová doptávala se na nho jeho soudruha a tu uslyšela,

že její nápadník jest již ženat a otcem rodiny. Mouchová svsila nos.

Dvata se jí posmívala a ona chodila jako zmámena; známost nezstala

bez následk. To dve vydržuje samo starou žebravou babiku a mladší

sestru, která ješt do školy chodí a bratra mrzáka. Její bába se po tom
všela — ale uízli ji. Mouchová však, chtjíc pedejíti posmchu —
vzala njaký lék. Tžká nemoc byla následkem ; stží vyvázla. Levá
ruka zstala ochromena a ona stále pokašlává. Doktor ekl, že není

nadje na uzdravení úplné —

"

„Skoda je jí
—

" ekl Cyril, jako pro sebe, sedaje opt na kon.
„Divno," pokraoval v samomluv, když se klusem vzdaloval, „od té doby,

co zde velký kapitál opt zasáhl do života tohoto prostého lidu, vznikl

opt boj o život a pronikl až do nejnižších vrstev jeho. Opt to kolo

rozhoupaného osudu, které vše pod svými loukotmi neúprosn drtí."

(Pokraování.)

—=sr'~Si^^f^'->^-~
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Po stop plagiátu.

Píspvek k filosofii a technice básnického tvoení od J. Arbesa.

(Pokraování.)

aždá báse," praví kdesi Goethe, „musí býti básní

píležitostnou, totiž skutenost k ní musí dáti
podnt a látku. Všeobecným a poetickým stane se

specielní pípad práv tím, že se jím zabývá básník . .

.

Všechny moje básn jsou básnmi píleži-
tostnými; jsou skuteností vzníceny a mají

v ní svj základ a pdu."
Názor ten — po našem náhledu jeden z nejpesnjších a nejpi-

rozenjších — jest bezpochyby také jednou z hlavních píin Goetheových
básnických pedností vbec.

Avšak theorie a praxe básnická zídka kdy se krj-jí úpln a mnohdy
diametráln se rozcházívají. A podobné jest také zde. Pravda sice, že

Goethe ídil se i v praxi z pravidla výše vysloveným základním zákonem

;

ale že by byla každá jeho báse básní píležitostnou,
t. j. skuteností vznícenou atd., není pravda.

Na doklad vylovujeme jako u Lessinga i z obrovské básnické

innosti Goetheovy pouze nkolik charakteristických moment.
Vizme pedevším nejproslavenjší jeho dílo „Fausta" !

Mže dílo to initi nároky na název díla absolutní pvodnosti, které

vzniklo výlun v obraznosti básníkov na základ vlastních jeho zku-

šeností, a na nmž nelpí nejmenší podezení njakého cizího vlivu, slovem

jest „Faust" výhradn duševním majetkem Goetheovým?
Nechtíce upadnouti v podezení jakéhokoli strannictví, vážíme od-

pov z pramene eského. Ferd. Schulz otiskl v „Lumíru" r. 1863
zajímavou sta „Povsti o Faustovi", v které mimo jiné praví: „Divadla

8 loutkami, která kvetla v Londýn za doby Shakespearovy a která se

zmocnila znenáhla všech na velikých divadlech oblíbených her, provo-

zovala také „Fausta" podle nejstarší onm dramatické básn
Marlowe-ovy... Tento Faust londýnských loutká peplavil se

z Anglie na evropskou pevninu
;
proputoval Nizozemí, navštvoval v Nm-

cích prkenné boudy a krmy o výroních trzích a peložen na sprostou

hatlaninu i protkán domácími hrubými a nejapnými šprýmy, stal se

záhy potšením nejnižších vrstev národa. Jakkolivk rozmanité byly

zmny, v které prodlením asu jej upravily vtip a krasochu rozliných

improvisatorv, podstata a jádro Fausta zstaly neporušeny.
O takové he s loutkami, provozované v pusté ulice ve Štras-

burku, poznal jej i Goethe a vzal odtud i formu i základ
své nejvtší básn. V prvním zlomkovitém vydání Goetheova Fausta

patrn utkvla památka loutek Štrasburských; nemlo
ješt pedehry na divadle, ani proslovu v nebi.
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Za mladosti Goetheovy byl již Faust v Nmcích prvním a nejoblí-

benjším hrdinou národních povstí: celá literatura o nm pro-

dávala se o výroních trzích, vlastn jen rozlin seadné výpisky ze

dvou prastarých knih o život Faustov — — Faust dle povsti tak

úzce spojil se s duchem Homerovým, i tak proniknut byl mudrci, Pla-

tonem i Aristotelem, že kdyby prý spisové jejich náhle byli zmizeli, on

by je byl obnovil z pamti — — —

"

Po petení tchto slov zajisté již nebude tak nesnadno zodpovdti
otázku, je-li i není-li Faust naprostým duševním vlastnictvím Goetheovým.

Z pipomenutí Schulzova o nejstarší dramatické básni Marlowe-ov
vysvítá, že Goethev „Faust" nebyl prvním umleckým zpracováním

povstí o Faustovi, aniž prvním dramatem téhož druhu. V sdramatisování

látky té pedešel Goethea jeden z nejgeniálnjších dramatik anglických,

Krištof Marlowe, souasník a namnoze nejšastnjší soupe Shake-

spearv, — nemén než — o dv století . . .

Marlowe žil v letech 1563— 1593. Zemel v ticátém roce vku
svého, což u porovnání s Goethem, který se dožil 83 rok a o „Faustu"

svém takm po celý svj život pracoval, nemálo padá na váhu. Marlo-

weovo drama možno totiž pokládati, abychom tak ekli, za pouhou

umleckou skizzu, kdežto Goethev „Faust" jako zralý duševní plod

takm celého života básníkova iní tím nároky na umleckou dokonalost

prvního ádu.
Pi porovnání obou dramat nutno tudíž bráti zetel nejen k tomu,

na jsme byli práv upozornili, nýbrž i na rozdíl povšechného stavu

kultury a íilosofických názor ve vku, v nmž žil Marlowe a v dob
o dv a pl století pozdji, v které vzniknul Goethev „Faust".

Marlowe-v „Faust" ovšem také není umleckým dílem obraznosti

založeným na vlastních zkušenostech básníkových, nýbrž váženo k nmu
z cizího pramenu, z povstí o Faustovi, a sice nikoli z pouhé tradice,

nýbrž ze spis tiskem vydaných.

Kterých pramen Marlowe použil, není zjištno. Nejstarší nmecký
spis obsahující sbírku národních povstí a povídek o doktoru Faustovi

vydán knihtiskaem Janem Spiessem ve Frankfurt na Mohane r. 1587,

tudíž v dob, kdy Marlowe zaal se zabývati literaturou.

Mnozí soudí, že Marlowe použil nmeckého originálu, jejž prý nej-

spíše dva vynikající herci anglití Tomáš Pope a Jií Bryan, kteí

v letech 1585—1587 v Nmecku meškali, pinesli do Anglie, z ehož
bylo by možno souditi, že znal se Marlowe v jazyku nmeckém. Možná
však také, že vážil z nejstaršího anglického pekladu spisu toho „The

History of the Damnable Life and deserved Death of Dr. John Faustus",

o némž se však neví, kdy vyšel tiskem, a pouze z pipomenutí na titulu

se soudí, že byl sdlán dle nového, zlepšeného a doplnného vydání

nmeckého, nejspíše z r. 1589.

Nech však tomu jakkoli, tolik jest jisto, že Marlowe-v „Faust"

nadmíru pesné pilehá obsahem svým k pvodní povsti o Faustovi,

jak jest vypravována v prvním vydání nmeckém.
Nejstarší vydání Marloweova dramatu jest z r. 1603 a bylo mno-

hými dodatky, zejména prý piinním divadelního editele Hanslowea
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znesváeno, tak že z díla samého naprosto nelze initi historicky právo-

platných nebo teba jen chronologických a kritických závrk vzhledem

k autorovi a jeho duševní innosti.

Avšak i v této znesváené form není to nikterak dílo primitivní,

nýbrž prese všechny odmítavé úsudky, jež proti nmu s rzných sta-

novisek, (zejména také se stanoviska náboženského) pronášeny, velice

pozoruhodné, ba namnoze, zejména v mnohých monologách Faustových

geniální, tak že místy pathetickou hloubkou pedí samého Shakespeara.

Základní myšlénkou liší se Marlowev „Faust" nápadn od „Fausta"

Goetheova. Kdežto Goethe pojal a provedl hlavního reka jako lovka,
který muen pochybnostmi snaží se vyzkoumali tajemství pírody a po

rzných kivolakých cestách života posléze smiuje se s bohem a

dochází milosti, pojal a provedl Marlowe „Fausta" jako apoštola
nových revoluních myšlének a pochybností, který nemoha se

pochybností svých zhostiti radji umírá.
Kterému z tchto dvou pojmutí náleží pednost, nechceme zkoumati

a poukazujeme jen ješt k tomu, že Marlowev Faust zmítaný pochyb-

nostmi chce podobn jako Goethev všechno vystihnouti a zapisuje se

áblu, aby nabyl moci; ale nikoli jen pro sebe, nýbrž aby s použitím

takto nabyté moci oblažiti mohl veškeré lidstvo, na kterýžto

moment v básni Goetheov nikde nepoložen draz jako v básni anglické,

takže Goethev Faust jeví se spíše jako ušlechtilý sobík, mající na

zeteli pouze sama sebe, kdežto Faust Marlowev jest hotov obtovati

se i za jiné, za celé lidstvo.

Markétky v anglickém dramatu není; za to oslovuje Faust vzdušnou

postavu Helenu, která se ped ním jako stín vznáší, kteréžto oslovení

možno pokládati za jedno z nejkrasších celého kusu. Jinak jest celé

drama propleteno nejrznjšími scénami, nejvážnjšími i nejkomitjšími,

etnými rozmluvami Fausta s Mefistem a kouzelnými produkcemi Fausto-

vými. S áblem, jemuž se byl zapsal, provádí Faust rozmanitá allotria

a neostýchá se provádti podobná i s papežem. Posléze propadá svému
osudu a ve smyslu povsti stane se obtí áblovou.

V Aijglii samé ml a má po dnes Marlowev „Faust" jakož i p-
vodce jeho mnoho odprc hlavn proto, že autorv názor na svt a

ducha, jímž jest jeho dílo provanuto, neodpovídal a namnoze po dnes

neodpovídá povšechným názorm, zejména pak názorm fanatických

puritanv, kteí Marlowea líí nejernjšími barvami jako atheistickou

obludu nejodpornjšího rázu.

Na ukázku, jakým zpsobem bjlo o Marloweovi psáno krátce po

jeho smrti, uvádíme jen nkolik slov z pamfletu z péra Beardova

z roku 1597 „Theatre of Gos Judgements'", v nmž se praví, že

Marlowe v atheismu a bezbožnosti žádnému ze svých pedchdc v niem
nezadal ... „a lim, že vtipu a choutkám svým pes píliš uzdu po-

pustil, upadl v takové zlolajství a výstednosti, že i boha popíral, a syna

božího Ježíše Krista a nejsvtjší trojici hanobil a to netoliko slovy,

nýbrž také, (jak se hodnovrn ujišuje) v psaných knihách, v kterýchž

se tvrdí, že spasitel náš nebyl než-li podvodník (deceiver), Mojžíš pak

bui a svdce lidu a svaté písmo že není než-li snška holých povídek
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a veškeré náboženství vynálezem (a device) politiky. Nyní však vizte,

jaký hák hodil Pán do chípí štkajícího toho psa . . . (But see Avhat

a hooke the Lord put in the nostrils of this barkiug dogge!)"

Po té zmiuje se autor pamíietu, jakým zpsobem Marlowe zahynul

a dokládá, že zabil se sám „ízením božím ..."

Podobné psali o Marlowe-ovi mnozí jiní anglití autoi starší i no-

vjší doby, ímž se vysvtluje, že si>isy jeho nikdy nemohly dosíci oné po-

pulárnosti a oblíbenosti jako spisy autorv, kteí nebyli názory svými

v tak nápadném odporu s povšechnými názory vtšiny lidu.

Nad jiné charakteristickým jest, jak vyslovuje se Marlowe již na

sklonku XVI. vku ve svém „Faustu" o pekle. Faust upsav se áblu
pronáší z nenadání slova: „Trvám, že jest peklo pouhá bajka." (Come
I thiuk, hell 's a fable.) ábel jest zaražen a koktá v tento smysl: „Peklo

bájí? ím bych byl medle já a kam bych t odnesl, až vyprší doba^

na kterou jsi se mi upsal? Je-li peklo bájí, jest báji i Lucifer, ba ty

sám jsi bájí . . ." Faust však ujišfuje: „Kdybych vil v nesmrtelnost

duše, nebyl bych ti upsal svou duši ..."

Vše to uvádíme na doklad, jak nápadn liší se v povšechném

pojmutí i provedení Goethe v „Faust" od „Fausta" Marlowe- o va.

Goethev názor na svt nelišil se v podstat od povšechného názoru

doby, v které žil a také nebylo proti nmu tak píke vystupováno jako

proti názoru Marloweovu. A podobn má se i s Goetheovým „Faustem",

v nmž rozvíjí básník nmecký názory, jež málo kde narážely na zásadní

odpor a proti kterýmž po dnešní den není námitek nápadných, jako by

ve všem všudy odpovídaly ryzí a nepedpojaté pravd.
Pes všechny tyto rozdíly obou dramat jest drama anglické pece

jen prazídlem dramatu nmeckého, bez nhož bezpochyby nebylo by
;ii!Í vzniklo. Nebo kdyby Marlowe-v Faust nebyl se v rzných
loutkových podobách peplavil z Anglie do stední Evropy, nebyl by se

Goethe za svého mládí v Štrasburgu seznámil s jednou takovou hrou a

sotva by byl pipadl na myšlénku, pokusiti se o sdramatisování povstí

o Faustovi.

O njakém plagiátu se strany Goetheovy ovšem nemže býti ei;
ale zárove také jest jisto, že Goethev „Faust" není básní ])racovanou

dle vlastních theorií Goetheových, jak jsme je byli v úvodu uvedli

;

že není to báse, ku které by mu byla dala podnt a látku skutenost,
nýbrž báse, která vznikla popudem nesetných vliv a pedevším vliv

již existujících umleckých, pseudoumleckých i neumleckých d( 1 jiných.

Již Jindich Heine a jiní ped lety ujišovali, že Goethe ku svému
Faustu použil všech pramen, jichž se vbec jen dopíditi mohl, zejména
všech, v této stati uvedených spis i s figurkami, jež byly k nkterým
pipojeny. V novjší dob a sice asi ped desíti lety vydal anglický

spisovatel i\Iorley zajímavou studii „Marlowe's The tragical history of

Doctor Faust 1604 and Goethe's Faust", v kteréž stránku za stránkou

porovnává anglické drama s dramatem nmeckým a poukazuje k ná-
padné podobnosti v rozdlení scén, látky atd.

Nech vytvoil Goethe z povésti o Faustovi umlecké dilo sebe

dokonalejší, ab-olutn pvodním dílo to není.
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Z podrobností, jak si Goethe pi psaní „Fausta" asi poínal t. j.

jak a co asi odjinud pejímal a do své práce zapouštl, a již beze

zmny nebo transfigurované, upozorujeme na eskou národní píse
„Strnad", otištnou v Erbenov sbírce na stránce 64.

Strnad zpívá:

„Mamika mne zabila,

tatíek mne snd;
sestika kstky sesbírala,

pod stromekem je zakopala:
to jsem já ten ptáek

eililililíd

!

V Goethov „Faustu" (díl I., poslední scéna: žalá) — Markétka

zpívá ze vnit:

Meine Mutter, die H . . .,

die mieh umgebraeht liat!

Mein Vater, der Sehelm,

der mieh g'essen hat

!

Mein Sehwesterlein klein

hub' auf die Bein'

an einem kiihlen Ort;

da ward ieh ein sehones Waldvogelein

;

íiiege fot, flíiege fot!"

Udiven táže se zajisté tená : Jak pichází pozmnná národní

píse eská do Goetheova Fausta?

Nesnadno íci.

Jisto jest jen tolik, že citovaná píse Marketina — není du-

ševním majetkem Goetheovým. Že by byl Goethe znal eskou naši národní

píse, pochybujeme a proto zdá se nám býti pravd nejpodobnjším, že

nejspíše starou njakou nmeckou národní píse, a už beze zmny
nebo pozmnnou, do své básn na vhodném míst vložil.

Která z národních písní tch: eská i nmecká — jest piivodní,

nelze nám udati.

Po nejobjemnjší, nejhlubší a nejvýznamnjší dramatické básni

Goetheov vizme, jak poínal si básník ten pi tvoení aspo jedné

z mén dležitých prací svých, jež možno pokládati jaksi za pouhé

híky v dob oddechu

!

V Jungmannov „Historii literatury eské" uvedena jest mezi di-

vadelními kusy, jež vyšly tiskem v první polovin tohoto století, také

„veselá hra" o jednom jednání „Oba li stky" jako peklad z nmeckého,
jenž vyšel r. 1819 tiskem ve sbírce „Nové divadlo eské", kterou ná-

kladem M. Neurcutra v Praze vydával Václav Rodomil Kramerius.

Pekladatelem zdánlivé bezvýznamné dramatické híky té byl bez-

pochyby sám vydavatel pipomenuté sbírky dramatických prací, V. R.

Kramerius. Avšak peklad Krameriv nebyl prvním pekladem práce té

v eské literatue. Již mezi kusy, jež byly v nkdejším divadle u Hybern
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provozovány na sklonku minulého století, byla jednoaktová veselohra „Ob
cedulky" nebo „Terno z loterie" od herce Walla, která byla v pevodu nezná-

mého nám pekladatele u Hybern provozována dne 30. prosince 1789.

V nejnovjší dob peložil také nedávno (31. kvtna 1894) zemelý
dkan kouimský Ant. Lad. Dlask (kterýž pekládal pod pseudonymem
„Ladislav z Hory") nmeckou jednoaktovku „Oba lístky", která zstala

(jako veselohra u Hybern provozovaná) v rukopise a byla tudíž tetím
pekladem nmeckého orginalu v eské literatue.

Již z toho zdá se vysvítati, že dramatická drobotina ta. nebyla tak

bezvýznamnou, jak by se snad dle prostinkého titule souditi mohlo.

Nmecký originál, vlastn pseudoorigiual, (nebo pracika ta jest

volným zpracováním francouzské veselohry „Les deux billets" od hrabte
Floriana, kterýž zemel dne 13. záí 1794 v stáí 38 rok) vyšel pod
titulem „Die beiden Billets" r. 1783 v Dykovo sbírce komických diva-

delních her francouzských.

Zpracovatelem byl dramatický spisovatel Kristián Leberecht Heyne,

jenž psával a také nkdy jako herec vystupoval pod pseudonymem Ant.

Wall, kterýž se narodil r. 1754 a zemel 1821, a vtší ást života

svého strávil jako informátor, tudíž v pomrech nehrub skvlých.

Literami innost svou zahájil Wall již r. 1770 komickým románem
„Aemilie" dle Fieldingovy Amalie

;
psal pak také pohádky a posléze

i divadelní hry obrav si hlavn za úkol zpracovávati a napodobiti psobivé
rozmarné hry cizí, v emž domohl se netušeného úspchu zejména jedno-

aktovkou „Die beiden Billets", jejíž hlavní „rek" zove se Schnaps a po-

skytuje hercm píležitost k rozvinutí nadání svého v dramatické komice.

Hlavn z této píiny stala se dramatická híka ta v brzku oblí-

benou repertoiruí hrou etných divadel nmeckých a hlavní íigura její,

komický Schnaps, nabyla takové populárnosti, že „vy dlužil si* ji

i jiný nmecký spisovatel, Vulpius, kterýž r. 1798 vydal v Lipsku ano-

nymn humoristický román „Abentheuer und Fahrten des Biirgers und
Barbiers Schnaps" (Dobrodružství a cesty obana a lazebníka Schnapse),

v nmž „vydluženou" populární figuru Wallova zpracování francouzského

originálu ješt více spopularisoval.

Neobyejný úspch komického Schnapse nejen jako figury divadelní,

nýbrž i románové piml Walla k novému experimentu, k sepsání

pokraování psobivého svého zpracování, jež se sice taktéž líbilo,

ale nedomohlo se oné populárnosti jako zpracování první.

Vizme tudíž díve (nežli pesuneme e ku Goethemu) aspo obsah

obou zajímavých „Schnapsiad" !"

Co do dje, zauzlení i rozuzlení jsou ob práce velice prostinké.

Mladý Gorge miluje dívku Rose a jest vlastníkem dvou dležitých lístk

a sice loterního, na njž bylo vyhráno terno a lístku milostného od své

Rosí. Prohnaný lazebník Schnaps chtje Gorgemu ukrásti lístek loterní,

zmýlí se a ukradne lístek milostný, což však jej nepivede nikterak do

rozpak. Rozhodne se pomoci si lstí a intrikou. Namluví Rosi, že jest

jí G&rge nevru, že snaží se získati píze a lásku jiných dívek. A když

mu Rusi uví, pemluví ji, aby prohlásila, že pojme za muže jen onoho,

jenž se mže vykázati milostným lístkem, jejž byla poslala GOrgemu.

21
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Górge, jsa pevn pesvden, že Rosin milostný lístek má sám,

s návrhem Schnapsovým souhlasí ; ale když se chce lístkem tím vykázati,

shledá, že má pouze lístek loterní. Následkem toho dostane Gurge košem.

Jelikož však má svou Rosi radji nežli peníze, pimje Schnapse, jemuž

jsou zase peníze milejší, k výmn lístk, pospíší s milostným lístkem

ku své milence, a vypravuje jí, co a jak se bylo sbhlo. Rose dojata

jeho vypravováním pijme jej na milost a vymámí pak obratným zpsobem
i loterní lístek na Schuapsovi, kterýž prese všechnu svou prohnanost

pokoen a zahanben „ostrouhá koleka".

Rovnž tak neviouké jest pokraování této híky, v kterémž

autor ku tem osobám první hry (Schnaps, Gorge a Rose) pidal také

ješt Rosina otce, Mártena.

Schnaps s oznakem smutku objeví se u Mártena a pedítá mu
list, jejž mu byl „guvernér Východní Indie ze Surinamu první jízdeckou

poštou, frauco Batavia" poslal a v nmž mu oznamuje, že zemel Schnapsv

strýc a ustanovil Schnapse „universálním ddicem ab intestato". Na to

zvstuje Mártenovi rodokmen Schnapsv, jejichž první vbec známý

praotec asto meškával v ložnici dcery Karla Velikého, kdežto druhý

ual švábskému císai Rudolfovi pravou ruku, kterou doposad v Merse-

burku ukazují atd. Schnaps sám pochází ze sedmého kolena od prvního

praotce a proto prý má „sedmiku" ve svém erbu.

Žvástavým tímto vychloubáním pimje Schnaps Mártena, že jest

ochoten dáti mu svou dceru Rosi za ženu, zaež Schnaps slibuje posta-

rati se o jmenování tchána svého „tajným zemským soudcem". Na
penzích nežádá Schnaps nežli sto suverendor, jež má Márten kdesi

uloženy, ale toliko jako „peníze na cestu" a vyprošuje si, aby budoucí

jeho tchán vše to zachoval v nejhlubší tajnosti.

Zatím vrátí se Górge, jenž si byl do msta zajel pro výhru, a

laškuje s Rosi. Schnaps okoluosti té použije. Ukradne Gorgerau s vozu

vak s penzi, vstrí jej do pytlíku, jejž nosí jako lazebník, a zmizí.

Gorge shledav pozdji, že mu byly peníze ukradeny, má ihned v pode-

zení Schnapse, pospíší za ním, nalezne pytlík netoliko s vakem svých

penz, ale i s falsifikátem listiny, kterouž chtl Schnaps svého budoucího

tchána o sto suverendor ošiditi. Tím nabude Márten pesvdení, s jakým

„ptákem" mu bylo jednati. Schnaps se vymlouvá, že vše, co podnikl, byl

pouhý žert, ponvadž prý se byl se soudcem založil, že jest starý Márten

píliš chytrý, než aby se dal nkým oklamat atd., ímž híka koní.

Z nárt tchto jest zejmo, že pi provedení obou tchto veseloher

záleželo skoro vše na provedení figury Schnapse a že výtení groteskní

komikové docilovali figurou tou neobyejných úspechv.

Po tomto zdánliv nemístném a pece nevyhnutelném úvodu vrame
se k literární innosti Goetheov!

Goethe byl, jak známo, po dlouhou adu let artistickým editelem

divadla výmarského, na nmž s úspchem provozovány i ob veselohry

Wallovy a to již díve, nežli byl první peklad eský provozován v di-

vadle u Hybern.
Úlohu Schnapsovu hrával ve Výmaru vynikající komik Beck s ta-

kovým úspchem, že figura ta zalíbila se v nemalé míe nejen velkému
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obecenstvu, ale i samému editeli, kteréhož pak herec Beck piml
k tomu, že s použitím této starší figury napsal a r. 1793 anonymn
tiskem vydal — „druhé pokraování" Wallova zpracování Flo-

rianovy veselohry „Les deux Billets" pod titulem „Der Bilrger generál"
(Obanský generál), kterj-žto kus byl teprve v nejnovjší dob (tedy po

více nežli po stu letech) do eštiny peložen; ale pokud víme, doposud

ješt nikde neprovozován.

Goethe však s prací svou naprosto nepochodil. Kdežto ^Yallovy

híky i na dále provozovány s úspchem, setkal se Goethev „Blirger-

general" pes všechny své pednosti dramatické s nemalým odporem
souasníkv a tém na všech divadlech, kde byl provozován — propadl.

Nyní jsou ob híky Wallovy už dávno úplue zapomenuty a nikde

více se neprovozují, kdežto Goethev „Blirgergeneral" vyšed v peetných
vydáních Goetheových spis nalézá se v rukou statisícv a bývá asto
aspo ctn.

Píina, pro kterou se Goetheova transfigurace psobivé dramatické

híky Wallovy na jevišti neujala, rzn se vykládá.

Vizme tudíž, do jakého hávu Goethe starého Schnapse pevlekl

!

Gorge a Rose jsou šastnými manželi, kdežto prohnaný Schnaps

zstal týmž ubožákem, jakým býval. Opativ si starou francouzskou

uniformu, jakobínskou apku a národní kokardu francouzskou, dostaví

se v pevleení tom k starému Miirtenovi a chtje si opatiti „laciné"

snídan snaží se Mártenovi namluviti, že byl klubem Jakobínv vyzván

naverbovati pro revoluní armádu francouzskou tisíc muž a že jest

jmenován „obanským generálem". Ku „znázornní francouzské revoluce"

vloupá se ped oima Mártenovýma do skín s mlékem, porovnává

smetanu, mléko, chleba a cukr s bohatými, chudými, šlechtou a ducho-

venstvem, pi emž statn pije a jí, až pak posléze jest pepaden, a

uskok a lest jeho k hanb a potup Schnapsov odhalena.

Jako dramatická práce lehího geuru jest Goethev „Brgergeueral"

pelivá a šeteno v ní všeho, co mže pracím toho druhu zabezpeiti

na jevišti aspo slušný úspch. Souvcí pátelé a píznivci Goetheovi

nechtli však ani uviti, že by to byla práce z péra Goetheova, kdežto

kritikové pokládali ji za nedstojnou Goetheova genia a vytýkali, že
pece jen více nežli odvážné použiti události tak svtodjné, jako byla

francouzská revoluce, k fraškovité híce a mnozí Goethemu docela v>tkli,

že snažil se v práci té naznaiti nepímo politické své credo jako

reakcioná a odprce obanské svobody.

Nech však tomu jakkoliv, tolik jest jisto, že ani „Biirgergeneral"

uebo-li tetí nmecká „Schnapsiada" není naprostým Goetheovým du-

ševním majetkem, že kus ten nebyl pracován dle receptu, jejž byl sám
(oethe o svém spsobu básniti podal, ba že hlavní figura byla pouhou
transfigurací starší psobivé a na pokusech osvdené figury, která

v novém hávu a jako sted nového dje pece nemla na jevišti tako-

vého úinku jako Schnaps v pvodní, primitivní své rázovitosti.

Ze však i tento zpsob básniti nelze zaaditi mezi plagiáty, zdá se

nám býti tak jasné, že neteba toho snad ani zvláš podotýkati.

(Pokraování.)
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Blouznivci našich hor.

ada postav z Pojizeí. Napsal Antal Stašek.

Paní Stoupová.

1.

lynáce se zdálo, že Boch je nemocen, a nabízela se

po jeho píchodu, že mu uvaí puškvorec, jehož byl

milovníkem a jímž hojíval všechny své i cizí nemoci;

ale dnes se mu nechtlo zamilovaného léku. Vétil

smutn: „Pán bh vás pozdrav, hospodyko, nechci.

Není mn nic, jsem jen unaven." Chvilku posedl,
pak šel na pdu do komory, kde ml truhliku,

vyndal z ní housle a hrál si. Dole ve svtnici sdílela mlynáka s dvekou
pochybnosti o podruhov zdraví a zakonila rozumování o tom obvyklým
„Musíme tam všichni."

Ale staroch nemyslil na smrt; hrál nejdív nábožné, potom se dal

do svtských a na konec si zahrál i jakousi starosvtskou polku, jež

mu zbyla upomínkou z mládí Bylo mu veseleji a jal se pemýšlet, co

dále poít. Odložil housle, postavil se k malému úzkému okénku, hledl
ven na mraky, jak táhnou po obloze; pak dol na olše, jak se vedle

mlýnské struhy vtrem klátí a žlutavé listí se sebe shazují
;
potom se

díval na velikou louku vedle potoka, a pozoroval hodnou chvíli, jak se

tam na zelené dosud tráv pasou mlynáiny husy. Pohled ten v nm
vzbudil vzpomínku na tunou peínku se zelím a na starodávné žertovné

písloví: „Z_velikjch_pták je nejlepší vep a z menších husa." Pocítil

hlad, pojedl kus chleba a vyšel si ven, kde se procházel podél mlýnské
struhy a pemítal o Krásném Dole a o sboru svatého Václava, Koncem
rozjímání bylo nezvratné pedsevzetí, že se pjde do Boskova k panence
Marii vyzpovídat.

Na em se ustanovil, to i budoucí nedli ráno vykonal. Bh ví,

jakou rozprávku ml tam s knzem. Odbyv posvátný obad klekl k po-

strannímu oltái a vroucn se modlil
;
pak pijímal, posadil se do zadní

lavice a ekal na kázání i na velkou mši — horáci íkají „na hrubou".
Týž duchovní, který vyslyšel jeho híchy, také kázal a prudce horlil

proti duchovrcm. Rytí nábožn poslouchal a zdálo se, jakoby pi-
svdoval každému kazatelovu slovu.

V starochov mysli stala se pod tíhou posledních událostí zmna.
Dokud dlel v kostele a pohížen byl celou duší do modliteb, nebyl si

toho ani kale vdom. Když vycházel z kostela, byl pevn pesvden,
že duchovrci jsou kacíi, bludai, ba podvodníci a zaíkal se, že

k Vrabcovi do Tie ani nepáchne, aby nepišel v pokušení. To rychle

odbyl;Tí bylo s Krásným Dolem. I s tím se louil, ale bolestn.

Z mlh vytrysklo polední slunéko a byl krásný podzimní den, který
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mile zahíval tlo i dusí. Všude, i v slunením tpytu i na stromech

i po trávnících lesklo se žluté prchavé listí. Boch vyšed z chrámu sedl

si na veliký kámen ped kostelem, díval se kolem na staré vkonosué
lípy, jež tam stály, jak s nich opadává i stele se na cestu lupení a jak

v povtí se prohánjí vrabíci, jediná tu zbylá ptaí hav. Nad hlavním

vchodem do chrámu byly ve výklencích dv sochy: na jedné stran

svatý Petr s klíem a na druhé svatý Pavel s meem v jedné, s knihou

v druhé ruce. Vrabík vlezl svatému Pavlu do skulinky mezi dla a knihu.

Boch zapomnl na všechny starosti a pozoroval ptáka, jak sebou tam

kroutí, vrtí a rozpustile vystrkuje hlaviku. Když pak vrabák, jemuž

horští kluci íkají „avák", z malé skrýše odletl, sebral se i staroch,

zašel si na hbitov za kostelem, posadil se pod veliký kíž mezi hroby

a pemítal zase o Krásném Dole. Louil se s ním navždy a bylo mu
pi tom nevýslovn smutno. Mudroval, že má sice právo k statku svých

pedk, ale že lidské zákony jsou ošemetné ; on že je kehký staec,

jako pára nad hrnkem a že nemže se pouštt do boje proti pemocuým
tohoto svta. Pojala ho i duševní i tlesná únava a umínil si, že nebude

více chodit za ddictvím, jež tak dlouho zamstnávalo jeho mysl. Bylo

mu, jakoby se byl probudil z tžkého sna, ba jakoby mu bylo padlo

soí blmo; divil se, že se drahn asu pachtil zatím, eho dosáhnout

nebylo v jeho silách.

Když se dost napemítal, sebral staré své hnáty, šel do hOí>pody

a posilniv se nastoupil šámavým krokem zpátení cestu. Vrtalo mu mozkem,
co íci tm, kdo vili jeho právu a pjovali mu peníze. Starost ta

ležela mu na srdci jako navalené bemeno. Ale brzy se jí sprostil novým
nápadem : usmyslil si, že pjde do svta s houslemi a bude hledat

bohatého lovka, jenž by mu odkoupil jeho erb i rytíství. Nápad ten

mu pišel nenadále a velmi se mu líbil. Hned v Bysterském mlýn, kde

nocoval, ptal se nejprve stárka a pak i mlynáe, nevdí-li o njakém
zámožném lovku, jenž by ml chu stát se šlechticem, že by mu prodal

svj rodokmen. Marn mu vykládali, že taková koup není možná.

Umínný staroch stál na svém a vrátil se druhý den do Roztok s ne-

zvratným úmyslem, že vykoná, na em se ustanovil.

Pišed dom clitl vzít housle a jít s nimi do svta. Lidé mu
vykládali, že tak zhola a prost to nemže uinit, že musí mít úední
svolení. Když mu to i starosta dotvrzoval, vybral se do Jilemnice a ped-
nesl tam na úad svou prosbu. Oznámili mu, že, chce-li chodit s muzikou,

musí si pinést kestní list na dkaz, že je zletilý; vysvdení mrav
ua dkaz, že je zachovalý; vysvdení od nkterého iditele choru neb
uitele hudby na dkaz, že umí na housle hrát ; vysvdení chudoby na

dkaz, že nieho nemá; a konen vysvdení lékaské na dkaz, že

si nemže jinou prací zjednat výživu. — Starochovi se z tch prkaz
motala hlava; pamatoval si jen kestní list s vysvdením o znalosti

hudby a uinil skromnou námitku, že mu je léta znát na oblieji

a co se týe umní, že by si teba zde v mst vypjil od nkoho
housle a zalirál pánm v úad njakou polku na pesvdenou. Odvtili

nevrle, že tomu nerozumí a že musí všechno pinést tak, jak mu bylo
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vyjmenováno. Šel a trvalo hodn dlouho, než si opatil, eho žádali.

Konené svolili a milý rytí chystal se na umleckou dráhu.

Bylo svatého Martina, který tentokráte pijel na bílém koni. Napadal
svží sníh; Boch vstal za tmy, pipravil si raneek, svil prázdnou

truhliku s rytíským meem mlynáce k uschování, vzal na záda housle,

jež ml složeny v starém' koženém vaku, povsil si pes rameno na
provázek papírové pouzdro s rodokmenem a erbem, nastrkal do kapes

strun, rozlouil se plaky se všemi domácími a vydal se na cestu.

Mrzutý mlyná, jeho hospodá, šeptal si: „Zapla pán Bh, že dedek

táhne." Domácí eládka mu pála štstí, dobrosrdeuá hospodyn, nalo-

živši mu do raneku buchet, vyprovázela ho až ke stodole a erný
chundelatý pes, obskakuje ho, šel s ním hodný kus za mlýn ped Kava-

novu chalupu, vedle níž bylo starochovi jít. Tam pohladil vrného fylaxa

po hbet, ukázal mu rukou nazpt a rozumné zvíe se vracelo dom.
V chalup byli dávno vzhru; Kavan odjel juž díve s obilím na

trh, hospodyn poklízela v chlív a malá Aninka nosila v konvích vodu

do mdnc. Když Boch zahlédl dvátko, dával mu s pánem Bohem;
matka vyšla ze stáje a všichni ti se sešli u koryta, kady vedla pšina.

Staroch se dovdl, že hospodá, jehož se vždycky bál, není doma,

a poal rozhovor.

„Tak pece s muzikou, pantáto? Že se vám chce! Moh' byste

nkde pkn sed na podruží, než byste vyhrál to své panství," vy-

ítala mu Kavanka,

„To je práv, že musím za tím soudem poád chodi; abych neutrácel

zbyten penz, chytil jsem se zatím, než se to skoncuje, trošku té

muziky," lhal Boch, styd se piznat pravdu. Ale petváka ta ho tak

mrzela, že se brzy rozlouil a putoval dál. Dcerka nabírala vodu a matka
se chvilku dívala za odcházejícím utírajíc si zástrou slzy; byla dosud

pesvdena, že pjená padesátka vynese jí stonásobné úroky.

Rytí kráel obvyklým zdlouhavým krokem po erstvém snhu
pšinkou vzhru k Perklínu a odtud k Nové Páce. Byla to krušná cesta;

otevely se mu zase jednou oi a byl si vdom, že vlastn jde na žebrotu.

„Bože mj, bože mííj, komu se tou muzikou zavdím?" ptal se

sebe a musil si piznat, že nikomu ; že housle jsou pouhou záminkou

žebrání. Myšlenka ta mu vynutila nové slzy; proplakal celou cestu až

k staropackému nádraží. Tam blízko u mýtní rohatky dohonila ho Krátká,

s kterou ondyno šel z Ropratic na Lán, a poznavši ho dala se s nim

chut do hovoru.

„I ty mj jemináku, vy jdete s muzikou?!" divila se baba.

Staroch byl nemile zaražen ; neodpovdl na otázku, která se ho

skoro urážliv dotýkala, a ptal se navzájeai, kam jde starucha.

Baba, vždy pedevším sebou zaujatá, vypravovala, že pospíchá na

Páku k píbuzným prosit o podporu ; ale lhala : šla žebrotou. Pi tom

skuhrala celou cestu, že není pod božím sluncem spravedlnosti, že brzy

pijdou boží soudy a bude konec svta. Boch jí pizvukoval. Šli spolené

po silnici a když pišli k staropackému kostelíku, byli v nejlepší shod.

Udobený staroch jí íkal ze zdvoilosti kmotra ; ona jemu navzájem

pantáto.
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„A víte co, pantáto?" obrátila se k nmu náhle obliejem, „vemte

vy si mé do svta; vy budete hrá; já umím mnoho písniek, budu

zpívat; pi tom vám budu posluhovat a tak si budem vydlávat ten

boží chlebíek. Jestli vysoudíte panství, pjdu k vám za hospodyni."

V Bochovi hrklo ; neoekával takové nabídky a hledl jí to vy-

mluvit ; ale baba se ho držela jako klíšt. Z poátku nechtl s burvou

ven; ale když vidl, že stojí na svém, myslil, že udlá nejlépe, když

poví pravdu.

„Já vám nco povím, kmotra; je to s tím mým panstvím všelijaké;

je to jako s vaším statkem : nespravedlivé soudy, nekalí advokáti . . .

umínil jsem si, že toho radji nechám."

Vyznání nebylo nic naplat; starucha vedla svou, že s ním pjde
do svta. Poád se na nj dívala a sivé oi se jí pi tom jen jen leskly.

Boch, odjakživa slaboch a dobrák, odporoval sice, ale nedosti rázn

;

jí se zdá'o, že kolisá, a proto na huala tím silnjším útokem. Juž juž

se pod nátlakem proseb poddával, když si vzpomnl, že se na svou

spolenici jak se patí ani nepodíval. Otoil se v chzi a jal se ji zna-

leckým okem prohlížet. Vidl, že baba, které bylo nco pes padesátku,

je prašeredná; ple sežloutlá, kže scvrklá, nos malý s dírkami skoro

vzhru, vlasy pocuchané.

Pi rytíi byl vyvinut zvláštní smysl pro krásu ; neztratil ho ani

ve svém stáí ani pi své chudob a ml odpor proti všemu, co bylo

ošklivé. Starucha pozorovala, že se mu nelibí; jala ji zlost a vykládala

o marnosti svta. Boch se usmíval a myslil si: „Mluv co mluv, s tebou

chodit nebudu." Pišli do Nové Paky a dosud vedla svou. Uinil tomu
náhlý konec, zaboil do postraroní ulice a ani se neotáeje volal: „S pánem
Bohem, kmotra!" Kmotra zasyela hnvem a kiela za ním: „Jdi, jdi,

jalový rytíi... jak ony t nkde za plotem vši sežerou!" Ale ani

neposlouchal a uhánl rovným smrem k Jiínu chvilkami se ohlížeje,

jestli ho babice nehoní. Vida, že se jí zbavil, byl rád, dobrácky se

usmíval a pravil své milé duši: „lovku se hned volnji dýchá!"

2.

Od té doby se potuloval po svt. Vrzal na housliky, vrzal a nuzn
protloukal život. Ale tuze si nestýskal a jen jedno ho mrzelo : že

rytíství leží v nm ladem. Pokládal je za kapitál, ml se i pi bíd
za boháe a neztrácel nadje, že svj rodokmen pece zpenží. Hledal

kupce a nedal si nikým vymluvit, že takový obchod je nemožný. Hlavu

ml plnou zlatých sn, ale v skutenosti držel se jen chudiny, ba vy-

hledával ji. Za nocleh si vždy volíval njaký bídný baráek; s mnohým
pozdravováním do nho vcházíval a s úsmvem na tvái prosíval o nocleh.

Usmíval se vždy, kdykoliv nkoho o nco prosil. Neklamával se a na-

cházel dobré lidi, kteí mu poskytovali písteší. Mli-li hospodái malé

dti, zahrál jim a bývalo v baráku nkdy i veselo, asem narazil na

spurnost. Oboili se nan: „Sami nieho nemáme — jdte k sedlákm."
Ale nedal se odbýt, až dosáhl, o šlo, a obyejn se pesvdil, že i ti

Spurní lidé jsou vlastn také lidé hodní. Proto íkával: „Dobrý lovk
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najde všude dobré lidi." Pi svých potulkách vyhýbal se horám, držel

se krajin, kde ho neznali a pišel ped vánoními svátky do Švihová^
malé ddiny v Boleslavskii, kde stál uprosted vsi veliký dvr. I tento-

kráte vyhledal si postranní baráek k noclehu. Poskytli mu ho, nakrmili

hosta oukropem a dali se s uíra do ei. O rozhovor nebylo u Bocha
nikdy nouze a, nevdl-li nic nového, vypravoval vci staré. Hospodá
Hlavá, dobromyslný prostáek, nádeniil ve dvoe a když se od potul-

ného houslisty dovdl, že je šlechtic a rytí, obrátil se k žen:
„Co by za to naše paní ve dvoe dala, kdyby tohohle mohla

dosáhnout!"

Host se ptal, kdo ta paní je, a když mu povdli, že je tuze

bohatá, ale marn se namáhá stát se šlechtinou, pišlo mu na mysl,

že by u ní mohl zkusit štstí a nabídnout jí rytíství své ku koupi.

Hostitel na uinil dobrý dojem ; svil se mu a ujednali, že milý Hlavá
hned zejtra bude prostedníkem. Žádný z nich radostným pohnutím
nemohl ani kale spát; hospodá se tšil, že dostane hodnou odmnu,
a staroch doufal, že bude mít tisíce.

Paní Sloupová byla vdovou, matkou tí syn a majitelkou velikého

dvora v úrodném kraji. Její otec býval venkovským ezníkem a vychoval

dceru ve svém ovzduší uprosted telat a ji term e. Když se vdala, neml
na ni muž žádného vlivu; po jeho smrti zstala pi všem bohatství,

kterého i vytrvalostí i štstím nabyli, prostou eznicí, pi níž zstalo

hlavní zásadou, že za peníze možno na svt koupit vše. Vlezlo jí do

hlavy, že k velikému dvoru a k rozsáhlým pozemnostem, jež se rozlohou

rovnaly málem zemskému statku, patí šlechtictví a toužila stát se alespo
baronkou. Chtla tomu i pro sebe i pro dti, které byly ua svt jediní ;|

tvorové, jež milovala. Vše ostatní bylo jí chudou chamradiuou, ua kterou '

hledla s opovržením, nebo vznešeným panstvem, k nmuž zírala bu |f

s utajenou závistí bu se zjevnou pokorou dle toho, jak vysoko je cenila.

Neznala na svt vtšího potšení, než poítat cenu svých statk i zásob

a kochat se v pedstav, že je šlechtinou a dti šlechtici. Snaha po

erbu byla v ní rozdmychována i nejstar.ším synem, jenž byl ve vojšt

poruíkem, sloužil v Brn a v každém listé si stžoval, že jeho šlechtití

soudruhové mají všude pednost, i pi postupu v dstojenství, a že proto

on i matka musí vynaložit vše, aby dosáhli, po em bažili. Také ji

mrzívalo, že její sousedka, vdova po baronu Seberkovi, a chudá a na
mizinu pivedená, požívá u pana okresního hejtmana a u všech pán
od úadu vtší vážnosti, než ona, a je milionáka. Piítala to titulu

a proto se u ní šlechtictví stalo utkvlou pedstavou.
Byla padesátnice, ale vypadala starší. I pi valném bohatství a

hospodáských starostech tížil ji pocit osamlosti, nebo ze syn nemela

žádného u sebe; dva dleli v Praze ve školách.

Bylo ped štdrým veerem. Milý Hlavá vyšel asn z rána ze

své barabiny a drbaje se za uchem kráel ke dvoru. Pemýšlel, jak by

paní vypovdl vc, o které se s Bochem umluvil. Rytí zstal prozatím

v domku a hostitel se šoural na výzvdy. Myslil, že se prodávají erby

a titule šlechtické jako beky švestek nebo pytle bráchu ; to mu nep-
sobilo valných starostí; více mu ležela na srdci odmna, kterou oekával.
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Sloupová mla chudé lidi v opovržení ; ale nebývalo jí nemile

s nimi pohovoit ; bývalo jí i píjemno, když si mezi nimi mohla bez

namáhání zahrát na velikou paní a uemusila natahovat staré své zvyky

i choutky na panský lad
;
proto ani pístup k ní nebyl nesnadný a kmotr

Hlavá brzy vyídil, co chtl. Byla jeho sdlením pekvapena. I ona

mla nejasnou pedstavu, že se erby a šlechtictví kupují jako dvorce

a pozemky. Vykládali jí sice synové, že za pouhé peníze nových erb
nelze dosíci; ale že by staré erby s jiných osob nedaly se tržn pe-
vádt, nebyla s to pochopit.

„Pivete ho sem,* rozkázala dlníkovi a za chvilku stál ped ní

v „parádním pokoji" Boch. Ulekla se ho; slýchala sice o schudlých

šlechticích; ale že by rytí takhle mohl vypadat, nepišlo jí nikdy na

duši. Na nohou ml místo poádných bot jen uchy; ošumlý kabát se

zapínal místo knoflík na provázky; obliej samá vráska; ústa bezzubá;

brada vynívala a starobou se klepala; na nose sedl od mrazu ervený
hejl a hlava byla napolo plešatá, a staroch velmi peliv se snažíval

zakrýt lysinu, jak íkají Nmci, pomocí sousedstva. A pece v pohledu

a ve výrazu tváe ošumlého chuasa leželo nco neskonale dojemného,

dobrého, milého. Paní Stoupová byla sice hrdopyška, cenila pi lidech

jen jejich jmní, ale nebyla zlého srdce a hned jí bylo ubožáka líto.

Ze by byl opravdu rytíem, ovšem pochybovala.

„Vy, love, že jste rytíem?" ptala se usmívajícího se starocha

a sama se nedviv usmívala.

Boch na miste odpovdi sundal rodokmen, který v papírovém pouzde
nosil pes ramena na provázku, rozbalil ho, ukazoval erb, vykládal,

jmenoval po ad všechny pedky, které uml dávno nazpamt, a všecek

se pi obhajování své šlechtické hodnosti rozjail. Stoupová kolísala.

„Dojedu do Boleslave poradit se s advokátem; pjte mi tady ten

papír . . . ukážu mu ho ... až se vrátím, dám vám ho zpt a povím,

co a jak," pravila k starochovi.

Boch se dobrácky usmál, naklonil hlavu na síranu a vykládal, že

svj jediný poklad nedal nikdy z rukou, že ho nemže svit ani dnes

— ne z bá^.n, že by ho nevrátila, ale ze strachu, aby se nemilou

náhodou neztratil. Pi tom se s mnohými nemotornými poklonami omlouval,

jak mohl a uml.
„Nu . . . dobrá . . . když nesvíte, nesvíte . . . pojedeme tedy

spolu . . . vezmte rodokmen a pipravte se," rozhodla paní, jež bývala

rázná i ízná.

Neekajíc odpovdi, zazvonila na šafáe Hlouška, nco mu poše-

ptala a odešla chystat se na cestu. Hloušek oznámil Bochovi, že se má
vykoupat a pevléknout do šatv po nebožtíku pánovi, aby slušnji

vypadal. Staroch se s úsmvem odevzdal do jeho vle i moci, a rozšafný

šafá nakládal s ubohým rytíem, jako vrné služebnictvo zacházelo

s trpitelem Odysevem, když ho po návratu dom poznalo. Vše se odbylo

v lázních, jež byly v bohatém dvoe po velkopansku zaízeny, a, než

minula hodinka, prošel ddous ušlechujicí obmnou. Ml pi tom jediný

nepíjemný pocit: že se mu ztratí rodokmen, jejž nechal v parádním

pokoji; ba v nkterých okamžicích pišlo mu i podezení, že snad s ním
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tropí kejkle, aby ho mezi tím pipravili o drahocenný poklad; ale ostýchal

se je vyslovit a pospíchal. Šatstvo po nebožtiku viselo na seschlých jeho

hnátech, jako hanácké plundry na tenkých hlkách. Paní, jakmile ho

spatila v jiném úboru, byla by se dala málem do hlasitého smíchu

;

držela si šátek ped ústy, aby nespustila, posadila se s ním i s jeho

rodokmenem do saní a uhánla do msta. Po spsob osob jejího druhu

mla na sob navšeno zlata, stíbra, perel a jiných šperk, že bj se

za n na horách koupila chalupa.

Rytí pokládal za svou povinnost, aby ji cestou bavil. Nebyla sice

jemného vzdlání, vedla si asto sprost ba nkdy i surov, ale pi tom

byla ženštinou chytrou i pronikavou. Postehla komické položení ubohého

starocha a s blahosklonným úsmvem pijímala rozpaité jeho ei.
Neuml s ní chudák o jiném hovoit, než o poasí, tuhé zim i množství

snhu, o neobyejných letošních vánicích a o nouzi ubohého pracovního

lidu. Poal jednu chvíli i o krásné krajin, o pkném položení jejího

dvora a o hezkých koních, jež vidl ped sebou zapraženy ; ale nešlo

mu to. Kdyby sedl takhle u kamen v njakém baráku, byl by toho

vdl dost a dost ; vedle bohaté paní vázly mu myšlénky.

Stoupová byla ve vcech právních obeznalá a vždy svého prospchu
dbalá. Chtla díve promluvit s advokátem sama v Bochov nepítomnosti

a ukázat mu rodokmen. Ale to to — staroch svj poklad nedal z ruky.

Nezbývalo než tam jít s ním spolen ; docílila alespo, že zstal sedt
v kancelái, kdežto ona samojediná radila se zatím s právním pítelem

Éíhou v jeho pracovn. Rytí sedl u dveí na židli práv tak, jako

ped lety v Praze u Guldenesa; zdálo se mu, že i písai se mu smjí

jako tenkráte, a byla mu každá vteina jako plná hodina. Cítil, že tam

v druhém pokoji váží se na váhách jeho osud, a srdce mu bušilo.

Majitelka dvoru vyprávla doktorovi mnohými oklikami, o bží,

a když jí vyložil dvody, pro nelze vc zaídit, jak by si pála, tázala se

:

„Není tedy naprosto možné, abych ten erb a šlechtictví pro sebe

a pro dti koupila?"

„Nikoliv, milostivá paní; šlechtictví se nabývá bu rodem neb milostí

zempána; jinak ho dosíci nelze."

„To šlakovité; ráda bych obtovala hezkých pár tisíc ... ne ani

pro sebe jako spíš pro dti . . . víte, pane doktore, erb je jec hezká vc."

Advokát nco prohodil, což bylo jako potvrzením jejího náhledu,

a napolo tverácky, napolo rozpait se usmívaje doložil:

„Jsou nkteré pípady, kdy pi dostatku penz penesení erbu a

spojeného s ním šlechtictví s osoby na osobu není vcí nesnadnou ..."

Slova ta byla jako hozenou udicí s vnadidlem, a marnivá žena

hned se chtiv chytila.

„Jaké pípady míníte?"

,Víra z vlastní zkušenosti, že mnohá bohatá dáma neb vdova mšan-
ského rodu vdala se za schudlého bezdtného šlechtice, který pak za

své pijal ili adoptoval dti manželiny a tak bylo všem pomoženo.

Taková adoptace s pevedením šlechtictví na dti se obyejné povolí."

Zaervenala se jako pivoka. íha se na ni upen díval, jsa zvdav,

jaký dojem uinila jeho slova, a pozoroval že je v rozpacích. Cht jí
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pomoci, prohodil, že by sám rád promluvil ukolik slov se schudlým
rytíem, vyšel z pracovny do kanceláe, kde sedl Boch, oslovil ho,

prohlížel pronikavým zrakem, dovedl k sob do druhého pokoje a pro-

zkoumal rodokmen s pipojeným k nmu potvrzením i s peetí nkdejšího
gubernia jakož i s ostatními piloženými k tomu listinami, jež byly

dkazem nepochybného šlechtictví. Když tak nabyl pesvdení o pravdi-

vosti starochových slov, zapedl s ním krátký rozhovor a dovdv se,

že je bezdtným vdovcem, posledním svého rodu, propustil ho se slovy:

„Prohlédl jsem váš erb, rodokmen i ostatní prkazy . . , jste ze

staré šlechty . . . opravdu ze staré . . . chci ješt v soukromí pohovoit
s milostivou paní, která pak s vámi vše ostatní sdlí."

Chuas porozuml, že se má vzdálit; odešel a uvelebil se, kde
sedl prve.

Advokát seznal, že rytí je sestárlý, prostý, sešlý a že krom
úzkostliv steženého rodokmenu nemá pi sob nic šlechtického; postehl
zárove, že paní Stoupová je sice v rozpacích, ale že neodmítá, alespo
ne dosti rázn a rozhodn.

„Sešlý . . . tuze sešlý rytí. . . ale pece rytí," pronesl jako mimo-
chodem a hodil posleduí kus vnadidla vyprávje, jakoby si byl náhodou
vzpomnl:

„Nedávno jsem etl, milostivá paní, ve Vídeských novinách pra-

zvláštní událost. Bohatá dáma provdala se za schudlého, schátralého

barona a stala se tak sama paní baronkou zvuného, starého jména.

Ješt ped svatbou bylo mezi obma ujednáno, že ona jemu vyplatí

znanou ástku penz, on že od ní odejde, nebude s ní mít spolené
domácnosti a bude bydlet jinde. Tak se skutené stalo. Milý baron

shrábl po oddavkách peníze, zanechal ženu osudu a vesele bandil, až

všechno prohýil Když byl zase na mizin, vzpomnl si, že má bohatou

cho; posilnil se poáduými doušky lihovin a opilý vrazil do salon své

paní, u níž se práv odbývala hluná zábava vznešených hostí hlavního

msta. Nastal ovšem nemilý výstup, jenž se skonil v soudní síni . . .

Takové vci se te djí na svt ... fin de sicle . . . opravdu fin de

sicle . . . Lidé mají píliš mnoho poteb ba i nezízených žádostí . . .

všechno novodobé vychování a zvlášt naše školy vzncují i podpalují

nebývalé chtíe . . . obyejné prostedky k jich ukojení nestaí . . .

odtud shon, bažilství a snažilství ..."

Napovídal toho ješt více a bžné fráze se mu sypaly s jazyka,

jako hrách z pytle; vdl velmi dobe, že paní Stoupová erta rozumí,

co je fin de sicle, a že nemá pontí ani o novodobé výchov ani

o našem školství; ale práv proto jí házel prach do oí a pouštl dým;
tušil, že marnivá ženština kousla do udice a že mezi tím, kdy on šermuje

ošumlými a prázdnými slovy, ona pemýšlí, co a jak. Nemýlil se. ]Místo

odpovdi na pronesené rozhovory pravila vstávajíc k odchodu

:

„Dkuju vám, pane doktore, za porady . . . rate si je zapsat . . .

blíží se konec roku . . . odešlete mi úet."

Ješt chvilinku porozprávli o bezvýznamných vcech, jak bývá

ped rozchodem, a paní se porouela. íha ji s mnohými poklonami
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vyprovázel až ke schodm a, když se vrátil do kanceláe, rozkazoval

písai: „Kíži, položte do útu Sloupové poradu jedné hodiny. .. ne-

zapisujte íselné odmny . . . vyplním si potom sám," a pomyslil si:

„Až jak se to skoncuje . . . snad v tom leží tisíce . . . babé se chce

být šlechtinou . . . no, uvidíme." (i"okraování.)

Osada nebeského míru.

Napsal Forbes Heermans.

Z easop. „Harper's Monthly" peložil Václav erný.

,vatá boží rodiko!", zvolal malý Antonio Rosas, sed se

svým pítelem Manuelem Chicem na prostranství svého

ranchu*) „nebeského míru". Kouili tenké cigaretty ku-

kuiné a pili pulque.**) „Tisíc láte do tch Amerikán

!

To ohavné, jak s námi nakládají! Jsme jejich otroky,

kamaráde ! Nebylo tak vždycky, po ti sta let nebylo a

nebude. Na vky nebude!"

Manuel jako vždy pizvukoval svému píteli a stáel obratn novou

cigarettu sežloutlými prsty.

„Pravím ti," pokraoval prvý, „cti v tle nemají, ti krkavci, ti

pobudové. Ale co proti nim dlati?"

Manuel pisvedoval. Byl fatalistou, zdálo se mu vše pedem ureným
a tudíž nevyhnutelným. Byl-li mu ukraden jeho dobytek, zpustošeny

pozemky nebo jeho jméno rodové pohanno, stáel si cigarettu, brue

:

„Sta bueno! Sta se vle Pán!"
Antonio smýšlel jinak. Byl prudím a opíral se útiskm, jimiž oni

Amerikáni a jejich kultura obmezovali jeho práva. Alespo proti tomu
protestoval a tšilo ho nejvíce, ml-li vdného posluchae. Odtud jeho

pátelství s Manuelem, jenž byl ideálním posluchaem: celé hodiny tu

vysedl, kouil cigaretty, pil pulque a bruel v pestávkách, kdy Antonio

oddychoval: „Tak, brate; máš pravdu jako vždycky."

Ale Antonio ml býti spíše vdným nežli hnvivým ; byl bohat.

Tisíc tverených mil vlnité pahorkatiny a kamenité vysoiny, jež obklo-

povalo jeho sídlo, náleželo jemu. Pda pecházela s pokolení na pokolení

od té doby, kdy ji Filipp II. daroval šlechetnému donu José Pereovi

y Rosas. Týž po záhub armády Filippa II pišel do Mexika hledat

bohatství a dobrodružství a po nkolika letech potulného života založil

*) raneh (ti: ran) = osada.

**) mexický nápoj.
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si domácnost s hezkou mexickou princeznou. Poves ji nazývala vnukou
Montezumovou. Snad byli zákonn oddáni, ovšem ne díve, dokud nebyla

poktna ve víe sv. katolické církve ; tento akt psobil mén muk než

autodafé. Po nich následoval nejstarší syn a tak dále až po dona Antonia.

Navzdor pozemskému požehnání nebyl Antonio šasten. asy se

pohíchu zmnily, ale, ach, on s nimi ne; ped ptadvacíti lety vládl

absolutn jako feudální pán, jeho vle byla svrchovanou a uprášení dlníci

a hlídai byli vlastn jeho otroky. Za tch starých, dobrých as nebylo

mu teba vpálených znaek pro telata, nebo veškeren dobytek daleko

široko náležel jemu. Poteboval-li trochu penz na monte*) nebo na jinou

nevinnou výstednost mladého caballera, poruil jen svému vaquerovi,**)

by sto až dv st mladých býk hnal na prodej do Santa Fé nebo San

Agathy. Cena za kus byla 25 dollar, dokud nebylo prožluklých železnic.

Toho asu byl obchod ješt znamenitý, bohá více bohatl a chudý chudí,

což prý je zákonem pírodním dle úsudku Antoniova. Ale nyní? Je zde

tucet rzných vpálených znamének, kdežto díve bylo známo jenom jeho,

a jeho šest tisíc ztrácí se v ostatním množství. Antonio pozoroval s malo-

mocným vztekem, jak je znenáhla vytiskován z území, jež po ti sta

let bylo vlastnictvím jeho rodu. Kád svoval své starosti pátelm.
Jedním byl onen Manuel, druhým pater Vincencio, malý Františkán,

jeuž obas sloužil mši v pólo síceném cihlovém kostelíku na námstí
San Agathy. Knz byl dobrý a bohabojný, a nikoli pobožnstká.
Nehanl ani monte, aniž pohrdal kapkou pulque, pokládaje podobné

oberstvení za nutné. Pi tom byl skromný, vdl dobe, pil-li dosti,

ale ješt lépe, když pekroil míru. Tato jeho povaha poutala Antonia

k nmu. Knz dvakráte v roce zpovídal Antonia a udílel za dva dollary

rozhešení i pro nejtžší híchy, spokojuje se pi lehích s temi bitsy.***)

U porovnání s ním pater Pedro, dívjší zpovdník bydlící v San

Agat, byl zatvrzelcem. Xeudloval rozešení pod temi dollary. Jednou

dokonce požadoval 10 dollar, ponvadž don Antonio (arciže v opilství)

pacholkovi prostelil hlavu. Antonio protestoval dokazuje, že stojí-li

tíletý býk pouze 30 dollar, poloindiáu nestojí ani za deset. Musil

pece zaplatit a odvráti se rozhnván od dobrého knze, nakloniv se

pátelstvím a pízní pateru Vincenciovi — byla to neslušnost, jíž pater

Pedro nezapomnl, aniž odpustil.

Nejtžší zkouškou, již Antonio kdy pestál, bylo nevdné jednání

jeho jediné dcery donny Josefy, pojmenované po její dávno zesnulé

matce. Antonio lnul ke své dcei, akoli mu stále psobila starosti.

Oekával místo ní syna; bylo mu ho také teba. Což zddí dve jeho

statky, zachová hrdé jméno Kos? Když mu syn nepicházel, spokojil

se tím, co mu Pán nadlil a pak vynalezl prostedek, jak vzdorovati

této nesnázi. Navrhl donu Manueli Chicovi, by zasnoubil syna svého

Placida s Josefou, když byli oba ve ctihodném stáí 11 a 9 let a pi-

pojil k tomu podmínku, by Placido pijal jméno Rosas. Manuel ochotné

*) hazardní hra.

**) krava.
***) Vs dollaru. Stíbrný peníz.
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k tomu svolil. Nebyl z daleka tak bohat jako Antonio, a ml nkolik
syn, tudíž mén rodové pýchy. Josefa a Placido byli zasnoubeni a po-

kládali to za poveden}^ žert. Potom poslal Antonio svou dceru do Mexika,

do proslulé školy Klarisek v kláštee sv. Antonína, kde co nejlépe strávila

nkolik let- Don Antonio práv uril lhtu, kdy ml býti sproštn sta-

rosti domácích, kd3"ž prevorka kláštera zpozorovala, že se Josefa potajmu

scházívala s jistým kapitánem mexické armády, caballerem z dobrého

rodu, ale prostopášným. Aby byl skandál ukonen, byla Josefa poslána

na ranch. Zde byla hnviv pivítána otcem, jenž se vynasnažil, aby vc
co nejlépe skoncoval. Povolal ovdovlou sestru za duenuu své dcei
a suažil se minulost ututlati; pak rozhodl se chyte, že svatbu uspíší.

Byl to hrubý omyl, nebo Josefa odpírala všelikými dvody, že otce div

mrtvice neranila, když vidl, jak se jeho plán hatí. Nemírnilo ovšem

jeho hnv, když srovnával zejmou nechu, s níž se chovala k Placidovi,

s pízní, jíž daiila jednoho z prožluklých Amerikán. To pekonalo jeho

trplivos a zue zakázal jí mysliti na píslušníka toho zlopovstnélio

plemene a mluviti s ním. Vyslechla každý podobný rozkaz sladce se

usmívajíc a neuposlechla ho nikdy.

„Pál bych si umíti," vzdychal Antonio. „Pro pobíhají ti vtro-

plachové kolem domu? Million láte do nich. Což nevdí, že je nevstou?

Povídám ti, Manuelku, dlužno svatbu uspíšiti, nebo se stane nco zlého."

Manuel souhlasil jako vždycky a nutné pípravy poaly.

Když Josefa byla vyzvána, aby k uritému dni se pipravila, pro-

hlásila, že si vezme jen muže dle své volby a ni hrozby, ni slzy Anto-

niovy jí nepohnuly.

„Josefo, miláku, poslechni svého starého otce," pravil lichotiv.

„Není pro tebe nieho lepšího, nežli vzíti si Placida. Je dobrý hoch,

hodný, hezký, ádný jezdec. Vždy zachováš šlechtické jméno Rosu, Eh,

nechceš? Per Dios, dve, povídám ti, nebudeš-li za msíc Placidovou

ženou, vyženu t na mesas*) a pojdeš. Tedy vol!"

Takým rozkazm a prosbám se Josefa jen smála. Její slabý otec

se stával zasmušilým a hledal denn útchu n.a dn své aguardientové **)

láhve a nalézal jí — až do píštího dne.

Josefa byla španlská kráska, štíhlá, graciesní, olivové pleti a erných
kadeí, koketních zpsob svého plemene. Všichni mužové na ranchu^

a ženatí ili nic, chválili ji více mén a všechny ženy na ni dorážely,

což zejm dokazovalo, že byla opravdu krásná. Pedním nápadníkem

byl však Amerikán Rouben Strong z Bar Rauchu. Josefa na pohled mu
pála. Kdykoli pišel na Heavenly Rest, neodolateln usmála se na
a vždy dvrné ho pijala.

Slunce práv za teplého veera íjnového zapadlo za vysoinu, když

Rouben zvolna se plížil z domu nesa na rameni tžké sedlo, s jehož

*) pusté planiny.
**) koalka z erveného vína.
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robu splývala krásn vyšívaná uzda. Kráel na coral,*) kde se zmocnil

ponyho tam vtsnaného, a vedl ho ped dm. Když vyhoupl se ve temen,

stál jeho pítel Talcott ve dveích a tázal se žertem: „Do Sau Agathy

nebo do Santy Josefy?"

Reuben trhl prudce uzdou, podíval se oste na Talcotta a odsekl

krátce: „Hledá-li kdo zde hádky, je toho u ábla tuze hoden, aby

ji našel."

Pohodl kon ostruhou a hnal se — smrem k San Agat. Jel míli

podél behu eky, až pijel ke brodu, pebrodil jej a obrátil se k severu

ujíždje nescestnou prérií s takovou bezstarostností, jak možno pouze

tomu, kdo ji zná zevrubn. Zatím nastala noc. Xa východ vyplul msíc
na obzor, z poátku temný, až vystoupil z mlhových par a odrážel se

okrouhlý a bílý na tmavé obloze. Jeho svtlo tak záilo, že hvzdy
kolem nho bledly a Reuben, ujíždje práv k severu, sotva rozeznával

polárku.

Jel na Heavenly Rest zaujat cele jedinou myšlénkou. Dlouho se

koil rozkošné Josef, a zrovna tak asto pijímala ho ona s vlídností

stále líbeznjší. Konen se domýšlel, že jeho dvoení se není beznadjné,

nebo dnes odpoledne obdržel od ní tajuplný lístek, jejž doruil mu její

sluha, a jeho srdce zabušilo prudeji; vždy ho žádala za schzku ješt

dnes. Domníval se, že ho vyzve, aby se o ni ucházel. Což by chtla

jiného? Že tato domnnka byla velice nepodobna víe, nepomyslil. Žil

dlouho na pomezí, vidl málo ženských spoleností, a znal tak málo

spoleenské zvyky, že netušil, jak nemožný je pro Josefu takový návrh.

„Není to práv tuze hloupé," mluvil pro sebe. „Budu jí dobrým
chotm. Dojista. Práv ticátník, zdráv a majitel pti set krav. Ovšem,

to málo proti šesti tisícm jejího otce. Arci, don Antonio z poátku
vyskoí jako tíletý býk, hodlaje Josefku odbyti jedním, dvma bitsy

a svojí otcovskou kletbou, ale konen svolá rodinnou poradu, požehná

svým dtem a dá jim dva tisíce krav a domácí bibli. Nesmíí-li se však,

také to nic není. Postarám se o ženu také, a uechce-li mne starý —
a jedná jinak."

Teplý, mírný západní vtík ovíval jeho opálené líce a pohrával

s jeho zažloutlými vlasy. V zái msíce leskla se kolem nho bílá, spráhlá

zem, zdálo se, že tu a tam stín kaktu se vysmívá jeho cest. V levo

prostírala se prérie, ztrácejíc se v temnu a v právo ozaovalo chladné,

bílé svtlo msíce krajinu, kde bylo zíti neforemné obrysy dobytka,

hledajícího sporé stonky trávy grammy**) k ukojení hladového žaludku.

Pravidelné kroky kon, cvrnení ostruh a vrzání kožené uzdy byly jediné

slyšitelné zvuky, vyjma snad úzkostlivé buení otelené krávy nebo vytí

coyota.***) Pak jel dále maje ped sebou tmavý Big Dipper, až konen
tmavá linie obzoru byla perušena a on spatil ped sebou obílené zdi

v zái msíní, slyšel štkot etných ps a španlské zaklení hlídaovo,

i seznal, že je u rauchu.

*) ohrada pro dobytek.
**) druh ehlorideí.

***) prérijní vlk.



330 Forbes Heermans:

Zde nejprve pivázal kon, potom odepjal pás, kde vzel revolver

a pehodil jej pes roh sedla. Etiketa v novém Mexiku jest velice

písná; žádnému gentlemanu by nenapadlo, aby se objevil v salonu se

sixshooterem.*) Ale pokládá se za obvyklé nositi jej na záletech.

Reuben shledal, že byl oekáván, nebo sluha Diego otevel ochotn
dvée a vyzval hosta, by ho následoval; vedl jej nkolika tmavými
chodbami a konen do hovorny. Byl to nízký, vykládaný prostor s úzkým
krbem z cihel a obílenými zdmi, na nichž visely barvotisky katolických

svtc, jejichž vyhublé tváe byly tak úzkostlivého výrazu, že to psobilo

až neestheticky. Jako svtský kontrast k nim leskly se skvle malované

železniní mapy, na nichž tunými ísly a znakami udány byly pednosti

jízdy po udaných tratích.

Vstoupivšího Reubena oslnilo na okamžik svtlo lampy stojící na

stole i spatil Josefu teprve, když ho anglicky oslovila, mluvíc rozkošn
plynn, ale nesprávné.

„Buenos tardes! Dobrý veer, seore Strongu," pronesla, nepo-

zveduuvši se, „Jak se daí? To je hezké, že picházíte, to je dobré!"

A chráníc se svtla pokryla si oi vjíem. Když ji Reuben za ním
zoil, uklonil se hluboce a pravil lehce

:

„Woyna tarday,**) seorito. Doufám, že se máte dobe."
Josefa se zvuné zasmála: „Si,***) mám. Pojte ke mn blíže."

Podala mu ruku, již on galantn políbil. Ulekl se ihned své sm-
losti, vzpamatoval se však rychle, zaslechnuv za sebou španlské zaklení.

Ohlédnuv se, sjíatil ve dveích Manuela Chica s výrazem žárlivosti, jenž

by byl mnohého podsil, jeho však pouze pobavil. „Ah, to jste vy,

Placido," pravil z dlouhá, neohlížeje se. „Jsem dnes dobrým junákem, ne?"

PlaciJo se posadil bez odpovdi k ohni, jakoby hodlal zstati. Jeho

pítomnost psobila rušiv na oba, zvlášt na Josefu, jež ihned pemýšlela

o prostedku, jak ho z jizby odstraniti. Poslušná jsouc ženského pudu,

snažila se dosáhnouti toho rozncováním žárlivosti Mexikánovy.

„Pojte blíže ke mn," pronesla k Reubenovi tveraiv a zárove
stísnn, jakoby ji uvádla v rozpaky její vlastní smlost, že tak pro-

mluvila. Reuben se ihned posadil na židli po boku jejím, nedbaje na

Placidovo jCarambaMf) „Nebyl jste tu dlouho," pokraovala Josefa vy-

ítav. „To není dobré, ponvadž vím, že na mne zapomínáte."

Rozkošn hnvivý pohled provázel tato slova, že Reuben slyšel tlukot

svého srdce.

„To by byla opravdu trefa," mínU v duchu, ale práv nyní, kdy
odpov byla nevyhnutelná, nebyl mocen slova. Josefa pozorovala ho

usmívajíc se za svým vjíem a pásla se na jeho rozpacích.

„Pro nemluvíte? Stydíte se, že nic nevíte."

„O tolik bych toho ekl. Ale což vím, jak to pijmete?"

*) šestihlavový revolver.

**) zkomolené španlské „buenos tardes" = dobrý veSer.

***) ano.

t) španlské zaklení.
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„Jak to pijmu? Co tím myslíte? Vy jste smšní, vy Amerikáni,

se svou angliinou. Mluvíte špatn. Nerozumím tomu."

Reuben tím povzbuzen práv chápal se slova, le náhle byl perušen.

Z kterési ásti domu zazníval chraplavý hlas Antoniv, pecházeje

ve hlasitý, o opilosti svdící vesk. Jiné hlasy vpadly, následovalo klení

a tesk rozbité sklenice. Hádali se pi kartách nebo sklenkách. Josefa

sklesla zdšena na židli a pitiskla ruce k uším, jakoby chtla tak ony

zvuky utlumiti.

„Madre de Dios!", šeptala „hádají se. Tím vinno pulque, zadržte

je, prosím, rychle!"

Reuben hbit vyskoil. V takových záležitostech se pohyboval jist

a bylo mu možno pedstaviti se s jiné stránky než za hovoru o vcech
jemu neobvyklých.

„Ne. Vy ne, seore," zvolala Josefa, kladouc ruku na jeho rám.
„Svatá panno, vy byste to ješt zhoršil. Placido," obrátila se k tomuto

v prudce vyrážené španlštin, „jdi k nim ! Je tam s mým otcem také

tvj. Jdi k vli mn, Placido."

Co ješt mluvila, ruch se stával hlukem. Placido nejevil ni nej-

menšího nepokoje a pokroil ke dveím.

„Jdu," pronesl lín a chápal se kliky. , Nehrozí tam sice žádné

nebezpeí, za chvíli bude po kiku; již jdu."

Vyšel a brzy hluk pestal. Ježto se nevracel, Reuben a Josefa

osamli, nebo seora Vallya sedla ve svém tmavém koutku klidn dí-

majíc jako híšník práv po rozhešení a nezajímala se o nic. Reuben

nahlížel, že se blíží rozhodný okamžik jeho života. V desíti minutách

se rozhodne jeho osud, nebo Josefa se urit vysloví. Dobe chápal,

že to pro ni trapno, a tudíž je zcela správno, naznaí-li jí sám naped
svj souhlas. Otázkou jen bylo, jak?

„Váš lístek jsem od Diega ádn obdržel," pronesl úvodem. „A nyní

jsem zde — jako náklad," dodal ve smšné snaze, rozpovídati se.

„Jste hodný," vpadla Josefa se sklopeným zrakem. „Nevím, jak

bych to ekla." Poala vypravovati: „Znáte malého Placida? Bueno.*)

Není hodný hoch a já ho nechci. Nenávidím ho. Otec, padre, povídá,

že si ho vezmu, ale já povídám, že radji bych umela." Zamlela se

a Reuben prohodil, že Placido má tolik ducha jako pony po výprasku.

„Si, to jsem dnes otci ekla, ale on mi natloukl a chce, bych si Placida

vzala, ješt tento týden, jinak prý mne vyhodí." Pi tchto slovech

sklopila své milé, zarosené oi. V Reubenovi procitl rytíský duch a on

pisahal, že bude hájiti bezbrannou dívku. Myslí-li Antonio Rosas —
„Ne, posate se," perušila ho. „Mohl byste Placida vehnati tak

do úzkých, aby njaký as byl z domu? Ano, sire? Si; si. Tak je to

dobe. Ale neurazit ho tuze."

Reuben slíbil s vlastním uspokojením, že Placida odstraní a tázal se

po dalších rozkazech Josefiných. Nepála si již naprosto nieho. Nebyl

tedy sproštn prožluklé nutnosti, aby sám rozhodný návrh uinil, i ohlížel

se opatrn po seoe Vallyi, která však spala pevn ve svém koutku.

*) dobe.

^2
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„Donno Josefo," poal. „Je ješt lepší prostedek vc spoádati."

Zarazil se a Josefa zašeptala: „Ano, Sire?"

„Totiž, dovolíte-Ii, jsem svoboden, — mám pt set krav — to

není arci mnoho, ale jednou bude jich pt tisíc — a proto si myslím,

zdali by nebylo velikou dobrotou, kdybyste si mne chtla vzíti."

Reubenovi vyvstal na ele chladný pot a chvl se jako po velikém

namáhání; ponvadž se zdálo, že píležitost toho vyžaduje, pokusil se

zárove stisknouti její ruku, ale marn. Josefa nepozorovala ani toho

posuku a zvedla se, pekvapena náhlým vyznáním Reubenovým. Takové
zápletky se nenadálá. Nemilovala Reubena. Zamýšlela pouze jednoho

nápadníka klamati pomocí druhého, utvoiti pekážku, jež by jí umožo-
vala uskutenní jejího tajného plánu. Myšlénka, aby ho vyslyšela, ani

jí nenapadla. Ale díve než ho odmítne, a jí prokáže službu a pak,

je-li mu libo, a je tebas jejím nepítelem. Líila tedy po jeho nemo-

torném vyznání rozkošné rozpaky
;

poškubávala roztepenými krajkami

vjíe, mumlajíc: „Co to povídáte. Sire, milujete mne? Žertujete."

Se zmatkem dobe líeným pokryla si obliej rukama a neopomenula

skulinou mezi nimi ho pozorovati.

„Pisahám vám —

"

„Te, te, te. Vysmíváte se mi. To není dobe. Jste tuze nedokavý.
Jak vám íci, zdali vás mám ráda? Poskytnte mi lhtu, abych to zv-
dla. Snad až se vrátíte, eknu vám to."

„Kdy to eknete?"

,Ó, to nevím, mannana."*)

„Mannana, to znamená nikdy."

„Jste tuze nedokavý. Píští týden. Adios, seore. Nezapomete
na to."

„Zapomenouti, Josefo? Pisahám vám!"

Sklonil se nad její ruku.

„Caramba!" Výkikem tím vyrušil oba Placido, jenž stál ve dveích,

a jehož hezký obliej zrudl zlostí.

Ale vi muži nebyl Reuben nikdy na rozpacích ; odvtil tudíž

nešetrn jako díve: „Holla, Placido, dostal jste starého do postele, he?

Jdte jen sám, k vli nám neteba vám tu dept."

„Hrom do vás!" zasyel Placido. ,Vy jste mne urazil a odpykáte to.

Zabiju vás."

„Mannana," vysmíval se Reuben s nejhlubším opovržením.

Placido zaklel znova a vyrazil ven. Hned na to bylo slyšeti na

silnici dusot kon. Reuben obrátil se zase k Josef

:

„Je to potíž s tmi Mexikány. Veselost jim chybí."

V tom uklouzl mu výkik pekvapení. Donna Vallya a on byli

samotni v jizb. Josefa se za hádky s Placidem nepozorovan vzdálila.

Jest to zcela správné, pomyslil si, nebo již bylo asi kolem jedenácté

a tudíž as, aby se do svého ranchu vrátil. Když kráel úzkým prjezdem

k východu, vtiskl mu do ruky Diego malý, sbalený papír, jejž Reuben

*) mannana (maana) r= zítra.
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zastril do kapsy. Když byl upravil sedlo, pipjal pás s revolverem a na

kon se vyhoupl, odjíždl odpovídaje na zdvoilé „Buenos noches. Seor"*)
svým „All right". Pi zái ohn, když zapaloval svoji cigarettu, etl
doruené mu ádky: „Za týden. Nezapomete!"

„Ženy," pemýšlel Reuben, klusaje pi svtle msíním k Bar Ranchu,

Jsou mnohdy jako krávy. lovk jim udlá ohníek, nejsa jimi dosud

jist, a pak je nucen je chytat." Pochyboval ješt o výsledku svého

dvoení se.

Jsa hudebn nadán a maje pkný hlas, rád notoval si za jízdy

oblíbenou melodii. Dnes na to zapomnl. Slyš, co to? Zadržel kon
a naslouchal. Z poátku pokládal to za dupot cválajícího kon, ale

neoptovalo se to; domníval se tudíž, že se zmýlil. Jel dále, pemýšleje
o svém postavení. Nejprve dlužno odstraniti mladého Placida. Ale jak?
Toho hocha pece neusmrtí. Josefa ekla ovšem, aby ho odstranil, ale

obával se pojímati to v onom smyslu. Kéž by byla mluvila uritji!
Ale to chybou všech žen — nejsou dosti uritými. Nejlépe bude drážditi

Placida k souboji. Ten zbablec pak zajisté ustoupí radji s cesty.

By Jove,**) dobrý nápad.

„Stj, hands up !"***) zaslechl prudký výkik. Aj, tu jest jako na

zavolanou! pomyslil si, vyrušen ze svých sn. Pohybem rychlejším než

by oko postehlo, sáhla jeho ruka po pravé kyli, kde vzel revolver.

Hned na to stanuli v zái msíce dva mužové na koních proti sobe

s vražednými úmysly v srdcích. Ponvadž Reuben navzdor onomu vyzvání

„Hands up!" pece sáhl ke zbrani, mohl oekávati dle pravidel souboje,

že odprce vystelí, ale poítal s tím, že výstel bu chybí, nebo za-

sáhne lehce. Dle hlasu poznal Placida, svého nepítele, ale pohrdal jím

píliš, aby se byl obával nerovného boje. „Vidím, že jste m nepoznal,"

poznamenal chladn. „Mé jméno jest Strong, esquire, Bar Ranch —
mýlíte se, myslíte-li, že jste zadržel na cest njakou babu."

„Nebudete již dlouho užívati svého jména. Pohanl jste mne a já

vás za to zabiju."

„Mne zabíti? To nekesanské." Hrdým tónem pokraoval: „Co
myslíte, že udlám, než mne zabijete? Budu na píklad prosit?"

„Umete. Což jsem to již neekl?" Lhostejnost, s níž Placido vi
ozbrojenému soku mluvil, byla by v každé jiné chvíli probudila v Reube-
novi podezení zrady.

„Muy bien,j) Placido, vy jste pil. Jdte dom a já vás zabiju až

nkdy jindy."

Placido se potuteln zasmál,

„To mé poslední slovo. Jdte!" pravil Reuben dále.

*) dobrou noc, pane.
**) U Jovišel

***) Ruce vzhru!

t) velmi dobe.
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Placido se však nehýbal. „Vystelte jen! Když jste s Josefou žvatlal,

vyal jsem koule."

Po mnoha letech poprvé byl Reuben ohromen. Dvuje své zbrani,

tropil si z Placida žerty a nyní shledal, že Mexikán mu lstiv cestu

zatarasil a vyhlídku na vyváznutí pekazil. Musil prbh vcí zdržeti.

f,Že nemám nieho v pistoli?" mínil na pohled bezstarostn. „Ped
pti minutami bylo tam šest obvyklých patron."

„Lžete," kiel Placido prudce, „sám jsem je vyal. Chcete se

pomodliti? Ne, tedy pokejte. Jedna — dv." Pozvedl svoji bambitku.

Reuben cítil, že poslední jeho hodina se piblížila, ale na to hned

pravil tak klidn, jakoby se jednalo o poasí:

„Opt selhalo. Když jsem zbra vyal, cítil jsem, že je lehí a

zmail jsem váš uskok."

Placido na temn pohledl. „Odkud máte koule? Ze zem, he?"

„Odkud? Rozumí se, že z opasku," odvtil neopatrn Reuben.

„Tak! Jste velký muž nebo veliký lhá. Vyal jsem koule i z vašeho

opasku. Jen vystelte! Dopeji vám asu."

Za této rozprávky popohánl Reuben stále svého kon, ale tak

pozvolna, že druhý toho nepozoroval, a zárove dráždil ho svými štpky
ku vzteku, nebof mu zbývala pouze ješt lest, by odtud vyvázl životem.

Ovšem odvážil se jen krok za krokem popojíždti k hlavni bambitky,

spoívající v rukou záštím a pitím rozzueného lovka.
„Nuže, Placido, nyní to odbudeme," pravil, když ve stínu se pi-

blížil až na dva yardy.

„Dovolím vám se pomodlit, to všecko," pravil Placido krátce.

„Nuže," pronesl Reuben s líenou resiguací, „je-li tomu tak, nezbývá

mi než — Mj Bože, co to?" zvolal náhle a vztýil se ve temenech,

ukazuje v rovinu. Placido opomenul opatrnosti a obrátil hlavu. Tato

zvdavost byla jeho zkázou. Les onoho se povedla. Rychlým, mocným
pohybem vrhl Reuben svj tžký revolver proti odprci, vyrazil mu jím

z rukou revolver jeho, jenž spustil neublíživ a díve než Placido po-

chopil, co se stalo, mrštil mu Reuben svou reatu*) kolem šíje a s obrat-

ností nabytou dlouhým cvikem spoutal paže odprcovy, že byl bezmocen.

Pak sestoupil zvolna a zmocnil se nabité zbran.

„Vru, Placido, tot špatnou radostí býti bez revolveru. Jenom kdybych

vdl, co s ním mám udlat," bruel pak pro sebe. „Byl bych v právu,

kdybych ho zabil, ale bojím se, nebo jsem slíbil Josef, že to neuiním."

Stáel cigarettu a pemýšlel, bzue si njaký nápv; Placido zatím

tásl se úzkostí ped hrozící smrtí. „Tedy, Placido," pravil konen
Reuben, „pro tentokrát vás pustím, nebot jsem to Josef slíbil, to zna-

mená, že vás nyní nezastelím. Dopustíte-li se však opt podobného

kousku, zatoím s vámi jinak. Vylíím mládeži na ranchu, jakým jste

byl zatroleným chlapíkem dnešního veera a zatopí vám za to dojista."

Placido bruel cosi skrze zuby, co Reuben pokládal za doznání

viny. „Tak! Jest as ke spaní. Adieu." Pi tchto slovech udeil do

slabin mexického ponyho a podšené zvíe hnalo se prérií, odnášejíc

*) druh smyky.
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na hbet spoutaného, bezmocného Placida. Reuben se dlouho díval za

ním, pokud matné svtlo dovolovalo
;
pak obrátil kon a cválal k ranchu.

Zde odstrojil kon a šel spát.

Událos mezi Placidem a Reubenem rozlétla se ranchy, díve než

minulo tyiadvacet hodin. Ale povsti, jež kolovaly, zdály se více

fantastickými nežli spolehlivými.

Jeden z tch výklad donesl se i Placidovi, hojícímu svj hnv
a ochromené ráme na haciend „dvanácti apoštol", a nepsobil tuze,

aby upokojil jeho rozbouenou mysl. Ani jeho rozmluva s Josefou toho

nedocílila. S naivní pímostí zpravila ho seorita o všech kolujících

povstech i s malými, ale závažnými pídavky, jí samou vymyšlenými,

a konen ho zapísahala, by hájil své mužnosti a krví smyl skvrnu

své cti. Což pak nebyli snoubenci ? Možno-li jí, vzíti si muže s porušenou

ctí? Tak dráždila Placida, že tém šílil vztekem a zlostí. Ale pece
jen po mnohém zdráhání konen jí slavn slíbil, že vyzve Reubena

k boji na život a na smrt, a Antonio s hojnými slzami mu požehnal.

Píští veer, kdy mužové z Bar Ranchu lín se povalovali, objevil

se tam seor Peralta ze San Agaty, muž požívající velkého vlivu u svých

krajan. Oznámil, že jeho poselství platí seorovi Strongovi, a když se

s tímto ocitl samoten, doruil mu písemné vyzvání svého pítele Chica

y Chicos k souboji.

Reuben jen stží utajil pocit uspokojení a pouze pro forma dovolil

si dotaz, ím seoru Chicovi ublížil.

Peralta prohlásil, že není zmocnn diskutovati o právu a bezpráví

v této malichernosti. Pokroilo prý to opravdu píliš daleko, aby to

bylo ústn srovnáno a že prosí nejponíženji, by sml vyjednati podmínky.

Reuben souhlasil a tázal se, kdy to má býti.

„Ve vtein," pravil seor. „V roce, ve dvou, ve stu letech. as
nic neznamená, pranic."

Reuben se zdvoile uklonil, pozoroval v hlubokém pemýšlení pod-

patek své obuvi a bzuel si nápv.
„Pipomínám vám," perušil ho netrpliv Peralta, „že mj as je

tuze krátký. Co odpovím svému píteli?"

„Si, si, chce vidti krev," pravil Reuben nevzhlédaje. „Placido je

ertv chlap. Nuže, tedy : seor Chico, provázen Vámi, svým sekundantem,

a svými svdky, nalezne mne rovnž s mými soudruhy v hern Mave-
rickské hospody v Santa Rosa, tvrtého dne ode dneška o páté odpoledne.

Sabe*)?"

Don Peralta porozuml. „Ale pro Santa Rosa a nikoli San Agatha?"
„Teba neutrálního území," odtušil Reuben. „A o Placidovi vím

tolik, že, zapomene-Ii této úmluvy, vymrskám mu v San Miguel County

mezkovým ocasem."

Peralta se hrd vzpímil.

„Seore, neznáte mého pítele, mluvíte-li takto."

„Lépe nežli si myslíte."

*) rozumíte?
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Když Peralta prudce protestoval, prohlásil Reuben, že se to uspoádá
v Santa Rose, — a ukonil jednání návrhem: „Prokázal byste mi tu

es a vypil byste na cestu sklenku nejlepší americké vhisky, jakou jste

kdy ochutnal?"

V ustanovené odpoledne bylo prostranství del Rosas obsazeno ci-

zinci, pihrnuvšími se ze všech ranch. Nkteí z tchto muž, mezi

nimiž pevládal domácí živel španlský, ujeli pedešlého veera padesát

mil, aby vidli, jak se krajanu stane po právu. Mexikáni byli mimo
sixshootery ješt ozbrojeni strašnými dvousenými noži, jež vzely v zá-

hybech šerpy.

Don Antonio chodil mezi svými krajany, nadýmaje se v pose,

zpsobené spojením aguardienty s radostí, že Amerikán bude potrestán.

Nkolik minut ped pátou vstoupil Reuben, provázen svými pátely

Talcottem a Pepperem, na prostranství uvítán voláním slávy od svých

stoupenc, jimž dkoval úsmvem a mávaje sombrerem. Všichni ti jeli

k hospod, seskoili a vstoupili. Barroomem *), plným lidí, došli do herny,

jež byla vyištna, by byla vhodným místem poradním.

Placido, Peralta a starší bratr Placidv Manuel byli práv pítomni

a u nich stál don Enrique Manzanares jako nestranný svdek, ustanovený

k tomu úkolu souhlasem obou stran.

Pozdravoval vstupující obadnou úklonou. Byl to silný, šedovlasý

muž v padesáti letech s rozvážným výrazem, jenž dobe slušel jeho

vousatému oblieji. Ze svého plemene požíval nejvtšího vlivu v San

Migueli a jako poctivec i jako hidalgo byl velice vážen.

Peralto pozdravil vstupující a vyzval je, by sdlili podmínky souboje.

Talcottovi, jako sekundantovi Reubenovu píslušelo vlastn vyjedná-

vati, ale Reuben, jsa zvyklý vykonávati vše sám, chopil se hned slova.

„Poslyšte mne," pravil. „Myslím, abychom se — Placido a já —
zde posadili. Podá se nám nová hra karet. Zahrajeme fei pokr. **) Jeden

vytáhne a druhý —

"

„Bab,' perušil ho Peralta. „Mstít útok kartami! to dtinské."

„Rozumjte mi dobe. Navrhuji to, abych se zavdil seoru Chicovi,

nebo jsem slyšel, že pravé rám jeho je trochu ochromeno."

„Zante, seore," zvolal Peralta netrpliv, „Brzy nastane noc.

Karty? To není k niemu. Cest Placidova jest uražena, to volá po krvi.

Bojíte-li se však —

"

„Ticho, ticho," vpadl Reuben, vyjímaje tžkou bambitku, kterou

tiše položil na stl. „Kdo z pti her ti vyhraje — ten — — Svatá

boží rodiko! — vyfoukno druhému mozek.

Placido vyskoil zblednuv. „Virgen santissima!***) Na to nepistoupím.

To proti náboženství. Byl bych navky zatracen. Radji pjdu dom."
„I já protestuji," ujal se don Enrique poprvé slova.

*) nalévárna.
**) americká hazardní hra.

***) nejsvtjsí panna.
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„Dobrá," odvtil Reuben netrpliv. „Zde nkolik jiných návrh.

Pedn s reatou, se smykou na koni; za druhé pšky se sixshooterem,

vzdálenost deset yard ; za tetí noži a boj se skoní prohlášením jednoho,

že má dost."

Placido pojal bratra a Peraltu stranou a radil se chvíli šeptem.

Don Enrique sedel stále, koue cigarrettu.

„Ponecháte-li volbu nám," pravil Peralta, „dáváme pednost smyce,
souboji komo."

„Ovšem jako Mexikánci. Ale já volím sixshooter, zbra bloch."
„Navrhuji, srovnejme to losem," vpadl Don Enrique — „Los a

urí jeden z tch tí zpsob souboje."

Po krátké porad souhlasili a ihned vloženy ti správn pipravené

lístky do sombrera a don Enrique se zavázanýma oima vyjmul jeden

z lístk. Rozhodnuto pro zápas noži.

„Dobrá," pravil Reuben, kre rameny. „Ovšem dle mého vkusu tuze

krvavé, ale — * pokril opt rameny.

Ujednáno, že zápas ihned nastane, na planin nade vsí. Všichni

tam co nejrychleji spchali, ženouce se, výskajíce, cválajíce s úplnou

bezstarostností frontiera*) vzhledem k životu a zdravým údm.
Nahoe rozdlili se rychle ve dv skupiny : Amerikáni mli stano-

visko na severní stran planiny, Mexikáni na jižní. Don Antonio se

chvilku opozdil, buto že chtl ujíti lomozu a strkání mezi bezohlednj'mi

cowboy, nebo že chtl svou prázdnou láhev bez vyrušení naplniti, nebo
pepadla ho náhlá mdloba, kterou možno vyléiti nkolika kapkami

brandy. Rychle ukojil své poteby. Vyšinul se na kon a jel podél pro-

stranství, aby se spojil se svými krajany. Když se ubíral kolem chrámu,

uzel ped ním svého bývalého pítele a zpovdníka s nepokrytou hlavou.

„Ruku líbám, svatý ote," a smekl uctiv klobouk — zapomnl, že spor

jejich nebyl vyrovnán. „Tší mne, že vás nalézám zdravého."

Knz se díval za ním se svraštným elem. „Josefa má pravdu,"

pomyslil si, „pití ho otupilo."

Obrátiv se rychle, vstoupil do kostela. Zatím Antonio hnal se dále

a nahoe již nalezl Reubena s Talcotem a Pepperem ekající na píchod
odprcv.

„A se hoch díve unaví," mínil Reuben. „Pak ho trochu píchnu,

práv co staí, aby bžel k mamince. Zabíti ho, nebylo by k niemu.
Je to blázen."

„Bojím se, že mu dovolíte snadno vyváznouti. Je to úskoný had."

„Vím," vpadl netrpliv Reuben. „Co pak se mé vlastní osoby

týe, nebojím se — ale kdyby — v tomto pípad bylo by dobe,
kdybyste se po ní ohlédli ješt týž veer. eknte, že tím vinna pouze

moje proklatá bezstarostnos. Nerad bych, aby teba dost málo pocítila

svoji zodpovdnost. Vám na tom nezáleží, abyste si k vli mn zalhali?"

Talcott s pohnutím ujišoval, že nic mu nezpsobí vtšího potšení.

„Cítíte se též jistým?" šeptal Peralta svému chránnci, pivádje
ho do stedu prostranství.

*) obyvatel pomezí.
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,Jsem-li jist, že slunce zítra vyjde?" znla nevrla odpov. „Což
nejsem nejlepší šermí v San Miguelu?"

„Nechlubte se, jinak snad opravdu již slunce neuzíte. Ti Amerikáni
jsou jako vítr, brzy zde, brzy tam. Obcházejte ho a hlete, by se vás.

nezmocnil. Je silnjší."

„Seorové, gentlemen," zvolal don Enrique povýšeným hlasem, aby
ho všichni slyšeli. „Je tedy uren zápas noži. Rozumli jste? Muy bien.*>

Též pijato, že zápaseno bude pouze jedním nožem."

Oba ujistili svou ctí, že mají pouze zbra, kterou práv pedložili^

a že boj pestane, požádá-li o to jeden z nich.

„Sta bueno. **) Pravidla souboje však pedpisují, abychom vás.

prohlédli."

Oba sekundanti vymnili svá místa a pesvdili se o pravdivosti

tvrzení. Pak zaujali opt své posice. V rychle nastávajícím soumraku
nepozoroval nikdo, že Manuel se nachýlil k bratrovi a obratn zatknul

svou úzkou dýku v záhyby jeho opasku, šeptaje: „Pst, bude ti jí teba.
Nezapome, že musí zemíti."

„Ale, bude-li prositi za milost? Pak bodnutí bylo by vraždou."

„Neteba ho slyšeti," bruel Manuel se zlomyslným pohledem.

„Bylo by to zlé pro toho Amerikána. Ale spatil-li nás?"

„Vidíš, je tma!" Manuel odskoil. Duellanti se chystali k boji.

„Vše v poádku," zvolal Manzanares. „Zápas poíná." Smekl klobouk
a poklonil se obma. „Seorové, má úcta!"

Reuben ml silnou, dokonale vyvinutou postavu honce dobytka. Ale

Placido pedil ho obratností. Okamžik stáli proti sob, pozorujíce se

v rychle hasnoucím svtle íjnového veera. Jich postoj byl stejný

:

pravou nohou rozkroeni drželi v pravici nž epelem vodorovn v ped
jako u rapíru.

„Stmívá se rychle. Nechcete zaíti?" tázal se Reuben.

Placido neodvtil, nýbrž opatrn se blížil, krok za krokem, brzy

se shýbaje jako koka, chystající se ke skoku, brzy tváe se, jakoby

se chtl vrhnouti nepíteli na prsa a chtán. Tak zamýšlel odprce
zmásti, by se vydal rán v šanc. Tikráte si vyhlédl nekryté místo, ale

vždy ho zdržela jeho bázlivost, že se neodvážil v dosah epele svého

odprce. Tím nedocílil lepšího výsledku, nežli že se unavil, aniž získal

proti odprci njakou výhodu. V té taktice pokraoval nkolik minut,,

až byl pesvden, že Reuben hodlá se obmeziti na defensivu. Piítal
to bázni a nabyl rázem nemírné sebedvry. íhaje dychtiv na nekryté

místo, zpozoroval, že Reuben se sklonil, a rázem jako koka skoil pa
jeho hrdle. Reuben, ránu rychle zachytiv, uchránil se vážného poranní.

Nože o sebe zazvonily. Ale jen jeden se zaleskl — Amerikán dostal

hlubokou ránu do kloubu pravice.

Planý zápas se protahoval. Stále kroužil Placido kolem odprce
svými koiími skoky, jakoby chtl unaviti jeho bdlost, a stále ho od-

*) velmi dobe.
**) dobrá.
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puzoval chladný klid ouoho. Reubeu se konen rozhodl, že pejde

k útoku, ale jeho zdlouhavé pohyby byly mu na škodu. Svižnjší Mexikán

elil útoku klesnuv náhle na koleno, tak ze rána Reubenova pes nho
se svezla; zatím Placido v témže okamžiku bodl nožem po dolení ásti

tla protivníkova a ihned uklouzl s jeho dosahu. Ale jeho bázlivost

zmaila tento výtený bod nedopávši mu asu, aby ovládal rám plnou

silou, a tak zasáhla rána pouze stehno Reubenovo zpsobivši mu dlouhou,

jemnou ránu, krvavou, ale nikoli nebezpenou.

„Jak se vám to líbí?" tázal se zlomysln Mexikán.

„Dobe míená, ale slabá," odvtil Reuben, pejímaje nž levicí,

nebo krví tryskající z poranné pravice stala se násada kluzkou. Na
štstí vládl stejn obma rukama, a tím byl ve výhode, nebot tato

zmna Placida patrné pekvapila. Obnovil zápas, uchopil levicí sombrero,

vmetl jej Reubenovi do oblieje a vrhl se na, jakoby míil na jeho srdce.

Tento uskok je již starý. Reuben jej znal dobe, jakož i zpsob,

jak mu eliti. Ale byl proveden tak obratn, že mu nezbylo asu, jej

odrazili neb optovati. Jsa oslepen kloboukem Mexikánovým a jist, že

míí po jeho srdci, nemohl než uhnouti se v právo a vyváznouti s po-

ranním masa, nebo nž narazil šikmo na žebra a sklouzl. Díve než

Placido na záchranu pomyslil, bodl ho Reuben tak siln do pravé plece,

že Placido pi odrazu zaúpl vztekem a bolestí.

,Jak vidíte, uil jsem se," zvolal Reubeu vesele a s velikým uspo-

kojením pozoroval, jak síla a dvra Placidova mizela. Zlost z nezdaru

a pedevším bolest rány, jeho vlastní crící krev, uvádlala nadutého

chlubíce tém v zoufalství. Reubeu byl nyní jist, že za deset minut

bude pánem hry. Na neštstí bylo nyní tak tma, že — — „holá!"

zvolal náhle. Planina zazáila v jasném svitu ohn. Nkdo zapálil kdesi

otýpku suchého borového díví zde ležícího, praskající žlutavý plamen

vyšlehl a dodával scén zvláštního, bizzaruiho rázu. Reuben hlasit po-

chválil, že je to moudré jednání. „Budeme pokraovati v zabíjení se,

Placido? „tázal se. A neekaje odpovdi, dorážel smle na protivníka.

Placidova pružnost byla již ochromena. Jak se mužm jeho rázu

asto stává, zmnil se nepatrný strach v paniku a jeho zdšení nebylo

možno skrýti. Nepomýšlel již na usmrcení svého nepítele, ani jednou

si nevzpomnl na Josefu
;

jedinou nadjí jeho bylo, aby odtud vyvázl

živ. Ale jak toho dosíci? Dáti se na útk, bylo jistou zkázou. Jeho

vlastní krajané by ho pro takovou zbablost vyobcovali. Prositi o milost

a doznati svoji porážku, nebylo lepší. Jeho rána byla píliš nepatrná.

Co tyto zbablé myšlénky kížily jeho hlavou, postupoval protivník jako

Nemesis ustavin blíže. Nebylo jiného východu le dáti se v šanc.

Kdyby mu bylo možno, vrhnouti svj nž ze vzdálenosti nkolika stop,

aby se v tlo odprcovo zaryl a smrteln ho zranil, odešel by odtud

jako vítz. Byl to ovšem nebezpený, zoufalý pokus, nebo ztráta zbran
stala by se mu osudnou. Ale astokráte již protknul nožem kartu vzdá-

lenou deset stop a pi tom nezápolil jako nyní o svj život! Rozhodl

se, že zkusí tento poslední prostedek. Ješt stále postupoval Reuben

a Placido ustupoval, manévruje pi tom nyní tak, že zády byl obrácen
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k svtlu. Akoli plamen tém dohoel, vrhal ješt zái; obliej a ruce

Reubenovy byly zastínny, ale jeho postava byla v plném svtle. Nad to

tsn za Placidem vyrstal veliký chomá saponarie, jenž ukrýval jeho

pohyby. Rychle pehledl tyto pednosti své posice, a pemáhal se velice,

aby neuprchl, když Reuben se blížil, tak že se octl již jen ve vzdále-

nosti šesti stop. Nemožno déle váhati. Rychlým, náhlým pohybem vložil

Placido ruku na plece, odtáhl ji práv tak rychle a vrhl svj nž pímo
proti Reubenov hrudi. Avšak okolnost, že Reuben zápasil levou rukou,

zachránila ho ; nebo tiskl ranné paže k hrudi jako boxer, jenž se má
na pozoru. Jeho bystré oko postehlo také, jak Placidova ruka a oko

se svezly k ohni, a napažené jeho paže tudíž instinktivn svíralo nž,
aby jím útok odrazilo. Následkem toho utrpl opt jen poranní masa,

ale ovšem též velikou ztrátu krve : vteinu bylo mu, jakoby se o po-

koušely mdloby. Trýznn bolestí a zachvácen vztekem, vrhl se v ped
s divým výkikem: „Te, proklate, jste mým!"

Placido zpozoroval, že poslední pokus jeho selhal, a jeho odvaha

zmizela úpln. Obrátil se, aby zachránil svj život útkem, le nyní

zapomnl na houštinu saponarií a upadl na znak, co zatím Reuben nad ním

stanul s nožem v ruce. „Milost, probh, umírám!" zasténal Placido.

Vztahuje jednu ruku k prosb za milost, sáhl však druhou po noži

v záhybu pasu ukrytém. Reubenv hnv se rozplynul pi pohledu na

pemoženého a v jeho moci se nalézajícího nepítele. Zvítzil v boji a

dosáhl Josefy. Více nežádal. Kopnul dobromysln Placida a odhazuje nž
poklekl k nmu. „Že umíráte? Snad ne?"

Když se nad soka sklonil, pozvedl se tento, opíraje se o loket.

„Tu máš," zašeptal španlsky. „Nedostaneš Josefy." A zabodl nž pímo
pod klíní kos druhého.

Reuben zaúpl, vyskoil konvulsivn a sklesl s výkikem : „Prokletý

hade!" tžce k zemi obliejem dol.

To vše se udalo v mén než desíti vteinách a Placido, zvedaje

se drze, byl jist, že jeho zrada zstala utajena, nebo ohe nyní hoel
již tak mdle, že pouze padesáte stop vzdálenou postavu dona Enriqua

stží bylo rozeznati. Dav pihlížel na souboj za mrtvého ticha. Nepoznali,

že je skonen, a oekávali apathicky další krveprolití. Le náhle vzrušil

všecko svištivý rachot výstelu. Bylo pozorovati, jak njaká postava klesá

na kolena, pokouší se vzchopiti se, jak se potácí a klesá k zemi. Nad
hlavou dona Enriqua vznášel se lehký mráek koue, jenž zatemoval
skomírající zá ohn a rozplýval se v noc jej obklopující. Nastalo vzbou-

ení, revolvery vyaty, klení se ozývalo, Amerikáni a Mexikáni stanuli

proti sob hotovi k boji. Každý tušil zradu. Ale tím hlukem pronikl

písný, drsný hlas Manzanaresv. „Zadržte," zvolal hrdé, vztyuje se

ve temenech a mávaje zbraní nad hlavou, „prvního, kdo se piblíží,

zastelím." V jeho posucích a slovech spoívalo cosi, co vynucovalo

poslušnost. Nad to byl znám jako hodný, poestný muž. Ob strany

stanuly v právo, v levo ve vzdálenosti dvacíti yard. Náhle ozval se

hlas ze zástupu Mexikán: „Kdo zastelil Placida?"

„Já," zvolal Manzanares. „Byl zbablý, zákený pes. Zabil jsem ho."



342 Forbes Heermans:

Hluk mezi Mexikány se zdvojnásobil. Amerikáni chovali se klidn,
ale pušky mli pohotov, nejisti výsledkem. Ozývaly se výkiky: „Zrada!
Zabte vraha!" Znovu naídil Mauzanares ticho. „Byl lhá a vrah," zvolal

špaulsky. „Ml dva nože a když o svj život žebral, probodl svého

velkodušného soupee. Já to slyšel, já to vidl — a proto jsem ho
zabil. Pohlete sem sami, Lhu-Ii, zabte mne."

Zastril bambitku a skížil klidn ruce. Tucet muž z obou stran

seskoilo s koní a spchalo k místu, kde oba sokové leželi. Njaký muž
uchopil hoící vtev a osvítil jí jako pochodní scenerii a úzký kruh
písn vzhlížejících jezdc.

„Nemluvil jsem pravdu?" tázal se Manzanares.

„Pravdu, seore. Jest to, jak pravíte, vražda," odvtil jeden Mexikán.
„Nalézáme dva nože — oba v tle Amerikána." Pozvedl je, by je každý
vidl. „Tento vtší náleží Placidovi, druhý Manuelovi."

„Jste spokojeni?" obrátil se Manzanares k lidu.

„Si, si. Viva Manzanares!"

„Bueno. Nyní pivete mi Manuela Chica," zvolal písn.
„Je pry."
„Upláchl?"

„Nemožno ho nalézti."

„Jdte! Každý z vás. Hledejte ho všady a každou osobu, již do-

padnete na cest, pivete do Santa Rosy zpt, živou nebo mrtvou.

Jdte!"
Rozkázal to s jistotou generála, že bez váhání se rozjeli všemi smry

pronásledovat spoluvinníka nebo spoluvinníky.

Jenom málo jich zstalo, aby snesli šetrn dosud dýšícího, ale bez-

vdomého Reubena po píkrém svahu na prostranství Santy Rosy. Mrtvola

Placidova s kulí v srdci zstala na bojišti nepohbena.

„Koist supm," pravil opovržliv don Enrique.

Když nuzn zízená nosítka z houní a provaz byla nesena do krmy
mawerickské, zahlédli v kostele svtlo a vzpomínajíce si, že je knz
znalý lékaství, nesli tam Reubena a položili ho na dlažbu chrámovou.

Když vstoupili, kleel knz ped oltáem, kde hoela velká voskovice.

Byl odn ve své knžské roucho, jakoby vykonával ješt pozdní obad.
Povstal a kráel blíže, nevšímaje si, že jeden z nosi uchopil oltání

svíci a nesl ji k rannému. Pak ohledával ránu. „Zeme," zašeptal.

„Krvácí na smrt. Je katolík?" Talcott, jenž Reubena držel za ruku,

odpovdl záporným posunkem.
„Tím he," bruel knz, „ale pomodlím se za pece."

Poklekl tiše a modlil se za spásu duše umírajícího. Koalka, pro

kterou posláno, ješt nedošla a Talcott práv hodlal vyslati jiného posla,

když tu uzeli poblíže kleeti Antonia s polovyprázdnnou lahví v ruce,

8 tváí zdšenou i skormoucenou. Pijali láhev z jeho ruky a dali píti

po kapkách Reubenovi; oživili ho, ale vdomí již nenabyl.
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Na námstí rozlehl se náhle dupot cválajících koní. Tucet jezdc
stanulo ped chrámem a pivádlo k ostatním dv zajaté osobj\ Man-

zanares pokroil jim vstíc a položil prst na ústa, by zachováno bylo ticho.

„Nalezli jsme je na silnici do Santa Fé," šeptal chraplav jeden

z píchozích, „nechtli nám íci, kdo jsou — tedy je pivádíme — jsou

podezelí. Jak se daí Reubenovi?"

„Umírá."

„Probh, — to abychom pro žert hned jednoho z nich povsili?"

Manzanares chopil se svtla v hlavách umírajícího.

„Nepotebuje toho," bruel. „Umírá se snáze v temnu."

Posvítil jedné ze zajatých osob do tváe. „Josefa!" zvolal a ustoupil.

Ale Josefa — byla to ona — sklopila oi k zemi a mlela.

Manzanares obrátil se k jejímu spoleníku: „Kdo jste vy?" tázal

se drsné.

Oslovený pokril rameny s urážlivým úsmvem: „Nechápu ani dost

málo tu otázku. Prosím, kdo jste vy?-*

Manzanares dupl hnviv. „Odpovzte, seore! Ve prospch seority."

Muž ješt váhal.

„ekni mu to, Ludvíku," zvolala Josefa nepokojn. „Maria santis-

sima, co se stalo?"

„Tedy dobrá, seore," odtušil zajatec, „akoli vám po tom pranic

není. Jsem Luis Emilio Maldés, kapitán armády mexické."

„Byl jste dopaden, když jste unášel seoritu Rosas."

Muž opt pokril výsmšn rameny. „Není možno! Je mojí ženou."

„Lžete."

„Seore, víte, že jsem bezbranný."

„Ne, ne, seorové," zvolala Josefa, vstupujíc mezi n. „Je to pravda,

don Enrique. Svatá matka je mi svdkyní. Jsme oddáni, pro celou

vnost spojeni — tohoto veera. Tu je pater Pedro. Není-liž tomu

tak, mio padre?" *)

V témže okamžiku otevel Reuben oi a poznal zdšenou tvá
Josefinu. Svtlo bylo tak mdlé, vzduch tak pošmourný, že nenabyl ihned

jistoty, ale — ano, ona to byla a don Enrique držel svíci tak, že i ona

ho mohla vidti. Seora vedle ní neznal, — snad bratranec — mluvila

jednou o njakém.

„Pohlete, jsem zde, Josefko!" šeptal slab, a se jemu samému
zdálo, že mluví hlasem nepirozen zvuným.

Josefa si ho dosud nepovšimla. Nyní dotkla se ísi ruka jejího ramene.

Manzanares ukázal na Reubena a pravil trpce: „ToC vaše dílo, seoro.
Druhý leží venku na pláni."

Pohledla udaným smrem a uskoila. „Maria santissima" ! vykikla,

klesajíc v náru svého chot. Umírající to již nevidl. Myslil, že je

dosud po jeho boku a pokraoval stále slabji: „Nyní je vše dobe —
není-liž pravda? Práv týden — dnešního veera — vše je v poádku.

*) mfij ote.
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Placido se hájil — žádné krveprolití — stala — se malá nehoda —
nic — mou vinou — " Pokusil se usmáti se své domnlé neobratuosti,

le pouze píšerný chrapot dral se z jeho hrdla. „Ano, — já chybil —
lehkovážn — noha sklouzla — odpuste — jsem velice unaven —
usínám — držte mne pevnji, Jacku — starý píteli — dobrou noc —
Josefko — budeme svoji — mannana —

"

Pak se slabým vzdechem sklesla jeho hlava na hru muže podpí-

rajícího jej. Reuben odešel do zem mannana.

Poátky lékaství.

Napsal dr. Vratislav Kuera.

est zvykem, že každý ponkud jen vzácný úspch lékaství

bývá velikými denními asopisy rozhlašován. Široké obe-

censtvo s odvodnnou radostí stopuje toto zdánlivé zdo-

konalování se vdy lékaské a z jakési vdnosti mluví potom
stále o pokroku lékaství. Pedmt ten stal se tak oblíbeným,

že zaíná se ho užívati za poslední útoišt pro zahánní
nepíjemných pomlek a nudy pi tak zvaných zábavách

dobré spolenosti, nebo zapoíti tam za tím úelem hovor o poasí
stalo se již holou nemožností. Nejastji mluvívá se o zdailých operacích.

Ale bylo-li provedení jejich nco dosud nebývalého, z ehož nové, ped
tím ani netušené prospchy trpícímu lidstvu kynou, anebo byl-li výkon

operativní již nkolikátým, dobe prozkoumaným opakováním vci staré,

tak že zdar operace hlavn jenom o osobních pednostech operateurových,

o jeho zrunosti nebo virtuosnosti svdí, o to málo kdo se stará.

Také nelze pokrok lékaství na váhách odvažovati. Co hluku se

nadlá, když vyjme se nádor objemný a tžký, vyntí nádoru malého

stejn anebo ješt více život ohrožujícího nedlá v obecenstvu již takový

dojem. Zachová-li léka poškozenou konetinu a vrátí-li jí veškeré její

schopnosti, vda lékaská se sice uzná, ale nevzbudí obdiv. Jestliže však

léka nevida zbytí, chorý úd odejme, hned in jeho nabude povsti.

Tím spsobem všechny hovory o pokroku lékaství bývají jenom jedinou,

pouze sem tam pozmnnou sbírkou nkolika otepaných frásí, nebo
kdo ádné posouditi chce rozvoj nkteré vci, tedy i vdy lékaské, tomu

jest znáti pedevším její vznik. A to bývá obtížno. Zvlášt o prvních

poátcích lékaství málo lze se dovdti, nebo nežli lidé k takovému

stupni vzdlanosti dospli, že myšlénky své zaznamenávati dovedli, zajisté

lékaství již znan z prvních poátk svých vysplo.

Proto inili jsme si do nedávná pedstavu o vzniku lékaství hlavn
jenom podle sporých starožitných nález. Pedstava ta byla by zstala
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dosti temuou, kdyby se nebyla vyskytla výborná myšlénka zdokonalovati

si svj soud o lovku starých dob podle dosud žijících národ divokých,

vzdlaností skorém ani netknutých, jejichž celý život jasné svdí o tom,

že neliší se asi mnoho od lidí pravku. Vypráví se ku píkladu, že Dokové
v Abyssinii dosud neznají používání ohn.

Spojíme-li tudíž typické známky spolené všem divochm s pímými
vdomostmi, které máme o dávném vku, mžeme si konen utvoiti

dosti jasný obraz o celém spsobu života pralovka.
S ohledem na lékaství jsou zprávy o divoších již také velmi

dkladn probrány. Z badatel v oboru tom jmenujeme zde pouze

Bartelsa, Rouchineta, Engelmanna a Plosse, jejichž spisy nám byly pí-

stupny. Vyjímáme a podáváme však z nich jenom to. co skutenou pod-

statou vcnou na nynjší vcné lékaství poukazuje a z té píiny uením
o árách a kouzlech, pokud poteba toho nekázala, mnoho se nezabýváme.

Srovnáváme tedy výzkumy práv jmenovaných se zprávami, jež se

nám o lékaství starých národ zachovaly a tím chceme podati malý

pehled prvních poátk nevdeckého lékaství. Tak teprve stane se

zejmo, z jak velikého asi pokroku lékaství tšiti se mžeme od té

doby, co mu Hippokrates f 377 p. Kr. položil základ vdecký.
Pud sebezachování, jímž každý tvor nejsilnjší až k nepatrnému

brouku pírodou jest obdaen, vede živoišstvo k tomu, aby si samo
hledalo pomoci v nebezpeí, v útrapách a v bolestech.

Píležitost pozorovati podobné píklady naskytuje se velmi asto.

Pi honech uštvaní jeleni vyhledávají vodu, aby se v ní oberstvili a po-

silnili. Koka a pes rány své peliv ošetují, istíce je astým lízáním.

Psi, trpí-li cizopasníky stev, zvlášt si vybírají nkteré traviny,

požírají je a jimi se poisují. Sloni, cítí-li, že pražící slunce hbet jim

spálilo, natrhají si erstvých, chladících bylin a kladou je na místa bo-

lestivá. O jednom z nich vypravuje Péal: Slonu zachytila se veliká

pijavka v levé slabin a psobila mu pichlavou bolest. Tu vytrhl z ohrady

bambusové, ve které byl uzaven, jeden kl a na kousky jej rozlámal.

Pak dal jeden úlomek do huby a stiskoval jej mezi zuby, jakoby chtl
zkoušeti jeho tvrdost. Ale odhodil jej a vzal jiný a potom ješt jiný

a jiný. Teprve po dlouhém vybírání jeden si ponechal, který se mu zdál

dosti tvrdým a zaal se jím tak dlouho škrabati, až pijavku šastn
vyrýpnul.

Jiný píklad: Bylo kolikráte pozorováno, že nkteí moští ptáci

poranni byvše a padnuvše do vody neiní žádných pokus ze živlu jim

ciíího uniknouti. Naopak shledalo se, že neobyejn dlouho ve vod
setrvávají a rány své v ní máchají. Ponvadž pak moská sl do zejících

ran vnikající jim bolest jist ješt zvyšuje, jest patruo, že vytrvalost

onch pták jest u nich jaksi odvodnná a zúmyslná.

Pedešlé píklady jsou jenom dokladem pro svépomoc. Uvedeme však

také pípady, kde nerozumný tvor slabému tvoru pomocí svou pispívá.

U živoich zdravých nejnápadnjším jest ten zjev, když samec a samice

mláatm svým potravu pinášejí, je istí a ped nepohodou a ped
škdci je do píhodných úkryt schovávají. Ale podobnou péi projevují

jisté druhy živoišstva i vi dosplým, když jest jim teba cizí pomoci
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a ochrany. Moské vlaštovky, vidí-li, že nkterá z jejich družek hýla

poranna, pilétají k ní a nedbajíce nových výstel odnášejí ji na místo

bezpené. — Soucit a pelivost pelikán jest tak veliká, že v Mexiku

používá se tchto jejich vlastnosti k lovu ryb. Mexikáui zlámou totiž

jedno kídlo polapenému pelikánovi. Na jeho kik sletují se druzí z ce-

lého okolí jeho a pinášejí mu ryby a ve velikém množství hromadí je

kolem nho, jak daleko mže dosáhnouti.

Po tyech letech vrného manželství dostala samika papouškova

dnu, kterouž uvznní ptáci vbec asto trpívají. Nemohla ani slézti

s bidla, tím mén byla s to, aby za potravou se šplhala. Tu sameek
zaal ji opatrovati. Pinášel jí potravu, kladl ji samice do zobáku a po

celé tyi msíce touto svou opatrovatelskou službou se neunavil, a ne-

rozmrzel. Ale samika pes to stále slábla, až konen jedenkráte spadla

na dno klece a nemohla již zpátky nahoru na bidlo se dostati. Sameek
vida to hned jí pomáhal, nadnášeje ji za kídlo a nadlehuje jí všemožn.

Všechno namáhání bylo marné. Samika za krátko byla v posledním tažení.

Avšak i tu ješt sameek o samiku peoval, snaže se jí zobák rozevíti,

aby jí snad potravou trochu posilnil. —
Mravenci mají již jakousi ustálenou methodu v zacházení se svými

nemocnými. Jestliže poranní není píliš vážné, anebo chorobný stav n-
kterého z nich není smrtelný, odnášejí nemocného do obydlí svého

a tam jej ošetují. Zdá-li se jim však stav nemocného beznadjným, vy-

nášejí ho ven, zanášejí ho pry od mraveništ, opouštjí ho a penechávají

ho zúplna jeho osudu.

S mravenci lze také pokusy provádti, jak umjí dlati jakési roz-

poznání. Bouchinet opil nkolik mravenc ze dvou druh. Pátelé jednch
pibhnuvše byli celí podšení, když soudruhy své spatili ve zbdovaném
stavu. Sebrali je, tahali je sem a tam a zkrátka nevdli si s nimi rady.

Konen pece se rozhodli. Chopili se všech svých jedeiiatyiceti opilých

pátel a dva a padesáti mravenc cizích. Dva a ticet ze svých pátel

vlekli do svého mraveništ a devt jich hodili do vody, z nepátel naopak

ti a tyicet utopili a jenom devt s sebou odnášeli. Ale na cest si

svj skutek ješt jednou pedložili a z devíti zbylých nepátel ješt sedm

3o vody hodili. Jenom tedy dva cizí uznali za hodné pée, kdežto o své

vlastní vtší starost si uložili.

Jest nepochybno, že jedna ást živoišstva má v sob zárodek

smyslu pro jakousi lékaskou péi. Druhá ást však této vlastnosti úplné

postrádá. Nejpíležitjší doklad k tomu podávají vely. Napadnou-li n-
kterou neduživou družku svou, shlukují se kolem ní a na miste ji usmrcují.

Sám pán veškerého tvorstva, lovk, jest však tvorem nerozhodným.

O tom pouují nás zvyky jednotlivých kmen divošských. Jeden z nich

vnuje chorým svým dlouhou a nžnou péi, druhý bez odkladu a bez

milosrdenství dobíjí každého neduživce. Jest možno, že toto rzné jejich

chování zpsobily rzné okolnosti životní, jest však také velmi pravd-

podobno dle úsudku našeho, že celý rozdíl vyvinul se z jedné základní

myšlénky, aby se trpícímu zjednalo úlevy. Pouze prostedky jsou tu

opané. Vždy i mezi námi, kteí se ve své skromnosti vysokou vzd-



Poátky lékaství, 347

laností honosíme, dosti asto a bez ostychu vyskytne se nápad, že by

bylo lépe, kdyby každý tžce a be;'nadjn nemocný, jenž tak jako tak

již zbyten stálým ošetováDím a i)éí jenom týrán jest, radji rychle

psobícím jedem jedním rázem všeho trápení zbaven byl. A nápady

takové nikoho nepohoršují, nebo huiiianita mnohdy skuten ocitá se

tu v rozpacích, až konen nezhojitelnou a nevyléitelnou nemocí trpící

sám s nejvtší píkrostí proti sob vystoupí a sebevraždou koní žalostný

osud svj. Pro by se podobný rozhoduý in vykládal divochm hned

od poátku ve zlé ?

Ponvadž však první snahou každého tvora bez rozdílu jest, aby

aspo sám svým vlastním bolestem ulehil a život svj prodloužil, mžeme
íci, že zárodek lékaství vzí v pudu sebezachování. Yda lékaská není

pebyteným výmyslem ducha lidského, nýbrž zušlechtuým darem samé
pírody.

Na chorobn nepravidelný stav tla upozoruje pedevším bolest

a ta má každého k tomu, aby se jí hledl zbýti. Ale dokud žil lovk
ve stavu zvíeckosti blízkém, dovedl si asi zídka kdy úlevy zjednati.

Pomáhala mu vtšinou bezpochyby matka píroda anebo Šastná náhoda.

Avšak pi stejnotvárném spsobu živobytí opakovaly se stejné nehody,

vnutily mu zkušenosti a nauily ho pomáhati si aspo pi malých po-

ranních. Neviditelné, vnitní bolesti byly mu takovou záhadou, že mu
ani nenapadlo, aby se o n staral. Mezi tím upoutaly pozornost jeho na
sebe velikolepé zjevy pírody. V ohni, ve svtle, ve vod zaal spatovati

své bohy. Oni pinášeli mu mnoho dobrého, ale asem postihli ho i zlem.

Vidl, že ohe dovede ho zraniti, že v podob blesku soudruhy jeho

ochromuje a zabíjí, že voda o život je pipravuje. Následkem toho nemoc
i smrt za dílo boh rozhnvaných nebo vbec zlých pokládal. Záhy však

poznal, že bohové nejsou jediným zdrojem tchto strastí. Spatil, že

i sám lovk lovku ubližuje a že mnohá zvíata jeho život ohrožují.

A z toho soudil, že nemoci mohou býti také vyvolány piinním jeho

lidského a zvíecího nepítele. To byly áry, druhá nadpirozená moc,
kterou si sám utvoil.

Onemocnl nahodile podobnou nemocí, jakou ped krátkým asem
jedenkráte již stonal a o které se domníval, že zavinil ji známý mu
nepítel. Ale ten zatím byl již mrtev. Nedovedl si tedy celou vc jinak

vysvtliti, než-li že onen nepítel ješt i po smrti nemoc zpsobiti mže.
Tak vyvinula se víra ve zhoubn psobící duchy zemelých lidí a zhy-

nuvších zvíat.

Pak ujala se víra v duchy vbec i v duchy pedmt neživých.

Udeil-li se nkdo kámen, íkalo se, že nezpsobil mu ránu kámen
sám o sob, nýbrž že úraz nastrojen byl duchem toho kamene.

Takové jednotvárné vysvtlování všech událostí zviklalo konen
samo dvru ve výklady posavádní. Zaalo se pihlížeti více k tomu,

na kterém míst tla která choroba se ukazuje a podle postižené ásti
tla a podle nemoci soudilo se na urité démony a ábly.

O podobné víe starých Assyr a Akkad svdí zaklínai formule

nalezená v královském paláci Sardanapalov v Ninive

:

23
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Hlav lovka úklady strojí prokletý Idpa,

životu lovka úklady strojí krutý Namtar,
krku lovka úklady strojí ohavný Dtuq,
hrudi lovka úklady strojí zhoubný Atal,

útrobám lovka úklady strojí zlý Gigim,
ruee lovka úklady strojí strašný Tetal.

Kuiha Job II. 7 taktéž uí, že zlé mocnosti nemoci zpsobovaly:

„Tu vyrazil satau ped tváí Hospodinovou a pokryl Joba ohyzdnými

vedy od paty až k hlav."

Chaldeové rozeznávali démony dle toho, jaké zlo pinášeli a vili
tudíž v démona moru, v démona horeky a v démona ved. Jak patrno,

dovedli již rozlišovati chorobné píznaky. Takové pozorování svého vlast-

ního tla vedlo lovka k tomu, že zaal nemocem svým podkládati pvod
ponkud pirozenjší.

Kd}ž byl porann, vidl, že cizí tleso v jeho tle utkvlé jest

píinou jeho bolestí. Z toho si tedy odvodil, že pvodem bolestí vnitních

jsou podobné njaká cizí tlesa uvnit tla ukrytá, jimiž sami bohové

lidi stíhají. Že pak cizím tlesem peasto bývaly stely, vyvinula se

domnnka, jakoby nemoci vnitní a mory pinášely bohy vysílané, ne-

viditelné stely,

V Homerov Iliad 1., 43— 58 o tom teme:

— „Vyslechne ho Foibos Apollon.

Sestoupil pak s výšin Olympa jsa v srdci rozezlen,

na pleci zavšený luk a toul maje kolkol uzamkly.
Zvun zadrnely jsou stely na pleci rozhnvaného,
jakt sebou pohnul; kráel padoben noci erné.
Pak posadil se lodí opodál, a šíp na n pustil;

zavznl zvuk hrozný od stíbrokutého luišt.
Mezky jenom na poátku zasáhal a dále psy rychlé;

všnk posléze na mužstvo samé stely pouštje trpké

stílel; a na hranicích etné všude mrtvoly plály.

Devt dní již šípy po táboe lítaly božské."

V písmu svatém stojí v knize Job kapitola VI., verš 4.

:

„Nebo stely Všemohoucího vzí ve mn." —

Kap. XVI, 12—15: „Pokoje jsem užíval, avšak (Bh) potel mne
a uchopiv mne za šiji mou roztíštil m a vystavil me sobe za cíl.

Obklíili mne stelci jeho, rozal ledví má beze vší lítosti a vylil na
zemi žlu mou. Ranil mne ranou na ránu, útok uinil na mne jako silný.

Žínné roucho ušil jsem na zjizvenou kži svou a zohavil jsem v prachu
sílu svou."

V knize páté, kap. XXXII., v. 23—24: , Shromáždím na n zlé

vci, stely své vystílím na n : hladem usvadnou a neduhy palivými
a nakažením morním pehokým žráni budou." (Pokraování.)



Quido Mansvet Klement: Oasa Jupitera Ammona. 349

Oasa Jupitera Ammona.
(Siuah.)

Dle cestovních poznámek H. Burchardta upravil Quido Mansvet Klement.

(Pokraování.)

ne 4. dubna odpoledne po druhé hodin hnuli jsme se

ku pedu, avšak pochod netrval dlouho a na pokraji

poušt nedaleko údolí Rauvašského, odkud bylo ješt

možno zahlédnouti pyramidy, zaraženy koly stan
k prvnímu noclehu. Tam byla již kupecká spolenost

se 20 velbloudy, pipravující se též na cestu do Siu-

ahu, a s tou jsme se mli pouští ubírati.

Dlouho oekávaný první pravý den cestovní nastal. Krásn svítilo

na nás vycházející slunce, spokojen a klidné ležela, kamkoliv jen oko

pohledlo, celá krajina vkol
;
jenom v našem ležení panovala boulivá

hádka a pekelný halas.

Mrzké peníze byly píinou prudkého sporu, vzniklého mezi vdcem
vtší karavany Abu Amirem a kupíkem Kasimem, který od soudce

Masuriho na dopravní útraty za dva veliké pytle oky, urené pro

soudcovu v oase zanechanou manželku, celý rial (5 frank) obdržel a

tuto ástku nechtl vyplatiti. Nová hádka propukla hned na to mezi

oním vdcem a nkolika sedláky (fellahy), kteí prodali karavan žito

a jáhly a za sekání kupní ceny žádali lichváských úrok ; boulivá

scéna skonena teprve, když se ob strany do ochraptní vykiely.

Konen nastal tedy pochod do libycké poušt. Hned v první den

uvítala m pouš nevlídn. Za nedlouho zdvihl se totiž vítr a hnal po

jednotvárné rovin proti nám mnoho jemného písku, což nebylo nikterak

píjemno.

Za této své dlouhé jízdy na velbloudu ml jsem dosti asu pe-
mýšleti o pednostech a nemilých stránkách tohoto dopravního prostedku,

a musím doznati, že takový jezdecký výkon není ani tak namáhavý jako

nepohodlný. Arabské sedlo velbloudí jest rozhodn nepraktické. Pomyslete

si velké, tlusté jelito nebo bachor, jehož konce spjaty jsou devem neb

železem a tento nástroj klade se velbloudu kolem hrbu s onmi spja-

tými konci ku pedu
;
pak se pipevní koženou nebo popruhovitou pod-

pnkou, sáhající v zadu pod ohon velblouda. Následkem tohoto nedo-

stateného pipevnní stává se celá poloha sedla nejistou a teba že se

po obou stranách pipevní rovnovážné bedny, nemže býti kolísání se

strany na stranu zamezeno : na píkrých místech porouí se asto jezdec

i s nákladem velbloudímu sedlu a kácí se pozpátku na- zem. Mezi bedny,

širokou plochu a hrb kladou se vysoko vycpané a prošívané podložky

(lihaf), pak houn neb vtší kožený polštá, na emž se sedí dle okol-

23*
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ností dobe i špatn tím spsobem, že se natáhne stídav jedna noha

ku pedu a druhá se klade na její nárt. Produkce s podloženými nohami

není na delší dobu píjemná a cestující Evropan nezvykne tomuto arab-

skému zpsobu sezení nikdy.

Druhá cestovní píjemnost ohlásila se mi v podob mého tak zva-

ného „osobního sluhy", kterého jsem v Kahie najal za tím úelem,
aby mj pohyblivý „dm poušt" vždy veer postavil, ráno strhnul,

mou postel upravil, kuchtické a jiné malé služby vykonával. Hned první

den objevil se mi tento výrostek jako pravý typ egyptského sluhy:

Nestydatý, líný, vzdorovitý, neposlušný, tot byla nejvhodnjší jeho epi-

theta, takže jsem byl nucen dáti mu ihned výpovd a postarati se o ná-

hradníka, kterého jsem také našel v osob jednoho kirdasenského kramáe,
jménem Muftah. Nemoude, ba hloup jsem jednal, vyplativ kahirskému

niemovi pedem jeho služné do Siuahu, 23 frank obnášející; po dlouhé

hádce urovnána sporná záležitost v ten spsob, že se výrostek zavázal,

vyplatiti u cíle naší cesty 15 frank svému nástupci.

Znané obtíže nastaly nám po šestihodinném pochodu pi budování

stanu, ponvadž vál velice prudký vítr, a také nocleh nebyl valný, nebot

arabští kupíci, uvyklí v pozdních hodinách noních se baviti, rušili nám
klid a mého hlasitého okiknutí ani si nevšimli.

asn ráno dne 6. dubna putovali jsme dále neutšeným údolím

Natronským. A se naši prvodí u proroka zapísahali, že kláštera

Abu Minkar, v poušti ležícího, dostihneme co nejdíve, trval pochod
následujícím zcela pustým údolím Farirským plných 1 1 hodin, nežli jsme

dorazili ke studnici opodál kláštera, která jest kryta písteškem z pal-

mových kmen, aby výborná její voda nebyla zaváta pískem poušt. Ze
stedu karavany, za námi v patách následující, ozvalo se za nastávající

tmy nkolik stelných ran, vypálených na výstrahu jednomu opozdilému

muži, aby nezbloudil. Dlouho trvalo, nežli pijechal do ležení, které jsme

zídili na pl kilometru od kláštera a asi 100 metr od studn, naež
ulehlo vše ku spánku, tentokráte nerušenému.

Z mrtvého písku poušt vyniká strašideln do tichého vzduchu kop-

tický klášter Abu Minkar, malé pevnstce podobný; neutšen pusté

beze všeho života jest celé širé okolí. Divíte se vru, jak je možno, že

v tchto chmurných zdech bydlí bytosti lidské a že v té vné jednotvárné

samot mohou ztráviti celý svj život.

Pes kamenitou pdu a ásten pískem vedla nás cesta k nízké,

tlustým plechem pobité brance klášterní, na kterou jsme nkolika údery

zaklepali; po nkolika okamžicích ozval se uvnit hlas, tázající se, eho
si pejeme? Po delším, za takovýchto okolností obvyklém výslechu, když

jsme tazatele patrn upokojili, otevela se branka a nkolik z patnácti

zde žijících mnich uvítalo nás nad obyej vele, omlouvajíce se pro

dlouhý onen výslech. Okolní Arabové a mnohdy ani podezelí cestující

nemají pístupu do kláštera; žádají-li však chudí pocestní Muhamedáni
stravu, spustí se košík chlebem a okou naplnný otvorem, nalézajícím

se ve vysokém špiatém oblouku nad brankou.

Vnitek kláštera skládá se z nkolika domk, pak malého kostelíka^

okrášleného starými na zlaté pd malovanými obrazy bez obzvláštní ceny
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a dvma balsamovanými, nkolik set rok starjnii obrazy. Založen byl

klášter — práv tak jako koptieký kostel panny Marie Abu Serge

v Kairu — v dobách ped Muhamedem a za dávna obklopovaly toto

svaté místo kvetoucí osady, o emž svdí rozsáhlé, nyní již málo znatelné

rozvaliny a celé kopce step na blízku kláštera. Bohoslužby, modlení,

nutné domácí práce a nejsladí far niente zamstnávají den co den

zdejší mnichy, pocházející z horního Egypta a pohížené v hlubokém

temnu nevdomosti, do nhož nevniká snad ani slabý paprsek njakého
vzdlání.

Odpoledne oplatili nám dva hoduostái kláštera návštvu, pi kteréž

jsme je uctili ajem; avšak mnoho domluv bylo teba, nežli se odhodlali

vypíti jej a nežli se osmlili požiti podaných jim suchar. Pílišná

skromnost tchto dobrých duší nedovolovala jim ani, aby sndli celý

zákusek — poloviku vložili co nejpozornji nazpt do plechové krabice.

Ped naším odchodem dne 8. dubna poslal jsem svého sluhu ješt
jednou do kláštera, aby tam odevzdal dopis k dalšímu zaslání a koupil

trochu hrubého, na oleji peeného chleba, kterýž je delikatesou pro

arabské prvodí.
Další pochod náš byl v plném slova smyslu neutšený. Po nkolik

hodin nevidli jsme nic krom šedého nebe a žlutavého písku a když

jsme z dálky spatili výšinu Bet Abu Eveda — která následkem astého
v poušti optického klamu, inícího vzdálené pedmty na pohled mnohem
vtšími nežli ve skutenosti jsou, jako znaný vrch vypadala, ale z blízka

na nízký pahrbek se scvrkla — bylo to pro nás již pozoruhodnou, a
vlastn nepatrnou zmnou v jednotvárné krajin. Na takovém trudném

pochodu pouští zmocuje se cestujícího Evropana hluboký stesk, proti

nmuž se marn brání. Duch tžkomyslnosti plíží se stále blíže, cítíme

takka, jak nás obestírá znenáhla závojem zádumivosti a nitrem naším

zachvívá nevýslovná touha po zelené, tvory oživené krajin. Konen
napluje nám celou duši neskonale trudný pocit opuštnosti.

V podveer nalezli jsme si v tomto moi písku místo k noclehování

a velmi rád ulehl jsem do své skládací železné postele, abych unikl

oné nešastné duševní nálad v náruí spánku, vítaného a nejlepšího

pítele cestujících v poušti.

Nedlní pochod dne 9. dubna neposkytoval nám v jednotvárn
stejném vzezení krajiny nic pozoruhodného, za to však zmítal lenstvem
obchodní karavany prudký spor, který jsme pozorn sledovali. Šlo totiž

o chudého, rozedraného honce velbloud, který si byl dosti tžce zranil

nohu a jen za nejvtší námahy s karavanou se vlekl. Jeho istý pán
byl by ho již v Kahie s nejvtší chutí zanechal, avšak dle starého,

v Ammonov oase platného zvyku ruí každý za návrat domorodce
v Siuahu najatého, nemá-li na omluvu zvláštních pekážek, a proto ne-

zbývalo kramái než vzíti ranného s sebou na zpátení cestu. Ale byl

by jej cestou bez milosti a milosrdenství nechal o žízni a hladu, kdyby
se nebyl mezi kupíky strhl dsný povyk, výkiky nevole a prudký odpor
proti této bezcitné duši. Nesetné nadávky a hrozné proklínání sypalo

se na se všech stran a když všechny ty kesanské, židovské a kaní
psy a jiné všeliké zdvoilosti arabského, v tom ohledu znamenit záso-
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beného slovníku nespomohly, chopili se rozvadní dlouhých kesavek;
ale a každý z nich jako zteštnec runicí kolem sebe házel, nezkivil

druh druhu ani vlasu na hlav. A nejpknjší pi všem tom bylo, že

ani jediný z obhájc onoho chudáka nechtl mu bezplatn propjiti
velblouda. V kiklavém svtle objevilo se mi tu chválené arabské mi-

losrdenství a hnus pojal mne ped touto surovou a bezcitnou cháskou.

Konec jazykové ptky byl, že se onen tžce kulhající muž ze strachu

ped zastelením k nám uchýlil a dle možnosti ku pedu se vlekl. Jeho

velitel, vyhlášený otroká, který se již dvakráte seznámil s egyptskou

justicí a káznicí, nestaral se pak dále o svého honce velbloud a dlal,

jakoby se nebylo nic pihodilo. (Pokraování.)

Ve škole.

Báse Aug. Eug. Mužíka.

Dav dtí ze školy se vyrojil,

a smje se a kie rozletl

se z budovy, jež stála v samot
tak zahalena kvtem, zelení

své zahrady jak v houští skrytý úl,

a dti z ní — to roj je veliek.
Ta škola stála za vsí, na kopci

a zády shrbila se ku ece,

jež pod ní stále rvala behy své,

a splav tam zpíval píse bez konce

tak jednotvárnou a pec hlubokou,

jak kdos, jenž eká léta, neznaven.

To odpoledne bylo ervnové
a slunce plálo unyle, a splav

znl zticha jen, ba skoro jakby spal,

a na vše lehla sladká dímota.

Jen dti nepoznaly únavy,

však rozprchly se hned, a z polí pak

a dálných cest znl veselý jich ples,

pl e, pl smích a mladá píse zas.

On, uitel, stál chvilku na prahu

a díval se za drahým stádem svým,

s nímž den co den týž opakoval se

vždy obraz — svží rej, až po roce-

jak o vrub vždycky stromek vyroste.
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tak ono dorostlo, se mnilo,

až dorostši pak navždy mizelo

mu s obzoru. Te brejle otel si

a znovu hledl za nimi, a smích

mu jemný v tvái hrál a na retech

mu vážnost roztála, a v oích svit

mu paprsk dobroty. Pak všecko zas

tak rychle zaniklo, jak vyšlo to,

a obliej byl opt vážný jen

jak uvykli jej vídat sousedé

a žena jeho jak jej znala z dob,

co ped oltáem ruku dal ji svou.

A neusmál se nikdy od tch dob.

V tom vedle nho te se kmitlo cos,

a ped ním stálo dve suchounké,

na plaše hledíc, jako zvíátko,

jež ochoeno sotva do póla.

Tak bledé bylo, polorozvité,

jak bledý kvt, jenž mrazem zpozdil se,

jen bosé, v prosté sukni. Popelka,

jež prchla práv z šeré kuchyn.
Zrak mlo bojácný a zapadlý

jak studánka, jež v lese ztracena.

Tak stála mžik tu, s prstem na retech.

„Co chceš, Hedviko?" ptal se uitel.

„Pst, ticho, strýce," tak jej tišila,

„chci nco íci vám, však pozor jen,

neb ona íhá ..." „Kdo?" „No, tetinka . . .

„A co mi íci chceš?" „Sem pohlete!"

a pokroila blíže, drobnou hrst

svou otevela, v ní se blýskalo

tré desetník. „Strýce, vidíte?''

dí dve radostn. „No, vidím, ale co

s tím chceš?" „Což, strýce, netušíte nic?

Mj poklad jest to, shromažuji jej,

a budu ješt rok, a potom již

mít budu mnoho penz — — " „A co pak?"

„Pak koupím lo si, vesla, plachty též

a sedneme si spolu na tu lo,
a pojedeme spolu, sami dva!"

„A kam?" „Kam — daleko, kde nová zem,

kde jaro vné, ptáci zpívají

a stromy kvetou, vím, že taková

je kdesi zem — já etla o tom též,

tam spolu budem, sami, sami dva,

a nikdo nesmí vkroit mezi nás.

A kdo by chtl pak za námi se dát,
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a v ece utopí se jako myš!"

„Ó Hedviko," tak vážné dl jí strýc,

„to není hezké, v, i nevíš snad,

co stojí psáno a co modlíš se,

by odpustil nám Bh, jak také my
všem odpouštíme."

„Já jí odpouštím,

však nesmí mezi nás, to napsáno

pec nikde není!"

^Ty jsi nevdné,
zlé stvoení, a mn's již protivná.

JeC ona tvojí tetou pelivou

a kdyby nebylo jí, ani já

bych neznal té. To bolí mne, ó v!"
„Xo dosti, dosti," dve odseklo,

„však vím, co vím: ji nikdo nemá rád,

a vy, vy taky ne!" „Co mluvíš to?!"

Však dve usmálo se tajemn,
a uitel se zardl, nevda.

„Již dost tch eí," ekl konené,
„poj radj pracovat, a bláhové

si z hlavy vypu všecky myšlénky,

sic opravdu se rozhnvám!" „Ach, vy?
ó vy jste dobrý, já se nebojím,

však pjdu, ale schránt budu dál,

a vy si íci dáte — já to vím."

A jako stín zas náhle zmizela.

A on si vzdechna kráel do školy,

kde se svainou Klára ekala.

On z mládí sirotek byl, opuštn,
kdes v horách, jeho žena vzdálená

mu byla píbuzná, a ujala

se chlapce, na svj náklad do školy

jej poslala a bdla nad ním tak

jak starší sestra. On jí vden byl

tak vroucn, poestn, až nadlidsky,

neb obma jim tak se zdálo vždy,

že nesmírná jest její dobrota.

Pak, když dokonil krátká studia

a skrovné místo školské obdržel,

než ješt poznal svt a lidi v nm
a život, a než v sebe nahlédl,

již kdos mu namluvil, by z vdnosti
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jí ruku podal. Oo hned uposlech,

a ona pijala ji, pýíc se,

a díví stud již dávno odvrhla,

a pijala ji hned a na vky.
A on s ní tiše do kostela šel,

jak chlapec podle ní, se oddat dal,

a patnácti jej lety pedbhla,
a mnozí radili mu, aby pry
jí prchl aneb stranou odhodil

to bím, jež mu asem petžkým
se stane, neboC tak to žádá svt,

být drzým k drzému. On hnval se

a hanbil, slyše takou hroznou e,
neb hrdý byl a poctiv, vil jí,

že dobrá jest a mysli vznešené,

jež ujala se jeho, že byl sám
a chd a slab — a on by nyní ml
tu velkou lásku splácet nevdkem

!

A kdyby za ni život dáti ml,
tak bez dlení by musil uinit,

však ona ruku svou mu podala

a tak jej spjala novou milostí

!

Ne, ona byla ženou pedobrou,
a záhy zmije pomluv uštkla se

a dokonala vlastním jedem svým,

a tajemství, jež lplo na škole

jak tžká mlha, rozplynulo se

jen deštm eí špinavých, a pak
již ticho bylo, vše tak pokojné

a vážné, estné, podezení hmyz
že škole vyhnul se pak z daleka,

a posléz všichni dodat musili

:

„Snad pece šastni jsou — a kdož to ví!"

A když pak žádných dtí nemli
a nebylo pec rznic, nešváru,

ni žalob po obci, tu sousedé

jen hlavou vrtli a dli si

:

„Však pijde to!" A jiní: „Nepijde,
on dobrý jest a tichý beránek!"

Tak Ondej klidn, tiše s Klárou žil,

s ní ukryt ve škole, a sotva ves

je znala nejbližší a nikdo dál.

Tak spolu žili léta. Klára mu
vším byla, sestrou, pítelkyní též

a hospodyní vzornou, skoro vším,

ím žena muži bývá ... a on jen
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tak nkdy vzdych si sám a potají

jak tráva kdy se vtrem zachvje,

a odkud vítr pišel, neví se.

On dti miloval a štasten byl,

jsa mezi nimi jako pítel jich,

byl více jim než pouhý uitel,

jak starší, vážný druh, a ony zas

tu lásku chápaly a tulily

se vdn k nmu jako drobný list.

jenž v stín se tiskne kmene starého.

Tak život klidn, tiše plynul jim.

A jednou z domova kams daleko

odjela Klára, seste na poheb.

A Ondej zstal po létech zas sám,

a ekal doma její na návrat.

A jak tu ekal, cos jej schválilo,

cit divný, touha jakás zoufalá,

jež do daleka slabá kídla pne

a mdlobou zmírá ... A zas neznámý

kýs pocit svobody v nm rozkypl

a potom žal — snad mládí pohbené
mu v srdce leh. A Ondej nevdl,
zda stesk to ztracence, i volnosti

to blaho jest, však nyní v prsou mu
to hrálo divoce, že celé dny

sám bloudil krajem, cosi hledaje,

a k ece chodil, hled na ten tok,

jenž do neznámé dálky stále spl,

a za noci s ním mluvil bez konce,

jak 8 tajemným by druhem hovoil.

A ráno vracel se, tak hled a slab,

a dti tvrdily, že churav jest.

A když se Klára opt vrátila,

mu zdálo se, že mnohem starší jest,

než jak ji v duchu vídal ony dny.

A Klára pišla vážná, zamlklá,

za ruku vedla drobné dvátko,
tak plaché, modrooké, útlounk
a bledé jako v ledu snženka.

To mrtvé jediný prý odkaz byl.

Na dít Ondej mkce pohledl,

a z oí dtských tch šla divná zá
jak nmá prosba a pec výmluvná,

až jemu do duše. Jí ruku stisk

a ekl vlídn: „Vítám tebe k nám,

cbci dobrým ti a vrným strýcem být.
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Jak íkají ti?" „Hedvika". „Ach tak —
to hezké jméno je." A pohladil

ji po vláskách a ptal se dále zas

:

„A kolik jest ti rok?" „Dvanáct". ,Již?!"

Tak pekvapením vzkik, neb dvátko
tak malé bylo jako kvtina,

jež v mrazu zakrní. Tu uleklo

se dve a se prudce zardlo.

Chtl potšit ji, ale Klára dí:

„Dost mazleni, zde u nás pracovat

se musí jen, a dít práci hned

a zvyká si!" A on dl: „Pracujme!"

Však dl to mírné, úsmv v hlase ml,
by nepolekal dít zas. A ono

na vdn bledlo a se usmálo.

A nyní nová práce nastala

a ticho v dom. Každý svojí šel

si cestou — Ondej uil ve škole

(a zdálo se mu, že je mladším zas

a lehím, klidnjším, jak potkalo

by nenadále jakés štstí jej.)

A Klára dále vedla domácnost,

a byla ješt vážnjší, neb vždy

to mla na mysli, že písnost jen

jest mládí uitelkou nejlepší.

A Hedvika tak školou kmitala

se tiše jako stín, jen pomalu

na nový domov sob zvykajíc,

a pomáhala tet pi práci,

tu pedla, myla, prala, vaila

vždy tiše, piln, z rána do noci

a bez únavy. Ale zaasté

kdy mohla jen, jak laka po vtru

tak po své vli tajn odbhla

tam do tídy, kde uil dobrý strýc.

Tam tiše vešla, tiše usedla

si v zadní lavici a slouchala

jak uí strýc, a dti ostatní

k ní zvdav se ohlížely v zad

a strýc se mát a zajík' zaasté,

že oba potom polil rumnec.
On radj díve výklad ukonil

a dti k zpvu vybí, všickui hned

se zpívat jali písn veselé

i vážné, dumné, mocným hlaholem

že tásla se ta škola devená.

Když skonen zpv, se shukly kolem ní
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jak hejno ilých, bílých holub,

a tlaily se k ní, a Hedvika

jim vyprávla báje, pohádky

a vymýšlela divné píbhy
o Meluzin, sedmi rytíích,

o princi, jenž ml hvzdu na ele,

o Ržence a zlatém ohníku,

jež všecky smutný, smutný byly tak,

že po dtech hned tajný bžel mráz.

A dti slouchaly jak zaklety,

i strýc tu sedl, divn zadumán,

jen asem kývl hlavou: „Dobe tak,

ba ano, ano, vru pekrásn!"
A usmíval se jako dít sám.

Však náhle jakby hodil kamenem
v to hejno holubí — sem vrazila

ta paní písná, všemu konec byl,

a Hedvika jak šipka vybhla

z té tídy. Potom dti bázlivé

se pomodlily a hned rozprchly

se na vše strany, ješt z daleka

ten ostrý znl k nim hlas. A dti si

tak íkaly: ,Je zlá, je tuze zlá

ta paní uitelová."

A druhý den

byl bledší uitel a vážnjší,

pak Hedvika zas dlouho nepišla,

a o pohádce slechu nebylo.

Tak tiše as se nesl pes školu,

tak jednotvárn, jak ta eka tam,

jež z dáli šumí, huí, šelestí

jak hrou ... A kdo k ní blíže nahlédne,

zí propasti a hrozné víry v ní,

a smrt, jež íhá v erných drách tch.

A zdálo se, že tíha neznámá
tu na všem leží, nikdo nevdl,
zkad pišlo to a kterak skoní to,

a jen ji nesli tiše, bez hlesu

tak léta dlouhá, kolik, kdož to ví!

A tak jim všechum život ubíhal,

a Kláe již i jese vzcházela,

ta chmurná jese života. Však zde

to podle ní — to živé jaro jest,

tak vážné, tiché, a pec krásné tak.

A Klára jenom mlky hledla,

jak muž se zadívává na dve
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tím dlouhým pohledem, jenž netuší,

že vychází až z duše propastí,

a cítila, co trpí podle nich,

a stále víc, však síly nemla,
by vypudila dívku ze školy.

Vzal Ondej kdysi housle do ruky,

dal akkord, ekl: „Zpívej, Hedviko,

tu píse, víš, již druhdy zpívali

jsme ve škole, tu — ,kdo jsi pravý Cech !'

Já provázet t budu."

Zpívala

a ve zvuk houslí mísila svj hlas,

a píse vlnila se, jako dech

by vtru skalami a hvozdy táh

a budil stíny vk minulých,

že dávné hroby žitím zvuely
a slastí novou, celá živá vlast

se ozývala z písn, jeden cit

a jeden dojem, a a v písni té

lásce zemské slova nebylo,

— to prostá vlasti hymna byla jen —
pec oba cítili, že duše jich

se objímají v písni té, a zde

že cosi jest, co srstá s obma
a myšlénkou je snoubí posvátnou.

Ty hlasy zvedaly se výš a výš

jak utonulé v moi nadšení,

že unikla jim zemská skutenost,

a oni vností se nesli dál.

A Klára jenom z hloubi slouchala,

a bála perušit se souzvuk ten,

jenž zdál se láskou pro smrt stvoen být,

a když pak v bouném opojení svém
se nepoznávajíce skonili,

tu ticho nastalo tak hluboké

jak ve smrti. A Klára mlela
z nich nejdél pak, a pouze trpký rys

jí od úst puel, oka suchý lesk

se tžce na n upjal jako zá,

jíž uhasíná požár poslední,

a jak k ní vzhledli, líce vidli

tak bílé jako z mramoru a vzdech

tu znl jak tam, kde nkdo skonává.

1 zachvli se oba, od tch dob

pak nezpívali spolu nikdy již.

A Ondej hroutil se a šedivl,

a mlád byl dosud, ale život na
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tak padal jako na strom žhavý rez,

a utkvl na nm. Mlky chodila

tím domem Hedvika a každý den

to Klára cítila, že víc a víc

ta dívka k sob pitahuje jich

dny života a duše bére jim

v svfij osud nevdomky táhnouc je.

A bylo ticho, smutno ve škole

a dusno, nikdo slova nemluvil,

jak každý nosil mrtvolu by kol.

Jak duch tu bledá Klára chodila,

vlas šedivý a líce strhané,

a stíhala je hledem žárlivým,

tak bázliv a zase písn tak,

a eho bála se, to tušila,

a pemlouvala se, že pravdou to.

co trpí.

Byl kdys veer podzimní,

tak dlouhý, smutný jako myšlénky,

a bezútšná noc se dívala

k nim do školy. A v jizb na stole

tu lampa plála, tiše chvjíc se

jak smíru dušika, jak nadje
již polomrtvá, marné záící.

A oni kolem stolu sedli

tak tiše, a jich tajné myšlénky

bh ví, kde bloudily tou noní tmou.

By zaplašila ticho, Hedvika

dí: „Libo-li, já nco petu vám."

Dál Klára mlky zela do šití,

však Ondej dl: „Nuž ti, co sama chceš."

A ona otevela Djiny,

tu knihu eských strastí krvavých

a slávy se slzami smíšené

a tla — hlas její temnou strunou znl,

již rozezvuí smyec neklidný.

tla o Prokopu Velkém, vítzném,

jenž zaplál vky jako meteor,

jak rudá, strašná hvzda krvavá,

jež budí hrzu, ds a velebu

a beze stopy zajde v hlubin

tmy djin — hvzda moem sliltnutá.

To dojemný byl ohlas, tragická

to pozdní byla vk ozvna,
jež hrobem nepohne, jen zakvílí.

24
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Tu Ondej povstal, rukou pokynul

a ekl: „Není ten, kdo mlí, vždy

též bez citu, ba mnohdy zápasník

to vtší, nežli ten, kdo prolil krev,

a každý má zde svého boje kus."

Když ob ženy zvedše k nmu hled,

jej zrakem svým i duší stíhaly,

on ekl suše: „Dosti pro dnešek,

jsem unaven — jdu ješt projít se."

A od stolu vstal, dvée otevel

a odcházel v tu noc. „Kam jíti chceš?"

tak za ním Klára volala, „ó poj
a lip se oblékni, je neas tam,

jdi zvolna — kdy se vrátíš? Já mám strach!''

On chladn dl jen: „Nemj storosti,

já vrátím zas se k tob za chvíli,"

a trpce usmál se a odešel.

A potom bjlo ticho v jizb té,

a ob žeuy mlky sedly,

jak by se bály pohledt si v zrak,

až po chvíli dí tiše Hedvika

:

„Mne hlava bolí, pjdu radj spát,

jest pozd — dobrou noc!" A Klára dí:

„Poj, polib mne, jak drulidy's líbala

mne na dobrou noc." Políbily se,

• však zdálo se jim, že jsou cizí tak,

a polibek je studil na retech.

A Klára zela okem pátravýni

v zrak Hedvice, až dol do duše,

zda uzí stín tam, dávno hledaný.

„Co chcete, tetiko, pro divn tak

se na mne díváte?" dí Hedvika.

„A ty mi nemáš íci nic?" „Ba nic."

,Však vz, že híšným nedá štstí bh,
ni zde, ni tam, že .zatraceni jsou,

a vn kleti lidmi, nebesy!"

„O puste mne, ó probh puste mne,"

tu vzkikla Hedvika, „a konec jest,

já odejdu, — mne nespatíte již,

ni Ondej ..." Zmizela v svém pokoji.

A Klára uvrhla se na lože

a plakala a div hrozila

kams do dáli a dlouho ležela

jen sténajíc jak zvíe ranné,

až dvée zticha otevely se

a vešel Ondej. Ona chvíli dál

tu ješt ležela a sténala.
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pak náhle prudce s lože skoila

a za ruku jej uchopila, v líc

mu tsn hledla a zalkala:

„Ty, Ondeji, mne nemiluješ již!"

A on jen z hloubi na ni pohledl

tak smutn, zoufale, a ekl pak

:

,Ne, nemiluji." Oba mleli

a jak dva zoufalci si hledli

tak dlouho v oi. Ona pustila

mu ruku, šeptajíc: „Já vdla ..."

A on jen na ni bez útchy zel,

však bez výtky, jak za tím hledíme,

s kým louíme se navždy, na vky.
A ona zpátky v lože upadla

a zaryla svou hlavu do pein
a zasténala z hloubi, od srdce,

jak ten, jenž dostal ránu smrtelnou

a pímo v prsa. Ondej mlky stál

až vešla Hedvika, jak na cestu

již odná, tak bledá jako stín.

„Kam jíti chceš'?" tak Ondej zeptal se

jí hlasem chvjným. „Netažte se již,

já odejdu a navždy — dkuji
vám za vše ..." a tu plá jí perval hlas.

„Jdi s bohem, Hedviko, a šastna bu,"
dl Ondej temn, „a nás tady nech

dál navždy, bídné, jak chtl tomu bh!"
A podal ruku jí. Však Klára v ráz

se vztýila a kikla: „Zlodjko,

mn muže vra, sic vyrvu srdce ti!"

„Ty necháš ji," tu Ondej písn dl,

„jest ona nevinná, a chceš-li mít

pec ob jakou, nuže, mne si mj,
však ji propustíš odtud v pokoji!

Já zstanu zde s tebou jak tvj muž,

jenž písahal ti vrnost ped bohem
v život celém, jenom v smrti ne,

tam volným býti mohu jednou pec!"
A Klára kikla: „Však já rozumím
té vaší he, mne nezklamete víc,

ty zstaneš a potom potají

se scházet budete jak dosud, dál

!

To dávno vím, že spolu laskáte

se o samot, a tu pede mnou
se isti stavíte — ó kletba vám!"

24*
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„Ó tetiko," te vzlykla Hedvika,

„já písahám — " le pohled hluboký

tu na ní utkvl Ondeje, jí dl:
,Ml radji, zde marn mluvit chceš

a prosit ji — vždy nerozumí ti,

co myslíš, cítíš, zdali obtí

to všecko vykupuješ zoufalou,

a co jsi léta mlky trpola!'

A Klára dále znovu kiela:
„Té vaší cnosti dávno nevím,
ba nevím, a vím, kam toužíte.

A já snad vám zde ustoupiti mám ?

Vy hadi, jež jsem hála na adrech,

vy te mne uštknout chcete? Kletba má
je zbraní mou, a ta vás porazí,

já poestná jsem, se mnou stoji bh!"

„Ó nerouhej se!" Ondej mírn dl,

„ó nemluv o bohu. Co posílá,

to snášet nutno nám, ne reptati,

a jeho vle stane se, a chceš

i nechceš." Ale ona kiela
a zuíc svadlé ruce spínala

až unavena klesla na lože

a volala: „Pry, pry již ode mne,

vás nechci zít, pry navždy s oí mých !

"

A on za ruku ujal Hedviku

a vyšli spolu.

Byla eruá noc,

jež jejich kroky mlky smývala,

a oni beze slova kráeli

jen za ruku se pevn držíce,

a duše jejich pelévaly se

tak v sebe ... a v tu ernou, pustou noc

ta eka prudce huela, jak kdos

by z temna volal je, a srdcem jim

chvl ohlas písn dávno slyšené

:

„Poj se mnou
v noc temnou

osudná to hvzda vyšla

nad tebou i nade mnou.

as pílí.

Máš síly
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Jíti tiše, bez reptání

až k velikému cíli?

Necli smíchu,

jdi v tichu,

neb tam bude konec mukám
a lidskému híchu.

Jen spolu

tam dol — —
útchou mi bude, v posled

že kráeli jsme spolu.

A náhle Ondej ticho perušil

a zticha ptal se, neslyšela to

ni hlubá kolem noc, jen duší svou

to slechla Hedvika: „Chceš se mnou jít?'

A ona ekla: „Chci, a na vky!"
A on ji prvn v elo políbil,

a s políbením tím šli ku pedu
a bez ei, kde eka tmla se

a vítajíc je bouila jim vstíc.

V ni sestoupili tiše, bez hlesu,

a pluli klidn s ní tou nocí dál

již silni, objati a svobodni,

a na cestu se usmívali jen.
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Oba.

Napsal Josef K. Šlejhar.

(Pokraování.)

neseš mi beduíny pro Floriku?" tázala se paní Rylová
v nálad již docela jiné svého muže, jenž svlékal kabát

a unaven klesl pak na pohovku. „Tam jsou v kabáte,"

odvtil, ukázav bradou na kabát.

„Poj, Floriko, poj, pán ti pines' bonbony pro

kašel. Na, tu máš kousek a ostatní zas veer. Tak tak,

chroustej, — a až si pán zdímne, pjdeš s námi na

procházku.

"

;[ Florika, dozírajíc bonbon, jejž jí paní dala, s patrnou zálibou za-

hýbala ním krátkým a tlustým, jako všechno ostatní, na zadní ásti

tla, co mlo býti ocasem. Naež za pomoci své paní vylezla si na

židli na svj hedvábný polštá a hned dala se do spaní. S nžn roze-

chvným citem pozorovala paní svého miláka; potom zaala chystati

na stl. Pán zatím si také zdíml . . .

Hoch zstal v ulici sám.

Totiž kik a lomoz na stavbách nepestaly . . . nepestalo vzdálené

dunní, v nž splývá ohlas celého mstského života ... i v prjezdech

hmotily dti dále ... ani zápach z jídelny neutuchal — le hoch zstal

tu sám bez jakýchkoliv zetel na venek, beze vší úasti na nem, co

k nmu by se vztahovalo. Zstal sám ve své opuštnosti a hrozné bíd.

„Tš se," znlo mu hlavou. Vdl, co to znamenalo. Bude se totéž

opakovati, co dlo se každý den, každou chvíli — ba bez ustání. Jenže

to patrn bude daleko horší. Znal ze zkušenosti, že hnv panin se ješt

nevybouil — a te poštve na nho pána. Ten nebíval tak asto, ale

jakmile na sáhl, bil strašn, bezohledn — do nmoty. Pak jím smýknou
do toho stuchlého kouta, kde ml také lžko, a nechají ho tam celý

den, bez jídla, beze všeho. To znamenalo pro nho : tš se

!

A proto slib tento — byl pesvden, že v tchto vcech vždycky

slibu se dostojí — ml na hocha úinek zdrcující. Byl sice zvyklý na

všechno utrpení, ale i v tom utrpení soustavném, vypoítaném, byly jisté

stupnice ; ba byly jisté druhy utrpení — pro každého jiného vždy utr-

pení — které pro nho pedstavovaly jakousi fási skuten snesitelnou,

ba tém výhodnou. — Nynjší jeho zdrcení bylo tedy pln odvodnno.

Ve tvái chlapcov jakoby se cosi chvlo. A ztrhané, však pece
významné jeho oi zakalily se jakýmsi vnitním, keovitým pláem —
a zasvitaly pokradmým, zdšeným leskem, jako když hasne práv, co

doutnalo. Pak chvílemi, z nenadání škublo sebou jeho celé zubožené tlo,

le po každém tom prudkém otesu vždy jaksi hošík sebral pozornost,

pozvedl hlavu a zamhoural v místa, kde „ti" se nacházeli. Zárove se
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tam úzkostliv zaposlouchal — chtje vypátrati, co se dje u nich a kdy

to pijde.

To stále znamenalo pro nho : tš se . . .

Prach uliní chvílemi bouliv se pozvedal bez patrného vtrného

ruchu, jaksi vlastní výhní unášen, A palivá letní znoj roztíštila se

v tom vzedmutém oblaku prachu špinav rudou, ješt palivjší a v celé

ulici se rozšiující záí. Parna pibývalo neustále. Zdá se v takových

dnech hlubokého léta, že vbec parnm tm nemá býti konce. V ne-

obyejn svítivé, zabélalé a jako mžící žhavosti, jíž všechno práhlo,

jevila se ulice. Nikde v tu chvíli nebylo stínu.

Tš se, tš ! bouilo stále smysly hochovými v témž návalu zdrcu-

jících dojm. — —
Pro ho radji nenechali tam, kde byl díve? napadlo mu vnáhle

výitce. Bylo tam také zle, ale pec ne tak jako zde. Pro jen ho tam

nenechali?

Minulost mimodk vzbuzena ozvala se v jeho mysli. Bylo sice, co

pedcházelo v nedávných dobách, zapadlo v ubité jeho pamti jako

v propasti a neznal vztah a spojitosti všeho toho, v em žil a všech

tch událostí dtského svého života. Ale nkolik temných bod uvázlo

pece nepomíjiteln v jeho pamti a ty rozšíily se tak, že zaujaly

dtskou duši neodolatelnou svojí dsnotou.

A pece : pro jen ho tam nenechali !
—

Bylo to také nkde v tomto velikém mst, ale na jiné stran,

v takové erné, úzké ulice a v té ulice kdesi na dvoe, v díe ješt

ernjší a špinavjší. Pamatuje, jak se tam bávali a jak poád teklo ze

stn a jak po zemi nco bhalo. Byl to sklepní byt s malým okénkem
na dvr. Pamatoval se, že v tomto míst musel býti dlouho, tuze dlouho,

nkolikráte byla zima, na dvr napadlo mnoho snhu — v kteréžto

dob jim bylo tak strašn zle — a pak zase nkolikráte pišla horka,

jaká jsou nyní. Bylo tam takových dtí, jako on, nkolik — ale žádné

neíkalo oné žen, u níž byly, maminko, jako jiné dti na ulici íkávaly

jiným ženám.

Ano, bylo to tam tuze trudné, tuze, ale pec to bylo jaksi snesitelno.

Biti byli obyejn jen dvakrát denn, když totiž ráno žena vstala od-

cházejíc a potom když veer se vracela. Ostatek byly dti samy a mohly

si dlati tém co chtly v tom erném smrdutém kout. Ven ovšem

nemohly — a to bylo jim tak trapné, ale konen zvykly si na to ce-

lodenní uzavení a hrály si dohromady, ah tak pkn hrály — tady si

s ním nikdo nehraje.

A i s hladem to nebylo hrozné. Ráno jim žena navaila jakési

tekutiny, jíž íkala kafé, nalila každému do jeho džbáneku, podlila je

chlebem a to mly na celý den. S tím si mohly dlati co chtly, snísti

to kdy chtly, jenže kdo to sndl najednou, neml pak po celý den nic.

Na cizí sáhnouti se nikdo neodvážil, nebylo toho také teba, nebo oby-

ejn, co kdo obdržel, také hned spoádal najednou a proto ty dti
nemly o se hádati a jen se po celý den jakž takž nasyceny tšily,

až pijde veer, kdy od té ženy dom se navrátivší dostanou zase po

kuse chleba. O chtlo se ho, paneku, vždy ! A bylo by se asem chtlo
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také neho jiného, než té smradlavé, nedobré tekutiny — ale jen se

zmíniti, poprositi a snad hladem zaplakati, byl rámus hotov! — „Parchanti

nekalých mám," kiela žena, „není vám to dost dobré, hé, za tch
pár grošfi, co na vás dostávám ? Však já vám namastím huby, žrouti —
A už hybaj na pelech!"

To neúprosn znamenalo, aby nechaly hladu a všech svých chutí

a bez otálení zalezly do té veliké potrhané cíchy, jež sloužila jim za

spolené lžko. Ku podivu, jak se do ní všechny mohly vpraviti, ale

vpravily se konen pec. Pak už nesmly dutnouti.

Teba že byly v té cíše a dlaly, jakoby již spaly, neušlo jim pec
nikdy, co dlala pak ona žena. Rozložila se pkn stranou na opané
stran doupte, vyložila na stl takové vci, jakých ony nikdy nemívaly,

a zaala ty vci zvolna chroustati — mlaskajíc pi tom, pohybujíc hlavou

a mrkajíc oima v zálibném, hovícím si žroutství. Takových vcí ti malí

tvorové jakživi nejedli a pozorovali tu ženu ze své cíchy chtiv a v tižasu

jaksi ustrnulém, z nhož ani báze ani spaní nedovedly je vyrušiti —
pozorovali ji jako hladové krysy a tak dlouho, dokud poslední sousto

za stálého mlaskání, pokyvování hlavou a mrkání nebylo pozeno. Pak
si žena z hluboká oddychla, zafunla nkolikráte a njakou chvíli sedla
nehybná zažívajíc . . .

Ale tu byl pro ty v cíše nejvyšší as, míti se na pozoru. Nyní

každé chvíle mohla se žena obrátiti — jak z lebka a kvapné umla
pak zabhnouti do jejich kouta — a bda, kdyby je byla zastihla, že

ješt nespí, že ji pozorují, — ó to by bez otálení a beze slova byla

vzala ohromnou kopist za kamny a jí do té cíchy zaala mlátiti, padni

rána kam padni — —
Rozhodn neutšeny byly vzpomínky do nedávné minulosti. Ale že

tu šlo o nejhroznjší drama v život lidském — o kletou bestialnost

lidských srdcí, jež dovedla zbaviti se nejsvtjších povinností, neslýchané

útrapy, jimiž maeny byly mladé životy z vypoítavosti a zisku — o zlo-

innost, jež dovedla svj plod oloupiti o to, co píroda neodepela ani

nejnižším ze svého tvorstva, o nejnutnjší péi mateskou, — ano, že

šlo o nejtžší híchy parádní civilisace našich dob — to nepostihoval

ovšem ubohý ten tvor ve svých nkolika dtských letech.

Bylo zle, velmi zle . . . a pece mlo býti ješt he. Tehdáž pece
zamlouvalo se asem nco dtskému jeho srdci v tom mokrém, erném
brlohu. Pamatuje se dobe, jak jiné ty hochy a pak i jeho odtamtud

vzali a co vždy tm záhadným událostem pedcházelo.

Stávalo se totiž — kdysi neoekávan, vždy po dlouhých lhtách,

že na jedno z tch dtí, které spávaly ve spolené cíše, pipadal jakýsi

lepší los. To jest, bába zaala si ho pelivji hledti. Jednoho rána sama
takového vyvolence poádn omyla a uesala, zvlášt dlouho esala —
což ped tím nikdy se nestávalo

;
pak z hadr v truhle vybrala nco

lepšího, oblekla jej do toho a dosavadní jeho odv schovala kamsi do

jiného truhlíku pod postelí. A zatím co ostatním hladovcm hodila jejich

obyejné porce — nalivši jim kávu a nakrájevši chleba na celý den,

tohoto vyjmula, dala mu, co mla sama, a slíbila, že pijde v poledne

a pinese mu nco ješt lepšího, bude-li jen hodný a zpsobný. Pikázala
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mu pak, aby s ostatuími nic ueml — jinak že (významn ukázala na

kopis, jista, že poslechne). V poledne skuten pišla a zatím co ostatní

sehnala do kouta, vzala si tohoto vyvolence k sob, ke svému stolu

a podlila ho ním, co jakživ dosud nejedl, co ona mívala sama a nad

ím vždycky tak mlaskala a pokyvovala hlavou. Ti v kout ani nedutali.

Tato promna v osudu takového hocha trvávala nkolik, asem i mnoho
dní, i zaal nabývati sil, zardly se mu tváe, oi veseleji pohlížely

a omyt, uesáu, obleen, vypadal slušn a zpsobn, což kiklav se odli-

šovalo od bídného vzezení ostatních . . .

Dokud tito ostatní nevdli ješt ze zkušenosti, co ona zmna zna-

mená, považovali onoho za cosi náhle povzneseného a zaali na pohlížeti

s údivem a závistí, ba i s bázní (báze stálá byla píznakem veškerých

jejich dojm). A on také pestal si s nimi hráti, skotaiti, sedal zp-
sobn stranou, jsa umyt, uesán, pkn obleen a nasycen. Liboval si

patrn v tom záhevném nasycení, cítil to oištní tla a mimodk po-

vznášel se svými lepšími kalhotkami a novou bundou.

Konen jednoho dne stala se událost. Ped tím baba v brlohu

všechno na rub obrátila, vysmýila, vymyla, — jaks taks do poádku
uvedla. Dtem ostatním strašliv nabila, aby zstaly hodný, až pijdou
páni. A udalo se to, co mlo tolik neobyejných pedzvstí. Ped po-

lednem pišla njaká mladá paní pod hustým závojem, tak že nemohlo

se nikterak souditi, jak se tváila a jaké mla dojmy. Baba ji pivítala

sladce, políbila jí ruku, všecka se rozplývala a pak pedvedla jí hocha,

„Takový hezký, milý chlapeek!" šuškala baba. „Polib té paní

ruku, Ferdáku ; ta hodná paní pišla si pro tebe a jako jsi byl u mne,

budeš te u ní a musíš jí hezky poslouchat a být hodný, jako jsi byl

u mne. — Veejí mn, milostpaní, jako oko v hlav jsem ho chovala

a teba že jsme to u nás chuas nemli hezky, pece vždycky byl

Ferdáek u mne rád a všichni ti drobekové jsou u mne rádi. — Vite,
dti, že jste u mne rády a spokojeny?" otoila se baba po dtech
v koutku zevlujících, zamžikala zárove po kopisti a masitými víky
významn, pisvdivé na n zamrkala.

„Jo," odvtily dti sborem následkem tch pokyn.
„Jak by také ne," šuškala baba dále. „Mají se u mne dobe, po-

myšlení jim dlám, peuju o n a starám se, jako o vlastní. A tak se

to také patí, jen co je pravda. Byla jsem vždycky taková, nemžu už

za sebe. Z lásky k tm dtikám jen to dlám a ne k vli tm nkolika
krejcarm, co na n dostávám. — Tak tedy ješt jednou polib ruku,

Ferdáku... tak holeku! Jak jsem si na nho zvykla, já ubohá,

a nyko se s ním musím rozlouit!" zažalostnila najednou, upjat hledíc

na paní pod závojem, co bere z tobolky. Zdá se, že byla spokojena,

nebo zaala ve svém žalu prudce líbati Ferdáka, vytela si oi a berouc

od paní, co jí tato podávala, nestaila jí ani ruce líbati. — „A se

dokají velké radosti na našem Ferdákovi, — Pánbh jim to všechno

vynahradí. Ponížen ruce líbám. S pánembohem, Ferdáku, nezapomnl
na starou svou opatrovnici, která ho chovala jako oko v hlav — to

u mne jina nejde. Tak tak — ješt jednou ponížen ruku líbám —

"

Vyšla za neustálého klanní za paní až ven. Hoch šel povoln, tup,
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jako odvádné telátko. Po ostatních se ani neohlédl a ti také netroufali

si pibhnouti s ním se rozlouit. Kde pak, s takovým ustrojeným,

vedeným takovou paní!

Tak pišli hoši v podzemním doupti onoho památného dne o svého

Ferdu, jenž nejradeji zalízal jim v cíše k nohám a tam je hrával, proež
ho mli všichni tuze rádi.

Jakmile paní s Ferdou zmizela, najednou všechno se zmnilo.

Jakoby do baby as vjel! Dtem nejdíve po ad vybila — bh ví,

pro, snad že se jí to od nkolika dn nastádalo v jejích pravých,

jen k vli té návštv zdržovaných citech. Schovala všechno, co v doupti
na oko nalíila, a jako schváln ostatní rozházela, uvedši všechno do

starých pomr. „A te mi nedlejte dobrotu, parchanti!" pohrozila

odcházejíc z domu. K jídlu jim nenechala nic. —
Hladoví a ustrašeni slezli se hoši do cíchy. Vzpomínali na Ferdu

a všem se jim opravdu zastesklo — i z toho bití, i z toho hladu,

i z touhy po zmizelém Ferdovi. Jist, že se s ním více neshledají.

Pak uplynula delší doba v bývalých nezmnných pomrech tmto
dtským bytostem. Jenže chadly a bídaely ješt více. A pamatuje se

Lojzík, že nco zvláštního v té dob s ním zaalo. Nebývalo mu tak

jako díve, nechtlo se mu do hry ani skotaení, smuten sedával, zatím

co druzí se veselili; a na tle zaalo mu cosi bolavti, až na noze se

mu to provalilo a od té doby ho to bolí a nepestává to. Le co

na tom ? —
Zase po njakém ase zdálo se hochm, že se nco pipravuje.

Optovalo se všechno docela, jako než Ferdu odvedli. Zevnjšek doupte
zase upravován, baba chovala se mkeji a opt vyjmut jeden druh

z jejich ad a peliv ošetován — tentokrát byl to Pepek.

Tehdáž ztráta Pepka krut se dotkla Lojzíka. Mli se s Pepkem
rádi až podivno na takové schátralé opuštnce. Neodolal Lojzík tehdáž,

když Pepka odvádl si njaký vousatý mužský, aby nevrhl se druhu

svému na krk a vzlykaje nezvolal: „Pepku, zsta se mnou, já t mám
tuze rád — " naež hrdinný Pepek, vytrhnuv se vousáovi a objav

horoucn Lojzíka, zárove vyzývav postavil se tomu vousáovi ka

:

„Vezmte tedy toho také s sebou a všechny nás odtud vyvete, protože

se máme tuze zle. A já jina s vámi nepjdu —

"

„I Bože, Bože, Pepíku, copak to jen dlá," vmísila se do toho

baba, odstrivši v utajené líté zlob Lojzíka, naež neznámý muž Pepka
odvedl.

Co se pak dalo v doupti, tžko, hrzuo vypovdti. Dosud chvje
se hošík na celém tle v upamatování úžasné trýzn, již vytrpti musel

za své pátelství. Fysickým utrpením z tch chvil jakoby navždy byly

uhasly veškeré vznty dtské jeho pirozenosti, jakoby všechny jiskry

duše, dosud nepotlaené, neubité, uvrženy byly ve tmu omrazující, tupé

strnulosti.

Konen došlo také na nho. Byl umyt, uesán, nastrojen, baba

krmila ho nkolik dní naped záživnou stravou, nebila ho. Pišla si pro

nho ta paní, u které je nyní. Pišedši mla závoj pes celý obliej.

Jen drobátko jej poodhrnula, aby rozhlédla se po doupti. S babou,
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líbezn ji obskakující, nejdív nco šuškaly, pi emž baba ukazovala

smrem na nho, poád na nho, a paní poodhrnula závoj ješt výše.

Upen zahledla se na hocha . . .

Toho pohledu ješt po dlouhé dob nemohl zapomenouti. Pod jeho

zlým, mrazivým vlivem zachvla se hned tehdáž duše pacholete. Bylo

zvyklé na záš a píkoí nejrznjší ; od té doby, co spatilo svtlo svta

ve známém útoišti všech smyslných vášní, jež nedostály svým povinnostem,

nikdy nedostalo se mu projevu obtavé pízn, svtlý paprslek lásky

mateské ani jednou mu nezasvítil — a pece tato v nejhorších útiscích

odchovaná bytost dovedla se zachvti v tuše ehosi ješt horšího, ped
pohledem tvrdším a nemilosrdnjším všech tch pohled, jež kdy na

nm krut spoinuly.

„Jaký šereda!" pravila po chvíli ta cizí paní, jakoby zklamána,

hledíc na hocha stále tím ostrým, krutým pohledem, v nmž nyní zjevily

se ješt k tomu pohoršení a výitka. Pak se zejmým opovržením od-

vrátila se od nho k báb, tázajíc se jí pohledem, co ona tomu íká.

„Hezký není, to je pravda," povídala rozpait bába, nevdouc, vyhoví-li

lépe, když pisvdí, i bude-li vymlouvati, „ale je neduživý, chuátko,

vlhkost z nho vyráží. Ale na to my u nás nehledíme, nám to musí

být stejné, ten jako ten — hezký jako ošklivý."

„Hm . . . Ale veejí mi, dobrá ženo, kdybych to nedlala k vli

seste, že bych takové bemeno na sebe nebrala. Ale eknou, co má
lovk dlat? Kdyby nemla dítky svoje a netajila to ped svým pánem,

už by se sama postarala — ale takto bylo by to strašné, kdyby to její

muž zvdl. Povídala: Milá sestro, pro Páuaboha, hoch už má pijít ke

svým, zprostedkuj to, nebo musím zrovna do vody skoit! ekla jsem

tedy svému mužovi — tak a tak — musíme se do toho vložit. A tak

jsme se dohodli. Mj Bože, budou to svízele — ale co lovk k vli

seste neudlá!"

Baba potuteln mhouila oi. Vdla ze zkušenosti, že dobroinnosti

toho druhu konají se vždy k vli njakým píbuzným a jak takové

píhody z mladých let vždycky se vymlouvají k vli svtu a k vli
njakému muži, jenž nenamítá nic proti tomu, aby byl ošálen. Ale co

jí je po tom?
Paní domluvivši zavzdychala a dlaní svírala si elo.

„Tak tedy, pjdeš s tou paní, Lojzku," kázala baba, jsouc již

netrplivá.

Lojzík sebou ani nepohnul; jen temn zaškytl. A zstal tupý, jako

beze smysl, až ho baba vzala za ruku. Ale tu se jí pojednou vytrhl

v jakémsi divém pudu sebezachování, zapotácel se zpátky mezi ostatní

dti, objal je hromadn, jakoby se jich chtl zachytit, a zárove dal se

do úzkostlivého a žalostného náku.
Nmý zstaly ostatní dti, kloníce truchliv hlavy.

„Inu, je také trucovitý," podotkla baba k paní, která vztekle za-

svítila oima. A vyvlekli násilím chlapce z ady dtí.

Baba políbila hocha na rozlouenou. Bylo mu tak pusto, prázdno,

hrozno pi tom polibku, že s otesením odemkl se prudce od jejích

bezzubých líbajících úst. Jindy draze byl by zaplatil takovou smlost . . .
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A odcházeli pak, šli mnohými ulicemi, divn se stáejícími a jako
schváln mnili ustavin smr. Víilo v hlav hochov, mžitky dlaly
se mu ped oima. Byl tak ustrašen, takovým pívalem ítily se na
nové dojmy a dorážel na nepoznaný dosud ruch života v místech, kudy
se ubírali, že jen malátn, jako omámen, se potácel a násilím musel
býti vleen.

Nevdl ani, jak se stalo, že octli se konen v této ulici, kde
všechno plo tak vápnem, jak se stalo, že již tak drahnou dobu na-

chází se v tomto, dom, kde vymili mu jeho koutek, z nhož nesml
vyjíti, než když ho doma nestrpli — jak se vbec stalo, že žije tady

ve stálé úzkosti, ve stálé trýzni, za stálého hladu a nelítostného ubíjení.

Pro ho nenechali v tom erném doupti? Mezi tmi hochy, kteí
mli stejný osud jako on a kteí se ho neštítili? U oné staeny, která

ho bila jen dvakráte denn? Pro, pro ho tam nenechali — — —
„Tš se," dunlo mu hroziv hlavou . . .

Zaala ho neobvykle boleti nožika. Sahal si po ní, zprvu jen

zlehka, jaksi chlácholiv, naež násiln ji sevel a zaúpl. Bolela,

bolela ... až zase pestávala a jen trnutím se ješt hlásila.

(Dokonení.)

Sníh.

Báse Svatopluka echa.

(Pokraování.)

Co tu dlat? Štdrý veer proklímati pi stole

krmy bídné, hladov, žízniv? Z milosti spát v stodole?

Ztratit Habrovskou tu všecku dnešní slas a nádheru,

nejkrásnjší, nejšastnjší ze všech roku veer?
Ne, ne ! Pšky dokonám ten zbytek cesty nevelký.

Hodinky dv jízdy sice chodci vzrostou do délky,

pospíším však, údy skehlé bystrou chzí zaheju
a snad ješt za veee cíle pouti dospju.
Sedali v ten veer dlouho pi bohaté tabuli

u strýce a zábavou pak družnou chvíle plynuly

do plnoci samé vždycky; za rozprávky veselé

loupávali štp, hruší plody slin zardlé,

v luskot oech smích zvuný zníval z hrdla strýcova,

žertem hádalo se z podob rozlitého olova,

Petru ernému knír uhlem kreslíval se do tváe
a punš kouíval se horký v útlém, štíhlém poháre.

i
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Hned jsem na cestu se vydal, jež se v lesy hrouží zde —
k Habrovu až stále hvozdem hustým, šíroširým jde.

Jedlí, smrk nekonená s obou stran tu spousta ní,

pod nimiž i za dne podrost ve hlubokém šeru sní.

Nyní erném prosvítala posnežených vtví bl
a strom leckde, jíním pokryt, jako stíbrný se skvl

v zái msíního srpu, když se probral z oblaku,

loud tisíc hravých jisker z ledového povlaku.

Z prvu kochalo se oko neobvyklým výjevem

:

Nevidl jsem dávno lesy s pravým zimním odvem,
kdy jim vtve snhem tžké mní ostrý, tuhý mráz

v asy blostné a cípy, tásn pohádkových krás,

na nž luny paprsk vsí hojný kišálový skvost —
píjemn se rozehrála moje mladá obraznost.

Nad to údy poloztuhlé rozehál mi bystrý chod,

a nech mráz mi žehal uši, bodal v líc jak jehel hrot,

pece milejší to bylo nežli sedt nehnut
v arše dravé, jíž prvan ledový vlál teskut.

Ob ruce v kapsách kryje, s bradou v límec zatknutou,

pod ramenem pevn tiskna malbu v pouzde svinutou,

že jak tubus jakýs dlouhý trela mi v zad i ped,
šel jsem cestou, na níž skípal pod nohami sníh a led.

Však ten zvuk sám pouze rušil ticho lesní samoty

a pak asem z temné houšté náhlé vtví praskoty,

jak je slýcháš v mrazu tuhém — nkdy v tichý noní as
až se lekneš, z nenadání zaslechna ten teskný hlas.

Temnla má fantasie zvolna v pusté tišin,

ponurými nyní zjevy strašila mne dtinn.
Napadlo mi, že v tom lese rozsáhlém a hlubokém

oloupen a zavraždn byl cestující ped rokem
a hned rojily se v mysli hrzyplué- pedstavy,

íhající za houštinou zdivoilé postavy.

Co kde e jsem, co kde slyšel romantiky dsící,

míhalo se náhle duší strašných vidin smsicí:

Zpustlé podoby, jež div obletoval halen cár,

tváe rys znetvoených, krvechtivých zrak žár,

s nožem blýskavým neb kyjem napažená ramena

do tmy pod vtvemi tkala moje mysl vzrušená;

zaskvní se bílé vtve, každé kmenu prasknutí

bylo mi jak hlavn zámih, kohoutku jak cvaknutí.

Marná byla moje snaha, v tento strašidelný rej

Ludmilin zas pikouzliti v pomoc milý obliej,

rozplašiti dsná vidma libým v zámku výjevem,

družina kde osob drahých pivítá mne s úsmvem,
usadí mne za bohatý, vábn upravený stl —
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jenom na chvilku ten obraz nejasn se duchem suul

a zas píšery mne divé zaplavily odevšad,

že mi srdce hlasn tlouklo a skrá rosil potu chlad.

Pospíchal jsem rychlým krokem, že mi jedva stail dech,

jak by hýkadlo mi lesní houpalo se na zádech.

V tom hle ! postat opodále v matném svitu msíce
proti mn se zaernala na úblu silnice.

Nemohl jsem rozeznati její šat ni tváí tah,

však již pouhý chodce obrys do žil všech mi linul strach.

Náhle v chzi zastavil se, jakby ped se pátraje,

a pak rychle ustoup' ve stín, do lesního okraje,

hloub' se noil do hustého pod vtvemi soumraku
a tam na dobro mi opt zmizel roven pízraku.

Též já bez pohnutí stanul na tu chvilku bezdn
a zlých obav hejno elem rojilo se horen.
Nelze pochybovat déle : Zákeník se ztajil v houš
a tam na mne chystá ocel nebo revolveru spouš.
Bude nejlíp skrýt se také v temno z jasu silnice,

toho pavouka sí zhoubnou minout lesem v oklice.

Zdaí-li se jenom pokus? Nedá-li se za mnou vrah!

Již mne zpozoroval asi — Každý okamžik je drah —

Hbitým krokem opatrn vyboil jsem z cesty v les,

tichou, spšnou chzí vnikl v posnežených ke sms,
za mohutným bukem chvilku s utajeným dechem stál

a šust kroej svých tlum rychleji se plížil dál,

pi tom zažehnával asto dlouhý s malbou závitek,

který každou chvíli vrážel do kmen a do snítek.

Konen jsem opt st-anul. Pravím sob : Lotra skrýš

snad jsem obešel již z dáli — Však, ó bda, neslyšíš?

Haluzí se ozval šelest, skípal mrazem ztuhlý sníh

pod kroeji rychlých nohou blíže, blíže kvapících.

Již mne honí ... Co te ponu? V nohou spása jediná.

Na štstí se namanula širší v lese pšina —
po té úprkem jsem pádil — klopý, padl do snhu,
ale mžiknutím se vzchopil a zas dal se do bhu.
Zdálo se mi, že vždy ješt vzadu slyším vraha spch,
ztichl pak; však, stále bedliv, nezmírnil jsem prudký bh.
Posléz vyrazil jsem z lesa do malého údolí;

zpt se ohlížím : též lupi z boru vylét do polí,

s jiné strany kmit se šikmo po zavátém úboí —
nezbystím-li nohy k letu, doleji mne zaskoí!
Síly své jsem napjal znova — strání vzhru — Hle! tu již

Habrovské se šeí vže — se srdce mi spadla tíž.
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Ohlédnuv se znova, vidím, že se sítil stiha mj
srázným údolíka svahem v zavalenou snhem sluj,

z níž se nyní pracn drápe
; já však sbíhám volnj už

dol tam, kde msteko mi jeví blízkých svtel druž,

nad ním pak mne vítá mile jako maják pístavu

zámku hrdého stín lepý v jasných oken pozdravu

Uštván, rozrušen a zpocen hostinný jsem píkrov stih'

a tam všechny objav sotva, oklepav svých šat sníh,

vyprávl jsem v rozilení spšn o své píhod,
jak jsem uváz' v prázdném voze v zájezdní tam hospod
a jak v lese u silnice íhal na mne jakýs chlap,

ped nímž ochránil mne stží jenom hbitých nohou kvap.

Teta s Ludmilou mj píbh sledovaly s pohnutím,

s bázn posunky a vzdechy, s mnohým rukou sepnutím

Ale strýc jaks vrtl hlavou, do knír si bruel cos,

potom v zamyšlení vložil prst si na orlií nos,

jak by svítalo mu, tiše zahvízdnul a mne se ptal:

„A což Prokopa jsi, brachu, na silnici nepotkal?

S Ludmilou na povoz ekal, když pak nepijel jsi v nm
a když vozky, prvodího, cestujících rozho snm,
že jsi uvíz' bezpochyby pi povoz výmn,
tob vstíc hned k oné krm rozbhl se splašen —

"

V tom strýc umlk' — na schodech se nenadálý ozval ruch,

rychlé kroky Prokopovy rozeznal již otce sluch.

„Tam se, brachu, rychle schovej!" šeptal mi a rukou máv
k oteveným vzadu dveím, šibalsky se pousmáv.

„A vy mlte, že již pijel — o lupii ani špet —

"

kázal manželce a dcei, klada prst na spjatý ret.

Dvée nechav oteveny, v temnu zadní koby skryt

vidl jsem, jak v první pokoj rozrušený Prokop vlí.

„Už jsi zde? A bez bratrance? Šaty samý sníh a led!

Kams' to západ'?" ptal se otec.

„Co jsem zažil, povím hned,"

mluvil Prokop rozilen. „Jdu vám v lese silnicí,

ke kíži jsem došel, ondy zvrácenému vichicí.

Tu však vidím : lovk jakýs kráí cestou proti mne.

Snad to on ! si myslím. Stanu, hledím v šeru pozorné.

Avšak pobuda kýs byl to ; stanul též jak na stráži,

oboušek ml peveliký, jist na sáh, pod páží.

,Oho!' rku si, ,s tebou, brachu, neradno se potkati;

lip, až mineš se svým klackem, nkde v houští vykali.'

Vyboil jsem rychle s cesty za stromy a za kee —
avšak hle! on též se dále po silnici nebere:
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zmizel v houští s druhé strany; ale slyším blíž a blíž

skípat sníh tam pod kroeji — proti mn to šustí již —
zajisté mne zpozoroval — uvrhne se na mne te —
a v tu chvíli jeho skokem zachrastla ke sple — —
Vzal jsem uojiy na ramena — byl to v temném lese hon! —
za sebou tu slyším jeho, tu zas nkde v pedu on —
až pak vyrazil jsem z lesa, avšak ztrativ rozvahu

do zaváté jakés rokle sítil jsem se po svahu —

"

Ustal nyní; zaražen hledl v poslucha tvá,

v níž se místo hrzy chvla tajné veselosti zá,

a te všude kolem nho hlasitý se rozleh' smích,

do nhož i já se vmísil, ovšem trochu v rozpacích,

objeviv se ped soudruhem z šera druhé komnaty.

Vysvtlení provázely nové smíchu záchvaty

a strýc posmšky a žerty pepil celou hostinu,

o nž svorn dlila se dvojice nás hrdin.

Mne sic peprné ty šprýmy proto nejvíc trudily,

že se pi nich smála také oka krásné Ludmily,

ped níž nerad bohatýrské glorie, jsem pozbýval;

ale brzy v jiných slastech i ten trud se rozplýval.

Bylit 8 hodem posekali do synova píchodu
a tak nic jsem nepohešil v jídel dlouhém prvodu,
jimž ni odklad neuškodil, krátký jen — mj za to dík

náhoda, že tak nám zrychlil plku cesty loupežník!

Takto vesele a mile posvátný se skonil kvas

v zábav a žertu samém, a smích hluný zaznl zas,

když jsem pod vánoním stromem dlouhé pouzdro otevel,

v nmžto Prokopv strach v lese zákeuický obuch zel."

(Pokraování.)
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Dm u „Tonoucí hvzdy".
z pamtí neznámého. Podává Julius Zeyer.

(Pokraování.)

•ujko bydlil v tetím poschodí. Rozviklané, úpící schody,

široké a temn, vedly nás na dosti široký koridor, šli

jsme jím asi deset krok a pišli na pravé stran ke

tem stupm, vedoucím ke kratší chodb, která se

konila dvemi samého Rojkova bytu. Ale na cest

tam byly ješt dvée jiného bytu, tou chvílí dokoán
otevené. Mimovoln zabloudily mi tam zraky. Byl to

pokoj více než polotemný, neboC byl soumrak už hluboký, okna byla

k tomu zavšena njakou látkou, potištnou žlutými a ervenými kvty,

a hoela tam jen lenká svíka. Pokoj zdál se velmi istý a uspoádaný.

U jedné stny stála starodávná postel s vyrudlými, dlouze splývajícími

hedbávnými záclonami, jevícími dlouhé trhliny — rozpadávaly se vkem.
Záclony ty byly odhrnuty, a v šeru pozoroval jsem obrys nkoho ležícího

na té posteli. Uprosted pokoje stál velký nenatený stl, tak ist
vydrhnutý, že se leskl, a kolem nho, držíc se ponkud jeho kraje,

šinula se jaksi unaven staena vysokého vzrstu, ern odná, s bílým

epcem na hlav ; ve velkém, vysokém staromodním kesle sedla opodál

staena druhá, bledá, chorobná, ohyzdná, ne však banální. Byla celá

šedivá, jen husté oboí bylo ješt erné a oi její leskly se podivn.

Držela malé píruní zrcádko, do nhož se dívala jaksi pátravé. Samo-

libý úsmv bloudil jí kolem úst a kývala hlavou, pohybujíc rtem, jako

by si nco šeptala. Šli jsme rychle kolem toho bytu a podíval jsem se

jen mžikem na jeho obyvatele, abych se nezdál uediskretním ; ale byl

jsem poražen zvláštním jejich vzezením.

„Je to podivné," ekl jsem, „že vychází ne pouze z lidí jakýsi

magnetický proud, který nás jímá, podmauje, ale i ze samých vcí!

Tím vaším domem jsem naprosto oarován, v tom smyslu oarován,

že m úpln podrobuje nepochopitelnému vlivu." A ohlížel jsem se

mimodk nazpt k tm dveím, jež byly nyní už za námi.

„Zajímají vás snad tak moje sousedky?" tázal se Rojko, mezi tím co

klíem zarachotil v zámku a dodal pak, když jsme vkroili do vlastního

jeho bytu: „To jste šel kolem „klece tí pomatených". Zde v dom
má totiž každý obyvatel njakou pezdívku."

„Klec tí pomatených?" opakoval jsem po nm, „jsou opravdu

nenormální? Ostatn vidl jsem pouze dv."
,Ta tetí, ubohá, nevstává s postele nkolik už let. Je dcera mar-

kýze, tak chudá a tak sešlá, že až srdce bolí."

„A bláznivá?"

„Ne, ale už úpln dtinská. Ty dv, které s ní bydli, jedua z nich

25*
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je opravdu pomatená, jsou k ní dobry a laskavý nad míru. Všechny ty

ti osoby jsou tak mírné a tiché, že požívají v dom jakési úcty. Jakožto

sousedky jsou, vru, vzorné."

„Zdá se mi,' upamatoval jsem se te, „že jste o nich v horece
blouznil v naší nemocnici. ekl jste tenkráte, dívaje se do prázdna

:

to je ta nejstarší ze sester, mater lachrymarum ! Nazýváte snad nkterou

z nich tak?"

„Ne," odvtil. „ekl jsem „mater lachrymarum"? To mluvil jsem

asi anglicky?"

„Tak jest."

„Dobe, to tedy pouze jsem citoval de Quinceye. Což neznáte tu

podivuhodnou vc, kterou napsal: ,Levana a ti matky žalu'? Vím ji

celou tém na zpam."
„Neznám," ekl jsem.

„Pak si ji nkdy pette. Opsal jsem si celý ten lánek jednou,

neml jsem tenkráte dosti penz ani na tak levnou knihu. Jak mocn
de Quincey tím spiskem na mé úinkoval! A v jeho život v mládí bylo

tam mnoho s mým životem v mládí spoleného. Spiskem: „Levana a tri

matky žalu", vzbuzoval pak ve mn takový ohlas, že se mi nkdy zdálo,

že to jedna z mých vlastních vidin, že jsme ji mli s de Quinceyem

spolen!"
Zahledl se do prázdna a mlel tak dlouho, že se mi zdálo, že na

mou pítomnost zapomínal. Stáli jsme v malé, úzké pedsíni, vždy asi

dosti temné, kam svtlo jen z koridoru malým oknem nade dvemi
vnikalo. Temnozeleuá, místy do žlutá vyrudlá opona dlila ten prostor

ve dv ásti. Ve svtlejší jsme stáli a za poloodhrnutou oponou byl

docela tmavý kout; stála tam stará devná židle a povalovalo se tam

njaké nepotebné, jako odhozené náadí. Mezi tím co jsem se na ty

nezajímavé vci jaksi pátrav díval, vzpamatoval se Rojko, otevel dvee
do pokoje vedoucí a zval m zdvoile, bych tam vkroil, mezi tím co

rozsvítil svíku. Obydlí jeho bylo chudé sice, ale isté. Nábytku bylo

málo : stl, na nm archy popsaného papíru, nkolik ísel rzných novin,

podél zdi bylo nkolik židlí, blízko okna ponkud sešlý empirový sekretá,

v jednom kout železná, úzká postel, v druhém buífet s náiním na aj,

plechový samovar a malá lampa. Fotografie Canovy devné sochy

sv. Františka z Asissi, bez rámu, jen prost na zdi pipevnná, byl

jediný v pokoji obraz.

„Kdo je vám sympathický z tch dvou," tázal jsem se, ponkud
zvdav, „svatý i umlec?"

„Oba," odvtil. „František z Asissi je jeden z nejvtších lidí a Cano

jeden z nejvzácnjších umlc, jen už pro tu sochu, jediné z jeho dl,

které a to jen z reprodukce znám."

„Jaký realism u tch starých Španl!" zvolal jsem dívaje se na

tu fotografii, „není to jako njaké dílo docela moderní?"

Rojko se usmál.

„Nesouhlasím s vámi," ekl, „shrnujete rznosti pes píliš pod

jeden pojem. Myslíte pod realismem „pravdu" v umní, jakoby teprve

naši moderní realisté ji tam byli uvedli. Hlete jen dobe na tu sochu
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sv. Františka; tu ukazuje se nám rozdíl mezi tmi dvma dobami.

Moderní škola, aspo ti z ní, kteí nejvíce heslem házejí, myslí jen na

pravdu v provedení pedmtu jakéhokoli. Ti velcí misti nemli hesel,

ale nazírali bezprostedn a jim jednalo se pedevším o to, je-li to, co

tvoiti chtli, také dosti vynikající nad povrch, neb prost eeno, stojí-li

ten pedmt za to, by byl utvoen. Vtšina tch bžnjch výtvor nyní

v mód jsoucích, za to nestojí. Co autoi jejich „pozorují" tak podrobn,

nemže vlastn nikoho valn zajímat. Hlete na toho svatého Františka,

jaká pravda v provedení, vidte — ale pedevším, jaký ideál v koncepci!
A v tom leží celé umní."

„Souhlasím více s vámi, než myslíte," pravil jsem; „dlám práv
rozdíl mezi realisty jako jsou n. p. Dostojevský a Flaubert, a pak mezi

tím davem, z nhož mi te hned nenapadá žádné jméno. Ale zdá se

mi pece, že jste nespravedliv proti souasné dob naší."

„Nejsem v nejmenším," odvtil živ. „Tvrdím pouze, že to není

doba velká, protože je pouze pechodní. Vda, literatura, umní vbec,
ba i politika a sociální naše hnutí — to vše je v stadiu pouhé analysy.

Boje národnostní, spory sociální, skepse v náboženství, naturalism v umní,
empirism ve vd : to samá analysa. Velikost je však jedin v synthési,

která následuje po analysi. Jsou duchové ve všech jmenovaných oborech,

kteí nad svou dobou stojí, a nedosáhli nikde vrcholku, tam dospje

svt snad za njaké stojetí — pyšný ten strom nkdy vyroste, dnes

pouze klíí." Zamlel se.

„Jste mi hádankou," ekl jsem mu. „Takový je ve vás odpor!

Brzy zdáte se mi beznadjný, do krajnosti pessimistický, zoufající nade

vším, a náhle jakoby ve vás prodraly se paprsky nejblejšího svtla

nadje a rozptylovaly všechny tžké vaše chmury."

„Podléhám dojmm," odpovdl prost, „a, ekl jsem vám, že ne-

dovedu nesníti. Ostatn jsem práv moderní lovk, mám vlastnosti

pechodní doby: „himmelhoch jauchzend, zum Sterben betríibt", jak starý

Gothe zpíval. Nejsem moderní lovk v tom smyslu, že bych se nadchnul

pro vše, co je bžné v našich dnech a pedevším ne v tom, že bych

spolu zpíval v tom sboru, oslavujícím naši dobu jako korunu všech pe-
dešlých. Ale ta doba náleží, dopouštím, mezi nejzajímavjší. Jen už

k vli tomu smrtelnému zápasu mezi vdou a náboženstvím. Humor toho

vážného boje leží v tom, že oba zápasníci dlají nároky na neomylnost.

Lidé moderní pak trpí obyejn tím, že bu neví a pece v skrytu

duše po njaké víe prahnou, nebo že ví sice — ale ne už pevn,
bez celého moe pochybenství a že by rádi ty dv neomylnosti njak
v souhlas uvedli."

„A myslíte, že se sklene nkdy most mezi náboženstvím a vdou?"
tázal jsem se. „Zdá se to nemožné."

„Ve svatyních egyptských bylo esoterické náboženství nejvyšší vdou,
pekonavši všechnu analysu a pikroivši k velkolepé a pece prosté

syuthese. Byli moudí, ti staí, že nejvyšší pravdy zstaly u nich tajným,

skrytým pokladem, pístupným jen zasvcencm."
„Nebylo to nespravedlivé?"

„Bylo to opatrné, moudré. Ani vda nezíská popularisováním. A ne-
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vidíte, co se stává z každého náboženství bhem dob, když velká jeho

uení a ryzí jeho pravdy a vznešené jeho symboly jsou zneužívány,

skomoleny, k nepoznání zkarikovány! Všechny ohavnosti konaly se jménem
božím. Zkáza kesanství byla, že se stalo oficielním náboženstvím. Tu
bylo po království božím. Konstantin zvítzil sice kížem, ale kíž ne-

získal Konstantinem. Kesanství ve své ryzosti vyluuje koruny — mimo
trnovou.

"

„Ob, poznávám vás lépe," zvolal jsem; „vy víte v nejvyšší ideály

pes to, že vždy se pod vámi sesuly, jak babylonská vž, když jste

k vrcholkm jejich dospívati se domníval!"

„Neekl jsem vám ped chvílí, že nemohu snní zanechati?" ekl
se smutným úsmvem a popošel k oknu.

Bezdky šel jsem za ním. Náhodou padl mj pohled na tabuli

v okn jasné osvtlenou blízko hoící svíkou. Ve skle, vryta njakým
diamantem, byla tam tato slova polsky psána: „Sám, sám, sám! Bože,

jak jsem opuštn! To nikdo neví, co v mém srdci pláe!" Pak násle-

doval podpis, polské jméno, které jsem nyní zapomnl a datum 1832.

„Jak pekvapující!" zvolal jsem, „hlete ta tabule je zde nyní už

asi šestapadesát let! To ubohé srdce, v nmž, dle citátu ze Slováckého,

bylo tolik skrytého pláe, asi dávno už dobilo a doplakalo, kdežto tenká

sklenná tabule, vydána vtrm a bouím a všem náhodám, petrvala

tolik bolestí a pohbených nadjí. Co zapomenutých vzdech a výkik,
modliteb a kleteb slyšel tedy teprve as ten starý dm ve vetchých svých,

ale pevných zdech ! Co zapadlo a utonulo v jeho stínu as tonoucích

hvzd! O té pomijejicnosti lidských osud!"
Rojko neodpovdl, obrátil se do pokoje a sedl na železnou postel.

Podivil jsem se výrazu jeho tváe. Vidl jsem, že se v nitru jeho nco
dje, k emu jsem klíe neml. Zajisté, že „k nmu zase mluvili", neb

byl o tom úpln nevdom, že sedím vedle nho a že s ním mluvím.

Jen chvilkami zdálo se, že pozoruje mou pítomnost, pohledl pak jaksi

udiven na mne, jakoby íci chtl: „Ty zde? Kdo jsi a co tu hledáš?"

Bylo to nevýslovn trapné. Vstal jsem a podával mu ruku. Byla

horen horká.

„S Bohem!" ekl jsem potásaje hlavou a Rojko kývl mlky. Vyšel

jsem tiše z pokoje. Zastavil jsem se za dvemi, poslouchal chvíli, ale

Rojko sebou ani nehnul. Kráel jsem pomalu dále. Dvée „klece po-

matených" byly nyní též zaveny a bylo za nimi též úplné ticho. Celý

dm byl jako zakletý, ale když jsem pišel o jakési poloposchodí níž,

povstal náhlý šum, dvée jednoho z byt se prudce rozlítly a mladý,

plavý voják, švihácky uesaný, s voskovanými bledými kníry, typ vdo-
mého „krasavce", vyrazil na chodbu a zaklel. Osvtlen proudem paprsk,

lijících se s lampy v pokoji, stál okamžik na šeré chodb. Za ním objevila

se ženština, rozcuchaná, nehezká, chud odná, uplakaná.

„Leon, drahý mj Leune!" volala úzkostliv a zachytla ho za

rukáv. „Pro boha, stj! Kam jdeš? Kam jdeš? Oh, ty m opouštíš!"

Odstril ji surov, až zavrávorala.

„ert s tebou, ohyzdo!" vzkikl a sbhl se schod.

Zastavil jsem se mimodk. Ženština m ani nevidla. Bledá, náhle
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nmá, zalomila rukama, pak se vrhla tváí proti zdi a zaplakala divoce.

Byla dojímavá v tóra žalu. Byl jsem ji poznal. Byla to ta samá ženština,

která m kdysi ped domem oslovila a k sob zvala. Tenkráte vzbu-

zovala ošklivost, te soustrast. Chtl jsem tiše a nepozorovan jíti kolem

ní, zaslechla však mj krok, ohlédla se rychle. Snad se domnívala, že

prchající se vrací. Vidouc pouze m, zachmuila se nevlídn, utela si

slzy rukávem, jak dti dlají, a vešla do svého bytu, bouchnuvši siln

dvemi za sebou.

To byly tedy dojmy mé první návštvy v dome „u tonoucí hvzdy".
Teprve když jsem byl sám, po tm ve svém pokoji, v hlubokém tichu,

skládal jsem si jaksi úty z tch dojm a ekl jsem si, že jsem se

nesklamal, hledaje nco pro sebe nad obyej zajímavého v tch vetchých,

zernalých zdech. Jak to vše na m podivn úinkovalo, ta „klec po-

matených", bolest té nemladé již ženštiny, volající za tím mladým,

prchajícím lovkem, jaké zárodky románové vzely v tom všem.

Ale ped vzpomínkou na Rojka zmizely ty pro mne mén dležité zjevy.

Vidl jsem jej opt, jak na nábeží stál s tím extatickým výrazem

tváe, slyšel jsem jeho podivné výklady o pstování obraznosti, až se

stane schopna nazírati tam, kde obyejnými smysly vnímati ani nelze,

a zaala se mi z toho trochu hlava toiti. Jakou ml ten lovk nade

mnou podivnou moc! Z oí jeho linulo nco jako fluidum, nco, co m
naprosto podmaovalo.

„Je to šílenec?" tázal jsem se tiše sama sebe.

A zachvl jsem se opt mocn, neb bylo mi, jako by byl Rojko

mojí sudbou, bylo mi, jako bych cítil, že jsem mu vydán vyšší njakou
mocí, by m vlekl, kam chtl a je-li tedy šíleným, že bude i mým osudem
sešílit jeho vlivem. Vyskoil jsem polekán.

„Ale myslit nco podobného, to je už zaátek bláznovství!" roz-

kiel jsem se a bhal po pokoji jako zvíe v klecí. Nespal jsem celou

noc, házel sebou a ml jsem horeku.
Ráno však nabyl jsem rozvahy a klidu.

a Je to lovk njak výstední," ekl jsem si. „Je to duše hluboce

strádající, v základech svých nábožná, avšak bez víry, kterou stále hledá

a myln rozumem nalézti doufá. A to jeho ,býti si vdom fakt mimo-
zemských'? To ovšem je poblouznní ..."

Zarazil jsem se. Pro by to musilo býti poblouznní? Dokud mi
o tom mluvil, vlivem jeho pítomnosti a osobnosti zdál se mi výklad

jeho jasný a byl jsem jaksi o všem, co mi pravil, pesvden. Sotva že

jsem si však toto ekl, zmáhala se ve mn zloba proti sob. Nevmlouval

jsem se takto sám do toho blouznní? A zdálo se mi zase, že vše ve

mn víí a kolem vše se mnou se toí, jako když pozbýváme pdy
pod nohami.

„Ten lovk m zblázní!" vzkikl jsem opt v nejvyšším rozilení.

„Kdo však m nutí, abych spolenost jeho vyhledával?" dodal jsem,

a rozhodl jsem se, že jej už nenavštívím a že na dm „u tonoucí hvzdy"
si už nevzpomenu.

Nkolik dní jsem slibu svému dostál, ale pak ozvalo se ve mn
svdomí. Nebylo to tvrdé, odluovat se od toho lovka tak nešastného
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a tak opuštného, který jevil ke mn sympathii a ji také u mne nalézal

od prvního okamžiku našeho seznámení se? Stydl jsem se ped sebou

a šel jsem na veer opt vyhledati Rojka.

Ležel obleen na posteli a vypadal velmi churav. Když m zahlédl,

byl ponkud pekvapen.

„Vy pišel jste pece?" ekl. „Pemohl jste se tak dalece? D-
kuji vám,"

„Co vám vnuklo tu myšlénku, že už nepijdu?" divil jsem se.

Hledl na mne upen, musil jsem sklopit oi, vzpomnl jsem si na své

pedsevzetí nechodit už do domu „u tonoucí hvzdy".

„Vím vše," ekl tiše.

„Víte vše, a co?" tázal jsem se.

„Vše, co se ve vás dlo."

„Chcete íci, že znáte moje nejtajnjší myšlénky?" ekl jsem po-

nkud rozdráždn.

„Ano, chci nco podobného íci," odpovdl. „Vím, že jste se

obával o jasnost svého soudu a že okamžik jste si pedsevzal, m už

nenavštvovat."

„Z eho na to vše hádáte?" zvolal jsem s nuceným úsmvem,

ale uvnit zmaten.

„Vidl a slyšel jsem vás."

„Kde?"
„Ve vašem pokoji, na veer, po tm."
„Byl jste u mne?"
„Nehnul jsem se z toho pokoje, co jste zde nebyl, jsem velmi churav."

„A pece jste vidl a slyšel? Jak to možné? Což umíte arovat?"

smál jsem se nahlas a smích mj byl ješt nucenjší než ped tím.

„i zemel jste snad a vidím te ped sebou jen už váš fantom?"

„Když spíme, vidíme ve snu též osoby, které nejsou pítomny a

slyšíme je. Nevidíme pouze nervem optickým. Vidl a slyšel jsem vás

vnitním svým zením. Mohou bytosti na sebe navzájem úinkovati ze

vzdálenosti, úinkovali tak, že se zdá, že se vidí a slyší. A nezdá se

to pouze, je to pravda. Ten, jenž se zjeví, psobí na toho, jenž ho

vidí, úinkuje vlivem mocným na jeho mozek a vidina vnitní zdá se

pak zjevením. Tak se stalo s vámi. Ne já na vás, ale vy na mne, nev-

domky, jste tak siln psobil, že, jak vám pravím, vím vše, co se ve

vás dlo."

„Já byl tedy ve svém pokoji a pemýšlel, tedy duch mj byl, abych

tak ekl, v mém tle, a pece byl zárove zde u vás?"

„Zapomínáte, že duch, duše, nemohou vbec býti nkde, protože

prostor, místo, jsou pojmy jen myslitelné ve spojení s tlem, s hmotou.

Duch, nepoután niím, mže tedy ve stálém spojení býti s duchem jiným.

Víte, že ekl Swedenborg, že lovk, i tlesn ješt živ, jest co do svého

ducha už ve spolenosti s duchy jinými, akoli o tom neví jeho pomí-

jející já. Pipojuji *k tomu, že o tom neví ve stavu normálním. Ale já

už ve stavu tak zvaném normálním nejsem, jsa na pokraji smrti, žiju

tedy už jakž takž na svt druhém — totiž mám už polojasné pontí

o budoucím stavu svého já."
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Zamlel se; vzal jsem jej živ za ruku.

„Jste tak nemoceu," zvolal jsem, ,,že myslíte už na svt druhý?

h jak si jej pedstavujete?" dodal jsem ne beze zvdavosti.

„Tak asi jako Kant nkde o nm mluví," odpovdl klidn. „Od-

louení duše od tla neznamená dle nho nic, než zmnu z nazírání

i pojímání prostedkem smyslu, v nazírání i pojímání duchem. Druhý
svt není tedy jiné místo ve svt, nýbrž jiné nazírání na svt. Jiný

asi stav našeho já. Jiný jeho asi pomr k celku." Mlel unaven.

„Jste opravdu tak velmi churav?" tázal jsem se s upímnou sta-

rostlivostí.

„Jsem. Ale co na tom?"

„A nevíte v moje sympathie?"

„Vím. Vždyt vím, že jste si vyítal své váhání stran návštvy u mne."

„Ah, vyítáte mi —

"

„Ne, ne," zvolal, „nieho nevyítám ani vám ani nkomu jinému.

Hlete, nebyl jsem stvoen pro štstí a útchu pátelství, nemlo to býti

mým údlem. A nebyl nikdo vinen. Banální pátelství jsem vždy odpu-

zoval, a také nikdy ve zkoušce neobstálo. Takové pátelství chce býti

stále hlazeno, a já, tiskl-li jsem nkomu ruku, inil jsem to vždy tak

siln, že to bolelo. Proto dovedl jsem si sice získat pátele, ale ne

jich udržet."

„To nejsou výitky?" tázal jsem se smuten.

„Vte, že nejsou," odvtil a úsmv jeho byl tak ideáln dobrý,

že m hluboce dojal a tiskl jsem mu ruku tak siln, že myslím, že ho

to bolelo. Nedal to však na jevo.

„Ale te," pravil jsem, „mluvte mi o tom, co vám je, abychom
hledali pomoci."

„Nechme toho," ekl odmítav. „Jsem slab a mám horeku, to je

vše. To pejde. Ale chcete-li mi pomoci, abych vstal a šel, pak vás

dovedu ke svým sousedkám, do „klece pomatených". Ta ubohá markýza

je prý zase churavjší. Slíbil jen její staré družce, u které bydlí, že jí

pivedu lékae. Myslil jsem totiž na vás. Není jí zajisté pomoci, ale

nechtl byste se mnou k nim jíti, je trochu aspo potšiti? Mají tak

pevnou víru v mcdicinu!"

„Zajisté," zvolal jsem, „a rád! Ostatn, neuzdravuje víra?"

Zavsil se na mé rám a šel, veda m, dosti pevným krokem a

bez píliš velkého namáhání. Zaklepal na dvee „klece pomatených".

Jedna z tch staen otevela hned.

„Hlete, paní Celestino," ekl jí Rojko, „vedu vám lékae, mladého

pítele. Jak se vede slen ze Sorelu dnes?"

Paní Celestina podávala mi ruku s úsmvem a s jakousi prostou,

tichou dstojností. Ruka její byla tvrdá, upracovaná; bylaf paní Celestina

žena z lidu, ale ve spsobu jejím byla vrozená noblessa a v oích jejích

jakýsi odíkáním stluraený pathos. Byla z tch, kteí si získají rázem

sympathii.

„Slena ze Sorelu," odpovídala Rojkovi, „je velice slabá." Vedla

nás do pokoje a ekla mi velmi tiše: „Slena ze Sorelu je trochu po-

divínská. Je dtinská vkem."
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„Éekl mi to už váš soused/ odpovdl jsem a tím byla jaksi

uspokojena. Bála se patrn, aby slena ze Sorelu mi nebyla smšná.
Porozuml jsem tomu a dojímal m ten jemný cit paní Celestiny velmi.

Vedla m nyní k posteli, rozhrnula ty vyrudlé hedbávné záclony s dlou-

hými trhlinami, nkolikráte sešitými, ale vždy se zase znova tvoícími,

ponvadž látka už nedržela stehy. Nemocná ležela se zavenýma oima.
Hlava její byla zajímavá, a tahy její nemly stopy njaké bývalé krásy.

Byly velmi markantní. Tvá pipomínala masku ze zažloutlého vosku.

Bílé její vlasy byly husté a tvoily jí rozvlnny, na isté podušce, podušku
druhou jako z nespedeného hedbáví. Dlouhé její ruce, úpln bez masa,

byly též zažloutlé, tém prhledné a dokonale — jak se nazývá —
aristokratického tvaru. Mla je na prsou složené, jakoby už ležela v rakvi.

Dech byl slabý.

„Spíte, Honorino?"' ptala se tiše paní Celestina. Znepokojena, když
nepicházela odpov, zvolala pak hlasitji: „Sleno ze Sorelu, léka!"
A konen dodala polekána: „Bože mj, markýzo!"

Slena ze Sorelu dala se do smíchu a otevela oi. Bjl jsem pe-
kvapen, jak byly jasné, živé, tém mladistvé a jak její smích byl tém
tveraivý, jako malé školaky.

„Polekala jsem vás?" tázala se hlasem už o mnoho slabším, než

byl její smích, ale posud píjemným. „Hrála jsem si na nebožku!"
Paní Celestina zahrozila jí prstem jako dítti, jež káráme. „Je zde

léka," ekla, „bute vážná. Jste nemocna, slyšíte? Nemocna."
„Ale to jsem už dávno, tak dávno," ekla slena ze Sorelu a tvá

její se zasmušila a byla te tak stará, njak jako v pohádce, k ne-

uvení stará. „Pokejte, kolik stonám let?" A zaala tiše poítat na
prstech. „Kdo by to spoet! ..." dodala za chvilku a ležela úplné tupá

na své podušce. Zapomnla patrné za okamžik, o em mluvila, ruce jí

klesly na pikrývku z vyrudlého hedbávu, na níž byl zaernalým te už

stíbrem vyšit zrak s korunou.

„Celý život stonala," ekla paní Celestina, „a trpla velké bolesti.

I jinak nemla ustláno na ržích. Ale nikdo neslyšel z jejích úst jedi-

ného slova náku. Umí stonat. To nedovede každý."

Vyptával jsem se nyní na píznaky její nemoci. Nebylo zde nic

než sešlost vkem.
„Nemohu než odporuovati klid," ekl jsem konen, bych odpo-

vídal na tázavé zraky paní Celestiny. Ale nemocná zaala náhle být

njak veselá, smála se nemu, co jsme uhodnouti nemohli, tak že se

zadýchala a házela sebou v posteli. Tu zaala paní Celestina brát na
sebe písnou tvá.

„Ani se mi nehnete a ležte tiše!" zvolala v zlob velmi przran
líené, které však nemocná beze všeho vila. Byla okamžit ticha.

„Spte!" rozkazovala paní Celestina.

Ubohá markýza zavela poslušn oi.

„Nemohu si nkdy pomoci," omlouvala se paní Celestina šeptem,

„musím takto nkdy na ni spustiti, jinak bych nic nepoídila. Bh mi
to odpus!"

Pohledl jsem opt na nemocnou. Na tvái její jevil se te nžný
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jakýsi úsmv. Dlouhé, suché, przraué její prsty chopily se cípu pi-
krývky a skládaly jej, jako dti si z klck panenky strojí. Tiskla ten

cíp pak tiše k prsm, hejkala jej a zdála se šastnou.

„Te usne brzy," ekla paní Celestina s dobrým úsmvem, ,má
te své mimátko a domnívá se, že je uspává."

„Je to jejím zvykem?" tázal jsem se udiven.

„Ano a je to jediná její radost. Nebyla nikdy vdána, nepoznala

lásky a myslím, že nikdy na ni nemyslila v tom dlouhém strádání vných
nemocí a v trpké bíd. Je to divné, že pes to vše, že vlastn už ani

nežije, cosi jako nha matky k dtem, kterou skuten pece nikdy

nepoznala, v ní petrvala vše, i ji samu. Není vám to smšno, že cíp

své pokrývky hejká, vite, pane, že ne?"

A paní Celestina upela na m své tiše resiguované zraky. Neekl
jsem nieho, ale cítil jsem v oích jako vláhu a paní Celestina mi

rozumla. Byl jsem hluboce dojat tou stopou v nic zapadlého mateství!

„Ubohá!" ekla paní Celestina a zatáhla pomalu a tiše hedbávné,

rozpadající se clony postele, za nimiž takto obraz té bledé, svadlé,

pomalu do hrobu klesající bytosti zmizel, jak ped ní zmizel v minulost

celý její nkdy bohatý a proslavený rod. V hlubokém tichu komnaty
ozval se však v tom okamžení divoký výkik.

„Moje mládí! Vrate mi moje mládí!" kiel úzkostliv chraplavý

hlas; bylo cosi tak zoufalého, šílen bolestného v nm, že mi vnikl

píšern až do kostí. Opravdu polekán obrátil jsem se. Uvidl jsem, že

výkik ten vyrazila ze sebe tetí obyvalelka „klece pomatených". Ohyzdná
ta ženština byla v tom okamžiku neobyejn zajímavá. Oi její plály,

ba sálaly, a se slzy z nich lily a výraz její tváe byl tak tragický, že

mnou zatásl. Zrcadlo, do kterého se stále prý dívala po celé dny, padlo

ua keslo, z kterého byla prudce vstala, a lomila te rukama nad hlavou.

„Moje mládí! Dejte mi moje mládí!" kiela opt. „Byla jsem

o n okradena, ošizena! Tvá moje je te jedna vráska, srdce moje

jedna rána! Nežila jsem, nežila a život mj propadl — pominul! Vrate
mi moje mládí! Moje mládí!"

Hysterický plá jí dusil konen slova a lomíc rukama padla zpt
na keslo. Okamžik stáli jsme jako zkamenlí, za hedbávnou clonou však

ozval se tichý smích idiotky a mísil se v srdcervoucí vzlyky šílené.

Mráz šel mi tlem. Paní Celestina vzpamatovala se nejdíve, piskoila
k plaící a chlácholila ji, domlouvajíc jí tichým hlasem.

„Bute tichá, bute rozumná! Vzpamatujte se, Antonio!" šeptala

paní Celestina. „Je nkdo, kdo poítá naše slzy a zná poet vzdech
našich. Mládí vaše bude vám vrácei^io, tam, tam, kde není ani staroby

ani zármutku. Kde Pán nás ukojí, nás všecky, kteí jsme snášeli a trpli,

odevzdáni v jeho vli!"

„Moje mládí! Moje mládí!" opakovala Antonia tišeji a tišeji mezi

mroucími vzlyky a jakoby v pli zlomena, klesla prsoma na vlastní

kolena, složila ramena kížem pes obliej, ryjíc své kostnaté prsty do

šedých vlas nad týlem. Beze slov klátila pak posléze tlem a nesly-

šitelný plá, zajisté i beze slz, trhal a lomcoval jejími údy. V tom

nmém bolu bylo nco ješt hroznjšího než díve v jejím výkiku.
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Svíralo mi to srdce. Paní Celestina kleela nyní u jejích nohou a pod-

pírala ji, jea sem tam tiše „Antonio, drahá Antonio!" šeptajíc. Pak
kývla nám hlavou, jakoby prosila, bychom už šli.

Brali jsme se po špikách ke dveím.
„Mám u sebe v pokoji konejšivé kapky," ekl Rojko, „mám vám

je pinésti?"

„Ne," odpovdla paní Celestiua, „ty by neúinkovaly te dobe,

až se více utiší sama sebou, pak ano. Pijdu si za chvíli pro n k vám
a uvidím též, ím bych vám mohla sloužit." Odvrátila se od nás, úpln
zaujata Antonií.

„Jaká to žena, ta paní Celestiua!" ekl jsem Rojkovi, když jsme

sedli v jeho pokoji. „Pravá milosrdná sestra!"

„Je to pravý typ ženy z lidu," odvtil, „a více se takových nalézá,

na štstí pro pokolení lidské, než by kdo hádal. Sama mnoho trpla,

snášela i chudobu i žal. Je vdova po rybái, zahynul nkde v Pikardii,

odkud pochází."

Za nedlouho zaklepala paní Celestiua na dvée, pišla si pro ty

slíbené kapky.

„Pišel jste k nám v nešastný den," obrátila se ke mn. „Ta ubohá

Antonie nebývá vždy tak hluná. Po dlouhé dob to zase na ni pišlo.

Byla tak nešastna po celý život! Rodie její provdali ji za muže nemi-

lovaného, když byla mladá. Byla to ta stará píse, byl bohatý a myslili,

že jí pojistí tak nejpevnji štstí pro život, jí — i sob. Myslím, že nej-

hlavnji sob. Ale ob její byla marná. Muž prohýil své jmní brzy,

a rodie její zemeli v bíd, nemli ani halée podpory od surového

zet, který Antonii trýznil a i nenávidl pozdji, když neštovice a jiné

nemoci ji uinily pímo ohyzdnou. Trávila celý život svj v temném
krámku, ve špinavé ulice beze slunce a vzduchu, nkde blízko chrámu

Matky boží. Muž nestaral se o nic, živila jeho i sebe. Na neštstí nemla
dítte. Byla by tak pro nkoho žila, byla by mla útchu a nadji

a nebyla by v nitru svém pošetilou myšlénku živila, která se jí stala

asem fixní ideou, skaliskem, o nž se ubohý její rozum rozbil, jako

lo rybáova."

„Jakou to myslíte fixní ideu?" tázal jsem se zvdav.
„Je to podivné," odpovdla vážn paní Celestiua, „je to podivné,

ale Antonie nepozorovala nikdy svou ohyzdnost. Když byla docela mladé

dve, znala malíe, také tenkráte velmi mladého, a ten se jí koil.

Nevím, miloval- li ji kdy, ona však se toho domýšlela, obzvlášt když ji

vymaloval v tch mušlinových šatech, bílých a ržových, v kterých ji

poprvé vidl, se slamným floreutinským kloboukem s ržovým perem,

ve stevíkách z atlasu, kížem ržovými stužkami pes prolamované

punochy svázaných a s košíkem s runí prací na ruce. Ten obraz

prý se velmi líbil a prodán tak dobe, že ten malí za utržené peníze

se vydal nkam na cestu. Nevracel se dlouho a nedal o sob slyšet;

než se vrátil, byla Antonie vdaná. Ten oblek uschovala si jako drahou

relikvii a památku na dobu svého nejvtšího štstí. Slýchala pozdji

o tom malíi, nabýval jakéhosi jména a mluvilo se o nm. Antonie

konejšila se v nejvtší bíd, v nejnižším ponížení svém prázdným snem,
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že onen muž na ui ješté nezapomnl, že na ni vzpomíná s tou nhou
a touhou jako ona na nho. Bude ješt nkdy šastna, šastna, šastna!

To opakovala si neustále a když muž její konen zemel, myslila, že

chvíle toho štstí, tak žízniv touženého, tak zaslouženého tím dlouhým

utrpením, konen nadešla! Ubohá Antonie! Napsala tomu malíi list,

oznámila mu svou návštvu. A nedostala žádné odpovdi, jela pece
za nkolik dní k nmu do jeho dílny. Vytáhla ze starého vaku drahé

své relikvie, oblekla se do zažloutlých nyní už mušlinových, nkdy bílých

šat, posadila si ten pomakaný, navzdor všemu opatrování, zaprášený

íloreutinský klobouek na hlavu, svázala ržové stužky stevíc kížem
pes ty prolamované punochy a vzala košíek s tou runí prací, na

které nebyla už stehu od té doby dlala, na ruku. Tak objevila se v jeho

díln, v té mladistvé a zastaralé, dobou takka ohlodané parád na sešlém

bídou a vkem tle, vráskovitá, ohyzdná, smšná každému, jen Bohu ne,

který v tom okamžiku zajisté to její zoufalé a zárove doufající srdce

vidl, jak bylo. Bh vidl ji, jak umuená životem se chytá, pološílená,

behu, o který zachytiti se bylo nemožno. Ubohá Antonie! Ten malí
nebyl Bh a vidl jen její smšnost, její bláznovství! Strašný jeho smích,

kterého se nezdržel, probudil ji z tch mámících o štstí sn! Ohlížela

se kolem sebe jako vyjevena, vidla se v zrcadle, vidla se, jak byla

a vidla celý svj život ztracený, zapadlý v propas, své mládí nena-

vratiteln zmizelé . . . Nuž, to jí pomátlo hlavu, zbavilo ji smysl . . .

Omyl její byl v tom, že hledala štstí, že tak po nm žíznila, tak ne-

smírn po nm prahla "

„A což vy jste po nm nikdy neprahla?" tázal jsem se.

„Každý o nm sní," odpovdla paní Celestina, „a jsem Bohu
vdná, že jsem zažila okamžiky pravého štstí. Ale pak mi dal život

to velké nauení, že nedosáhneme štstí, pokud se za ním honíme.

Vzdáti se, pijímati, milovat své utrpení, je jediný prostedek, který

umírní naše žaly, hojí naše rány a vede na cestu pravou."

„Vidím," ekl jsem ponkud nemotorn, „že trpla jste sama také

mnoho."

„Kdo netrpl?" odvtila tiše, s krásnou resignací v tch pathe-

tických oích svých.

„Jste vdovou, jak mi zde váš soused povdl; ztratila jste muže
svého ješt v mládí?"

„Ano," ekla a v oích jejích jevila se jaká-i suivost, nco jako

odlesk šastné upomínky na dobu sluneního svitu života.

„Zahynul prý si>sobem hrozným," vyzvídal jsem; nemohl jsem se

ubrániti, dychtil jsem slyšeti to z jejích úst, byla to jakási ukrutuost

a zvdavost zárove, nco jako zájem zbuzený dramatem. „Utonul?

Zde pítel mj mi to ekl. Ah, jaký živel píšerný, to moe!"
„Je to mocný živel," ekla tiše, „a byla to velká bolest. Ale ne

sama jen já ji poznala; co tam u nás vdov a sirotk ta voda nadlala!

Ale my od nho nemžeme pustit, od moe — my, kteí jsme se tam
u nho narodili. Pohlcuje nám muže, syny, bratry, ale stýská se nám
po nm, musíme-li žít od nho vzdáleni. Tak njak už nás Bh stvoil.

Jsme její, té vody, pohbí nás a živí, ale je také naše, pilneme k ní srdcem."
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„A jak stalo se to neštstí s vaším mužem?" tázal jsem se. Pauí

Celestina byla se rozpovídala a mla Jakousi ke mn dvru; cítil jsem,

že jsem jí sympathickým. Sedla na židli u okna.

„Jak se to stalo?" ekla pomalu. „Jak se to stává vbec. Žili

jsme s mužem šastn a spokojen, v Cayeux. Znáte Cayeux, pane?
Cayeux — sur mer — v Pikardii? Malé msteko na pískách, ale milé,

milouké. Mli jsme pkný domek, kousek pole na brambory a zahrádku.

Pelr ml tak rád kvtiny. Mj nebožtík totiž. Byl rybá. Jednou najal

ho pan Belfort, ml krásnou, dobrou lo, jeli na delší cestu. Uklízela

jsem zatím dm a dala zahrádku do poádku. Všecko se u nás lesklo

ten veer, když jsem nebožtíka ekala zpt. Rozsvítila jsem lampu, pi-

pravila veei. Cekám a ekám a muž nejde. Pojedla jsem tedy a pedla.
Byl venku silný vítr, ale nemla jsem strach, moe se mi nezdálo nic

divoké. Vidla jsem oteveným oknem sice ženy spchat do kaple, kde
se modlíváme, jsou-li lod pi boui neb vichru s našimi milými na moi,
daleko pístavu. Snad jste takové kaple videi u nás nebo v Bretani, kde
visí ped oltáem malá lo? Vidla jsem ted} ty ženy pomalu v erných
pláštích jít kolem, ale nijak jsem nemla strach. Pedla jsem a ekala.
Ale pak v/ala jsem též svj erný pláš — všechny je u nás nosíváme —
a chtla jsem jíti také se pomodlit. Když jsem pišla na konec ulice,

stálo tam nkolik dtí v kotouku a jeden z hoch ekl svému soudruhu

:

„Víš, že Belfort zahynul?" Když jsem slyšela jméno patrona lodi, na

které mj muž odplul, lekla jsem se sice velice, ale myslila jsem : Co
ty déti všechno mluví! Šla jsem tedy dál; ale nešla jsem do kaple,

odboila jsem k chalup své vdané sestry. Pišla jsem tiše a tiše otevela
jsem dvée; njak už mi bylo podivn v duši. Sestra, muž její a syn

sedli u stolu a plakali hoce. Aui mé nevidli. Nemohla jsem uiniti

krok, neptala jsem se už, pro pláou. Njak jsem si jen tak uvnit
ekla, nevím jak: Už máš svou ránu! Mla jsem svou ránu v srdci,

bylo to pravda: byla jsem vdovou. Tak zaal ten mj smutek. Druhý
den pišli lidé a piuesli jistotu, tiskli mi ruce soustrastn a ekli:
„Vidli jsme, jak lo zahynula. Nehledejte a neekejte!" Nehledala a

neekala jsem už, ale byly pece chvíle, kde jsem si íkala jako ve

snách: Nemže to být, vrátí se. A pstovala jsem zahrádku, rozsvcovala
jsem na veer lampu a stavila ji tam, kde sedával a ítal noviny. Za
ti msíce našli ti mrtvoly v Tréportu. Šla jsem tam. Dle šat poznala

jsem, že žádný z nich není mj muž. Nenašli ho nikdy. Když tedy už

nebylo nadje na poheb v zemi svcené, konala se smutení mše v kostele,

v dom pak, jak to u nás obyej, postavili jsme krucifix v hlavách postele

a rozsvítili svíky, pokryli jsme pustel bílým pikrovem s ernými slzami,

jakoby mrtvý tam ležel, pak pišel knz a sousedky a píbuzní a každý
se tam pomodlil jako u rakve, bdli jsme celou jednu noc na modlitbách

a odcházeje kropil každý smrem k lžku svcenou vodou vzduch. Tak
jsme jej tedy pochovali pece po kesansku, a nám ho ta voda nevy-
dala. Ale i ji stvoil Bh a je tedy jeho jako zem, není v tom útcha?
Ale ta lo zstala též tam nkde pod vodou vzet, za léta a léta za-

chytila se r3bái prý o její trosky spuštná sí. Ale tu jsem v Cayeux
už nebyla, vysthovala jsem se, když i dít moje, po jeho smrti zrozené.
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zemelo, a nkdo mi to jen psal. V nocích zde v Paíži se mi o tom

zdávalo, i ješt nedávno se mi o tom zdálo, jak ta lo tam dole leží

ztroskotána mezi balvany pod tou hlubokou vodou. A šumt jsem ty

vlny asto slyšela i když jsem se už probudila a tak mi njak srdce

tlouklo jako v stesku a touze! Víte? Bylo mi, jako by se mladá léta

na m dívala. Nepijdu tam už asi nikdy zpt. Nu, což dlat — krá-

íme cestami, které nám vykázal Bh."
Paní Celestina vstala klidn. Njak si rovnala svj epec, pak vzala

lahviku s kapkami se stolu, dkovala vlídn, pozdravila nás s úsmvem
a vyšla z pokoje. — Pohledli jsme na sebe s Rojkem a mleli chvíli.

etli jsme si navzájem dojmutí ve zracích. Než jsme promluvili, vrátila

se paní Celestina.

„Odpuste," ekla Rojkovi, „jsem já osoba k niemu už dobrá!

Chtla jsem se vás ptát, nepotebnjete-li nieho, a rozpovídám se a roz-

povídám a ztracena ve svých upomínkách na minulé bolesti, zapomínám

na strádání vaše pítomné!"
„Nemám nieho teba, dobrá paní," ekl Rojko. Paní Celestina však

šukala po pokoji, poádala rozházené vci, utírala sem tam prach zástrou

a teprve po novém ujišování Rojkov, že nieho zapotebí nemá, vyšla

na dobro.

Rojko sedl na posteli a na každé jeho tvái hoela slab ržová
skvrna, oi jeho se leskly a dal se náhle do ei.

„Srdce lidské," pravil s tichým jakýmsi nadšením, „je nepochopiteln

hluboké a tak plné bohatství cit krásných a vznešených, že ubohá naše

mluva aui nemá pro n dosti slov ! Ale my to srdce lidské v stadiu

našeho dnešního vyvinutí ješt ani zpola znáti nemžeme, nebo nevy-

vinulo se posud v celou svou možnou moc. Lidstvo, jak žije dnes, není

ješt pravé lidstvo, to je pouze stín, nárys, tušení toho, ím nkdy bude

!

Lidstvo dnešní je k tomu, by bylo obtováno, nejvyšší jeho ideál mže
jen býti, aby se pibilo samo k njakému kíži a do hrobu kladlo,

z kterého by vstalo k pravé sláv a glorii! Lidské pokolení, jak je

dnes, nezasluhuje než strádání a utrpení a možno, že vbec zde na této

zemi, kde to, co dnes je lovenstvem, musilo projíti rostlinstvem a

zvíenou, než se stalo lidstvem, nedosáhne toho stadia píštího lidského

neb lépe eeno nadlidského ideálu vbec ! Snad pejde duch lidský,

který jest duší naší planety, v planetu jinou, by tam dosáhl své gloriíikace,

až bezduchý trup matky zem, vytržen z obhu svého, zapadne v ernou
mlhu vyhaslého njakého slunce, jako v svj hrob!"

Mlel unaven. Naslouchal jsem s podivením. Pro tak náhle se roz-

mluvil o lidstvu a lidském srdci? Bylo to následkem dojmutí, spsobeného
vypravováním toho prostého srdce, paní Celestiny? Vzal jsem jej za ruku.

„A vy," ekl jsem, „vy že nevíte v boha? Vy se svým horováním

o ideálu?"

„Necht m a jdte, dejte mi spát," odpovdl drsn. „Jsem unaven

k smrti, co mi chcete?"

Vstal jsem.

„Vy prahnete po víe!" ekl jsem. „Jsou to pro vás muka, že

vit nedovedete. To je mi úpln jasné."
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„Bh, bh, víra, vit!' šeptal a otevel oi, které se mu byly

zavely jako dímotou. Pak dodal tiše: „Za pomíjejícím nepomíjející,

to asi mj pojem o tom, co se nazývá obyejn „bh". K vli uritjší

pedstav toho, co si pedstavit nikdo nedovede, šatí lidé ten pojem

lidskou osobností velkých rozmr, totiž velkých práv dle svých pojm
a dle své míry . . . Pro se mne však na to tážete?" zvolal zlobivé.

„K emu ta zvdavost? Máte li víru, dobe, vte a neotásejte ji hlou-

báním o pojmech lidí jiných. Je v tom nebezpeí, co iníte se mnou,

nebezpeí pro vás. Znal jsem v Mexiku lovka, podivína, který si pál
vidt svj vlastní poheb. Byl velmi bohatý a štdrý ; co se vám zde

zdá nemožné v Paíži, bylo možné tam za moem. Dosáhl penžitými

obtmi a všelijakou lstí, eho si žádal. Vystrojili mu poheb velmi slavný.

Ležel ve sklenné rakvi a knzi, kteí nevdli o tom podvodu, jejž

provádl, zpívali nad ním pohební žalmy. Nuže, mezi obadem — zemel , .

.

Vy pátráte píliš po tom, co se dje v jiných, dejte pozor, byste nepo-

chodil jako onen lovk; vmysle se píliš v ty city a myšlénky ze zv-
davosti, mohl byste v nich uváznout."

Mluvil patrn v horece, bylo to už z tch náhlých nemotivovaných

obrat, z divné nesouvislosti jeho rozmluvy patrno, i bez planutí jeho

zrak a horkosti jeho dlaní a bouení jeho tepen. Ale co mluvil, dlalo

pece na mne dojem neobyejný, a chvátal jsem od nho v jakémsi

strachu s pevným pedsevzetím, že jej mén asto budu navštvovat.

Nechtl jsem jej však nemocného zanechati v té jeho opuštnosti; prosil

jsem tedy Anatola, svého pítele, lékae mnohem zkušenjšího, než jsem

byl sám, by" se ho na as ujal.

Anatol chodil denn k Rojkovi a pinášel mi o nm zprávy do

nemocnice i do kavárny. Pak jsem jej doprovázel do domu „u tonoucí

hvzdy", když se mysl moje stala klidnjší, ale nebyli jsme Rojkovi

mnoho platni, ani já ani Anatol, jako lékai. Chadl a hynul nemocí

skrytou, duševní, záhadnou, jak se íká, umíral jaksi bez píiny tlesné.

Anatol hledl na Rojka jako na dosti zajímavého lovka, napolo choro-

myslného, ale nejevil s ním ani té soustrasti, kterou Rojko ve mn
vzbuzoval, ani toho zájmu, který m k tomu podivnému lovku tak

poutal. Rojko býval ve spolenosti Anatolov velmi mlenlivý; byl mu
Anatol patrn nesympathickým, a dával to, a šetrn, pece jen na jevo

a tak se stalo, že Anatol za krátko pestal Rojka navštvovat docela.

Chtl jsem nyní Rojka pemluviti, bu aby zavolal jiného lékae, nebo

aby šel do jakékoli nemocnice. Ale nechtl o tom ani slyšeti. „Zemru
doma," odpovdl krátce, „léka žádný mi nepomže. Co by mi jiný

radit mohl, mžete vy také. Bute tedy mým lékaem sám, nebo zstanu
vbec bez lékaské pomoci."

Byl tvrdošíjný a podlehl jsem i v tom, jako ve všem, jeho vlivu.

Býval jsem následkem toho nyní zase nejdíve astým, pak denním hostem

v dom „u tououcí hvzdy" a celý dm m znal a pomalu pijali m
ti, jež jsem znal blíže „u tonoucí hvzdy", jaksi za svého.

(Pokraování.)
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Z básní Roberta Browninga.

Peložil Jar. Vrchlický.

Jak nesli dobrou novinu z Centu do Cách.

(16 . .)

I.

Já skoil jsem v stemen a Joris a on,

já cválal, Dírek cválal, my cválali v bon,

„Zdar s vámi!" kikla stráž, my venku juž z bran,

„As vámi!" houk oblas v cval z valu všech stran;

a zapadla fortna, všech svtel zhas tpyt,

a plnocí hlubokou zali jsme hmít.

11.

Ki slvka tu nepadlo, každý z nás tich,

šij k feijij krok a krok každý se mih

;

já v sedle se obrátil, vše pesky jsem stah

a skrátil vše stemeuy a píku výš vztah,

spjal popruhu, uzdu popustil v let,

mj Roland tak nccválal, co nes jej svt.

in.

Juž msíce zbledla zá, jeli jsme dál,

v Lokeren kohout pl, z šera jas vzplál.

Boom! Tryskla tu hvzda v nebeskou bá,
u Diiífeldu jitro juž stopilo plá,

z Meclielu jsme slyšeli plku zvon bít,

kik Yoris do ticha: „V as mužem tam být!"

IV.

U Aerschotu slunce blesk strhl v ráz mrak,

skot na lukách ped ním erný stál; zrak

do mlhy vzpínaje, jíž hml náš cval.

Tu, slední byl, Rolauda vším jsem si, v dál

jak mohutnou hrudí mlh rozrážel zm,
jak bysten když pní se o skaliu ze.

V.

Do výšky hlavu vzpjal, ucho však blíž

na mj hlas pochýlil, druhé však výš,
*
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tu erného oka lesk tak družný zel jsem,

on chápal mne, a v letu dál tepal zem,

a ve vlokách bílých mu chumáe pn
od huby, od nozder lítaly jen.

VI.

U Hasseltu zaštkal Dirck, Yoris kik: „Stj!

Na vnou památku, jel dobe o tvj,

všem v Cáchách to povíme!" V tom chropot a vzdech,

o v kolenách chvl se, vztah hrdlo, a v spch
se v slabinách zatás, a nás pojal ds,

v ráz sklopil ohon a bezduchý kles.

VIL

Te jeli jsme dva jen, tož Yoris a já,

skrz Looz a Tongres, kraj v zái kol plá;

jak z bezmrakých výšin svit slunce se smál,

co strništ do prachu deptal náš cval.

Za Dalhemem dómu hrot mih se a znik,

„Tot Cáchy juž vidím, dál v cval!" Yoris kik.

VIII.

„Ta radost, ten triumf!" Le krátký byl ples,

v tom jeho k stemhlav se skácel a kles

jak balvan a mrtev byl. — Te spásu Cách

nes Roland mj jediný. Le krve nach

juž kypl mu z nozder, juž v oích mu vel

a rudými pruhy se kolem nich tml.

IX.

Tu shodil jsem kabátec, emení, pás

a boty i s palašem na zem vrh v ráz,

se vztýil v stemenech, hívu mu hladil,

jej perlou všech o zval, líbal jej, vnadil,

a smál se a tleskal a výskat se jal,

až v Cáchách ve brán Roland mj stál.

X.

Pak vím jen, jak pátel kruh kolem nás dlel,

jak na klín hlavu jsem Rolanda ml,
jak pochvaly ze všech úst jeden znl hlas,

jak vína v hrdlo mu nalil jsem máz,

neb víc uemoh pisoudit oban snm
tomu, kdo z Gentu zvst dobrou ues všem.
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Biskup naizuje,

jak má býti vztyen jeho hrob v kostele Santa Prassede.

Vše marnost je, dí kazatel, vše marnost!

Sem k loži mému. Vrátil se juž Anselm?

Sem, synovci a syni ! . . . Bože ! Nevím . . •

Ta, kterou vaší nazývali matkou,

jak byla krásná! Závidl mi Gandolf,

však co se stalo, stalo se. Je mrtva

tak dlouho juž, a biskupem já stal se.

Jak zemela, tak zemít musí každý

a z toho ute se, snem svt je pouze.

Neb co je život? Jak já tady ležím

v té síni slavnostní a zvolna zmírám,

tu dlouhých hodin ptám se v tiché noci

:

„Jsem živ, jsem mrtev?" Vše se zdá být pokoj !

Chrám Santa Prassede byl vždy chrám míru.

Nuž, k mému náhrobku ! Já válil zuby

a nehty, výklenek si vybojovat,

vy víte, a pec Gandolfo mne pedstih,

mj zmail trud, kout jižní urval sob,

ten lišák, pro svou mrchu. Bh jej zatra!

Však výklenek pec není plný zcela,

lze odtamtud zít pulpit kazatelny

i choru ást a mlenlivá kesla

a výš až k dómu báni vzdušné, v které

jsou doma andlé, kde svit hrá slunce.

Pod bazaltovou tam chci dímat deskou,

mé mausoleum nad ní s mými zbytky,

vždy po dvou sloup osm ; kde je Anselm,

tam devátý v mých nohách stát má práv.

Vše z mramoru, jak broskve kvt, jenž vzácný

plá ohnivé jak tryskající víno. —
Gandolfv kámen, v barv sprostá cibul.

Mne položte, a vidím jej. Mj broskev,

nach ržový bez skvrny, vzácný, drahý

!

Sem, blíže ke mn ! Pi požáru chrámu

se mnoho zachránilo, málo zašlo —
Mou smrt nechcete vidt? Nuže jdte
na vinici, kde bílá zraje réva,

u lisu starého zem opláchnte,

však opatrn! Ví Bh, že tam leží

do suchých list fíkových skryt mkce
a pevn svázán v koši z pružných vrbin

kus — Bože ! — velký lapis lazuli,

jak hlava žida v šiji useknutá,

a modrý jako žilky ženských prs . . .

Vše, moji synové, vám odkazuju,

26*
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vše statky, lázn, villu u Frascati,

jen kámen ten mi dejte na kolena,

bych držel jej, jak zem Bh Otec drží

v svých rukou v chrámu Spasitele. Gandolf

až uvidí to, jist pukne zlostí

!

Jak lunek tkalce, nám se mihnou léta,

v hrob klesne lovk, co zde zbude po nm?
Však bazalt, ek jsem, na desku mi dejte,

ne, erný mramor já ml vždycky v mysli,

frýz pod ním ostej mnohem vystoupí,

ten basrelief z bronzu pislíbený,

kde fauni budou družiti se k nymfám
a s thyrsem trojnožka a mnohá vása,

pak Vykupitel, na hoe jak káže,

Praxeda svatá v gloriole nebes,

Pan, poslední šat který trhá nymfám,

a Mojžíš s tabulemi. — Však co vidím V

Mne neposloucháte ! Co šepotají

si s tebou, Auselme, mých ples dít?
Mé jist chcete promrhati villy,

co krýt mne má jen sprostý travertin,

by z hrobky své se Gandofo mi vysmál?

Ne, vy mne máte rádi. Vše bu jaspis,

za jaspis ruíte mi, jinak, bda,
bych litoval tu zanechat vám láze.

Bu balvan zelený jak pistacie,

však jaspisu víc najdete než teba,

sluch pece mám u svaté Praxedy

vyprosit pro vás kon, rukopisy,

a ženy s údy bílými jak mramor?
O nápis prosím pkn sestavený;

bu trefný, každé slovo Ciceronské,

ne Gandolfv jak, v druhé ádce chybný!

To Cicero ? Ulpian dost mu dobrý.

Jak budu ležeti tam dlouhé vky
a naslouchati šepotm mší tichých

a vidt denn pijímání zbožných,

dým svíek vný cítit, spitý snílek,

sám dýchat vonné, tžké kadidlo

!

Tak jak zde ležím v hrobové juž noci,

v své síni parádní jak zvolna zmírám,

tak v ruce chytnu pastýskou svou berlu,

natáhnu nohy, kamenná jak socha,

jak rubáš nechám v mramorových vlnách

ku zemi spadat pikrývky své všecky.

Jak svíky hasnou, tak myšlénky s nimi

mn v uších v mozku víí o život,

jejž druhdy žil jsem ; vidím kardinály
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a kuze, papeže, Praxedu svatou,

kázání na hoe, zím vaší matky

tvá bledou a oima tak výmluvnýma,

z achátu urny nov vykopané,

e mramoru s klassickou latinou.

„Elucescebat" zda tam nemá psáno ?

Ne Cicero, nanejvýš Ulpian to

!

Pou moje byla krátká jako bídná.

Jen všecko z lapisu, mé dti, jinak villy

dám všecky papeži! Co chcete stále

mne trápit? Mžourají tak oi vaše

jak ještrí, jak matky vaší lané.

Však chudý frýz lip byste vyzdobili,

jak peji sob ; urnu naplnili

kol hrozny, masky s Termínem tam dali

a k trojnožce mi pivázali rysa,

jenž v zápasu svém thyrsus na zem shodil,

bych útchu ml na smrtelném loži,

kde ležet budu, až se budu ptáti

:

„Jsem živ i mrtev?" Dejte, a to vím,
neb nevdk váš zle ranil moje srdce;

já umírám, jak sami chcete. Bože

!

Vy dáte pískovec mi, jenž se drobí,

a desku potící se, jak by z hrobu

to z mrtvoly ven teklo, a ne lapis,

ne lapis k svta rozkoši a žasu

!

Nuž jdte! Já vám žehnám. Svíek málo,

však v jedné ad. Otote se zády,

jak od oltáe když knz kráí dom,
mne necht v chrámu mém, ve chrámu míru,

bych mohl pozor dávat, starý Gandolf

zda po mn nešilhá z cibule svojí

vždy plný závisti — vždy sliná byla!

Událost z francouzské války.

I.

U Éezna, víte, ež a hon,

hml útok míli dál,

na pahorku Napoleon

v den této boue stál;

šíj napínal a týil v ped
a ruce v zadu ml,
jak v rovnováze dum svých let

by zadržeti chtl.
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II.

Snil: „Plány moje, teste se!

Dnes pád váš speetn,
Jak Lannes, mj vdce, pohne se

a opustí val ten." —
Tu z víru prachu chochol kýv,

sem jezdec hledal cíl,

a uzdou kon netrh dív,

až ped pahorkem byl.

III.

Ve tvái radosti plál svit,

stál vzpímen mladý Jioch,

jen hívu svého kon chyt,

kdo tušit by to moh,

že tiskl rty své divoce,

by krev jen zadržel,

kdo zel to, v adra hluboce

že výstel jemu vjel.

IV.

„Mj císai, to dobrá zvst,

juž Éezno jesti tvým

!

Tvj maršál již tam slaví vjezd,

lid jásá vítzstvím

!

Tvj orel kídly bije s bran,

já posadil ho tam !"

Vznes císa hlavu zadumán,

šleh v zraku zas mu plam.

V.

Plam v oku šleh mu, v mžiku však

ta záe ztemnna.

Tak orlice se kalí zrak,

když mla jí stelena.

„Jsi rann! Rychle, pomoc sem!"

Hoch hrd hlavu vznes

:

„Jsem zabit. Sire!" S úsmvem
císai k nohám kles.
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Myšlénky o domov na moi.

Vznešen kap Svatý Vincent na západ v mlze tál;

slunce svit, nach, od západu v moi u Cadixu hrál

;

hrd Trafalgar se týil, vln kde modrých skvl se val,

Gibraltar co velký, šedý v mlze ku severu stál.

Jak ti sloužit, Anglie má? Všady zím t, já se ptal.

Kdo jsi zel, co já, pros Boha, Anglii by požehnal,

mlící co v sláv Joviš nad Afrikou tiše vzplál.

Transcendentalismus.

Báse ve dvanácti knihách.

Dost hraek, básníku! Smím nyní mluvit?

Tvá e je chyba. Umní je píse

:

Ty myšlénky své nahé, prosté sdílíš

a nebalíš je v obrazy a zvuky. —
Jsou pravé, dobré, myšlenkový poklad;

le k emu také dlouhé praeludie?

Na stále sem tam pekládáš svou harfu,

by konen, když spoine v tvém klínu,

tys pouze suchá slova nám z ní lákal?

Po nahých myšlénkách poptávka všade

;

mluv prosou, celá Evropa ti slouchá!

Ty šestistopý roh ten s drsnou krou,
hlas lovce který s Alpy k Alp nese,

za harfu vym svou; kdo pekáží ti?

Ty myslíš však. Muž myšlének má teba
a myšlénky jen ve verších on hledá;

hoch hledá obrazy a melodie,

muž dvody chce a ty k mužm mííš;

však chyba lávky : mládež zí kol vci,

zít, slyšet mužem dost až k udivení,

však podstat vcí jak jen vysvtliti?

Tak Jakub Bohme nevšímal si rostlin,

až náhodou se v poli procházeje

on spozoroval, že též kvty mluví,

ba, svují se jemu hojnou eí;
chudobka vru lidské oko mla.
Bh ví, co vyprávla petrklíi!

To všecko v Bohmov lze najít prose.

Však mládež hrav sklouzne o dva stupn,

když prosu te, jež psána v oné knize,

(když místa srovnáváme, opravujem,

uríme smysl, nejlepší jak zdá se),

tu vzhledneme, to tam je léto žití,

co ztratili jsme, kdo nám opt vrátí?



400 Jar. Vrchlický:

Zda jiný Bóhme, spíš temnjší ješt,

jenž jemnj vykládá nám rží hovor,

i z Halberstadtu jakýs arodjník,
Joho, který tvoil, o em Bohme dumal?
Ten: „Pohle!'' praví, ekne málo rým,
a všady náhle rozkvétají rže,

kol, dole, nahoe a na všech židlích

a na všech stolech, ve knihovny skÍQÍch,

ve knize Bohma, starých foliantech. —
Ou v slavozá nás zbudí, vrátí mladost

a spustí nebe splavem v chmurný život.

Poj, harfu smle pitiskni si k srdci,

tys báse sám, nech tvá je špatná báse.

To nejlepší, co objevils nám posud,

tvá hocha byla nachýlena k strunám

za cherubem na harf tvé, jenž k Bohu
svých kídel ukazuje plmsícem.

Toccata Galuppiho.

I.

O Galuppi Baltazare, je to smutné, tak to zít!

Nechtít pochopiti tebe, slep a hluch bych musil být;

poselství však tvé jak slyším, z mysle nechce smutek jít!

II.

Starou hudbu tvou když slyším, starý ples hned v srdci hrál,

v Benátkách jak dív se žilo, pokud býval kupec král,

kde San Marco, kde si doze moe za nevstu bral?

III.

Ulice zde samé moe, nad ním stavby, palác, chrám,

Shylokv most domy nese, karneval kdys bouil tam

;

z Anglie tam nepišel jsem, a pec vše to dobe znám.

IV.

Díš, jak chasa po zábav víila tu v letní as,
od plnoci ku poledni tance, masky, hon a kvas,

ráno z dívích ader v náru nových dobrodružství zas.
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Ach, ty dámy ! Tváí ovál, retu nach, o jaký ples

!

Ach, ty šije liliové, na záhonech liljl les,

mocných ader hujné vlny, milenec když na n kles

!

VI.

S grácií ti naslouchaly, na mei pst stál jun tich,

hryzly hebký mask svých samet, luzný jejich hovor stich,

od piana, kde jsi sedl, co znl ruej toccat tvých.

VIL

Co jim pravil ter tvých hravý a co lkavý tvých sext ton?

Co legato, co staccato: „Pejete si snad mj skon?"

Septim soucitné co zvuky? — „Vrná jsem, zda jest i on?"

VIII.

„Byl jsi šastný?" — „Ano, a te šastna jsi?" — „Jsem víc a víc."

„Líbej, líbej, tžko zstat dlužníkem, kde sto je nic."

Dominanta stojí na svém: „Teba jich dát statisíc!"

IX.

Oktáva v to odvet byla; chválily vás ve sboru.

„Galuppi, to byla hudba vážná, plná humoru!
Taký mistr když nám hraje, konec všemu hovoru!"

X.

Pak se náhle porouely. Všech tch život, prázdný sen.

bez úele, bez výsledku, niemn byl utracen,

tiše smrt je vzala v kraj ten, kde neuzí více den.

XI.

V tžkých usednu-li chvílích, tžkou v srdci nesa báj,

v triumfu že snad jsem prohlíd pírody a žití taj,

l»ij v té chvíli, až nerv každý se mi otese, mn hraj

!

XII.

Jako píšerný jsi cvrek, cvrící, kde dm stál dív

:

„Prach a popel, všecko mrtvo, kde dív Benátek stál div.

Nesmrtelný duch je — ovšem, jestli byl kdy duch tam živ.

XIII.

Ty máš ducha! Fysiku znáš, útvar zemských vrstev všech,

algebra je tob hrakou; duch je v rzných odstínech;

motýlí snad zhynou duše, — nikdy tvá, zde marný vzdech

!
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XIV.

Benátky však a lid jejich, smrt a žití, smích a kvt,

užily žní dobu pln, požitek a ples a vzlet.

Zdali zbyla jiskra jedna v polibk tch žhavých sled?

XV.

Prach a popel!" Tak mi cvríš, stuhnul v tvou zvst krve var,

mrtvé krásné ženy všecky, kde je luzných oí žár,

kde vlas k prsm padající? Cítím, mrzut jsem a stár!

viitilíBiV]

O vncích.

Mosaika z antiky. Napsal F. V. Vykoukal.

(Pokraování.)

nec jakožto odmnu nebo vyznamenání dávali ekové
pi hostin tomu, kdo n. p. uhodnul hádanku, jaké si

dávali pro zábavu, kdo nejlépe odpovdl na dané

thema a p. Zvyk ten patrn souvisí s odmnami vítz,
o nichž bude níže e.

Týž zvyk v stejné, ne li spíše vtší míe mli
také ímané, kteí se pi pitkách vnili také vedeni

jsouce domnnkou, že se takto ochrání od opití. Vnívali pak se hlavn

vnci ržovými, jak svdí mimo jiné n. p. Horác (Carm. II. 11. 14.),

vyzývaje pátele, aby pili bezstarostn, „rosa canos odorati capiJlos" —
šedivou hlavu ržemi majíce ovnenu.

Za doby pozdjší, kdy rozmailý pepych pronikl všecek ím, bylo

ržemi na hostinách nad míru plýtváno. Jimi nejen ovneni hoslé, nýbrž

i íšníci a tanenice, jež stolovníky bavily, jimi ovity amfory a stoly

jimi takka byly pokryty. Na hodující byly mimo to i se stropu spou-

štny spousty rží.*) Nkteí císaové ovšem i v tom pedstihli všeliké

pomyšlení. Tak prý Nero, který dle Suetoniových zpráv zhusta poádával

hostiny na prostranném poli Martov, maje k obsluze davy nevstek,

vydal za rže pi jedné hostin sumu, pevyšující 300.000 zl. Domnnka,
že náklad takový uinn byl za rže v zim **), neoslabí výtky tohoto

pošetilého pepychu.

*) Ovid, Fasti V. 360.
'") Suetonius, Nero 27. — Fnedlánder, Sittengesel). Roms IIÍ. str. 32.
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III.

U obou starých národ, jimiž se tu zabýváme, souvisel veškeren

soukromý i veejný život daleko více s kultem a náboženstvím než nyní.

Že se také v tch oborech neobešli bez vnc, rozumí se takoka samo

sebou. Mly pak tu vnce vskutku pole z míry široké.

Pedevším etná božstva sama byla obmýšlena ozdobou vncovou.
Pízdoby takové dotýká se již Homér, jmenuje n. p. Démétru „lepo-

vnenou", Dionysa „beanem vneným", Afroditu ,milovncovou'',

„zlatovnenou", a uvádje, že Hory Afrodit

„hlavu nesinrtnou úpravným obvily vínkem
krásným, íe zlatým . .

."

Rozumí pak se, že bohové v bájích zdobeni byli vnci z rostlin,

které jim byly zasvceny. Tak se Apollón Musagétés vždy vnil
vavínem, Dionysos (Bacchus) révou nebo betanem, kterým se zdobily

i jeho ctitelé, zvlášt pak Bakchantky, ovíjející jim i thyrs}''. Afrodité
(Venuše) vnila se myrtou, vedle níž jí byla zasvcena i rže, jablko

a mák. Venuši vbec byly vnce zvlášt milé ; že pak vnce vázány byly

lýkem, stala se i lípa, lýka poskytující, Venuši milou.

Démétér, dárkyn a ochránkyn obilí, nosila vnec z obilních

klas. První obilí^ dar Déraétiii, silo prý se na poli rharijském

u Eleusiny; „tam byl tak zvaný mlat Triptolemv a obtnice a každo-

ron se ono pole slavným spsobem oralo. Odtud pak rozšíilo se vzd-
lávání polí po vší zemi."*)

Rhea-Kybélé, zakladatelka hrad a mst, vyobrazována

vzhledem k tomuto významu svému s vncem hradbovým. — Posei-
donovi byla zasvcena sosna, jejíž barva se rovná barv vody moské,
jeho to íše ; odtud i vítzm pi hrách Isthmijských dávány vnce
sosnové od tch dob, kdy byly hry ty poádány na est Poseidonovu. —
Hérakleovým stromem byl topol, Hadovým cypiš, jejž i ray sá-

zíme na hroby, Minerviným oliva, Jupiterovým dub. Bohyni

vítzství — Niké-Victoria — piena palma, posud symbol

vítzství, nkterým M u s á m vnec betanový atd.

V fiím vedle božstev posud uvedených zdoben byl Janus, vy-

nálezce vnc, véucem vavínovým, jak bývá vidti na assích, mincích,

které si ímané s jinými dárky posílali k Novému roku.**) Dále shledali

bychom tam ovnena etná božstva nižšího ádu, jako byl na p. Slí-

ván us, zdobící se vncem z kruiny nebo kvítím polním a listím

stromovým, — bohyn svornosti Concordia, Aeskulap, bh lékaství,

bh obanské uznalosti Honos a domácí bžkové Lares, vesms
vnení vavínem, Vertumnus, bh rostlinstva a polní i zahradní úrody,

vnen prvními dozrálými klasy atd.

Za doby císaské stalo se v zotroilém Éím módou zprvu prohla-

šovati zesnulé císae za bohy, stavti jim oltáe a chrámy a zizovati

*) Saska, Mythologie str. 78.

**) Preller, Rom. Mythologie str, 160.
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družstva knžská, jako byli ua p. sodales Augustales. Kult tento, roz-

šíený v fom samém jako v odlehlých provinciích, zvrhnul se za

nedlouho tak, že božská pocta byla prokazována i císam živoucím.

Také tu vneny sochy císa a vnc užíváno i pi jinakých jich poctách,

jak vidíme n. p. ze zprávy Tacitovy (Ann. II. 83.): Po smrti Germa-
nikov íistanoveno, „aby estné stolice (sedes curules) na všech místech

knží Augustových a nad nimi vnce z dubového listí Jemu byly po-

staveny ''.*j

Ale bohm nebyly vnce toliko pipisovány jakožto význaná -ozdoba,

nýbrž byly jim podávány i pímo v obt nebo na znamení úcty a služby. —
Tak byli uctíváni n. p. domácí geniové, strážcové rodiny, a 1 arové,
bžkové domácí U Plauta v prologu k „Aulularia" vystupuje takový

bžek a vypráví, že dá poklad, který mu byl sven v opatrování, do-

mácí dcerce, která ho denn uctívá dary, kadidlem, vínem nebo vnci.

A v Trinummu téhož spisovatele porouí hospodá žen pi sthování,

aby ovnila rodinného bžka, aby jim žehnal také v novém byt.

Dávány pak larm vnce velké a tžké, tak že malé figurky jejich pod
nimi takoka mizely.

Podobn bylo obtováno také larm obecním. Dle zprávy Svetoniovy

(Octav. 31.) naídil císa Augustus, aby tak e. 1 ar es compitales,
ochranní bžkové kižovatek a rozcestí, byli dvakrát do roka uctíváni

vnením, kvtinami jarními a letními.

K veejným obadm patilo také uctívání Fortunaemuliebris,
kteréžto božstvo bylo ctno ua památku odchodu Koriolanova od Éíma,

spsobeného pímluvou žen, hlavn ovšem matky Koriolanovy. Socha tohoto

ženského Štstí byla na tvrtém milníku na silnici latinské práv na

míst, kde se Korioláii obrátil, — a smla býti ovnována jen od paní,

které žily v prvním manželství.

Týmž paním vyhrazen byl stejný úkol pi slavnosti, kterou poá-
dávaly v msíci ervnu v ím matrony na poest bohyn Mater Ma-
tu ta zvané, — bohyn ranního úsvitu a— porodu. estnost této funkce

vysvitne nám, vzpomeneme-li si, jak zvlášt v pozdjších dobách asté

a bžné byly v ím rozvody a jak netrvalé vbec bylo manželství.

Zmínky zasluhuje na tomto míst též, že v Itálii ode dávna byla

ctna bohyn, kvtin a všeho kvetoucího — Flora, až posud královna

všech umlých zahradník. Jí na poest byly zavedeny již v 3. st.

p. Kr. slavnosti a hry, které od r. 173. p. Kr. bývaly poádány ron
v dnech od 28. dubna do 3. kvtna. Básník Ovid (fas. V. 331. nn.) líí,

jakým radovánkám, ano bujnému veselí oddávali se ímané o tchto

Floraliích, na nž moderní kvtinová korsa velikých mst jen slab upo-

mínají. Hlavní kvtinou a tedy i hlavní souástí vnc ovšem i tu

byla rže.

Hojn užívali vnc služebníci boh, knží, a to jednak na zevní

oznaenou svého úadu, jednak vykonávajíce rzné funkce svého stavu.

Již v úvodní scéii Iliady volá rozezlený Agamemnón, sopt hnvem na

*) Také dvée Augustova paláce na vrehu Palatinském bývaly ovneny,
a to vncem dubovým (Ovid, Fas. IV. 953 , Met. I. 562.)
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chudáka Chrysa, knze Apollóuova: „A ti není bez prospchu berla

a vínek boží." Tato berla a vínek, zrobený z byliny, zasvcené božstvu,

jemuž ten neb onen knz sloužil, byly tedy již za dob Homérských znaky

dstojnosti knžské.

Tím spíše pak zdobily se nejen knží, ale i jejich pomáhai vnci

pi obtech, nejhlavnjším výkonu svého úadu. Herodot (I. 132)

vykládaje o Peršanech, že pi obti neužívali ani úlitby, ani flétny, ani

vnc, ani jených krup, mimochodem vytýká podstatné rysy z obti

ecké. — Úlitbou rozumí se vylévání nesmíseného vína v ob bohm
nebo ulévání z íší ped poátkem pití. — Hrou pišteckou doprovázena

byla ob zápalná. O sypání roztlueného jemene pi obti pouují nás

obtní scény z básní Homérových (Od. III. 436. nn., II. I. 458 nn.),

jež sem smíme položiti tím spíše, že obti ješt po staletích konaly se

tak, jak se tuto vypisují

:

„Harcovník Nestor zlato dal, zlatník rohy oblil

nméle, z ozdobené by jalvky radost mla božka.*)

Oistné kropení v lesklém umyvadle Aretos

jim k poteb nesl z komnat a druhou ve košíku

tlu jenou; sekerou zas opaten jsa. Thrasymedes
ostrou blíž pistoup', by jalvku ranou sklá).

Perseus misku držel: Nestor kmetitý konihonce
pak kropením a tluí zapoal a k Athén vysílal

prosby mnohé a vrhal do plápolu upiny elní.

Když pak skonili už modlení a vyházeli jemen,
žertv napímili týl a potom ji skláli a stáhli,

kýty vyízli halíce je obžaludím, z nho vrstvu

podvojnou uinivše, naež syrové kusy kladli.

Pak na polénkách kmet to upálil a vína rudého
v plápol ukrápl a mládci pi nm s ptividlemi stáli.

Však když spáleny už byly kýty a útroby sndli,

rozkrájevše pak ostatní vše na rožn navlékli,

velmi obezele pekli a všechno dol sali s rožn.'**)

Co pak se vnc pi tchto obadech týe, vnil se pi obtech

eckých, jak již praveno, nejen knz, ale i všichni pítomní, (pomáhai
jeho, pištci, obtovníci), a vneno bylo též zvíe obtní (po pípad
i lovk obtovaný, jako u Ilerodota VII. 197.). K tomu obyejné brá-

vány ratolesti stromu, zasvceného božstvu, jemuž se práv obtovalo, —
nezídka staily však také jen stužky. Zloinec nesml se ozdobiti vncem
obtnickým, a podobn ne ten, kdo ml práv smutek po zemelém.

Nejinak dalo se pi obtech ímských. Tam již ti, kleí chystali

poteby obtní, byli ovneni — „verbena tempora vincti", jak dí Vergil

(Aen. XII. 120). Tato „verbena" byla pvodn tráva, kterou brali knží
fetialové s posvátného okrsku kapitolského, aby si jí ovinuli hlavu, mli-li

vypovídati válku neb uzavírati smlouvu. Pak to byla vbec zele, pokud

se jí potebovalo ku posvátným úelm, zvlášt vtve vavínové, olivové

a myrtové.

Tak ovnováni sluhové (popae), vedoucí obtní zvíe, (jehož hlava

*) Pi slavnostnjších obtech byly zvíeti rohy zlaceny.
**) Velišský, Život ek. a ím. str. 323.
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byla ovinuta infulí t. j. provazci, upletenými z vlny, voln dol visícími),

a nesoucí potebné náiní, — ovneni byli camilli, — pisluhovai
vysokých knží, i strážcové chrámoví a prvodí cizinc (aeditui) Na
knzích i obtech objevují se tu a tam i vnce význané ; tak sbor,

zvaný fratres arvales (úkolem jeho bylo konati veejné obady,
jimiž by se vyprosila úroda rolní), ml vnce z klas, ovinuté bílou

páskou.

Pro zdar výsevu obtován byl k ze spežení, zvítzivšího v zá-

vodech Martových, konaných v msíci íjnu. Hlava tohoto kon byla

ozdobena vncem z drobných chlebík, jakž ostatn krášleni byli

také oslové — jakožto pomocníci tehdejších mlyná — o slavnosti

Vestiu.*)

Dále vneny byly oltáe, na nichž se mlo obtovati. Na nich se

ostatn vbec objevují napodobeniny vncové, spsobené rukou kame-

níkovou neb sochaovou. Stejn bývaly zdobeny sochy boh ped obtí,

jak mimo mnohé jiné svdí n. p. Horác (Carm. III. 23.), tšící dívku,

jež jest zarmoucena nad skrovností obtních dárk svých: „Malé sošky

boh vníš vlhkou rozmarinou a kehkou myrtou." — Bohatými guir-

landami zdobívali Éímané zvlášt oltáe pi apotheosách císa, jichž

unesení do nebes mezi bohy bylo pi tom znázorováno voskovou maskou,

s kterou orel vyletl ze zapálené hranice.**) — Chrámy byly vykrášlo-

vány hojným vncovím pi každé slavnosti.

Budiž nám dovoleno nyní poohlédnouti se po nkterých slavnostech

a obadech eckých i ímských a ukázati, kde a jak se tu vnce vy-

škytaly.

V msíci únoru — beznu slavívaly se v Athénách veselé anthe-
sterie na poest Dionysovu. Úastníci slavnostního prvodu, z nichž

ani dti od 3 let vku nebyly vyloueny, ovnovali se prvními kvítky

jarními, jež posléze donesli do chrámu a tam obtovali. Slavností touto

oslavovalo se vlastn znovuzrození pírody, a že to byla slavnost Dionysova,

nezapomenuto i loského vína, jehož tou dobou již ádn se dalo upo-

tebiti. Poádány tedy mimo jiné i závody pijácké, pi nichž ovšem

bujné veseií nejvíce propukalo.***)

Starobylá národní slavnost athénská byly panathenaie, konané

na památku slouení obcí attických ron, ale již od dob Peisistratových

tak, že každého pátého roku poádány slavnji než jindy. Tyto sluly pak

panathenaie velké a trvávaly 4— 6 duí v msíci hekatombaionu, v první

polovici srpna. Rozmanité závody, hry, produkce a radovánky byly hlavní

ástí jejich, vrcholem jich však bylo slavné processí, v nmž vezen byl

bohyni Athén na hrad peplos, drahocenné, umle tkané roucho, jež

hotovily dívky a paní Athénské.

Pi prvodu tomto hledlo celé msto zaskvíti se v nejvtší nádhee
a mladí i staí, bohatí i chudí neopomenuli nieho, ím by se lesk

slavnosti mohl zvýšiti. Vítzové ze všech závod slavnostních byli tu

^) Preller, Riim. Mytliologie. str. 323.
**) Friedlánder, Sittengeseh. Roms III. 202.

***) Sehoeinann, Grieeli. Alterthiim. II. 496.
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seadui spolu s výkvtem mužstva athénského, k nmuž družil se sbor

kmet pkného, dstojného vzezení s ratolestmi olivovými v rukou, —
vše ovneno a bíle odno. Za nimi bralo se skupení nejkrásnjších dívek

athénských s ozdobnými koši na hlavách a s náadím obtním, pak vy-

braná mládež mužská atd. Uprosted prvodu provázely paní a dívky

vz, na nmž bjl zmínný peplos natažen po spsobu lodní plachty na
stožáru a píním rahn. — Ulice, kudy pivod šel, ozdobeny byly ra-

tolestmi dubovými.*)

V témž msíci slavívalo jiné elné msto ecké — Sparta— rovnž
výroní slavnost národní, zvanou Hyakinthia. Slavnost tato souvisí

s bájí, kterou jsme svrchu uvedli o vzniku hyacintu, a znázoruje hynutí

jarní kvteny pod úpalem slunením. Spartské hyakinthie dle toho platily

bohu Amyklejskému (již. od Sparty) Apollonovi, jehož diskem byl sliný

Hyakinth usmrcen. První den slavnosti, vnován jsa této památce, byl

rázu smutného, vnce i zpvy byly tu vyloueny. Za to druhého dne,

kdy poádán slavnostní prvod ze Sparty do Amykleje, jehož úastníci

ovneni byli befanem, bylo všude plno veselí; celá Sparta hrnula se

na tuto pou, kdež se obané vespolek hostili tak liberáln, že i služebná

ele smla se úastniti hod.**)

Zhusta vyskytují se vnce pi mystériích. Takové mystérie na

p. spojeny byly s attickou slavností eleusiniemi, konanými na poest
Démétry, Persefony a Dionysa. Velká mystéria eleusinská bývala konána
s rozmanitými obady v záí asi 12 dní. Pátého dne vypravil se slavnostní

prvod, v nmž všichni súastnní byli ovneni myrtou, z Athén do

Eleusiny, nesa sochu mladého Bakcha z jeho chrámu v Athénách.***)

Bývaly však také konány mystérie nižšího druhu, na nichž díl míti

platilo vznešenjšímu Athéanu za neestno. Na takové mystérie naráží

eník Démosthenés, když, vyítaje odprci Aischinovi nízký rod a za-

nedbané vychování, praví: „Za dne jsi vodil ty pkné zástupy po ulicích,

ozdobené vnci fenyklovými a topolovými — " K emuž podotýkáme, že

topol, jak již eeno, zasvcen byl Hérakleovi, a že fenykl pokládán

byl za bylinu milou hadm ; hadi ochoení byli také nošeni pi tom
v prvodu, f)

V kalendái ímském shledali bychom hojnou adu svátk a slavností

vtších i menších, jež by náležely v rámec našeho vypravování; obmezíme
se však jen na nkolik píklad.

Dávného pvodu byly hry ímské (ludi Romani), slavnost konaná
v msíci záí na est Jupitera Kapitolského. ásti slavnosti byl i veliký

prvod do cirku, v nmž na zvláštních vozich (tensae) vezeny i sochy

boh, zvlášt tí boh Kapitolských (Jupitera, Junony, Minervy) i se

všemi insigniemi jejich, které pak položeny na podušky (pulvinaria), —
tak že se hrálo jaksi za pítomnosti boh. Odznaky Jupiterovy byly tu :

blesk, orlí žezlo a zlatý vnec, — tedy symboly vlády nad svtem. —

*) Sehoemann 11. 467. nn. — Velišský str. 348.
**) Herodot IX. 7. — Sehoemann II. 457. nn.
^'*) Velišský. str. 349.

t) Demostiienes, O vnci 260.
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Ped tensami jel v prvodu úedník, který hry zavádl, v úboru trium-

atora; nad jeho hlavou držel státní otrok etrurským spsobem pracovaný

vnec dubový ze zlata a drahokam.*)

O kalendách beznových (svátek Martv, druhdy poátek
roku), ovnovány erstvým vavínem dvée tak e. regiae (pvodn
prý hradu královského a pak shromaždišt pontilik a bytu vrchního

pontifika), chrámu Vestina a píbytku knží flamin.

K nejnádhernjším slavnostem ímským náležela slavnost, konaná

ron 15. ervna na est Dloskur Castora a Polluxa, kteí vojm
ímským nkolikrát pispli k slavnému vítzství. Konána tu tak e.
transvectio equitum — jízda rytíská, — parádní prvod rytístva ím-
ského mstem, zavedený v té úprav od censora Q. Fabia Maxima
r. 304. p. Kr. — Jezdci vyjeli ze shromaždišt ped branou, rozdleni

dle kmen a et, v úboru váleném, jakoby pijíždli pímo z boje, —
vesms ovneni ratolestmi olivovými a ozdobeni estnými odznaky vá-

lenými. V nejlepších dobách státu bývalo tu až 5000 jezdc, — výkvt
to všeho rytístva ímského. Prvod táhl na forum obtovat Dioskurra
a odtud na kapitol ke chrámu Jupiterovu.**)

Hojn se vyskytovaly vnce pi rozmanitých slavnostech, hledících

k hospodáství polnímu. Tak ovnovány mezníky a hraniní l^a-

meny, prve než byly vsazeny do jámy, do níž za hojných obad iita

krev obtovaných zvíat, sypáno kadidlo, ovoce, lit med a j.

Koncem msíce dubna bývala konána slavnost Pal i li a na est
božstva pastýského — Pales. Slavnost ta upomíuá na obady, jaké

u nás druhdy bývaly v obyeji pi prvním vyhánní dobytka na pastvu.

O paliliích ozdobeny byly ovince uvnit zelení a dvée byly ozdobeny
vnci a stuhami.

Dkovnou slavností za první plodiny zemské byla nkolikadenní
slavnost bohyn Dea Dia v druhé polovici kvtna. Jednoho dne této

slavnosti byly rozdávány vavínem ovnené chleby. Známí nám již

fratres arvales, knží této bohyn, ovneni byli jednou vnci ržovými,
podruhé klasovými.

Ženci, jdouce žít první zralé obilí, nepustili prý dle slov Vergi-

liových (Georg. I. 347.) díve srp v že, než uctili Cereru, ovneni
jsouce vncem dubovým. Vnec dubový pak, jak poznamenává Forbiger
k zmínnému místu, volen prý na památku toho, že lidé, než se jich Ceres
ujala, živili se žaludy. První hrst obilí potom vždy bjla obtována Cerei,

Našim dožinkám rovnaly se ímské consualie, slavnost staro-

italského Consa, boha zem a orby, konaná 21. srpna. Pi slavnosti té,

jejíž cílem bylo díkuiuuí za polní úrodu, konány hry a závody, lid

oddával se odpoinku a radovánkám a dopával pokoje i tažnému dobytku,
který byl v ten den kvítím ovnen, — patrn aby také sám cílil, že

je svátek. — O starobylosti té slavnosti ostatn svdí, že prý pi ní

již Sabinky byly uneseny.

*) Preller, Roin Mytími. 179. nn.
*') Ibidem str. 660.
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Svrchu jsme vidli, že vnec býval odznakem stavu knžského neb

alespo funkce knžské. Podobné oznaovali se vncem u ek h 1 a-

satelé a zejména poslové, vracející se z vštíren. — Hla-

satelé a poslové vbec na oznaenou svého úkolu nosili v rukou ratolesti

olivov, — obvyklé znamení míru, — otoené stužkami. Ratolesti olivové

nebo vavínové, ovinuté vlnnými nitmi, nosili také prosebníci jakožto

lidé, hledající ochrany, a kladli je na oltáe nebo sochy boh, odkud

je vzali, dosáhli-li pomoci. Píklad toho nalezneme mimo jiné u Sofoklea

v Oidipu králi hned ve scén vstupní.

Vracel-li se posel, vypravený do vštírny, ovnen, byla již tato

ozdoba jeho znamením, že nese zprávu dobrou. Tak u Sofoklea (Oid.

k. 81.) o Kreontovi, picházejícím z Delf, praví knz, vida ho blížiti

se, že by nebyl ovnen delfským vavínem, kdyby nenesl rozhodnutí

vítaného. Podobný úsudek pronáší o poslu ovneném na p. sbor

v Trachiankách (v. 178.), u Aischyla v Agamemnonu (v. 476.), kde

pichází posel od pobeží, ovnený olivovím, a j.

Téže vštírny a téhož zvyku týká se také zpráva Liviova (XXIII. 11.)

o Fabiu Pictorovi, který byl po nešastné bitv Canenské vypraven

k vštírn delfské. Tam prý bylo mu naízeno, ,jako ovnen vncem
vavínovým na vštírnu se obrátil a úkon posvátný vykonal, tak aby

ovnen také na lo vstoupil a vnce díve nesložil, dokud by nepišel

do fiíma." Fabius Pictor vykonal vše, jak mu bylo naízeno, a složil

potom vnec v chrám Apollónov.

Vavín delfský — mimochodem budiž poznamenáno — nazývá se

zhusta náyxuQTtog — veleplodový, ponvadž se, jak Plinius svdí, ze

všech druh vyznamenával nejvtšími bobulemi. Vncem vavínovým
zdobila se v Delfech i knžka Pythia, usedajíc k vštb nad známou
rozsedlinu tamní.

K obadnému ovnování bude snad možno pipoítati též zvyk

ovnovati lodi za významných píležitostí. Nejznámjší je v té

píin lo, kterou Athéané každého roku vysílali na Délos. Tato pou
zaslíbena byla Apollónovi, hned když se Théseus ubíral na Krétu

k Minótaurovi, hodlaje rodné msto osvobodit od hrozné dan, kterou

této oblud byli nuceni odvádti. Poátkem posvátné výpravy {d-Ecagla)

byla chvíle, kdy knz Apollónv ovnil zá lodní. Od toho okamžiku
nesmla se v Athénách konati žádná poprava, dokud se lo nenavrátila.

Jest známo, že tím zpsobem prodloužen byl také život Sokratv
o 30 dní. Lo ta, astými správkami udržovaná, byla prý táž, na které

již Théseus podnikl šastnou výpravu onu.*)

V ímských djinách nalézáme doklady, že lo poselská byla pi
návratu vnena, — podobn jako poslové, — na znamení, že výprava

šastn jest vykonána. — Když r. 292. p. Kr, v dob moru jeli ímané
na rozkaz vštírny do Epidauru k Aeskulapovi a Aeskulap v podob
hada se uložil na jejich lodi, ímané radujíce se a ob na behu vy-

konavše ovnili lo a pak odrazili od behu. **)

*) Platonv Faidón 58. B. .

**) Ovid, Metám. XV. 696. nn.
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Podobn, když se ímští plavci vypravili do Phrygie pro sochu

nebo kámen, pedstavující bohyni Mater Idaea, vraceli se, dobe poí-

divše, do íma na lodi ovnené.*) Ze zmínek o tom, že plavci vbec
zavšují na lodi vnce na znamení radosti, uvádíme za píklad slova

Didonina u Vergilia (Aen. IV. 418), ukazující, jak družina Aeneova,

hotovíc se k odchodu, radostn vní zád lodní.

S obady náboženskými zajisté také souvisí uctívání pramen
a ek, jež se bez vnc neobešlo. Prameny a reky bývaly zvlášt

u íman zosobovány a ctny jako nymfy nebo íní bohové ; stavny

tedy u nich zhusta oltáe, (práv jako u nás nad vydatnými prameny
zízena nejedná kaplika), vykonávány obti, ano poádány i slavnosti

na jejich poest. V personifikování ek shoduje se tu dávný názor úpln
se spsobem, jakým zosobuje eky zvlášt moderní skulptura. Tak na

pr. Tiber byl pedstavován jako vážný staec, ovnený rákosím, kdežto

menším íkám dávána podoba mladší.

O ctní pramen zmiuje se na p. Horác (Od. III. 13.) oslavuje

pramen Bandusský nedaleko svého stateku. Dovídáme se tu, že se pramenu

pocta vzdávala tím, že se do nho lilo víno a házely vnce, že bývaly

ovnovány a obtováno jim kzle nebo vepík.

ímané nad to mli zvláštní, obecné božstvo pramen a ek. Byl

to Fons neb Fontu s, mladistvý syn Janv, o jehož výroní slavnosti

13. íjna pouštny byly vnce do ek a ovnovány studn.**)

(Dokonení.)

.^^í

*) Ovid, Fasti IV. 335. ; Preller, Myth. 450.

**) Preller, Mythologie str. 509.
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Boj s kapitálem.

Román Otakara ervinky.

(Pokraování.)

ást V.

1.

de máte kontrolní klíek, pane Ratiboe?" otázal se

obtloustlý správce Haber svého adjunkta.

Ratibo, který pšinou práv celý uícen pibhl,
zatím, co byl správce pohodln v bryce do dvora

hodinu vzdáleného pijel, prohledával chvíli marn
hluboké kapsy svých spodk a svého kabátce, naež
uzardlý studem pro patrné zanedbání povinnosti úadní

utkvl pohledem, nm za odpuštní prosícím, na otylé tvái svého chefa.

„Zajisté jste ho zapomnl!" pokraoval s výitkou správce Haber,

hnvem se zardívaje. „Ba, vidím ten klíek na hodinu cesty odtud,

jak visí na hebíku u dveí kanceláe v Orliné!" dodal posmšn.
„Marn ho hledáte!" dodal povýšeným hlasem, „a lidé, na osmou hodinu

objednaní musejí ekat, potahy a celé hospodáství musí ekat a tak

gruntovnímu pánu as ukrádáme a zasluhujeme, aby nás vyhnal!"

Za panem správcem mhoural farisejsky, potuteln lisíma oima
šafá Vlek, silný, vysoký, as padesátiletý muž s hladce oholenou, opá-

lenou tváí, na mladého Žilinu úsmšným výrazem, neustále odkašlávaje

a pešlapuje s nohy na nohu.

Za šafáem stál mušketýr Matiaska, pezvaný Hvzdá, ponvadž
pokaždé, když s milostivou vrchností mluvil (a k ní poítal též úadníky
panské), epici smeknuv, hubený obliej s dlouhým špiatým nosem
vzhru k nebi, takoka do vodorovné polohy obracel, a bezvýrazuýma,

dobráckýma, bledmodrýma oima, stále se pi tom usmívaje, po nebi

bloudil.

Za mušketýrem stáli skoták a ti dveky, hezké, mladé, boubelaté

díviny, s prázdnými pytly na obilí pes ruce pevšenými. Patrn je

výjev ten a hlavn rozpaky Ratiborovy bavily, nebo sotva smích na
uzd držely. Pouze pítomnost rozhnvaného správce v náležitém respektu

je udržovala.

„Doskoím pro klíek, jestli milostpán dovolí!" pravil s úsmvem,
hled nkam pes hlavu správcovu do modré nebes dálavy, mušketýr

Matiaska.

„Já sám!" nabízel se horliv na oko šafá, nehýbaje se s místa.

„Já, já, já!" ozvala se trojice grácií.

„Dojdu pro klíek!" ekl po optném marném hledání Ratibo.

„Tedy bžte, pane Ratiboe, a hlete, a jste tu brzy!" ekl správce

27*
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úmysln, nebo mohl Ratibora snadno poslati v zapražené své bryce,
která nedaleko odtud nadarmo stála. „Víte, kde visí, — a vyite paní,

aby mne ekala asi za hodinu."

Ratibo dal se rychlým krokem ze dvora. Za sebou zaslechl ješt

poznámku šafáovu:

„Co holt nemáme v hlav, musíme mít v nohách!" doprovázenou

hlasitým smíchem mladých dvat, ba zdálo se mu i samého pana správce.

Sotva že však adjunkt se vzdálil, pijal správce na sebe opt
úadní vážnost.

„Zítra, šafái," pravil, „poneme kosit otavy!"

„Jak milostpán porouí, poasí je krásné. Zaneme na velkém

rybníku, jako obyejn?"
„Nikoliv. Zaneme z Malého rybníku, nejprve pro mladý dobytek

a ovce."

„Líbjí dovolit, milostpane. Já tomu poasí nevím. M píchalo

již ti dni v nohou; dostaneme po tom dlouhém horku a suchu notný

liják s bouí, strouha se rozvodní a než se dostaneme na Veliký rybník,

Otava bude podkalena."

^Vy vždycky myslíte, šafái, že všemu nejlépe rozumíte. Navykl

jste si tak, ponvadž mj pedchdce vás nechal dlat co jste chtl.

Proto chodilo to zde z devíti k jedné —

"

„Jak ráejí porouet. Sloužím milostivé vrchnosti bez mála už

tyicet let. Ale posud se mnou byli páni spokojeni —

"

„Protože tu byli pede mnou samí — ! Jdte na pole k potahm
a na veer eknte Špiákovi Boreckému, aby se svou chasou zaal
asn z rána od lesa sekat!"

„Jak milostpán porouí!" ekl šafá: „Tedy na Malém rybníku?"

opakoval, jakoby rozkaz chtl míti ped svdky ješt jednou potvrzen.

„Na Malém rybníku, vy . .
!" rozkikl se správce.

Šafá s uctivým pozdravem vykolébal se ze dvora, drže v pravé

ruce malou motyku na dlouhé holi, kterou se v taktu rozhánl.

Než minula hodina, byl zde celý zpocen Ratibo,

„Konen!" oddechl si správce Haber, ped sýpkou sem tam pe-
cházející. „Obrate epku, vydejte obilí na šrot a pijte k snídaní."

Neekaje odpovdi vsedl do bryky a vyjel ze dvora.

Chasa dala se do práce vesele hovoíc. Ratibo pecházel mrzuté

kolem. „Ten správce je pravý neotesanec," mrzel se, „ale má pravdu.

Zapomínám se. Sedl jsem vera dlouho pi knihách. Však se to po

druhé nestane!" umioval si svatosvat.

Asi za hodinu byl hotov, zamkl sýpku a ubíral se s uporaínajícím

ho o snídani žaludkem k Orliné, Na cest potkal správce, stojícího

u pracujících potah pi louce.

„ekám na vás, pane Ratiboe!" pravil, vlézaje do bryky. „Pi-
sednte!" Ratibo nedal se dvakráte po dnešní procházce pobízet.

„Vy se k hospodáství nehodíte!" zaal po cest správce Haber.

„Radím vám jako pítel; zapomenete nkdy hlavu."

„To bylo dnes, vícekráte se to nestane," odvtil skroušen, míru-

milovn naladný Ratibo.
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„Stále to slibujete a poád jste stejný. Sedáváte celé noci u knih,

nebo nco píšete a ráno jste nevyspalý. Tak to nepjde —

"

„tu jen knihy dobré a myslím, že je lépe, sedím-li za knihami

v noci, než abych se toulal po hospodách, jako moji kollegové —

"

„Vy vždycky myslíte, že musíte mít pravdu!" odvtil popuzený

chef, zapomínaje na úlohu pítele, kterou si sám osvojil. „Vaši kollegové

ovšem chodí nkdy po hospodách, ale je to lépe, než stále v knihách

ležet. Oni mají alespo všech pt pohromad a nejsou roztržití, ponvadž
netou romány a básn jako vy!"

„Myslím, že vzdlávání posud nikomu neuškodilo a nemáme ho

nikdy nazbyt. Náš národ zvlášt —

"

„Vzdlání! Jaké pak vzdlání? Latinsky k volm nebudete mluvit;

také tomu rozumím a myslím, že jsem vzdlaný. Kdybyste vzal radji

místo román do ruky pluh nebo motyku. A národ vás také neuživí,

s tím mi pestate. Hospodá musí mít stále oi v hrsti, stále je okrádán.

Já starostí mnohdy ani nespím a vy tete v noci romány a ráno zapo-

menete klíe!"

„Však dlouho vás zlobit nebudu! Zadám o peložení."

„Teba hned. pane adjunkte. Já o vás nežádal a tu mi posílá pan

iditel na krk rozliné protže. Hospodail jsem deset let sám a vydržím

to ješt déle —

"

Za této píjemné rozmluvy piblížili se k Orliné. Paní správcová

ekala na n již s výtenou snídaní. Ale Ratiborovi nechutnalo, umínil

si zdejší praksi co možno zkrátit.

2.

V Krapinách již senose odbyta, již i žn skoneny
;
pes strništ

rozlehlých lán zavál asem již chladnjší vtík ; dny se skrátily.

V druhé polovici srpna uhodila však znovu neobyejná horka; zem,

jako litina vyprahlá, se rozpukávala, na epy žloutla valem a cukrovka

ve svém nejlepším vývinu zaražena.

Éiditel cukrovaru Hrubý si to liboval a vyjel-Ii ve své ekypáži, do-

provázen chemikem Bystrým jakožto znalcem a ohromnou dánskou

doggou, postrachem všech ps ve vkolních obcích, íkával pan Rachotil,

nájemce továrního hostince v Krapinách, chtje mu zalichotit, že je

„podoben králi Václavu IV."

Hrubý jezdíval do sousední vesnice Telin, kde s pány sousedy hrával

v taroky, pes žírná role Krapinská, kde nepehledné lány epy vedle

žlutých, v žáru slunce se lesknoucích strniš se zelenaly a vždy se

usmíval, íkávaje sousedm, zasedajícím s ním ke kartám

:

„Pánové, to bude epa, samý cukr z ní potee, jen trnácte dní

aby toto poasí ješt trvalo. Naléhám nyní již na iditele Žilinu, aby

v druhé polovici záí zaal s dobýváním. Kroutí se, kroutí; ale poslal

jsem na nj pana Dolauského a dopsal jsem vrchnímu Hamanovi — ti

mu zatopí. Bude muset!"

To ka, kroutil si spokojen levou rukou svou ryšavou bradu k la

Valdštýn.
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„Však on pan Žilina ví, pro nepospíchá," ozval se rozšafný soused

Kozobud, nejzámožnjší soused v Telinách.

„Je výborný oekonom," dodal statká Nebovidský, jemuž pro

jeho zámožnost jakož i pro sebevdomí, s jakým veejn vystupoval,

„velkostatká" pezdívali.

„Ale nedlejte se smšným, pane Nebovidský," zasmál se výsmšn,
krout prudce bradu, iditel Hrubý. „On a dobrý hospodá! To já roz-

umím hospodáství lépe .a nestudoval jsem jako on ve Starých Hradech.

Jak on krmí! Bojí se každého vtšího výdaje. Když jsem dal rozšíiti

a vyistiti pramen v Krapinách, žaloval na mne gruntovnímu pánu, že

prý ta skála nikdy více nenaroste a že jsem pramen na vždy zkazil.

A ejhle, nikdy neteklo potokem krapinským tolik vody, jako nyní,

navzdor tomu suchu, jak nejstarší pamtníci ujišují. Ignorant je, od nás

teprve se musí nauit hospodait, že ne, pane Starodubský?"

„Pane iditeli, nepamatujete zde ješt taková sucha jako já, když vodu

na hodinu cesty za peníze kupovat a dovážet musíme, studny na zámky uza-

víráme a pes rybníek krapinský suchou nohou pejíti lze. A taková sucha

zase mohou pijít," odvtil Starodubský rozšafn, klidným, drazuým hlasem.

Ostatní sousedé významn mleli, pohlížejíce do karet. Mezi nimi

sedl pítel Cyrillv, chemik Bystrý, náhle se vyšinuvší na miláka i-

ditele Hrubého. Hynek Bystrý zdánliv pouze piva si hledl a se sou-

sedem Starodubským rozprávl, ale asem nco do své knížky si znamenal.

„Však jestli toto poasí ješt trnácte dní potrvá, jak si pane i-
diteli pejete, nebudou moci panské potahy v té jako slitina vyprahlé pd
do epy ani zaorat, sice polámou pluhy a strhají dobytek."

„Já bych za nic nezaal a kdyby mi továrna istoistým zlatem

platila," pitakal soused Konipásek.

„E nech teba všechno poláme a strhá!" zvolal Hrubý. „Ale Žilina

musí zaít epu dobývat, slyšíte? on musí!" rozkikl se, vyhazuje kartu.

Padla mu špatná karta a tu se Hrubý vždy a na všechno hnval.

3.

Týž den, k páté hodin veer kráel Cyril Žilina, maje pes rameno

pehozenu lehkou dvojku zadovku, k lesíku, ležícímu poblíže hranic

statku krapinského.

Byl divn naladn. Žn skonily výborn, neobyejná úroda odmnila
jeho píli, dailo se mu ve všem. Ale bilance továrny a úplné sklamání

v tomto smru, zachmuily jeho prvotní nadje.

Po žních nebylo ped dobýváním epy vážnjší práce. Mlátilo se

strojem a klidila otava, což pi výteném poasí bylo tém hrakou.
Píklad Cyrilv a jeho štdrost, spojená se spravedlivým pokud možno
posuzováním vykonané práce a povzbuzováním pilných hojnými odmnami,
neminuly se s úinkem. Lidé se k nmu do práce tém hrnuli, —
navzdor konkurenci, kterou cukrovar zvýšením úrovn mzdy zavedl, —
dle starého eského písloví „že podle dobrého pána dobrá jízda bývá".

Lidé byli mu tém slep oddáni, ne-li z lásky, tedy z vyhlídky na

dobrý zisk a humánní jednání.
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Cyril kráel zamyšlen ku pedu, maje pro horko kabátec porozhalený.

ím dále se vzdaloval Krapin, lim více jakoby jakási tíže s prsou se

mu svalovala.

Byl též nyní život tam v Krapiuách jednotvárnjší — to si mimo-

voln piznával od té doby, co slena Milada se odebrala k Rabeovým
do Liberce a odtud se slenou Xenií odjela do moských lázní v Sche-

weningách.

Teprve nyní, když mu nebyla na blízku, pozoroval Cyril, že mu
pítomnost Miladina není lhostejnou.

Mla se sice koncem srpna s Xenií vrátit do Krapin, ale posud,

a se konec srpna blížil, o návratu jejím žádná zpráva nedošla. Zajisté

se jí v Scheweningách dobe dailo.

Ovšem ml Cyril vždy práce dost a zapuzoval písným plnním
svých povinností veškeré myšlenky osobní, které mimovolué na nás se

hrnou, jsme-li sami sobe ponecháni. Dnes poprvé si vyšel, aby zkusil

svého nového stavecího psa Boje, kterého ml lesní Skála s sebou pivésti.

V myšlénkách dostihl okraje nízkého háje, skládajícího se nejvíce

z bíz a mladých smrk, borovicemi promíšených, který pokrýval úboí
pívaly hluboce rozryté, hlinité, žlutavé pdy. Na obzoru se ernala

tmavá stna borového lesa. Na pokraji tohoto lesa Cyril, odhodiv

klobouk a opev dvojku o strom, usedl do vysoké trávy. Obzor nebyl

zde valný. Ped ním dlouhý lán epy, za ní jetel a nco strnišC, dílem

zoraných. Za jeho zády temnl se les. Bylo úplné, mrtvé ticho a vn
pryskyice a mateídoušky plížila se vzduchem, který se zdál tžký,

dusný. Též obloha byla dnes tmavjší a k obzoru prošedivlá, jakoby

výpary pesycená. Mimo vrzání cvrk a bzu(!ení much ani hlásek se

neozval. Málo kdy zašvitoilo ve výši nkolik až sem se odváživších

vlaštovek. Daleko v polích krákorala hejna vran, kavek a havran, kteí

z rozsáhlých les na severu až sem na koist do epnatého kraje pi-

letovali a s pootevenými žízní zobáky epou se procházeli. *) Párek

rack, i jak zde lidé íkají „bílých vran", poletoval nad poli; vznášeli

se z ticha, mávajíce štíhlými ernavými perutmi a ohlížejíce se svýma

v erné hlavice blyštícíma okama byste po koisti. Na dálném ob-

zoru víilo hejno špak jako mohutný, obrovský, pohyblivý zvon, mníce
stále pohyby svými jeho tvar, tu do ohromného prstenu se svinujíce,

tu do výše jako erný mrak se nesouce, aby zmátli krahulíka nad nimi

kroužícího.

Cyril zapálil doutník a pozoroval tento zápas bezbranných pták
s dravcem.

„Všude boj — od nejvyššího k nejmenšímu . . . Hle hle, kterak

ho obelstili! — Též já vyšel do boje, z poátku na zkušenou a nyní

do pravdy. Minul již dávno rok, strýcem mi vymený. Já mu dopsal,

aby mne bu závazku sprostil, anebo mi lhtu prodloužil. Zaslal jsem

mu správn úroky z kapitálu uloženého do spoleného podniku — ale

žádná odpov mne nedošla, mimo struné potvrzení obdržených penz.

*) Dle povsti lidové tainjsí krajiny nesmí svou žíze toto ptactvo uhasiti

proto, že když Spasitel na kíži pnl, též se nad ním nesmilovalo.
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Vylíil jsem mu pekážky s poátkem našeho podniku nutn spojené,

nevýnosuost první kampagn, která bohdá v budoucnosti nahrazena bude

mnohonásobn — ale žádná odpov. Což kdyby teprve vdl, že jsem

mu úroky zaslal ze svého kapitálu, že podnik je passivní, že jsem musel

dosazovat a že malý mj kapitál se tém o dva tisíce zmenšil — co

by tomu ekl? Ale nemohu couvnout. Vidím, že mi nastává skutený
zápas o existenci, o est, a musím ho podniknout bu vítzn, aneb

v nm estn podlehnouti. Matka nepíše také nic více, nežli že jsou

všichni zdrávi a žne šastn skoneny. Žehná mne a strýc mne pozdra-

vuje -— o Iren ani slova. Ani na mou pímou po ní otázku — nedala

odpovdi. Irena ..." a tu se zamyslil, sleduje dým svého doutníku,

kroužící mu nad hlavou a plašící hejno komár, ve víivém reji nahoru

dol se míhajících.

„Na vlastn to vše podnikám? Co z toho všeho budu mít? Co?"
otázal se a máchl rukou, vzrušen touto myšlenkou. „I když zvítzím,

pro koho to vše? Kde je ten cíl? Bohatství? Ano, ale to má býti jen

prostedkem k dalšímu psobení. Ale kde je to psobení? Neml-li Bystrý

pece pravdu, nazvav mne idealistou? Vidím, že dosažení toho reelního

ideálu ustupuje jako každý ideál, když se již již domníváme, že se mu
pibližujeme. Druhý rok plyne, co jsem na Krapinách. Založením cukro-

varu jsem se domníval, že jsem blíže ideálu, sob vytknutému; a zatím

teprve tím podjal jsem se urputného boje s lidmi a pírodou, o kterém

nevím, jak se skoní. A dejme tomu, že vše se zdaí — musí se to

zdait !
— co potom ? Léta ubhnou a pro koho se namáhám ? Kde

zstanou stopy mého psobení? Irena?! Cíl reelní byl by blízký —
ješt dnes. Rodina? Cífím, že bych v ní a s ní pracoval jinak, snad

lépe, odhodlanji? Podpora snah národních? Vše se rozplývá v ne-

urito : Kdy zane to pravé psobení? Jsa literátem, mohl bych pso-
biti se zdarem, snad jako moji kollegové dávní; ásten jsem to již

dokázal a zstala by po mn alespo estná památka. Ale takto, dnes,

zítra, ale jist díve i pozdji nastane konec všemu : — nkdo, nco,
mrští mnou o zem, ztratím vdomí a vrátím se tam, odkud jsem pišel

— a co po mn zstane? Kam podjou se horoucí mé nadje, plány,

kam snahy, býti pro obecné blaho inným? Smrt..?" V tom zavál

z lesa teplý vtík, jakoby Cyrilovi nkdo neviditelný ve tvá vdechnul
— hebké jehlií borovic zašumlo z hluboká, jako povzdechnutím jakési

obrovské bytosti, snad pírody.

Mimovoln ohlédl se Cyril za sebe do lesa. Tam stály naervenalé
kmeny borovic a za nimi se nco v hlubin lesa ernalo: pozadí neurité,

tmavé. Cyril se odvrátil a hledl ped se do šíré usmvavé krajiny.

„Smrt — co je to smrt?" mihlo se mu hlavou.

V tom zaznl za ním hluboký hlas a k nmu se donesla dosti

z blízka, nepravideln pólo prozpvovaná, pólo mluvená slova:

„Ze zem jsem na zem pišel,

na zemi jsem rozum našel,

po ní chodím jako pán,

do ní budu zakopán . ,
."'
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Zárove ozvalo se praštní suchého klestí, pkný, mladý pes s lesk-

noucím se kolem šíje obojkem vyskoil z houštiny a lichotil se k mla-

dému muži.

„Boji! Jdi, blázínku!" odstrkoval Cyril pkné, štíhlé zvíe, které

ho v návalu náklonnosti vší mocí vlhkým umákem na ústa políbit

chtlo. „Jdi, blázínku, spálíš se! Vidíš, tu to máš!" dl se smíchem

Cyril, když nezkušený ohnivý pes o oharek cigára zavadiv nosem, ký-

chati poal.

V tom vystoupil z houštiny též starý lovec Skála.

„Máme as, pane iditeli," pravil. „Poíná chládek a koroptve jsou

ped horkem posud v ep schované. Sem, Boji!" volal na psa a uvázal

ho na šru ku své brašn, na které se již houpal párek zastelených

koroptví.

„To vy jste bruel, chci íci zpíval tu starou, eskobratrskou píse?"

otázal se, vstávaje a bera pušku, s úsmvem Cyril.

„Nevím, jaká je to píse. Moje babika ji asto vstávajíc, lehajíc

zpívala a tak jsem si ji pamatoval; líbí se mi."

„Ale vy máte již pár pkných, pebarvených koroptví! Ani jsem

vás neslyšel vystelit. Slyšel jsem jen, jakoby bylo nco tam v té roklin

povzdechlo, zašumlo, a po odezv v lese zase to utichlo. Myslel jsem,

že je to rána daleko v hrabcím."

„Zastelil jsem je v Suchém dolu. Odtamtud není za toho vedra

dobe ráDu slyšet. Jsou nyní tam v ep."
Podailo se obma lovcm koroptve najíti. Skála a Cyril zastelili

z nich po jedné. Ale marné bylo další pídní se po nich, a dobe
vidli, kam zapadly.

„Jakoby je zem pohltila!" zlobil se starý lovec. „Boj také nemá
v tom horku žádný ich. Mel by se napít. Víte co, pane editeli, sednme
tamhle na mez a vykejme, až se budou svolávat. Já je pak zajdu a

vy pokáte u lesa."

„Dobrá," ekl spokojen Cyril. Vrátili se na kraj lesa, kde Skála

spároval zastelené koroptve.

„Tak pan Kra ml dnes svatbu. Nu dobe, že to tak skonilo.

Nebyla ta známost k dobrému a snad ani to dále nebude —

"

„A pro?" otázal se Cyril, chtje znáti náhled starého muže.

„Víte, jsem jen prostý lovk — ale rovný k rovnému. Ona se

pro nho nehodí —

"

„Nemohl jinak. Domlouval jsem mu dost, bránili mu i rodie,"

pokril ramenoma Cyril. „Ostatn, Kra je pilný lovk; tisíce podobných
satk se uzavírá a jsou šastny. Má nyní pkné píjmy a mže vyjít."

„Víte, co mi pan Kra po své svatb ekl?" otázal se starý lovec,

hryže dle zvyku své dlouhé, špiaté kníry, což bývalo znamením pohnutí

jeho mysli, a obraceje své velké blyštící, sokolí zraky k Cyrilovi.

„Nuže?" otázal se Cyril, nabízeje mu doutník. „Ale zapalte si,

lépe se to vypráví."

„Dkuji," odmítl Skála. „Nekouím nikdy. ,Jsem rád, že je ta

komedie odbyta', ekl mi pan Kra, ,budu mít alespo pokoj a velebný

pán bude moci pokojn spáti, je zaplacen'."
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Cyril svraštil elo, srovnávaje to, co slyšel, s tím, co s Krou
mluvil.

„A konené má pravdu!" pokraoval Skála, hryže prudce kníry.

„Nevím také tem kejklm ..."

„Aj," pravil pekvapen Cyril. „Vždy chodíváte tuším každou nedli

do kostela?"

„Ano nkdy — to je nco jiného. To je starý zvyk a potom
k vli mé staré. Ale jinak niemu nevím. To vše je vymyšleno jen na
lid, aby platil pánm a velebníkm —

"

„emu tedy víte?" otázal se Cyril, hled do vrcholk borovic

a skrze n do prosvítajícího nad nimi modra oblohy.

„Niemu!" pravil starý lovec s podivným úsmvem. „Kdyby byl

pánbh, jak nám kážou, nezstalo by tolik nespravedlností na svte ne-

potrestáno. To vše je vymyšleno. Podívejte se na mne, pane Žilino : býval

jsem zámožným rolníkem a ím jsem dnes? Celý den se vláím v dešti

a boui, v zim v lét, za teskuté zimy a za úpalu vedra se svou

puškou po lesích a polích. A kdybych dnes onemocnl — umru hlady."

„Však pan Dolanský a já vás neopustíme!"

„Nebožtík kníže, kterému Krapiny díve patily, ekl mi: ,Pojte,

Skálo, ke mn za lesního. Budete mít do smrti zaopatení a mžete
chodit pi tom se svou zamilovanou puškou dle libosti.' To já, rozumíme,

ped rokem 1848, jako mladý selský synek rád si zapytlail. Znal jsem

lépe než kterýkoliv hajný, kde se líhnou koroptve, a zajíce jsem ml
v revírech vkolních spoítány. Prodal jsem tedy statek, pjil jsem

knížeti peníze, který mi dal za n nkolik potištných papír — byly

to akcie tehdejšího cukrovaru. ,Nyní jste. Skálo, jako mj spoleník,

jako pán a služebník!' ekl mi tehdy kníže. Cukrovar padl, knížeti pro-

dali vše a já byl hotovým žebrákem. Zbylo mi jen pár tch potištných

papír. Jednou, když bylo v Krapinách posvícení a kolovrátká ped
mým barákem hrál, dával jsem mu za každou písniku po jedné akcii.

Znly, jak na nich stálo tištno, na dv st zlatých. Nechtl je ani, když

jsem mu je dával všechny a zahrál teprve, když dostal krajíc chleba

a krejcar. Tu mne popadla lítost a já ty akcie roztrhal. A nebyl jsem

já samotným. Tak ožebraeno, nebo alespo ošizeno mnoho jiných.

A kníže pán? Nic se mu nestalo!"

„On za to. Skálo, nemohl; byl ošizen jinými. Tím cizozemcem —
víte? Vanellou?"

„Vím to; kníže byl dobrý pán. Ale kdo mi to nahradí a mé
rodin? Já už tu dlouho nebudu a njak to doklepu, ale mám pt syn
a dv dcery. Ti se musí mozolit a dít do smrti. Pravím: není spra-

vedlnosti na svt.'*

„Ale po smrti?"

„Ani po smrti. Co my víme o tom, co bude po smrti? Nic! Skoní
to s námi jako s jinými a nezbude po nás ani památky ..."

„Vy tedy v nic nevíte?"
„V nic!" pravil pevn, opt s oním zvláštním úsmvem starý lovec.

„Ani v duši — v duchy ne?"

„V duchy — to je nco jiného. Ale ani v ty ne. Vidl jsem leccos



Boj s kapitálem. 419

a prožil na svt pes sedmdesáte let. Mnoho jsem slýchával — ale to

jsou babské povídaky a vymyšlené vci tch . . . Nikdo ješt ducha

nevidl, já také ne a bývám celé noci od malika v lesích a polích.

Jen jednou ..."

„Aha pece! Nuže?"

„To nebyl duch, to byl erný pes — takový, co v noci chodí —
bylo nás mnoho a šli jsme veselí z honby, když se nám zjevil. ,Já ku,'

pál ke mn Venca Kroupu, ,nevidíš tu obludu, co bží s námi stejným

krokem po levé stran u cesty?' — ,Vidím ji!' odpovídám stejným

hlasem z ticha; — a vidli ji všichni; šlo nás po pšin od Kutin ada
muž. Hvzdy svítily a mohlo být as k pl noci. Psi, kuíce, pletli

se nám pod nohy s ohony schlípenými — a najednou, jako když si

ekneme, všichni jsme utíkali a nezastavili jsme se až v naší vsi a ten

vlk, i co to bylo — zvíe jako tele — stále bželo podle pole nám
po levé stran. U vsi to najednou zmizelo."

,A pro jste na to nevystelili?" otázal se Cyril.

„Ani nám to v té chvíli nenapadlo. Báli jsme se," ekl prost Skála.

„Tak vidíte!" ekl s úsmvem Cyril. „Když mohou duchové zvíat

obcházet a strašit, mohou býii i jiní duchové."

„To bylo jedinkráte v mém život; vícekráte jsem nic podobného

nevidl a proto tomu již ani dnes nevím. Byli jsme tenkráte všichni

siln nachmeleui a kdož ví, co to s námi bželo, snad njaký zatoulaný

pes ze vsi Kutin, kde jsme pozd do noci v karty hráli, pili a tanili" —
V tom se ozvalo z epy volání koroptví, tu blíže, tu dále: „íí

— í — í!"

Boj, dosud klidn ve tráv ležící, povstal a poal vtiti.

„Ticho, Boji!" ekl z ticha Skála, vstávaje ze zem. „Jest as,

pane Žilino. Postavte se zde u lesa, zajdu epu polokruhem."

Neekaje odpovdi natáhl starý lovec ti západy kohoutk své staré

dvojky a dávaje psu rukou znamení, aby za ním z ticha šel, vzdálil se

beze slova a brzy Cyrilovi s oí zmizel.

Cyril, natáhnuv taktéž kohoutky své zadovky, postavil se na okraj

lesa k ep.
„Divno," pravil k sob s úsmvem, „s jakými povahami se ve

svém život setkávám. Mj pítel Bystrý, úetní Kra a tento starý

traper Skála, k stejným došli v život výsledkm. Jsou to jacísi nihi-

listé — a pece se žádná bžná šablona moderní na n nehodí. Jim

též nenapadá ani dlat propagandu, jako tak zvaným nihilistm ruským.

Oni prost došli k tmto výsledkm a hledí s tohoto stanoviska na svt.

Skála neví v nic a pece svým vlastním životem to popírá, nebo
je nejpoctivjším lovkem, kterého pod sluncem znám. Jak si mám
tento odpor vysvtliti? Pro dle toho nejedná, když nahlíží, že vše je

nespravedlností na svt a nemá celý ten neobsáhlý vesmír zdánliv

žádného cíle? Práv na opak, nikdo nehájí majetku mu sveného horli-

vji než on, nebo je postrachem zlodj široko daleko. Pro se nemstí

na spoleenském zízení, které — dle jeho domnní — jej nespravedliv

ochudilo? Neeká odplaty za svj ctnostný život za živa ani po smrti

a pece je ctnostným a poctivým od kosti. Kde je ta tajná zpružina
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jebo jednání? Není to výsledek sta a snad tisíciletého procesu toho

národa, jehož je lánkem nepatrným? Není to jakási vrozená intelli-

gence, neerpaná z knih filosofických, nýbrž zddná a zušlechtná

vlastním pozorováním a posuzováním života bh? Jak divným jsme my
národem a co ve všechno pod touto na oko klidnou hladinou jeho povrchu?

Chemik Bystrý, mladý lovk na výši dnešní vdy stojící, pišel k po-

dobným výsledkm, jako mén vzdlaný Kra a nevzdlaný Skála, který

se uil pouze nejnutnjšímu tení, psaní a potm a od svého mládí

tuším knihy do ruky nevzal. Jaké duševní síly k tomu teba, aby stál

poctiv a pevn na svých nohou ve víru života, pi své neve! A jaký

to rozdíl mezi tímto Skálou a oním Karatjem Tolstého v Míru a vojn

!

Jak mne pohnulo líení tohoto prostého ruského mužíka, od kterého

se hrab Bezuchov-Tolstoj uil — po jeho mínní — duchu pravého

kesanství! A pece Karatjev-Tolstoj i eský Skála jsou synové jednoho

národa, jsou Slované. Má snad pece pravdu mladý Rabe, že nkteí
národové jsou intelligentnjší a jiní inferiornjší? Ne, a tisíckráte ne!

V našem lidu jest podobný silný tah hloubavé povahy, jaký Tolstoj,

Turgenv a jiní v ruském lovku nalezli. Tolstoj konen ve svém

uení neekl nic nového. My echové již dávno prošli nejistším vý-

kvtem kesanství, které Tolstoj teprve hledá, školou eskobratrskou,

a že tento domnlý neznaboh Skála je též duševním ddicem eských
bratí, dokázal dnes mimovolne, zpívaje starou jejich písniku. Ale to

vše má náš národ za sebou ! On prošel daleko trpí školou, než Rusové,

kteí sice svou víru a národnost zachránili si ryzejší, ale neprošli tou

kížovou cestou Golgathy jako my! Oni i pi návalech Mongol zacho-

vali na díle alespo své náboženství, teba v ponížení i mukách vždy,

národnost svou pak pod svými knížaty vždy neporušenou. Na tu jím

sveepý Tatar nesahal. Národ náš však prbhem necelého tisíciletí

tikráte zmnil svou víru : dvakráte dobrovoln pod heslem pokroku a

po tetí násilím. My nemžeme se vrátiti tam, kde jsou Rusové, bylo

by to reakcí a marný je sen dobromyslných lidí, kteí blouzní o tom,

že Cechové by mohli pijati pravoslaví! Je to jako s dvma bratry,

z nichž jeden by v pohodlí a pepychu bohatství na zddném statku

hospodail, jako jeho ddové, stádaje jmní a rozmnožuje rodinu, kdežto

druhý do svta vystren, prací a mozoly rukou svých by musel vydlá-

vati trpce zasloužený chléb a hájiti krušn život. Když pak si dobude

svého jmní a život obhájí: o že bude jinak pohlížeti na svt než jeho

z domova se nehnuvši bratr? Bude otrlejší, ostílenjší, snad i intelli-

gentnjší v obcování s lidmi, zajisté však bude praktitjší, širšího roz-

hledu a skeptitjší ..."

„Bác — bác!" zaznly v tom výstely a nad epou se zakouilo.

Zárove letlo s hlasitým voláním velké hejno koroptví kolem Cyrila.

Ten spustil sice ob rány, ale koroptve letly dále; pouze jedna z nich,

oddlivši se, zapadla blízko do epy. Hned na to objevil se Skála, na-

bíjející znovu svou dvojku.

„Co padlo?" otázal se Cyrila.

„Nic!" odvtil tento s ponkud nevrlým úsmvem. „Jedna odrazila

se tamo do epy. Bude na mkko stelena."
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„Pozor, Boji!" zvolal Skála, veda psa k naznaenému místu. Pes

zarazil a koroptev vznesla se s tíží do výše. Nová rána Cyrilova ji

povalila.

„Stílíte dnes špatn, pane iditeli!" ekl s dobráckým úsmvem
starý lovec.

„Co plátno; vyšel jsem z cviku. A vy?"

„Mám nyní dv. S touto a tymi dívjšími máme jich sedm."

„Nešastné íslo!" odvtil žertem Cyril. „Mli bychom ješt jednu

do páru dostati. Zapadly tamhle do mlází."

^Dostaneme boui," dl Skála, ohlížeje se k západu, „Ostatn

nyní již nedržejí, je chládek a za chvilku nebude na mušku vidt.

Nadlali bychom jenom mrchy a proto myslím, abychom se vrátili

k domovu."

„Pojme," ekl lhostejn Cyril.

„Ale Boj se drží výborn!" ekl horliv Skála. „Je však píliš

mkký. Nesmíte ho píliš citeln trestat, pokyn dostaí, poslouchá na

slovo. A kdyby nkdy se zapomnl, tedy stéblo slámy dostaí; když

ho jím švihnete, bude dlat dobrotu a kuet jako pi výprasku

karabáem !"

„To mé tší," pravil Cyril, hlad pkné, na nho vyskakující zvíe.

„Ale hleme, slunce se schovalo za tmavý mrak, který jsem ped
chvílí nepozoroval. A co to po silnici rachotí P"*

„To hímá!"
Vítr opel se do borovic, které klátily tmavými vtvemi jako

oživlýma rukama v povtí. Nebe bylo posud úpln jasné a tmavomodré.

Pouze západ pokrýval nízko posud stojící mrak, šedý, jako z kalené

ocele, na okraji ozáený sluncem za ním skrytým a zdánlivé s obzoru

se nehýbající.

Cyril naslouchal hlasm pírody z lesa a polí se ozývajícím. „Déš
pijde práv vhod," pravil. „Éepa je celá zaražená a zase se zotaví.

Nebylo možno ani zaorat."

„Dobe, že sleny již jsou doma," pravil Skála.

„Sleny? Jaké sleny?"
„Naše slena Dolanská s tou cizí Rabeovou."

„Kdy pijely?" otázal se Cyril ponkud vzrušen.

„Práv když jsem sem šel z domova, zahýbal s nimi koár
k zámku. Pijely odpoledním vlakem."

„To pijdou koroptve práv vhod. Škoda, že jsme osmou do páru

nedostali. Ale pospšme. Na západ se blýská, jakoby nebe hoelo —

"

„Snad to vítr rozežene," odvtil Skála.

4.

V malém, ale útulném parku pi zámku v Krapinách táhla se alej

starých kaštan pímo k zelené besídce, zastínné hustými listy zimozele,

psího vína a jasmínu. V této besídce a pod kaštany bývalo za. letních

paren nejpíjemnjší, vždy svží místeko. Byla to jako oasa v poušti,

jak íkával Cyril paní Dolanské. Po obou stranách tohoto stromoadí
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pak byly záhony peliv pstovaných kvtin, které vzduchu píjemnou
vni svou sdílely.

Sem se utíkávala za letních, horkých dn obyejn rodina Dolanských;

zde svaívala a nkdy i veeela. Pod košatými korunami kaštan
mla „divoká, ale hezká Olginka", jak ji stará teta z Polska, obas
Krapiny navštvující, nazývala, rozepjatu svou houpaku, kde po uení
se slenou Durieux trávila chvíle prázdn. A tímto stromoadím navracel

se nejradji v let Cyril z polí do svého bytu v zámeku.
Téhož odpldne, kdy sob Cyril do lesa se Skálou vyšel, odbývala

rodina Dolanských pro pílišné vedro svou odpolední siestu v chladném

stínu pokoj.

Pod kaštany byl postaven zahradní stolek a pi nm nkolik z hrubá

pracovaných zahradních židlí z bezového deva. Náiní ajové, dosud

na stolku stojící, svdilo, že zde dva lidé svaili.

Na stolku povaloval se též rám se zaatým vyšíváním a nkolik
knih. Na jedné z bezových židlí sedla v pohodlné, domácí toilett

Milada, držíc knihu v ruce. Ale odpolední mrtvo srpnového dne

úinkovalo též na ni. Tém násilné musela asem otevírati klížící se

oi, aby ve tení pokraovati mohla. Konen jí vypadla skvostn

v ervený safian vázaná kniha se zlatou oízkou hlun na zem do písku . .

.

„Habaha!" ozval se zvonivý, díví smích, který jakoby zazníval

s vtví kaštan, až k zemi visících. „Tebe jak náleží bavi hrdinové

pana Freitaga!"

Milada rychle spánek s tžkých víek setásla, zdvihla ze zem
knihu a peliv ji oistivši, odtušila, utajujíc zívání

:

„Je to vskutku zábavný román!"

„Vyídím to panu Stanglovi ze Stangenau!" pokraoval s komickým
pathosem díví hlas z hustého pletiva kaštanových vtví. , Pozoruji t
již hodnou chvíli, jak t mythický hrdina germánský, „Ingraban" tuším

se jmenuje, bavil, jak jsi byla zahloubána do jeho tení tak, až ti na

zem upadl. Bavila jsem se tvým komickým namáháním, kterým jsi se

snažila kidhu ped nosem v rovnováze udržeti a jak jsi oi s namáháním,

jako tonoucí, otvírala. Již mne to poínalo však nuditi, když mne pád

Freitagova Inga-Ingrabana na zem z první dímoty vyrušil."

„A tys ji peetla?" tázala se s úsmvem Milada.

„Já? Co ti to napadá?" odvtil ponkud lín hlas s vtví. „Takové

zdlouhavé tení. . . není to beztoho pravda!"

„Jest to dost hezké," odporovala mdle Milada. „Ale Freitagovo

,Soll und Haben' je hezí —

"

„Ponkud," odpovdl hlas po malé pause. „Alespo jsou to lidé

jako my; ale také se mi to nelíbí. Líí vás tam, Slovany, jako Indiány ..."

„Nás echy ne!" odvtila živ Milada.

„Tedy Poláky — vše jedno. Je to nemoderní, zastaralé. To bylo

v Scheweniugách hezí, vi, Milado?" ozval se opt s vtví hlásek po-

nkud živji. „Posud cítím píjemné teplo moských vln, tak laškovn

k mým nohám se tulící a tlo mé objímající — ach! to byla rozkoš!"

„A pak ta spolenost, hudba, zábavy? Nestýská se ti?"

„Ah — ani za mák!" odpovdl hlas ze stínu vtví s upímným
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smíchem. „Ti fádní lidé! Všichni na jedno brdo. Jen starý major von

Blumentbal byl zábavný."

„Hahaha!" zasmála se upímné Milada. „A onen fešácký lieutenant,

který se ti stále dvoil?'

„A tob také!"

^A mladý banké Sonnenstrahl!"

„Kolozubý!"

,A pan továrník Valovský!"

„Holohlavý! Leskla se mu vždy lebka, když nás pozdravil, jako

když jistá ryba z moských vln se vynoí. Nazývá se tuším hup ..."

„Ale tvj otec a bratr si ho váží!"

„Ah — dej mi s ním pokoj, dala jsem mu košem ..."

„Panu Valovskému?" s netajeným údivem zvolala Milada.

„Pro se divíš?" odvtil s výše díví hlas líne a neten. „Znám

ho píliš dobe ..." pokraoval, prodlužuje slovo „píliš" se zvláštním

pízvukem, „a ješt lépe ho zná moje matka ..."

„Aj! není z toho tedy nic?"

„Ten se zde více neokáže. Odnesl si koš tak tžký, až mi ho bylo

skoro líto ; namáhal se pod jeho tíží tak, až se mu jeho lysina leskla

jako zapadající slunce!"

„Tys ukrutná, Xenie!"

„Nejsem Milado ! Jsem prost dvetem. Vzala bys si muže, kterého

nemáš ráda — ba, kterého si nemžeš ani vážit? Nota bene! pedpo-
kládajíc, že bys mohla svobodn voliti?!"

„Nikdy!" zvolala urit Milada. „Brr! radji bych políbila tvého

krásného Tyrasa, který na mne vždy zuby cení, když ho chci jen

pohladit!"

„Hahaha!" zvonil opt rozmarn hlásek z vtví. „Tedy vidíš! Já

také ne."

„ A co žádáš na svém vyvoleném ? Odbyla jsi poruíka Horstenfelda,

bankée Sonnenstrahla, továrníka A^alovského — snad bys nechtla majora

Blumenthala?"

„Vidíš!" ozval se opt líne s vtví díví hlas po malé pomlce.
„Lépe než všichni ti slaoucí panákové, líbil se mi usedlý, písný, ale

zábavný major a to práv pro to, že mi nikdy lásku nevyznával!"

„Máš bizarní myšlénky!"

„Nikoliv. Žádám na muži, kterého bych jednou poctila svou rukou,

prost jen — nesfalšovanou náklonnost, které se v románech láska íká."

„Láska!" opakovala sniv do výše korun tmavých kaštan hledící

Milada. „Co jest láska?!"

„Ptáš se, co jest láska? Není po mém náhledu pro ni definice

platící všem. Každý ji definuje po svém zpsobu a ponvadž jsou

nesíslné odstíny lásky, jest práv tolikéž definic o ní. Krásný výrok

Guthv o bohu, v zahrad Martin, je práv zas jen definice specificky

Gothovská. A tak to máš též s láskou. I nejduchaplnjší definice nepraví

nám vlastn nic jiného, než to, co to které duchaplné individuum cítí.

Jiný totéž cítit nemže. A praví-li tak nkdo, nebo domuívá-Ii se tak,

je to pouhý sebeklam. Láska se vbec definovat nedá. Co o božství neb
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o lásce lovk deklamuje, bu si to tebas to nejvznešenjší, eho
schopen jest, jsou pec jen pouhé vlastnosti boha nebo lásky — i opt
dle Gothe: pouhý dým, zahalující svtlo nebeské • . . Nepotebuji, aby

ml mj vyvolený jmní, hodnosti, ba ani, aby náležel k tak zvané

haute volée . . . Peju si jen, aby byl celý muž a poctivý lovk, ovšem
vzdlaný, který by mi, nota bene, nedlal ped svtem ostudu, tedy

žádný hlupák, a s kterým bych mohla pi svém millionu jmní — tolik

prý mám dnes uloženo — slušn žíti. Jmní mé do té doby ovšem ješt

vzroste — ale to jsou hlouposti. Nyní víš, co si peji a posu sama,

nejsou-li mé požadavky co nejskromnjší. Ale kdož ví, zda-li takového

muže najdu. Snad si budu muset vzíti pec jen starého majora ..."

„Tys šastna ..."

„Šastna! a pro?"
„Máš velké zkušenosti a zachovala jsi si pi tom ryzí cit a dobré

srdce ... A hlavn — jsi neodvislá !

"

„To si nemysli! Rodiové moji stehou každý mj krok!"

„Ale až budeš plnoletá, budeš moci dlati, co budeš chtt!"

„Neprovdám-li se po pání rodiny, vypadne na mne pouze onen

million ..."

„Slušná to summa!" ekla s mimo volným povzdechem Milada.

^Aj, ty vzdycháš?"

„Z únavy ... Je dnes takové vedro . . . Ani veer není oddechu ..."

„Ah kdyby zde tak byly chladící vlny moské, hned bych do nich

skoila . . . Ale ne!" dodal hlas se vzdušné výše opt lín. „Zde je to

pece hezí!"

Vtvemi zavál chladný vítr a zárove prokmitl haluzemi odlesk

blesku, ozáivší na okamžik pvabnou tvá Xenie Rabeové.

„Aj, to je píjemný, vlahý vtík!" zvolala tato, povstavši trochu

v rohožce, rozepjaté mezi mohutnými, hustými vtvemi dvou kaštan.

„Pipomíná mi trochu chladící vánek moský v Scheweningách. Jen duj,

vtérku, duj!" pokraovalo dve, odhrnujíc s tváí bohaté prameny

tmavých, v nepoádku kolem skrání splývajících vlas a kladouc se opt
lín nazpt do rozhoupané visuté rohožky. „Skoro jako na moi!" do-

dala v polosnnl.

„A ty, Milado," poala náhle, zdlouhav, upírajíc tmavé oi do

spletených vtví korun mohutných strom, „ty nemáš posud žádný mužský

ideál?"

„Já?" pravila Milada. „Nikoliv, nejsem tak šastna jako ty; nebudu

moci asi svobodn voliti ..."

„No no! Nezoufej, ale doufej. Ale pece snad, jako každému dveti,

vytanula ti již na mysli — ve snu neb ve skutenosti — mladá, sliná,

mužská tvá, s mkkým, tmavým plnovousem, modrýma nebo ernýma
oima — což já vím ? Ale vousatá jist byla — a se sympatickým

hlasem!" ekla skoro rozpustile, ale vždy svým zdlouhavým, skoro líným,

a lahodn zvuným hlasem Xenie.

„Nežertuj!" pravila tesklivé Milada. „Pro mne nekvete štstí!"

„Bláhová!" zasmála se Xenie. „Štstí své máš pi sob! Což mladý,

hezký továrník Stangl ze Stangenau? Je tak bohatý jako naše rodina
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a jediný syu! A ty mluvíš, že nemáš štstí? Dvoí se ti jako šestnácti-

letý mladík, až do Scheweningen za tebou pijel — a co se ti napo-

sílal kytic — na fe by je neodvez ! A ty jako z mramoru ! Zdali

pak víš, ty zlá dívko kamenného srdce, že moji rodie by si páli pro

mne sami pana ze Stangenau? Že by byla svatba o nejbližším maso-

pust, kdyby jen slovo promluvil a — nota bene! Kdybych j á ho

chtla!" ekla s upímným smíchem Xenie, prodlužujíc slovo „já".

„Ráda ti ho odstoupím!" usmála se Milada.

„Ale božíku, eho si žádáš? Pan ze Stangenau je mladý, bohatý

jako Kroesus a hezký jako ..."

, Medvd!"
„Nu, seladon práv není; ale do tebe je zamilován jako princ

Paris do Heleny. Má tedy všechno, co slušné dve na svém ženichu

smí požadovati."

„Ah! já mám jiný pojem o svém nastávajícím!" mluvila jako pro

sebe Milada.

„Nu, ten tvj ideál bych ráda znala, to musí být pravý Adonis!"

ekla šelmovsky Xenie. V tom však jí vytanula myšlenka na jejího bratra

Garricka, jehož historii s Miladou a nucenou následkem toho cestu kolem
svta znala.

„Ah, již vím!" zvolala.

„Pojme dom!" pravila náhle Milada, vstávajíc. „Vítr klátí vtvemi,

jakoby ty staré kaštany byly živé bytosti ! A jak se blýská — hu ! Ani

se nebe na západ nezavírá!"

„Ale posud uehímá a nad námi je nebe jasné. Ten ruch a ten

vítr se mi práv líbí. Ochlazuje a kolébá mnou v rohoži jako lodikou
na moi — hned bych si zazpívala! Ale radji mi povz nco o svém
ideálu," vyzvídala dále.

„Nemám žádný!"

„To povídej tomu vtru a ne mn!"
„Aneb je pro mne vlastn nedostižný ..."

„Tedy njaký princ z pohádky? Ale pece z masa a kostí?"

„Ano!" ekla tiše Milada.

„Tedy pamatuj si, Lado ! Každý muž je dostižitelný dveti, jen

když ono chce!" ekla urit Xenie, kladouc opt zvláštní pízvuk na

poslední slova.

„Ty máš zvláštní zkušenosti!" odtušila opt s nádechem ironie

Milada.

„Ano a dosti trpké!" odpovdla Xenie vážn. „Dozvíš se to snad

nkdy, i ne! nezvíš to nikdy! Žádný to nesmí zvdt!"
„Pro ne?" ozvala se Milada s netajeným podivením nad náhlým

výbuchem této na pohled tak tiché, ale hluboké a rozmarné vody.

„Pro? Ponvadž též já mám svj ideál! Díve však, než jsem ho

poznala, seznala jsem mezi muži jen samé loutky, sobce a nechci íci

více!" vybuchla Xenie náhle vášnivé.

„A smím se snad dozvdt, jaký?"

„Tys mi též nechtla íci o svém, tedy ti též neekuu. Však lo-

sujme!" zvolala náhle rozmarn Xenie.

28
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„Jak a pro? ím budeme losovat? Vždjt na sebe již skoro

nevidíme?"

„Která z nás díve uvidí blesk, ekne druhé jméno svého vyvo-

leného ..."

„Blýská se stále!" odtušila se smíchem, jakousi báze špatn ta-

jícím, Milada.

„Dobe tedy. Poítejme stídav do ticeti. Posud ješt nezahmlo.
Po které íslici, od nás nkteré vyslovené, poprvé zahmí, ta ekne té

druhé jméno svého ideálu!"

„Pojme radji dom. Pohle na ty hrozné blesky! Zdá se, jakoby

celé nebe bylo v plamenech, nebo jakoby tam na západ jakýsi dsný
zápas duch, gigant. se odbýval."

„Na moi, tam v krásném Skotsku jsem vídala hroznjší a krásnjší

divadlo boue. Hoj, jak svítily vlny ozáené! Ty se snad bojíš, Milado?"

, Bojím a nevím sama eho!" odtušila prostodušn Milada, pohlí-

žejíc ku své srdnaté družce, která v tmavých vtvích v rohožce visíc,

se kolébala a oi své na zápas živl na západ upírala, tak že se asem
zdálo, jakoby jí démonicky záily. „Mimo to budou nás doma pohešovat
a zmoknem —

"

„Pah!" ekla Xenie sniv, pohlížejíc do záplavy blesk. „Jsme tu

první den a máme úplnou volnost. Dom je nkolik krok a snadno

to pebhneme. A kdybychom i zmokly . . . Tedy ujednáno!" pokrao-
vala živji. „Zaneme poítat. Zani ty, Milado!"

„Bojím se!" odtušilo dve.
„A eho, snad ne mne?" zasmála se hlasit Xenie.

„Nevím sama, ale bojím se toho, co pijíti má —

"

„A co je to?"

„Nevím sama, ale vím, že to pichází —

"

„Povídaky! Zani, i zanu sama!" ekla velitelsky Xenie.

„Jedna!" ekla polonahlas Milada.

„Dv!" zvolala Xenie.

„Ti!"
.tyry —

"

„Pt! Xenie, pojme dom, sic uteku!"

„Šest!"

„Sedm!" zvolala udšen Milada, nebo v tom oslepující záe blesku

rozlila se po obloze a provinula se lupením strom, tak že ob dívky

byly oblity jako intensivní záí magnesiového svtla — a zárove ozá-

ila muže stromoadím k dívkám se blížícího, který na ohnivém pozadí,

sám tmavý, neobyejn velikým se zdál.

„Pan Cyril Žiliua!" vykikla Milada, vyskoivši s místa a prchajíc

stromoadím k zámku.

Ohlušující rachot hromu pohltil tém její slova. Ped Xenií stál

Cyril s puškou na ramen, vracející se práv parkem z lovu.

Také Xenie mimovoln tlumen vykikla pi náhlém vystoupení

mladého muže.

„On!" zašeptala, potlaujíc rychlý tepot srdce. „On! O já ne-

šastná!"
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„Jste vy tam, sleno Olginko?" otázal se Cyril, jsa výkikem Xenie

na ni upozornn. „Pospšte rychle dom, boue již je zde." Pro tmu
nastalou po oslujícím blesku, nerozeznával tahy dvete. Nový, oslepu-

jící blesk provinul se oblohou, následován tém v záptí ohlušující

hromovou ranou.

„Odejdte, pane Žilino!" pravila zmnným, pohnutým hlasem mo-
notónn Xenie. „Já zde zstanu. Chci býti sama."

„Ale to je dtský nerozum, Olgo!" zvolal ponkud písn Cyril.

„Zmoknete a nastydnete se a budete zase ležeti jako onehdy, když jste

do rybníka spadla!"

„Necht mne!" odvtila Xenie.

V tom se opel mohutný proud vichru o staré stromy, tak že

praskot vtví a šumot listí pehlušil tém prudký déš, který zárove
s nebe se spustil, jako když stavidla vytáhne.

„Musíte dom!" pravil písn Cyril, „a neposlechnete-li, odvážu

rohožku a odnesu vás i s ní!"

Neekaje odpovdi, piskoil k vtvi, na které rohožka byla upev-

nna. Tato však se tak kymácela, že by byla dívka, v ní ležící, málem
bývala nárazem vyhozena. Cyril ji zachytil tém do náruí. „Opete se

o mé rám, Olginko! a rychle dom. Jste již nyní celá promoklá!"

mluvil s výitkou dále Cyril, pomáhaje zárove dívce z rohožky, ponkud
vysoko zavšené. Dívka opela se o ráme jeho, vítr však zadul tak, že

se musela o nho zachytiti. Cyril ucítil dech její na své tvái, kolem

níž se ovinuly hebké, vonné kadee díví a setkal se s jejím pohledem,

s dvma žhoucími zraky, když nový, oslepující blesk dívinu tvá znovu

ozáil.

„Slena Xenie!" zvolal tém uleknut a b}l by ji skoro na zem
upustil. Vedl ji stromoadím. Cítil její oblé rám opené o své. Déš,
promoivší její šat, objevil plné její slinou, vnadnou postavu.

„Dkuji vám, pane Žilino," pravila Xenie, když ji byl do zámku
doprovodil a jí se zdvoile poklonil, hledíc mu svýma hlubokýma, tma-

výma oima takoka na dno duše.

„Polekal jsem vás snad?" otázal se ped rozchodem Cyril.

„Mne nikoliv!" ekla Xenie.

„.Ale slenu Miladu, která s výkikem utekla, když mne spatila."

„To byl jen žert! Vy jste šastný lovk, pane Žilino!" dodala,

zahledvši se v jeho mužnou líci.

„A pro, sleno?" otázal se s úsmvem Cyril.

„Kdybych vám to ekla, pestal byste jím býti. Dobrou noc!"

ekla dívka pološeptem s dvrným úsmvem a odbhla po schodech

do prvního patra, kdežto Cyril zamyšlen k svému bytu kráel.

tyry osoby strávily tu noc špatn.

Slena Milada, která proplakala, nevdouc pro, velkou ást noci.

Cjril, který nemohl si vysvtliti výkik a náhlý útk Milady ped
aiím, zárove však posud domníval se cítit jemný tlak oblého ramene

28*
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Xenie o nho se opírající; ba i tlukot jejího srdce, když na okamžik

v náruí mu spoinula; ba posud jakoby cítil ohe planoucí s jejích

vlas na svých lících — když si na to vzpoml; a znovu reprodukoval

dvrné rozlouení se s ním krásné dívky: „dobrou noc, pane

Cyrile!" Hned však zapuzoval tento svdný obraz, který mu fantasie

mimodk stále pedvádla. Neveda pro, cítil, že se mže státi rozhodný

obrat v jeho život, ale nco zárove mu šeptalo, že ten obrat by nebyl

pro nho píznivý, ale že by se ocitnul na scestí, které by ho vedlo —
kam? posud uevdel. Ale vidl, že se stává sám sob nevrným a tím

že ztrácí klid, který dosud v nm vládl, který posud nejmocnjší mu
byl oporou, ano, který jedin tžkou úlohu životní mu ulehoval.

„Tak již dokonce nedojdeš cíle," šeptal si. „A pec! pro náhle

se mi zdá, že nový ohe se vlévá do mých žil, chladnoucích v tuhé,

úmorné práci? Pro se mi zdá, že mizí to prázdno, ta bezúeluost mého
života, o které jsem ješt hodinu ped tím v lese k sob mluvil? Pro
onen díví ideál, kterým mne pítel Bystrý o plesu škádlil, náhle na-

bývá tvar, podoby, tla? Bda mn! Což nyní teprve se probudil ve

mn ohe, tak dlouho mocn tlumený — láska k žen? Ale ke které?

K Milad, ke Xenii — i k Iren?
Nuže hle, kde jsi se ocitnul! Radji usni a udlej tabula rasa ve

své pamti. Smešno ! Doteknutí sametové tváe díví, oblých ramenou,

vonných vlas a tlukot jejího srdce na mém — to by mlo vyrušiti

muže mých zásad? Sty se! Což jsme híkou každého citu, jako zava-

nuti vtru se poddává lehké chmýí? Ne a ne! Chci spát! Až se pro-

budím, zapomenu na vše a vysmju se tm mátohám fantasie noní.

Nepišel jsem do Krapin se zamilovat, ale chci a musím býti samo-

statným, sám sebou, bez pomoci ženy!"

Ano spát! Spi! snadno se tak ekne, ale dokázal prý to jediný

muž železnou svou vlí —
Tetí, kdo noc ve špatném rozmaru ztrávil, byl iditel cukrovaru

Felix Hrubý. Prudká boue, doprovázená lijákem, kížila jeho sobecké,

škodolibé nadje. Pi každém blesku hromoval a klel a — prohrával

v kartách. Sousedé však se usmívali, nebo s nebe padaly s deštm
dukáty a z tobolky pán iditelovy sthovaly se zlatky, ptky a ko-

nen i desítky, ano i padesátky do tobolek pán soused, kteí s ním

za tchto okolností vydrželi až do rána, kdy konen déš a boue
ustaly. Chemik Hynek Bystrý vyspal se zatím na lavici za stolem a

usmíval se též, odjíždje se svým chéfem do Krapin. Za prvé pro to,

že namoklo a že jeho pítel Cyril Žilina tím získal a za druhé vezl

si v tobolce své nkteré poznámky, které by byl ani za zlato nedal,

tak byly prospšný jemu a Žilinovi.

A Xenie? Rovnajíc ped spaním své krásné, bohaté vlasy, v bílém,

rozkošn jí slušícím noním rouchu, pohlížela do zrcadla a usmívala se.

Vdla pro? Snad. Ale mlela. Cítila snad také dojem doteku tváe
Cyrilovy a mocnjší zabušení jeho srdce, když jí v náruí z rohožky

pomáhal? Ale ten pronikavý výkik Miládiu, a to zvolání její: „Pan

Cyril Žilina!" a celý ten výjev pi zái blesk nešel jí s mysli. „Jak

umí kiet!" mrzela se. „Polekala skoro také mne a já se pece
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hned neuleknu!" dodala, hledíc do zrcadla, v uemž se její tmavé,

záící oi obrážely. „Mnoho jsem již pretrpola — ! Kdo by se toho

byl však nadál, že ob do nho se zamilujeme! Milada a já sokyn!"
zasmála se náhle nahlas, což ji opt k sob pivedlo. „Což se mže
ona se mnou miti? Ona — proti mn skoro žebrácká! Ped mými
milliouy neodváží se uzavíti žádné lidské srdce — všechny dvée
se mi otevrou a žádný muž není proti mn dosti silným pancéem
obrnn. Ale láska má nkdy rozmary nepedvídané!" pokraovala

s trpkým úsmvem. „To já pedobe vím. Ale práv pro to mj se na

pozoru, Xenie. Snad sázíš vše na jedinou, poslední kartu! Jediné to

srdce mužské dle mého ideálu — kéž bych ho byla ped léty poznala

místo tch podlých, smyslných, vyžilých hejsk a starc velkomstských
— nebylo by dnes ve mn tolik lhostejnosti k životu. Místo tohoto

bídníka — Valovského — jehož nenávidím pro podlost, spojenou s vy-

poítavostí a snahou, nadužíti mojí díví nezkušenosti a slabosti ke svým

sobeckým zámrm — O hanba!" pokraovala, zakryvši si tvá, planoucí

jí ve vzpomínce studem. „Mohu ješt mysliti na soupeení s tak istou

postavou díví, jakou je Milada? Xevyte mi Cyril, tento pravý muž,

že jsem jednou ve chvilce slabosti pokálela své srdce vášní, pravé lásky

nehodnou — jeho nehodnou?"

„Ne a tisíckráte ne!" pokraovala po chvíli zamjšlení. „Byla jsem

tehdy díttem, nezkušena a svdnosti velikého svta bez obrany v šanc

vydána! Jaké jsem to mla vychování!" promlouvala dále, tisknouc b-
lostné ruce ke svým horen buchajícím skráním. „Rodie mne svili

tm cizozemským íifienám, které se o mne nestaraly, ba mn i v lecems
tajné návody dávaly!" A opt shrnula tmavé proudy vlas dlanmi do tváí.

Když jí ruce sklesly, perlily se v jejích krásných oích slzy.

„Kéž jsou tyto slzy mé upímnou oistou mé minulosti. Ode dneška

poínám nový život. Tehdy jsem neznala to, co dnes znám, nebyla jsem

ženou, ale loutkou, íiílenou bez citu hlubšího a vyšší snahy — Dnes
jsem se stala ženou — nebo miluji — poprvé a naposled, cítím to,

vím to urit, tohoto muže — Cyrila. Ale on prý je rozhodný ech —
ultraech — jak to nazývají? Bab! Jemu k vli stanu se také eškou.

„Milado, mj se na pozoru! Dáváš se v nerovný se mnou boj! Jsem
všeho schopna pro svou lásku, každé obti i každého inu ! Mám k tomu
prostedky! Však ne! Láska odpouští. Láska! Ona chce dosíci svého

pedmtu milovaného, jej vybojovati proti každému a za každou cenu —
teba i svým životem. Já Cyrila míti musím! Musím!" opakovala

s oním pevným, zvláštním pízvukem, jí vlastním. „Slyšíš, Milado?" po-

kraovala, obrátivši se s hrozebn blyštícími zraky, jakoby Milada zde

pítomna byla a ji slyšela. „Nedostanu-li ho já — nesmíš ty ho také

míti ! Nesmíš — nikdy !

"

To kouc, shasla svtlo.

Druhého dne probudil se Cyril jako obyejn záhy. Myšlénky, které

mu ped spaním huely v hlav jako roje vel, prchly pi probuzení.

Rychle vyskoil z postele a poal se oblékati.
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„Nejlépe, když si vyjedu; tak nejspíše pijdu k sobe."

Otevev dvée pokoje, spatil v pedpokoji ekající své podízené

:

dva šafáe a poklasného ze dvora. Také starý Skála tam stál.

Všichni ho pozdravili.

„Nu, jak je?" otázal se, „mnoho škod voda nadlala?"

„Není to zlé/ pravil Skála. „Deštíek pišel jako na zavolání.*

„Budeme moci alespo zaorati," promluvil šafá.

„Trochu na Suchém Dolu je epa podemletá. Ale neškodí to, je již

veliká. Ta se zotavila; je jako brál! Obešel jsem dnes ráno všechny

pole. V Rybníkách vymlela rokli — dobe, že nebylo strništ ješt pro

sucho zoráno!"

„He bylo prý za Jizerou," pravil Skála. „Tam se to svalilo; byla

tam prtrž mraen a rachotilo a blýskalo to až do rána. Tam prý ve

dvoe Orliné i otava je podkalena a celá eka tee po lukách.

„Vezmte, šafái, všechny zbytené potahy a veškerou chasu a za-

vážejte vymletou dnes rokli v Rybníkách. Dejte mi osedlat Lisu, sám

se podívám."

Za hodinu pijíždl opt Cyril ze své projíždky. Po parných dnech

nedávných nastalo píjemné ochlazení; lehounká, modravá mlha pokrývala

jako prsvitný, vzdušný flór závoje vzdálené vrchy; Bezdz a Vrátenská

hora sotva konturami svými na bledmodrém pozadí se rýsovaly.

„Kam prchly všechny ty vidiny pedešlého dne?" ekl k sobe Cyril,

osvžený ranní projíždkou. „Smšno! Svta a života zkušený muž jako

já, dá se vyrušiti takovými malichernými dojmy! Avšak pece, budu
opatrnjším a nepolezu na blízko ohn. Oddám se pouze práci a vd.
Aha, vím co ! Chemie bývala mým koníkem v dobách studií hospo-

dáských — pro to dali mi v ústav kollegové pezdívku „Faust". Budu
tráviti prázdné chvíle v laboratoi cukrovaru s pítelem Hynkem Bystrým.

To je spolenost jako pro mne stvoená, bystrý, zkušený pozorovatel

života vbec a žen zvlášt. Mimo to je mou povinností, abych jako

spoleník firmy lépe a více sob manipulace technické v cukrovaru všímal

a nejlepším k tomu prostedkem je chemie. Tím vyhnu se všem Scyllám

a Charybdám pokušení — ženských ..."

Tak mluvil k sob Cyril, když zahýbal do rondellu ped zámekem,
aby s kon slezl.

„Pane iditeli, kdy mne zanete uit jezdit? Je prý tu již sedlo

z Prahy!" ozval se nad ním hlásek.

Pekvapen pozvedl Cyril zrak svých a spatil nad sebou v otevené
vyhlídce okna slinou hlavinku Olginky v blostném domácím, ranním

úbru; kadee vlnily se jí po šíji. Usmívala se. „Dobré jitro, Olginko!"

odtušil Cyril. „Jakmile váš pan otec dovolí."

Za hlavou Olginky vynoily se ješt dv bledé hlavy díví, Xenie

a Milady, ba i pán a paní Dolanští pistoupili k oknu.

„Pojme dol," pravila Xenie. Cyril dvorn pozdravil a sestoupil s kon.
Na schodech rozlehl se dupot a šumot hlas. První pichvátala Olga.

„Dnes by byl pkný den k vyjíždce," pravila Milada.

„Pej eš-li si vyjeti?" pravil Dolanský. „Pan Žilina bude asi unaven;

ale doprovodí t Josef."
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„Nikoliv; nechci pana Žilinu namáhati," odtušila Milada. ,Neumím
mimo to ješt dobe jezdit; až po druhé."

„Ráda bych to dnes zkusila sama," ekla nedbale Xenie. „Ajest-li

pan iditel dovolí —

"

„Jsem k službám, sleno," odpovdl dvorn Cyril, jemuž lehký

mráek peletl pes tvá.

V tom se ozval dusot kon. Lisa Cyrilova klusala rondelem

a v sedle pán Cyrilov sedla po mužsku Olginka, která za zády

spolenosti, pomocí laviky u zdi zámeku stojící, na kon nepozorována

vystoupila, hlasit se smjíc. K, zvyklý jíti poklusem, jakmile ucítil

bemeno, povolil svému zvyku.

„Olga!" ozvaly se polekané hlasy rodi malého diblíka, sleen

a gouvernantky zároveíí, která za ní též pibhla.
Cyril a koí spchali za konm, který zatím rondel obhl a sám

se opt ped zámekem zastavil. Cyril sesadil dovádivé dve.
„Hned nahoru!" ekla gouvernantka, a uchopila zdráhající se 01-

ginku za ruku.

,Pro mne papá nenechá uit jezdit, jak mi slíbil!" eklo dve,
vymknouc se gouvernantce a ubíhajíc samo naped.

„Ty nemoudrá, mohlo se ti nco stát!" horlila matka. „Kdypak
ty nabudeš rozumu!"

„Nechtl byste s námi posnídat, pane Žilino?" ekl Dolanský.

„Díky, musím hned pospíšit do Orliné," odmítal mladý muž.

„Prý se tam strhala mrana a otava je podkalena. Povolte Lise

popruh, Josefe, a provete ji. Za pl hodiny zase vyjedu," dodal Cyril.

„Pojedu s vámi, když Milada dnes nechce," ekla dle zvyku lín,

ale s pízvukem uritého rozhodnutí Xenie.

„Jak ráíte, sleno. Ale je to daleko, dv hodiny jízdy. Pijedeme
zpt až po poledni."

„Tím lépe!" odtušila Xenie. „Dávno již jsem se neprojela a pe-
krásný den k jízd pímo vybízí!"

Za chvíli sedli všichni pohromad nahoe v sále.

Xenie odebrala se do svého pokoje, aby uinila pípravy k výletu

komo.
„Vera jsem vás mimovoln polekal, sleno!" ekl Cyril Milad.

„Slyšel jsem, vraceje se z polí, v parku hlasy, jakési hlasité poítání

a šel jsem po zvuku, domnívaje se, že to Oiginka s vámi se baví. Chtl
jsem vás vybídnout k návratu ped blížící se bouí."

„Žertovaly jsme s Xenií. A když jste se náhle pede mnou objevil,

obklopen takoka záí blesku — lekla jsem se vskutku a potom jsem

uprchlá ..."

Vstoupila Xenie v elegantním jízdeckéra obleku, který jí výten
slušel, dlaje postavu její vyšší; držela jízdecký biík a oblékala ru-

kaviky.

„Liboli?" otázala se Cyrila.

„Prosím!" pravil Cyril, následuje dívku se schod. „Josef pojede

8 námi," pravil jí cestou „a kdybyste snad díve se chtla vrátit, do-

provodí vás."
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ka to, poraohl Xenii dvorn do sedla.

„Jak jí to sluší!" ekla paní Dolanská k muži, hledíc s ním z okna.

Odjíždjící pozdravili spolenost u okna stojící. Milada dívala se

v zamyšlení jaksi teskliv za nimi.

6,

Vše hrálo panu správci v Orliné do noty. Otava sušila se výborn
navzdor pranostikám šafáe Vlka. Malý rybník sklizen za nejkrásnjší

pohody; již i Velký rybník skoro celý poseen.

„Jen týden ješt takové poasí a máme otavy doma! A jaké otavy,

jako majoránku!" ekl vítzoslavn správce Haber, vraceje se jednoho

veera s Ratiborem Žilinou dom. „Pamatujte si to, mladý muži! Moji

koUegové myslí, že beze starých šafá není možno hospodait a tím je

kazí. Šafá porouí a správec poslouchá. Za by stála moje iutelligence?

Já je nauím teprv hospodait!"

Té noci strhla se ona výše popsaná boue, která se pivalila od

Krapiu v nejvtší své prudkosti teprve do krajiny ke dvoru Orliné.

Blýskalo se neustále, hrom rachotil a déš šplýchal do oken.

Ráno podivil se Ratibo, když správce Habra již doma nezastihl.

„Byl zde šafá z Borce pro mého muže. Odjel s ním na rychlo

do druhého dvora. Nahoe prý se strhala mrana. Máte jíti, pane Rati-

boe, hned po snídaní do Orliné na luka k lidem." Tak vyizovala pi
snídaní Ratiborovi paní správcová.

Ratibo, rychle posnídav, spchal ven. Bylo neobyejn teplo. Slunce

hálo protrhanými mraky, zvstujíc novou boui.

Ale jaké bylo jeho podivení, když místo louky, nazvané Velký

rybník, uzel rozsáhlou eku, jejíž kalné, žlutavé vlny odnášely s sebou

tu a tam kupky otavy. Spchal tedy za dvr, kde stáli šafá Vlek
s poklasným, oba ve vysokých botách, hledíce na mutnou hladinu vody,

promnivší pes noc krásná luka v rozsáhlý rybník.

„Co jsem povídal, vzácný pane?" uvítal šafá Ratibora. „Ale

milosfpan správec všemu lépe rozumí a myslí, že starý služebník má
v hlav ezanku. Ovšem, uený pán má knihy a studoval. Vždy ne-

sloužím zde nadarmo tyicet let. Byl jsem již jako chlapec postillionem

u jeho knížecí milosti, bývalého pána, potom skotákem a mušketýrem,

poklasným a zde jsem již dvacet let šafáem!"
,Co dlají tam ti lidé?" petrhl Ratibo známou jemu výmluvnost

šafáovu, ukazuje na dlouhé ady žen a dvat, které odloživše svrchní

roucha na pokraji louky, po kolena ve vod stály a otavu, vodou za-

topenou, hrábmi na povýšenjší, nezatopená místa louky vynášely.

„Líbjí dovolit — lovjí otavu! Ale bude pece zkažená, podkaleuá.

Sotva krmnému dobytku bude dobrá a bude se muset mlátit. V Borci

ji vyvážejí z vody na saních! To je škody kolik set. Inu, hloupý šafá

niemu nerozumí ..."

„Jsou již lidé zapsáni?"

„Ješt nejsou. Ale líbjí- li porouet, zapíšu je, aby nemuseli do

vody ..."
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,Mám dobré, vysoké boty a vím, co je mou povinností!" odtušil

Ratibo, kráeje odhodlan do mlké vody.

Horlivost jeho mla v tom píinu, že b}l váben tímto neznámým
jemu divadlem. Chtl vidti z blízka tyto venkovské krásky s podkasa-

nými sukénkami a hlavn vábila ho jedna z nich, která stepilostí forem

a ladností pohyb nad své družky vynikala.

Bylo to dve asi sedmnáctileté, štíhlé a bezvadn rostlé. Majíc

sukénky po kolena vykasány, pohybovalo se nenucené svými ušlechtile

zformovanými nožkami v teplé, mlké vod. Hlavu mla pokrytu pouze

bohatými tmavými vrkoi a její, výše ponkud sluncem osmahlá šíje,

byla níže, kde zvykle odvem bývala pikryta, blostná, jako u dámy
z msta. Kabátek, neb kajdu, jak v tamním kraji íkají, mela svleenu

a pouze bílá košilka zahalovala nedokonale mladistvá adra a pkn
modelovanou hru. Obliej její Ratibo posud jasn nevidl. Pracovala

od nho odvrácena v kruhu svých družek. Cudností svou podobala se

Dian.
„Jaký by to byl obraz pro malíe!" vyklouzlo mimodk z list

Ratiborových. „Uinná selanka z doby rokokové — ba ješt lépe: to
pravá Božena, perúci u studné!" Ratibo brodil se k první, bližší sku-

pin, kde starší ženy pracovaly.

„Pomáhej pán bh!" oslovil je.

„Dejž to pán bh!" odvtily sborem,

„Kam to sem, mladý pane, za námi lezete?" zvolala jedna z nich,

Netrebská. „Naberete si do bot!"

„Nebojím se vody, je to mojí povinností!" ekl srdnat Ratibo
a poal ísti jména žen. Na to se piblížil ke skupin mladých dvat.
Pišel, nepozorován, až za ono sliné, jemu nápadné dve a pozoroval

s rozkoší toto mladé stvoení. Na zaržovlých ouškách houpaly se jí

malé, zlaté náušnice a na holé šíji mla na tkanice zavšený zlatý

kížek.

, Pravá Afrodité Kyperská, vystupující z vln moských!" šeptal si

Ratibo, jemuž fantasie žlutavé, kalnou pnou pokryté vlnky potoka

promnila v stibropnné vlny moe Stedozemního.
„Katinko!" vzkiknul v tom šafá Vlek ze behu, kde posud

s poklasným na suchu stál. ^. Nenos otavu tak daleko! Sem blíže je

kupa."

Dve se ohlédlo. Ratibo spatil rozkošné, známé jemu tahy

dvete.
„Madonna! i Katinka Šulcova!" opravil se rychle.

„Dobré jitro!"

Dve se zapýilo až po uši. „Dobré jitro!" opakovalo vesele,

skoro tveraiv.
„Vy jste zde v naší krajin ?" tázal se Ratibo, nevda, má-li ji

íci sleno, nebo prost Katinko".

„Jsem zde u dda. Pomáhám v hospodáství. Nkdy, uení-li doma
nic na práci, dovoluje mne ddeek na panské."

„A nebojíte se nastydnutí!" tázal se Ratibo dále, pohlížeje na

její malé, blostné, vodou se brodící nožky.
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„O ne! voda je teplouká a slunéko heje. To spíše vy se mžete
nastydnout, nejste tomu zvyklý. Dejte pozor! Naberete si do bot!"

Ratibo, obcházeje dívku, nepozoroval výinol a již byl po kolena

ve vod.
Tichý smích dívky se ozval, doprovázen hlasitou ozvnou jejích družek.

„Musím vás zapsat!" pomáhal si Ratibo z nesnází, chtje tím od-

vrátiti pozornost druhých a poal ísti jména.

„Zstanete zde déle?" otázal se na to Katinky, když byl jména
dlnic peetl.

„Zde ve vod?" otázala se, usmívajíc se šibalsky, dívka. „Až otavu

vynesem. Bude to as celý den trvat."

„Ne, myslím zde u nás, v kraji!" odpovdl zardívaje se, Ratibo.

„Ah tak!" ekla Katinka, ukazujíc dv ady pkných, bílých zoubk.
„Snad pes zimu!"

„Pane Ratiboe!" ozval se hlas ze behu.
Ratibo Žilina byl se svou spolenicí za vrbou, pro kterou na beh

nevidl. Hned na to vynoil se však šafá Vlek, skoro jako z vody,

pospíchaje k nmu, až kalná voda vkol stíkala.

„Milostpán správec volá vzácného pána!" ekl, stanuv u nho celý

udýchán.

„S bohem, Katinko!"* zašeptal Ratibo. „i na shledanou!" a

spchal k panu správci.

„Vidím vaši horlivost, pane Žilino!" oslovil jej blahosklonn správce

Haber, „a to mne tší. Neopomenu se o tom zmínit panu iditeli. Po-

chvala vás nemine. Ale te pospšte do Borce ; dohlédnte tam k vy-

vážení Otavy sanmi z vody. Pošlu obd za vámi, odpoledne zapíše zde

za vás lidi šafá."

V tom se ozval po cest dupot koní a klusem piblížila se slena
Xenie, doprovázena Cyrilem Žilinou a Josefem.

Pomalu vraceli se ti jezdci ku Krapinám, nebo nastalo opt horko,

akoliv daleko mírnjší nežli za pedešlých dn.

„Jaký to píjemný, naivní jinoch jest váš bratr!" ekla Xenie,

když se ubírali do vrchu ku vsi Kutinám.

Cyril sebou netrpliv pohnul. Byl s výjevem, pi kterém v Orliné
svého bratra spatil, velmi nespokojen a umínil si, že mu vykáže k po-

bytu bližší dvr ve Stezivojicích, kde by byl jeho dozoru bližším.

„A jaký horlivý oekonom!" pokraovala Xenie, usmívajíc se. „Ne-

bojí se nieho.

"

Cyril též se mimovolné usmál.

„Až píliš horlivý, sleno!"

„Pro pak? Byl to výjev, hodný šttce Rembrandtova. Vru že

jsem tm dívkám v duchu skoro závidla!"

„Snad ne tu láze?" odtušil s lehkým nádechem ironie Cyril.

„Nikoliv, ale tu nenucenost, pirozenost," pravila prost a bez
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ironie Xenie. „Duševní obzor jejich je tak obmezený! Ale jsou pi tom

šastny.

"

„Kdož to ví?" odporoval Cyril. „Poznal jsem mnohé výjevy mezi

lidem, které na mne neuinily dojem píznivý. Naopak ; též oni se derou

životem doprovázeni svými city, vášnmi a tane jim zajisté na mysli též

jistý, neuritý mnohdy ideál."

„Vidíte! A pro to jsou šastnjší než tak zvaná vyšší, blaseovaná

vtšinou spolenost."

„Dovolte, abych to popíral," ekl zdvoile Cyril. „Obzor náš je

ovšem širší, ale má zárove též mnohé výhody ped úrovní, ve které

se pohybují mysli tchto lidí pírody. Jsou plni pedsudk a mimo to

vydáni více pímému boji s pírodou a tím trpívá asto jejich zdraví

více, než lovka vzdlaného. Mimo to v jednotvárném, obmezeném ži-

vot duševním stárnou ped asem ..."

„Žertujete snad! Nevidla jsem nikde tolik zdravých lidí, jako na

venkov."

„Zdání klame, lovk z msta vidí pouze to pkné, tu líc obrazu

na pohled ladného, idjllického. Rub jeho nevidí. Nedávno jsem ml
nkolik toho píklad. Mimo to normální, zdravý lovk z lepší spole-

nosti — užívám sleno jen podmínn bžných spoleenských výraz,

ponvadž pojem „lepší" jest zde relativní — mže si zachovati i v té

tak zvané blaseovanosti svého okolí jarou svžest mládí, jen když chce

a potom jest pi své duševní síle a pevaze v ohromné výhod nad

venkovanem, zápasícím se vším: s pírodou i se svými vášnmi, které

ve své obmezenosti, plné pedsudkv, nedovede ovládati tak, jako muž
vzdlaný."

„Slyšela jsem od Milady, pane Žilino, jak jste se šlechetn zachoval

k svému chasníkovi Drašarovi, jemuž byla z neopatrnosti tžkým, cukrem
naplnným pytlem peražena noha ..."

„Sleno! konal jsem svou povinnost!" pravil v rozpacích Cyril

znepokojen zmnou pedmtu rozhovoru.

„Sta jiných by ekli totéž, obmezivše se na pouhé obstarání

pomoci lékaské — což vlastn pouhá lidskost a povinnost nám ukládá

a nestarajíce se více o ranného ubožáka!" ekla Xenie, hledíc svými

tmavými zraky nžn na Cyrila. Jemný, ržový nádech byl rozesten

po jejich jindy pibledlých lících. „Obdivuji se vám!" dodala pološeptem

vroucné. V celém jejím chování jevilo se ono pohnutí, kterým nkteré
ženy dovedou v jistých rozhodných chvílích obestíti svou bytost

nevýslovným, takoka neodolatelným pvabem.

Octnuli se na výšin u vsi Kutin, odkud bylo lze ve vzdálenosti

malé hodinky spatiti na obzoru zámeek Krapinský, ponoený v zeleni

strom.

Cyril jel mlky podlé dívky, stádaje dojmy v duši své. Ale divno

— nenacházel žádné pimené odpovdi ke vroucím slovm své spolenice.

Náhle však ucítil mimovoln, jak jej obepádá jakési kouzlo ; cítil, že

se marn snaží je ovládati chladnou rozvahou a zapuditi tento píjemný,

rozkošný dojem.
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„Dkuji vám!" pravil konen upímn, bled na Xenii. „Ale

nebylo by vám libo pobídnouti naše kon? Blíží se jedna hodina.

Panstvo Dolanských bude nás s obdem ekat."

Dívka mimovoln povzdechla a pobídla svého kon biíkem. Za
chvíli pomáhal Cyril v rondelu ped zámkem Krapiuským Xenii dvorn
s kon. Tato mu podkovala pvabn hlavou kouc, když ji chodbou

doprovázel

:

„Také já vám dkuji za nejkrásnjší chvíli svého života!"

( Pokraován í.j

Oasa Jupitera Ammona.
(Siuah.)

Dle cestovních poznámek H. Burchardta upravil Quido Mansvet Klement.

(Pokraování.)

aké já jsem ml téhož dne ostrou srážku s Abu Ivasimem,

z nhož se znenáhla vyklubal poádný šejdí. V Kairu

neuvážil jsem moudré poekadlo „Díve okus a pak v",
a ponvadž se mn a Husseinovi daleko široko vyhlášený

Abu Kasim nabídl, že obstará dobré vodní mchy, pe-
nechal jsem mu tuto dležitou záležitost poruiv, by koupil

4 „kirabsy" po l^/^ fr. a vodákem je dal svdomit
vyistiti. Nutná tato procedura opomenuta a následky poaly se brzy

jeviti, nebo voda nabraná v klášterní studnici zbarvila se moovit a mla
píchu stejn šerednou. K tomu nás ješt naplnila vztekem bezedná

lehkomyslnost našich prvodí, kteí, a dobe vdli, že tém po tyi
dni nenalezneme pitné vody, z lenosti a pak aby jeden z velbloud neml
vtšího nákladu, jen tri mchy naplnili. Pi cestování v poušti nelze na

lehkomyslné Araby spolehnouti, zejména pokud se týe zásobování vodou.

Vždy mnohdy pro ulehení velbloudm vodu z mch i vypouštjí.

Nikdy nemá také cestovatel viti jejich ujišování o dobré jakosti tohoto

v poušti opravdu životního moku, ponvadž Arabové v té píin
nejsou vybíraví, a za dobrou pokládají každou vodu, vyjma slanou. Téhož

dne, plného zlosti a vzteku, shledal jsem, že také kožená vodní láhev,

„semsimieh", kterou jsem v Kairu koupil a která pro astou potebu na

sedlo se zavšuje, byla dravá a tudíž zcela neužitená.

Odpoledne utišil se vítr úpln a náš odpoinek v ležení za skvostného

veera, jakých lze jen v poušti zažiti, podobal se rajské pohov. Do
moe písku sklánlo se pomalu slunce, jemné barevné tóny mnily se

znenáhla tak, jakoby neviditelná ruka závoje rzných barev pes ohnivou

kouli nebeskou posunovala a když potom poslední paprsky slunení po-
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hasly, zablesklo se a pokrylo celou krajinu bájené svtlo zodiakalní.

I toto zmizelo konen a všude rozložila se temnota, nad níž vysoko

v klenb nebeské mezi myriádami hvzd Orion a Siríus jako tpytné
démanty vynikaly.

Ranním pozdravem byl nám hrozný ev, táhlé mruení a stéuavé

hekání, jako pi dsném zvíecím zápasu se smrtí; jitní ten koncert

ml jsem každý den pi upevování nákladu velbloud a hezkou chvilku

vždy trvalo, nežli se tato zvíata upokojila.

A opt putovali jsme dále, bu v jemném písku, nebo hluboko

vyšlapanými stopami karavan, které se ped námi touto cestou ubíraly

a opt jinde pes ervenavou, kemenitou pdu, z níž trela ím dále

hustji oblíbená lahdka velbloud „belbel- (anabasis articulata). Pi
volb místa odpoinku rozhoduje vždy množství této rostliny a zkušený

vdce ví dobe, jak tato píce velbloudm svdí. Vedle tak zvaného

pozemního mezníku „mašruka", nízkého pahorku, pozorovali jsme na-

rovnanou kupu kamení, „hedzar-es ssalám", na kterou také naše karavana

kámen „na pozdrav" piložila, jak toho starý zvyk žádá. Desítihodinny

pochod vykonán dne 10. dubna bez pozoruhodnjší události a ped slunce

západem postaven stan; pak se vailo a stolovalo na houních. Mj prvodí
Hussein koupil v Kaie vtší ástku skopového masa dle arabského

spsobu v ovím tuku zavaeného, které však nyní již tak zavánlo, že

jsem je Arabm chtiv po uem šilhajícím daroval a radji konservy^

aj, zavaené ovoce a pomerane na „stl" pinésti kázal. Kra pomeran
na takové cest sice úpln ztvrdne, ale uvnit zstávají šavnaté a jsou

proto znamenitou pochoutkou.

Po celý den 11. dubna až do 4. hod. odpolední rozkládala se ped
námi nudná pouš; pak se nám pojednou v nevelké vzdálenosti uprosted

jednotvárné roviny ukázalo solné jezero a tu a tam ze zeui vyuhující

palmové pahýly dokazovaly, že ped lety tato krajina utšenjšího po-

hledu poskytovala. Malými, pentlovitými keíky, pak spoustou vysoké pevné

trávy, „somara" zvané, kterou egyptští košíkái v msíci kvtnu uezávají

a z ní pak ohebné koše, ošatky a rohože zhotovují, pokryta byla velká.

ást roviny, známé pode jménem el Mughra.

Jak pkn prhledná a neobyejn istá byla nepitelná voda solné

. nádržky a jak ošklivá, špinavá, nepíjemn zapáchající hýla beka, která,

nám za nápoj sloužila! Naši prvodí tvrdili, že se zde dobrá voda

nachází ; avšak studn byla pískem zasypána a lenochm Arabm se

nijak nechtlo dáti se ješt dnes do kopání ; vždy to mohlo pokati
do zítka a pak tu byly ješt naše dva mechy, zpola naplnné, na které

spekulovali. Ale když si chtli tím zpsobem vypomoci, hnal jsem tu

línou a bezstarostnou chásku, aby se napojila ze skrovného zbytku své

vlastní malé ,kirby".

Noc byla boulivá a prudký vichr zanášel skulinami stanu i dovnit
jemný písek, tak že se nepíjemn dýchalo a vše vrstvou prachu bylo

pokryto. Proti notnému ochlazení vzduchu chránili jsme se dle možnosti

hounmi; pipomínám, že rozdíl temperatury za dne pi sálavém slunci

oproti mrazivé noci byl neobyejn znaný.
O polednách dne 12. dubna konen se rozhodli žízniví Arabové,
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že ponou s vykopáváním studné a pracovali bez pestání celé dv hodiny,

nežli se jim podailo písek a ás zem vyházeti a vodu objeviti. Do
vykopané žumpy pitékala z poátku kalná voda, kterou bylo nutno

vyerpati a pak sekati, až se alespo ásten usadila. Ale byl to

hanebný nápoj nevšední trpkosti, do kterého jsem musel pimíchati

notnou dávku aje a cukru, nežli jsem se mohl napíti. Považte k tomu,

že tento vzácný mok sloužiti nám ml za nápoj po celých pt dn na

pochodu krajinou „muhašhaš", kde nelze nalézti ani krpje pitné vody;

chtíce nechtíce musili jsme tedy tou bekou do zásoby naplniti své mchy.
My jsme pitom vzali útoišt k banálnímu: ,love, nezlob se",

kdežto Arabové, odevzdaní v osud svj, po zpsobu orientalském tšili

se poekadlem: „Bh jest nejmoudejší, jeho vle budiž velebena!"

S tmito jejich poekadly má i nejtrplivjší Evropan potíž a když téhož

dne naši prvodí velkou kuchyskou nádobu rozbili a mne pak známým

:

„Vše jest pomíjejicné !" tšili, byl bych jim s radostí stepy hodil na hlavu.

Veer jsme pekli chleba v podob tenkých mazanc. Mouka smí-

chána ve veliké, hluboké míse s pídavkem vody a soli, tsto lehce

uhnteno, namazáno v tenké vrstv a pokud možno stejnomrn na
vypouklý plech a pak upeen tento boží dar v horkém popeli ze spá-

leného trusu velbloudího. Naše bílá mouka nehodila se k tomuto zvláštnímu

peení a bylo nutno promíchat ji s ernou, kterou jsme s Araby vy-

mnili. Náš vdce karavany, vzor lakomce, vyžádal sob i potebnou
sl na své tlusté placky, jež byly jediným jeho pokrmem.

Arabští kupíci vyprávli nám povst o vodních strašidlech, tuto

bahnitou nádržku obývajících. Rok co rok zatáhnou prý neviditelnou

mocí lidskou ob do bainy. Vzpomnl jsem si na naše vodníky.

Setkání s malou, z Uahu picházející karavanou dne 13. dubna
pineslo alespo malou zmnu v jednotvárné putování vlnitou písitou

rovinou. Byla to karavana ubírající se s nákladem datlí do Alexandrie

a její prvodí darovali nám trochu tohoto ovoce, za které nechtli

pijmouti žádného zaplacení. V pátek dne 14. a v sobotu dne 15. mli
jsme ve své dsné nud jakousi „zábavu" léením a ošetováním našeho

vdce karavany Hagg Abu Amira, onemocnlého následkem prabídné

stravy, které si v lakomství svém dopával.

Veliká událost stala se dne 16. dubna: naši Arabové nemálo se

podivili, když v 6 hod. 31 min. pojednou se zaínalo stmívati, tak že

se jim zdálo, že nastává pedasný „rurub eš-šems" ili západ slunce.

Když pak ástené zatmní slunce na ten den pipadající opt zmizelo

a slunce v pedešlém sálavém tpytu pouš ozáilo, nadávali strašidlu

(ginne), které prý toto arodjství ve výšinách provedlo.

Dne 17. dubna vedla nás cesta tak zvaným mstkem (kinetra).

Ped námi prostírala se šíroširá solnatá rovina; pes dva proti sob
stojící, jako mostní pilíe vypadající skály, kterými se tu projíždí, vy-

stavla si arabská fantasie v duchu oblouk a utvoila si tak most (kanatir).

V zimních dobách bývá celá tato rovina vodou pokryta, což nutívá

karavany k daleké oklice. Usazující se zde sl jest dle výroku Arab
nás doprovázejících jakosti mnohem lepší nežli vládou prodávaná mono-
polní v Kairu. Stezka vede po bahnité pd a radostn vítáme po dvou
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hodinách opt pdu kamenitou. ím dále tím hustji vyskytovaly se nyní

hromady kamení, všem navštvovatelm poušt známé, o jichž významu
mne Arabové hned ochotn pouili. Jako cestující na lodi pi prvním

peplutí rovníku musí bu podstoupiti žertovný kest nebo se vykoupiti

penžitou ástkou, tak jsou i ti, kdož poprvé jistými cestami v Sahae
se ubírají, povinni na poest „otce cestování" Bu Sfara všem spolu-

cestujícím, kteí tudy již jednou putovali, vystrojiti hostinu, které se

pak ovšem celá spolenost bez rozdílu úastní. Nechce-li však nkterý
lakomec skopce, ovci neb kozu obtovati, bývá ihned — pohben. Ne-

lekejte se, nebo toto pohbívání stává se beze ztráty života v ten zpsob,
že se zídí kupa kamení jako varovná památka na lakomce, který se

zdráhal ostatním dobrý den uiniti. Cestovatelé semo tamo Saharou se

ubírající mli by zapotebí celých stád rzných zvíat pro obtování
„otci cest" a proto uznávají asto za výhodnjší býti pohbenu a vlastno-

run kladou prvuí základní kámen pro novou hromadu, ba, je-li toho

teba, klnou a nadávají sami sob ve sboru s ostatními. Neškodí to nic

a kapse je to naopak užitené.

Mn nepostaven na tomto míst prozatím pomník lakoty, ponvadž
jsem slíbil, že dobrému otci Sfaru hostinu pipravím. Náš prvod zaboil
pak do bezejmenného údolí, v nmž jsme shledali pitvorn malebné skály

a balvany v nejrozmanitjších podobách ; dále spatili jsme palmové
stromy na blízku oasy Um Sserir (Gara). Malé místeko stejného jména
leží na zvtralé skále, tsn pi vysoin libycké poušt a o 7. hodin
veerní rozbili jsme své stany pod tímto skalním hnízdem.

erné, táhlé, zíceninám hradu podobné stny lišily se oste od

hvzduatého nebe; ale krom nkolika matných svtélek, prosvjitaících

z okenních dr, zdálo se tam nahoe vše bez života. Naše karavana byla

však pece jen zpozorována, nebo brzo dostavil se do našeho ležení

jeden z obyvatel, u nhož jsme objednali vejce a datle ; za nedlouho

pinesl nám tyto potraviny ve velikém, kulatém, z palmových ratolestí

upleteném koši (mergune), naež ihned upraven z nich erstvý pokrm
zvaný „bed beagwe". Datle zbaví se zrn a s deseti neb dvanácti vejci

naházejí se do rozpuštného ovího másla, naež se to vše míchá a brzo

utvoí se na pánvi pokrm, který nám proti každodenním rýžovým nákypm
a špatnému chlebu pímo božsky chutnal.

Hned ráno dne 1 8. dubna pinesl nám onen muž ve džbánu nakyslé

„lakbi", opojný nápoj, jehož zdejší obyvatelé velice rádi požívají, a sdlil

nám, že všechno mužské obyvatelstvo osady za píinou poátku bairamu

trvá na kázání a modlení. Po ukonení tchto obad navštívil nás šech

místa a v jeho spolenosti ubírali jsme se ke vchodu vesnice, palmovými

kmeny pokrytému; avšak do vnit byl nám, pedevším pak mn jakožto

kesanu, vstap rozhodn zakázán. Ba ani fotografovati jsem nemohl
dostavivší se obyvatele, ponvadž prý to jest 'éb t. j. hanba. Musel

jsem tedy pestati na tom, že jsem se šechem vyjednával o penechání
jedné ovce.

Nebylo to tak snadné, jak by si tená pomyslil, ponvadž šech

nejdíve rozhodn tvrdil, že se ani jediný z tchto tvernožc v tajemných

pro nás kobkách Um Sseriru nenalézá, až se konen po rzných námitkách

29
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uvolil, že jeden exemplá vyhledá. Ale jak vypadala tato ubohá ovce!

Napolo ji vlekl, napolo klesala, i bylo se vru obávati, že nedožije

konce dalšího vyjednávání, kteréž trvalo plné dv hodiny ; nestydatý šech

žádal dva bintu = 40 frank a teprve po dlouhých ústních šarvátkách

slevil poloviku, tak že ten hubený stín ovce stál celých 20 frank. Roz-

radostnní Arabové odvlekli ob do našeho ležení a pak uchystáno co

nejrychleji vše k zabití oveky, kteréž vykonáno dle muhamedanského
obadu. Bylo také na ase, ponvadž ob jevila beztoho již patrnou

nechu k životu. Po krvavém inu pikroeno k toužebn oekávanému
dlení. Já jsem si vzal kýtu, hubený ocásek a kousek od žeber, ostatní

pak rozdleno dle potu úastník naší karavany na 13 díl. Veer se

mla odbývati slavnostní tabule a když jsem se dozvdl, že mešká
v Um Sseriru imam Saad, len slavné sekty Senussiho ze Sarabubu,

neopomenul jsem jej pozvati.

Odpoledne prohlíželi jsme v okolí Gary zvláštní útvary skalní a velké

množství staroegyptských pohebních komor; nápis jsme však nenašli.

Skrovný poet obyvatel tohoto „beledu" podobá se plachým zdivoilcm
a vede život vegetariánský: mimo datle, chléb, náležející k pamlskm,
a „lakbi" požívají zídka cos jiného a asto stává prý se, že se zde

vaí jen jednou za msíc. Marné jsme tu hledali olej a oví máslo. Za
to palmám daí se v této solnaté rovin znamenité : vidli jsme etné
skupiny šavnatých a bujarých palem, jež zajisté poskytují hojný užitek.

Pokud se vody týe, jsou tu pouze dv studn, z nichž nabírá oby-

vatelstvo potebný mok, arci chuti nahoklé.

Všemi leny karavany dychtiv oekávaný hod na poest „otce

cest" zahájen ped západem slunce a pímo hltav vrhli se pítomni na

slab masem porostlé kosti tžce získané a dobe zaplacené oveky.

Také poestný misioná Senussiho dostavil se k banketu na poušti

a já nedal jsem si ujíti píležitost, abych se neho o iditeli a pomrech
matiného kláštera té sekty v Sarabubu dozvdl, ponvadž jsem hodlal

tuto hlavní „sauiah" ze Siuahu navštíviti. Imam (knz) Saad pišel již

jako chlapec se svým otcem z Uadaie do Sarabubu, by se co nejd-

kladnji koránu piuil a všechny ostatní vlastnosti, potebné pro toho,

kdo má vykládati a šíiti uení této as 50 rok staré malekitské sekty>

sob osvojil. Pak vyslali hotového apoštola víry sem do Um Sseriru, by

pouil zdejší obyvatelstvo o náboženství Senussiho, a zde bydlí již 7. rok

pokládán jsa za „Bohem obdaeného" a ponvadž on jediný zde umí

psáti, pedpisuje obyvatelm zažehnávací poekadla, jichž se jakožto

amulet užívá v pípadech onemocnní a o jejichž úincích nikdo nepo-

chybuje. O pomrech v Sarabubu nechtl se zevrubnji vysloviti i do-

zvdl jsem se jen, že z Ammonovy oasy jest k návštv velmistra

Mohameda el Mahdiho potebí dvou celodenních pochod; soudil však,

že by mne Mahdi sotva pijal a že by tedy má cesta byla marná.

Ostatn, záleží-li mi tolik na tom, mohu prý se obrátiti v Siuahu na

vákila, totiž zmocnnce Senussiho, ten vyšle do Sarabubu jezdce na

velbloudu a bude-li odpov píznivá, neteba se pak již báti o bez-

penost mé osoby. O zdejší osad mi pravil, že neítá se ženami a dtmi
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více než 120 duší a poplatky z datlových palem do Siuahu vyplácené

že obnášejí ron 600 frank.

Otázal jsem se pak našich honc velbloud, co o výletu do Sarabubu

soudí, a ti mne ubezpeili, že by za žádné peníze kesana, nejsoucího

pod ochranou pednosty velekláštera, neprovázeli, ponvadž bych byl

najisto usmrcen. Náš vdce karavany Abu Amir ml však ješt zvláštní

píinu nejíti se mnou do Sarabubu, ponvadž se v Kirdasi znesváil

s jedním obyvatelem svatého místa pro velbloudy mnou najaté. Peplatil

jsem totiž znan nabídku onoho muže ze Serabubu, a následkem toho

dal ovšem Abu Amir pednost mne. Když Sarabubec zvdl, že velbloudi

penecháni kesanskému psu, sal zuiv turban a kluul strašn velbloudm
i vdci, který slovu svému nedostál. Hrozná kletba Bohem požehnaného

muže neúinkovala tehdáž ihned, ale za to poznenáhla, nebo zdravotní

stav Bu Amira horšil se nyní ím dále tím více, tak že nemohl na

pokraování v cest odtud ani pomýšleti. Následkem toho shromáždili

se veškeí úastníci karavany v mém stanu k porad o dalším vedení

na pochodu a když jsem dal svolení, že zdo Amir mže zstati, pevzal
jeho mladší bratr odpovdnost za mou osobní bezpenost, jakož i vdcovství

karavany a všechny ostatní závazky svého bratra. Po tomto dležitém
ujednání pomodlilo se celé shromáždní pobožn fatihu a nastal rozchod.

Arabové byli pevn pesvdeni, že souvisí nemoc Amirova s kletbou a že

se do Kaira již nenavrátí. Dne 19. dubna rozlouili jsme se s nemocným,
jenž nemohl požívati nieho krom zavaeniny oranžové, které jsem mu
nkolik krabic daroval. Byl to pohnutlivý, ba mohu íci srdcervoucí výjev,

když se syn louil s otcem, kterého snad neml nikdy více spatiti.

Po cesl vyznaené etnými šlépjemi velbloud ubírali jsme se

dále údolím na rovinu ervenou „Nokb el ahmar", z poátku se snižující,

pozdji výše a výše k libycké bílé vysoin „Nokb el abiad" stoupající.

Až k polednímu dne 20. dubna táhl náš prvod po této výšin, naež
pojednou se nám ukázaly vrchy na blízku Siuahu i nastal sestup do

nížin. Když jsme dne 21. dubna za asného rána strhovali tábor, zízený
u ady pahork Um el hujus, našel jeden z honc pod svou poduškou
tlustého, as 40 ctm. dlouhého hada, jehožto uštknutí prý však nemá —
jak Arabové tvrdili — vážnjších následkv.

Piblíživše se as na ti hodiny k Siuahu, postupovali jsme nejprve

podél solné baiuy a pak rovinou tu a tam solnými kalužemi pokrytou,

kde se potácelo nkolik kravek, vzbuzujících pímo hrzu svou hubeností.

V noci již odebral se onen muž s porannou nohou do oasy, by

zvstoval rodinám kupík, že šastn vykonali cestu, zaež se mu po

starém zvyku dostalo odmny „bešáre". Nato pišlo nám nejdíve vstíc

nkolik výrostk, mezi nimi též synové Kasimovi, kteí svého otce vroucn
celovali. Pak se dostavili jiní píbuzní píchozích, všichni se pozdravovali

a vítali. Zlatá mládež oasy vyskákala na velbloudy a s té výše zevlovala

na nás, pi emž nenávidný kesan, muž z Evropy, „bilád elifreng'",

byl jim terem hojných vtip. Zejména bavila je má výslovnost arabštiny

a nejipernjší z tch uliník složil ihned písniku, jejíž smysl mi Hussein

vyložil a v níž mi slibováno, že se mnou nepkn zatoí a všechny

rialaty (á 5 fr.) si pivlastní, které u mne najdou. Dobré dtiky

!



Oasa Jupitera Ammona. 445

Nkteí z kupc umyli se peliv u pramene, oblekli svátení roucha

a v dobré nálad putovali jsme dále pknými háji palmovými, podél

šavnaté zeleni ovocných zahrad, mezi políky jemene a po té kolem

malé osady Agermi, ležící na rozmrném skalním balvanu, k domu
mudira, jen as 10 minut od Siuahu vzdáleného. Mamur ili administraní

úedník oekával nás již v selamliku, pozdravil nás obvyklým „Alláh

ssalamatkum" a když jsme mu odevzdali vládní listinu, vítal nás opt
co nejpívtivji, naež podávána nezbytná káva. Slíbil, že uiní pro nás

vše, se bude a pikázal ihned, by naše zavazadla byla pinesena do

velké prostory vedle selamliku, kde jsme po celý as zdejšího svého

pobytu mli bydleti. Byl jsem mudirovi velice povden za tato opatení,

nebo pomry zdejší nejsou takové, aby cestující Evropan mohl pebývati

v boží pírod, ve svém stanu. Ba naši honci velbloud stáli pi vyhle-

dávání posledního noního ležení pevn na tom, by naše stany postaveny

byly hodn daleko od Siuahu, ponvadž obyvatelstvo nepožívá nejlepší

povsti a provedli svj úmysl navzdor prudkým protestm kupík, kteí

z té píiny, ponvadž prý píchod za dne a ve svátením úboru pináší

neštstí, v noci do msta chtli pijeti. (Pokraování.)

?f

^

X

Trosky chrámu Ummah el Beidah.
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Po stop plagiátu.

Píspvek k filosofii a technice básnického tvoení od J. Arbesa.

(Pokraování.)

a doklad, jak uml Goethe prosaické povídky pevlékati

v háv veršovaný, uvádíme bez výkladu pramen, z nhož
vážil ku své básni „Der Zaub erlehrlin g".

Goethe použil totiž k básni té ecké povídky

Lucianovy, kterouž byl Wieland peložil a r. 1797
tiskem vydal. Povídka ta má titul: „Nevící" a uvá-

díme z ní ve volném pekladu pouze úryvek.

„Od té doby žili jsme takto: Jakmile jsme pišli do njaké hospody,

vzal košt, oblekl je do šat a pronesl nkolik magických slov. Ihned

bylo košt od lidí pokládáno za lovka jako oni sami, vybhlo ven,

nabralo vody a vbec ve všem všudy nás dobe obsluhovalo. Jakmile

jsme služeb jeho více nepotebovali, pronesl dobrý muž ten opt nkolik
jiných slov a košt promnilo se v košt, jakým bylo ped tím.

I použil jsem všeho možného pímti jej k tomu, aby m tomuto

kouzelnému kousku piuil; ale pes to že byl ve všem jiném nejochotnjší

lovk na svt, v tomto jediném nepovolil. Posléze naskytla se mi pece
jednou píležitost, že uschován ve tmavém koutku pochytil jsem kouzelnou

formulku, které používal a která se skládala pouze z tí slabik. On
pak poruiv palici (v devném hmoždíi), co vše má vykonat, odešel,

aniž m byl spozoroval.

Následujícího dne, když se v záležitostech obchodních vzdálil, vzal

jsem palici, oblekl ji do šat, pronesl zmínné ti slabiky a rozkázal

jí, aby pinesla vodu.

Hned mi pinesla plný velký džbán.

„Dobe," pravil jsem, „už vody nepotebuji, prom se zase v palici!"

Ale palice slov mých nedbala; nosila vodu neustále, až jí bylo

konen plný dm. Mn poalo býti úzko. Napadlo mi. že Pankrates,

až se vrátí, bude mi to ve zlé vykládati (což se také stalo) a ponvadž
jsem si nevdl rady, chopil jsem sekyru a pesekl palici ve dví.

Tím však jsem vše jen zhoršil; nebo každá polovina popadla te
džbán a nosila vodu, tak že místo jednoho nosie vody ml jsem te dva.

Zatím se mj Pankrates vrátil. Spativ, co se stalo, dal obma plím
palice dívjší podobu ; ale zárove sám také tajn zmizel a já ho nikdy

více nespatil.

„Trvám tedy," pravil Diuochamus, „že umíš i nyní ješt kouzelný

kousek: udlati z palice hmoždíové lovka?"
„Pi sám Jupiter!" odpovdl Eukrates. „I z pouhé polovice! Ale

ponvadž nemohl bych mu, jakmile by se stal nosiem vody, zase dáti

dívjší jeho podoby, zaplavil by nám nežádanou šukavostí celý dm "
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Jak známo, zaaují Xmci Goetheho mezi nejznamenitjší balladisty

své. Za slávu tu dkuje Goethe ovšem jen asi šesti neb osmi balladám,

mezi kterýmiž „Der Erlkunig" (Král duch) patí vším právem mezi

nejlepší ballady všech vk.
Otázka, je-li „Erlkonig" naprostým duševním majetkem Goetheovým,

mže však býti aspo pibližn zodpovdna jen po citování jedné z nej-

starších národních ballad dánských v pekladu nmeckém, ponvadž

jen porovnáním pekladu nmeckého s Goetheovou básní nad jiné jasn

vysvitne, co vše mají ob básn spoleného.

Sujety ovšem se liší; ale duch, nálada, balladní ton a rytmus, ba

sám titul Goetheovy básn v pravém smyslu pekvapí každého, kdo znaje

Goetheova „ErlkSniga" porovná jej s nmeckým pekladem dánské ballady,

která byla již v Herderov sbírce národních písní „Die Stimmen der

Volker" otištna.

Pro tenáe jazyka nmeckého neznalé tlumoíme zde pedevším

zajímavý básnický plod ten aspo co do smyslu co možná vrn, tudíž

bez rým a pipomínáme, že možno jej porovnati s eským pekladem
Goetheova „Erlkoniga" bu z péra K. J. Erbena nebo Lad. Quise.

D e e r a krále (Ui e h .

an Oluf jede pozd a daleko,

aby si hosty sezval na svatbu;

v tom vidí víly tanit na kyprém palouku
a dcera krále duch podává mu ruku.

„Bud vítán, pane Olufe, pro odtud odcházíš'

Poj mezi nás a se mnou zatani!" —
„„Já tanit nesmím, aniž chci,

jfc zítra z rána svatba má.""

flSlyš, pane Olufe, poj se mnou v rej,

dv zlatých ostruh já ti daruji

a bílou jemnou košili hedvábnou,
již matka bílí v zái msíní."

„„Já tanit nesmím, aniž chci,

je zítra z rána svatba má — ""

„Slyš, pane Olufe, pioj se mnou v rej.

hromadu zlata ti daruji."

„„Hromadu zlata vzal bych rád,

však tanit já nesmím, nemohu,""
,Neehceš-li, pane Olufe, taniti,

nech mor a nemoc t sehvátí!"

Udeila jej pímo do srdce,

že dosud cítí bolest nesmírnou,
pak blednoucího zvedla na kon:
„Je si te ku své nevst!"

A když pak pijel dom až ped vrata,

chvjíc se matka jeho tu stála:

„Poslyš, mj synu, povz pec,
pro jsi tak bledý, tak bleouký?"
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„„Jakž nemám bledý, tak bleJonký být

když z íše krále duch picházím?""
„Poslyš, mj synu, drahý a rozmilý,

co mám ted zvstovat tvé nevst?"

„„Rci jí, v tu chvíli že v lese jsem,

abych tam vyzkoušel kon i psa. — "*

A asn z rána, sotva se rozbesklo,

nevsta pibyla s hosty ku svatb.

I pili medovinu a pili víno . . .

„Kde je pan Oluf, ženich mj?"

„„Pan Oluf odejel do lesa,

aby tam vyzkoušel kon i psa.""

Nevsta šarlat nadzvedla —
tam ležel pan Oluf — mrtvola.

Porovnáním pouhých peklad, píbuznost a podobnost sujet, ducha

a rytmických zvláštností ovšem tak oste nevynikne, jako když porovnáme

s balladou Goetheovou nmecký peklad dánské národní ballady, jenž zní

:

Erlkonigs Tochter.

Herr Oluf reitet spát und weit

zu biethen auf seine Hoehzeit Leut;

da tanzen die Elfen auf grunem Land,
Erlkonigs Tochter reicht ihm die Hand.

„Willkommen Herr Oluf, was eilst von hier?

Tritt her in den Reihen und tanz mit mir. —

"

„„leh darf nieht tanzen, nieht tanzen ich mag,
frhmorgen ist mein Hochzeittag.""

..Hor' an, Herr Oluf, tritt tanzen mit mir,

zvei guldne Spoen sehenk' ich dir,

ein Hemd von Seide, so weiss und fein,

meine Mutter bleiehs mit Mondensehein."

„„leh darf nieht tanzen, nieht tanzen ich mag,
frhmorgen ist mein Hochzeittag. — ""

„Hor' an, Herr Oluf, tritt tanzen mit mir,

einen Haufen Goldes sehenk ich dir."

„„Einen Haufen Goldes náhm' ich VFohl

;

doch tanzen ich nieht darf, noeh soli.""

„Und willst, Herr Oluf, nieht tanzon mit mir,

soli Seuch' und Krankheit folgen dir."

Sie tbat einen Sehlag ihm auf sein Herz,

noch immer fúhlt er solehen Sehmerz.
Sie hob ihn bleiehend auf sein Pferd

:

-Reit heim nun zu deinen Fráulein vertli!"

é
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Und als er kam vor Hauses Thur'

seine Mutter zitternd stand dafur.

„Hor an, mein Sohn! sag' an mir gleieh,

wie ist dein' Farbe blass und bleieh?"

„„Und soll sie nicht sein blass und bleieh,

ieh traf in Erlkónigs Reich.""

„Hor an mein Sohn. so lieb und traut,

was soli ieh nun sagen deiner Braut?"

„„Sagt ihr, ieh sei iui Wald zur Stun
zu proben da mein Pferd und Hund.""

Priihmorgen und als es Tag kaum war,

da kam die Braut mit der Hoehzeitsehaar.

Sie sehenkten Meth, sie sehenkten Wein,
„Wo ist Herr Oluf, der Brautigam mein?"

„„Herr Oluf, er ritt in Wald zur Stund.

er probt alla sein Pferd und Hund.""

Die Braut hob auf den Seharlaeh roth,

da lag Herr Oluf, und er war todt.

Goetheova všeobecn známého neb aspo snadno pístupného »Erl-

koniga" neteba snad ani zvláš reprodukovati. Kdožkoli jej zná, pi
ctní nmeckého pekladu dánské národní ballady sotva se ubrání' témuž

neb aspo podobnému dojmu, jaký na nj uinil sám Goethev „Erlkónig".

Jako „Erlkonig" mezi balladami, vyniká Goetheova píse ,Haiden-
roslein" mezi lyrickými básnmi všech vk jako jedna z nejnžnjších
a nejkrasších. Je to skuten pravá perlika erotické lyriky.

Avšak perlika ta — nepatí na duševní úet „velmistra" nmecké
poesie. Goethe perliku tu také jen nalezl mezi cizím starým haraburdím

nebo na cizím „smetišti" — prost ji zdvihl, trochu poeticky ofouknul

neb oprášil a zasadil si ji beze všech rozpak skoro beze zmny do

svého básnického diadému.

Pvodní poetická perlinka ta byla totiž také otištna v Herderových

„Stimmen der Volker" s poznámkou „dle ústního podání" a zní takto:

Rosehen auf der Haide.

Es sah ein Knah eiri fíuslein stehn,

Rosleiii avf der Haiden,
sah, es tvar so frisch und schón,

und blieb steh'n es an3?<«eAn,

und stand in siissen Freuden

:

Róslein, Roslein, Roslein roth,

Róslein auf der Haiden.

Der Knabe sprach: ieh breíte dich,

Roslein auf der Haiden.
Roslein sprach : leh steche dich,
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dass du ewig denkst an mich,

dass ich's ntcht wiil leiden.

Boslein^ Hoslein, JRoslein roth,

Roslein aiif der Haiden.

Doeh der wilde Knabe brach

(las Roslein auf der Haiden
;

Roslein wehrte sich und stach,

aber er vergass darnaeh
beim Genuss dag Leiden.

Roslein, Roslein, Roslein roth,

Roslein auf der Haiden.

Goethe ovšem staronmeckou tuto básniku proste neopsal, nýbrž

— jak už jsme jizliv podotkli — on perliku trochu oprášil a ekl:
Te jsi má! a zaadil ji mezi svj duševní majetek . . .

A krajané Goetheovi?

Objektivní, ve všem všudy a ku každému i ku všemu ve svrchované

míe spravedliví literární kritikové a esthetikové nmetí jsou co do

„chvalitebného" osvojování si cizích sujet, myšlének a forem se strany

nmeckých básník ovšem nepomrn shovívavjší, ba pokládají i zejmé
literární krádeže a polokrádeže básníkm svým — za zásluhu.

Tak teme na p. v jedné kritické stati nmecké práv o Goetheov
perlince „HeidenrOslein", že prý Goethe „ržince" té — „teprve
poetickou vni do duše vlíbal a jak se zdá, národního
ducha jí teprve vdechl."

A každé slovo této charakteristiky jest nestoudnou lží práv tak

jako úsudek jiného vynikajícího a na slovo braného literárního historika

J. L, Kleina (jehož názor o plagiátech slavných autorv už známe)

a kterýž o Goetheov perlince u porovnání s jejím originálem praví:

„Staronmecká „Ržinka" zajisté by básníkovi (totiž Goethemu)

políbením na ústa podkovala, že tak divoce smle líbezn, tak násiln

nžn, tak šelmovsky nezbedn ji utrhl a zmocniv se jí omládlou po-

vznesl a zkrášlil."

Vizme nyní Goetheovu poetickou transfiguraci a porovnavše ji s ori-

ginálem, položme si prost otázku: „V em, probh! záleží nmeckými
péry tak chvástav pronášená chvála Goetheovy zásluhy básnické o staro-

nmeckou píse národní?"

K vli jasnjšímu pehledu dali jsme v obou básních souhlasná

slova vysázeti stejným ležatým písmem, aby tená na první pohled

poznal, co Goethe ze staré písn zcela jednoduše jen — opsal.
Goetheova transfigurace zní takto:

Hai denrosl ein.

Sah ein Knab ein Roslein stehn,

Roslein auf der Haiden,
war 80 jung und morgenschon,

lief er schnell es noeh zu sehn,

sah's mít vielen Freuden.

Roslein, Roslein, Roslein roth,

Roslein auf der Haiden.
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Knahe sprach: ich breche dich,

Boslein auf der Haiden.
Roslein sprach: Ich steche dich,

dass du ewig denkst an mich
und ich ivilVs nicht leiden.

Roslein, Boslein^ Roslein roh,
Roslein auf der Haiden.

Und der wilde Knahe brach

's Roslein avf der Haiden

;

Roslein wehrte aich und stach

lialf ihr doeh kein Weh und Ach,
muss es eben leiden.

Roslein Roslein, Rósltin roth,

Roslein auf der Haiden.

Po porovnání obou básní ovšem již hrav lze odpovdti na otázku,

zda- li Goethe skuten starému originálu „teprve poetickou vni do duše

vlíbal" atd., co vše GoetheoVi krajané jako Goetheovu zásluhu vynášejí.

Nyní zajisté i eský tená, který vbec ani nmecky neumí, pouhým
pohledem mže se pesvditi, co vše „velmistr" nmecké poesie na

staré nmecké národní písni zmnil.

Totiž : titul — pak v první a tetí sloce dva až ti verše a tu

a tam njaké slvko, kdežto druhá sloka zstala takka beze zmny.
A za to by se mla staronmecká „Ržika" políbením na ústa

podkovati — nikoli snad jen pouhému básníkovi vbec, nýbrž — „vel-

mistru" nmecké poesie?!

I jdtež, vy tveraiví nmetí literární historikové — vlastn ne-

šikovní humbugái! . . .

A což kdybychom pi této Goetheov básni použili skoro komického

receptu bodrého a prostoduchého našeho Sychry a všechno cizí peí
z ní vyškubali? Co by z ní zbylo?

Uime tak aspo jednou na ukázku a vizme, jak vypadala by

Goetheova báse s vyškubaným cizím peím t. j. jaké vzezení mlo by

vše to, co vyšlo výhradn jen z péra Goetheova!

Vylovíme-li z Goetheovy písn jenom to, co byl v pvodní písni

pozmnil, znl by naprostý (vlastn originálem pece jen podmínný)
duševní majetek Goethev takto

:

Sah
— — — jung — morgen —
lief er schnell es noeh — —
sah's mit vielen — — —

und — —

Und
half ihr doeh kein Weh' und Ach,
muss es eben —

Není pochybnosti, že Goethe — kdyby si peetl dythirambickou

chvaloe Kleinovu — sám by se duševní „nahoty" své poetické trans-

figurace — — ulekl, ba snad i zhrozil . . . (Pokraování.)
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Žije i zemel ?

záhadná historie. Napsal Mark. Twain.

Pel. J. J. Benešovský-Veselý.

'ezen roku 1892 strávil jsem v Mentonu na Riviee.

V tomto tichém msteku tšíte se potají ze všech výhod,

jež má žití v Monte Carlu nebo Nizze. To znamená,

že tu máte záplavu sluneního svtla, vonný vzduch a

skvle modré moe, bez rušivých úink spoleenské
vavy, bez hluku, nadutosti a mrzutostí. Mentone jest

klidné, prosté a nelíené; bohái a lidé veselí sem
nepicházejí. Myslím, že z pravidla sem nepicházejí. Tu a tam ovšem
pijde njaký bohá a s jedním takovým jsem se seznámil. Abych ne-

prozradil jeho incognito, nazvu jej Smithem. Jednoho dne pi druhé sní-

dani v hotelu des Anglais chopil mne náhle za ruku a zvolal

:

„Honem! Prohlednte si toho muže, jenž práv vychází ze dveí.

Ale prosím, co možná nejbedlivji!"

„Pro pak? Víte snad, kdo jest?"

„Ano. Byl tu již nkolik dní, díve než jste pišel. Je to starý,

velmi bohatý továrník hedbávného zboží z Lyonu, jenž se vzdal obchodu

a myslím, že je sám na svt, nebo hledí vždy smutn a zaduman a

nemluví s nikým. Jmenuje se Theofil Magnan."

Oekával jsem nyní, že Smith si pospíší vysvtlit mi velké úa-
stenství, jaké jeví pro pana Magnana, avšak na míst toho upadl v hlu-

bokou zamyšlenost a po nkolik minut nevšímal si ani mne ani svého

okolí. Ob as zajel si prsty do dlouhých bílých vlas, jakoby chtl na-

pomáhat svým myšlénkám a zatím mu snídan vychládala. Konen pravil

:

„Ne, zapomenul jsem to; nemohu se víc na to upamatovat.

Je to jedna z hezkých drobných historek Andersenových. Ale

vytratila se mi práv z pamti. Vím z ní jen tolik: Dít má v kleci

ptáka, jehož miluje, ale ve své tkavosti jej zanedbává. Ptáe plýtvá

svým zpvem neslyšeno a nepovšimnuto, ale zatím naléhají na zvíátko

hlad a žíze, zpv jeho stává se smutným a slábne a konen úpln
pestane — ptáe zhynulo. Dít pijde a jest jato lítostí až do duše.

Pak svolá s hokým pláem a nákem svoje soudruhy a s nejvtší oká-

zalostí a skuteným žalem pohbí ptáe, aniž tuší, že nejen dti nechávají

pvce zhynout hladem a pak vynaloží tolik na pohby a na pomníky,

že by bylo bývalo lze, z toho je uživit a chránit je pede vším nedo-

statkem. Nyní ..."

Ale v tom byli jsme vyrušeni. K deváté hodin veerní setkal se

Smith se mnou a požádal mne, abych šel s ním nkam do jeho pokoje,

vykouil s ním doutník a vypil horké whisky. Byla to útulná místnost

se svtlými lampami, pívtivým oteveným krbem, v nmž hoelo vonné
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olivové devo. Aby požitek byl úplný, ozývalo se z vní tlumené huení
píboje moského. Po druhé sklenici, když jsme klidn pohovoili o tom
a onom, pravil Smith:

„Nyní, když jsme ponkud ducha osvžili, povím vám malou, po-

divnou historku. Poslyšte mne laskav! Byla po mnoho let tajemstvím,

tajemstvím mezi mnou a temi jinými, ale te mohu zlomit peeti.

Sedíte pohodln?"
„Zcela pohodln. Jen zante!"
Tuto následuje, co mi vypravoval.

Ped dlouhou dobou, kdy jsem ješt byl mladým umlcem — vskutku

velmi mladým umlcem — a putoval po všech možných departementech

Francie, skicuje tu, skicuje tam, svedl mne osud se dvma roztomilými,

mladými Francouzi, kteí provozovali totéž emeslo, jako já. Byli jsme

tak šastni, jak jsme byli chudi; anebo tak chudi, jak jsme byli šastni

— berte to, jak chcete. Claude Frére a Charles Boulanger — to jsou

jména onch hoch; milí, milí hoši, nejveselejší mysli, jež se kdy po-

smívala chudob, a jemného, dobrého vkusu za každé pohody. Konen
dostali jsme se do jedné vsi v Bretagni, úpln na holikách, a umlec
tak nebohý jako my sami pomohl nám a v pravém toho slova smyslu

zachránil nás od smrti hladem — byl to Frangois Millet . . .

„Jakže! Slavný Frangois Millet?"

„Slavný? Nebyl ani o špetku slavnjší, než tehdáž my. Neml ani

nejmenší slávy ani ve své vlastní vsi, a byl tak chudý, že nás nemohl

krmit niím jiným, leda kolníkem a mnohdy nebylo ani kolníku. My
tyi stali jsme se brzy pátely. Malovali jsme spolu o všecko pry,

co jen jsme mohli malovat, nahromadili celé kupy obraz, ale málokdy

jsme nkterý obraz odbyli. Zažili jsme spoiu krásné asy, ale spravedlivý

Bože, kterak jsme mnohdy museli trpt hlad ! To trvalo trochu déle než

dva roky. Konen jednoho dne pravil Claude

:

„Hoši, jde to s námi s kopce. Rozumjte mi dobe: jde to s námi

naprosto s kopce ! Je proti nám všeobecná stávka, hotové spiknutí.

Zbrousil jsem celé to hnízdo, je to, jak jsem ekl: nechtjí nám už

poskytnout úvru, ani za jediný centim, dokud nezaplatíme všechny ne-

doplatky a dluhy."

Nás zamrazilo. Každá tvá byla bledá leknutím. Vidli jsme, že

naše situace stala se vskutku beznadjnou. Nastalo dlouhé mlení. Konen
povstal Millet a pravil s povzdechem

:

„Mn nenapadá nic, pranic. Vynalezte vy nco, hoši!"

Ale tu neodpovdl nikdo, leda Ize-li zváti odpovdí zasmušilé

mlení.

Karel povstal a po njakou dobu rozilené pecházel, pak pravil:

,Je to hanba! Hlete tu hromadu plátna: celé kupy obraz.

A k tomu ke všemu tak dobrých, jak je maluje kdo v celé Evrop,
necha to kdokoli. Ano, a mnozí zevlující pátelé ekli totéž anebo skoro

totéž, jinými slovy."

„Ale nekoupili nic," namítal Millet.

„Nic nedlá, ekli to. A je to také pravda. Podívej se na svj

„Angelus", mže mi kdokoli íci ..."
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„Pah, Karle — mj „Angelus" ! Nabízeli mi za pt frank."

„Kdy?"
„Kdo to nabízel?"

„Kde je ten lovk?"
„Pro jsi je nevzal?"

„Jdte — nemluvte všichni najednou. Myslel jsem, že dá víc —
byl bych na to pisahal — díval se tak divn na obraz . . . zkrátka,

žádal jsem osm."
„U všech ert! Ale Františku, pro Boha té prosím, pro ..."

„Ó vím to dobe, vím to! Zmýlil jsem se, byl jsem blázen. Hoši,

mínil jsem to vskutku dobe; to mi zajisté uvíte, a jestliže jsem ..."

„Na mou vru, to víme — známe tvé dobré srdce, ale bu tak

laskav a nebu podruhé takový osel." .- ,

„O však to víc neudlám!" Pál bych si jen, aby nkdo pišel

a nabídl mi za zelnou hlávku — podívali byste se!"

„Zelnou hlávku! O nevy slovuj to slovo — dlají se mi laskominy.

Mluv laskav o vcech mén svdných!"
„Hoši," pravil Karel, „te bume rozumní: mají ty obrazy njakou

cenu? Odpovzte!"

„Ó, to se rozumí!"

„Nemají-liž dokonce cenu velmi znanou? Odpovzte!"
„Zajisté že mají!"

„Tak znanou cenu, že kdyby na nich bylo namazáno njaké
slavné jméno, prodávaly by se za ceny pímo blbé. Je tomu tak, ili

nic? Odpovzte!"
„Ovšem je tomu tak! Nikdo o tom nepochybuje!"

„Ovšem, rozumí se to samo sebou — my také nežertujeme. Tedy

ven s tím. O jde? Mluv!"

„Totiž . . . myslím, . . . kamarádi — co o tom soudíte vy — vité

co? Namažeme tedy njaké slavné jméno na ty obrazy!"

ilý hovor uvázl. Všechny tváe obrátily se tázav ke Karlovi. Jaká

to byla hádanka? Kde jsme si mohli vypjit njaké slavné jméno?
A kdo by je propjil?

Karel opt usedl a pravil:

„Hodlám vám navrhnout nco, co myslím zcela vážn. Zdá se mi,

že to jediný prostedek, abychom z té kaše vyvázli, a myslím, že to

prostedek zcela bezpený. Zakládám tuto domnnku na množství fakt,

povených historií. Doufám, že mj plán uiní nás všechny bohatými."

„Bohatými! Pozbyls rozumu?"

„Ne, ani za mák."

„Ano, už je tomu tak — peskoilo ti v hlav. emu íkáš

bohatství?"

„Stotisíc frank pro každého."

„Je blázen, hotový blázen! Vždy jsem to vdl."
„Ano, tak jest. Nebohý Karel, ty trampoty byly píliš kruté pro

nho! . .
."

„Nebohý Karle, musíš vypit šumicí prášky a okamžit ulehnout."

„Dejte mu díve studený obkladek!"
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„Xe, postarejte se radji o svrací kazajku. Každou chvíli mže
zaít zuit."

„Ticho!" pravil Millet zdánliv písné. „Necht pec toho hocha,

a poví, co chce íci."

„Nu tak tedy — povz Karle, mluv Karle! Jaký je tvj plán,

Karle?"

„Nuž dobrá! Na míst veškeré pedmluvy žádám od vás, abyste

uznali faktum, že zásluhy nejednoho slavného umlce nebyly poznány

díve, dokud nepošel hlady. To se udalo v historii lidstva tak asto, že

smle mohu na tom založit zákon: že totiž zásluhy každého znamenitého

umlce, bez jména a zanedbávaného, dojdou uznání a že obrazy jeho

musí dosáhnout vysokých cen — v tu chvíli, kdy je mrtev. Mj plán

je tedy tento: Musíme loso.vat — jeden z nás musí zemít!"

Poznámka ta pronesena tak klidn a tak neoekávan, že jsme

skorém zapomnli vyskoit. Ale pak propukl divoký sbor vzájemných

rad — lékaských rad, jež všechny elily k tomu, poskytnout pomoci

chorému mozku pítelovu, ale Karel ekal klidn, až se boue utiší

a vykládal pak dále svj plán:

„Ano, jeden z nás musí zemít, aby zachránil ostatní a — sebe

sama. Budeme losovat. Zvolený staniž se slavným, my ostatní bohatými.

Ale bute pece tiši, nevyrušujte mne stále — vím zcela dobe, co

pravím. Moje myšlenka je tato : V dob tí msíc bude ten, kterého

los odsoudí k smrti, malovat se jest, rozmnožovat svj sklad, jak mže
— žádné obrazy, chraniž Bh ! Skicy, studie kusy studií, zlomky studií,

tucet máznutí šttcem na každém kuse, tak nesmyslné jak možno a na

každý ovšem „svoji" šifru. Padesáte takových mazanic denn, ale každá

musí mít nco zvláštního, jakous manýru, kterou lze snadno poznat

jako jeho — to jsou vci, jež jak víte se prodávají, a za bájené ceny,

sbírají je velká svtová musea, jakmile slavný muž zemel; musíme

toho mít nkolik kop — aspo nkolik kop ! A v té dob my ostatní

budeme umírajícího podporovat se jsme a- spracujeme Paíž a obchod-

níky s obrazy — uiníme pípravy pro nastávající událost, to víte, a

když vše bude hotovo a vše pjde hladce, pustíme na -nho" smrt a

uspoádáme mu velkolepý poheb. Nu, co íkáte mé myšlence?"

„Hm! ... To jest . . . Jakpak vlastn . .
.?"

„Ale cožpak nechápete? Ten lovk ve skutenosti vbec nezeme;
pijme prost jiné jméno a zmizí; pochováme na míst nho vycpaného

panáka a strhneme o nm pokik, že se bude rozléhat celým svtem.
A já ..."

Ale nemohl dokonit. Všichni propukli v mohutné „Hurá!" a vy-

skoili ze svých sedadel, skákali jako posedlí po svtnici a padali si

kolem krku samou vdností a radostí. Po celé hodiny mluvili jsme

o tomto velkolepém plánu, aniž jsme cítili hlad a když všechny po-

drobnosti byly uspokojiv upraveny, hodili jsme losy do klobouku a

zvolený byl —• Millet, smrti zasvcený, jak jsme ho jmenovali. Pak
sebrali jsme všechny vci, od nichž se nikdy neodluujeme, dokud je

nevymníme za bohatství budoucnosti — rzné památky, drobné šperky

a podobné, za nž jsme od majitele zastavárny dostali tolik penz, že
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jsme si za n mohli dopát skromnou veei na rozlouenou a snídani

k tomu a zbylo ješt nkolik frank na cestu, nkolik kilo kolníku a

nejnutnjší pro Milleta, aby ml po nkolik dn na živobytí.

Druhého dne ráno vydali jsme se my ti hned po snídani na cestu,

ovšem pšky. Každý z nás ml tucet malých obraz Milletových a pevný

úmysl, prodat je. Karel vydal se na cestu do Paíže, kde hodlal budovat

slávu Milletovu pro píští slavný den. Claude a já mli jsme se rozejít

a rozdlit se o ostatní Francii.

Pekvapí vás snad, uslyšíte-li, jak snadný a pohodlný byl úkol,

ve který jsme se uvázali. Já putoval dva dny, než jsem se dal do

práce. Pak poal jsem skicovat villu v okolí velkého msta — ponvadž
jsem vidl majitele jejího stát na balkon. Pišel hned dol, aby se

podíval — tušil jsem již, že se chytí na vjiku. Pracoval jsem rychle,

abych udržel jeho úastenství. Tu a tam vyklouzlo mu slvko, kterým

dával na jevo svoje úastenství, poznenáhla se rozehál, konen byl

nadšen a prohlásil bez obalu, že jsem mistr.

Odložil jsem šttec, sáhl do tlumoku, vytáhl jednoho Milleta a

ukázal na monogram v rohu. Pak jsem prohodil hrd

:

„Myslím, že to znáte. Nuže, on byl mým uitelem! Zdá se mi

tedy, že svému emeslu rozumím."

Majitel villy zadíval se v rozpacích zcela omluvitelných na obraz

a mlel. Já pravím starostliv

:

-Snad mi pec nebudete chtt namluvit, že neznáte šifru Františka

Milleta?"
To se ví, že ji neznal, ale byl to nejvdnjší lovk, jakého lze

nalézt a zrovna šasten, jako kdybych jej byl touto prostou frásí osvo-

bodil za situace nanejvýš nepohodlné. Pravil:

„Tak! Ach, od Milleta, vskuiku! Nevdl jsem z prvu, co mám
ped sebou. Ale ovšem, te to poznávám!"

Následek toho byl, že chtl obrázek koupit. Odpíral jsem rozhodn
prodat jej a pravil jsem, že teba bych nebyl bohat, nejsem také chd.
Konen však penechal jsem mu jej za osm set frank . . .

„Osm set!"

Ano! Millet byl by jej dal za vepové ebírko. Te bych byl rád,

kdybych jej mohl koupit nazpt za osm tisíc. Ale ty doby minuly. Udlal
jsem velmi hezký obrázek villy toho lovka a byl bych mu jej hodil

na krk za deset frank, ale když vidl, že jsem žákem takového mistra,

vnoval na to sto. Poslal jsem onch osm set frank ihned pímo Mille-

tovi a druhého dne jsem prásknul do bot.

Ale nešel jsem více, ne, jel jsem. Od té doby jezdil jsem vždy.

Prodal jsem každodenn po obraze a nikdy se nepokoušel, prodat, dva.

Ke svým odbratelm pravil jsem vždy

:

„Vlastn je to hloupost, prodávat obraz Františka Milleta, nebo
ten lovk nebude již ani ti msíce živ a až zeme, nebudou práce

jeho k dostání ani za velké peníze."

Dal jsem si všemožnou práci, abych tuto podrobnost co možná

nejvíce rozšíil a pipravil svt na píští událost.

Nemohu si pomoci, ale musím velice chváliti tento plán, získat
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obrazm odbyt, uebo, mezi námi eeuo, plán ten pocházel ode mne.

Onoho veera, když jsme osnovali plán své výpravy, napadl mi a všichni

ti se mnou souhlasili, že se odváží tohoto pokusu, díve než jej vy-

stídáme jiným. Šel jsem plné dva dny, Claude šel dva dny, než jsme

se dali do práce — ale Charles, ten hezký, nesvdomitý hoch, šel jen

pl dne a cestoval jako vévoda.

Každý z nás dvou došel tu a tam do redakce a obcoval také trochu

se žurnalisty; žádná zpráva nehlásala, že byl objeven nový malí, ale

každá zpráva pedpokládala, že celý svt zná Františka Milleta, žádná

zpráva jej zvláštním njakým zpsobem nechválila, ale pouhá zmínka,

týkající se nynjšího stavu „mistrova" — nkdy nadjná, nkdy zoufalá,

ale vždy pipouštjící nejhorší obavy — staila úpln. Zaškrtali jsme

tyto novináské zprávy ervenou tužkou a zasílali ísla svdomit všem,

kdož od nás obrazy koupili.

Karel byl brzy v Paíži a chopil se záležitosti obratnou rukou.

Spátelil se s dopisovateli zahraniných list a dal význam Milletv roz-

troubit do Anglie a na pevninu, do Ameriky a všude.

Šest nedl po našem odchodu setkali jsme se všichni ti v Paíži,

ekli si: „Dost!" a nepsali také Milletovi o další obrazy. Strom vyrostl

tak vysoko a vše dozrálo tou mrou, že jsme nahlédli, že by te byla

chyba, kdybychom práci nezarazili, kdybychom ji nezarazili práv te,
a déle neekali. Psali jsme tedy Milletovi, aby se položil do postele

a hezky erstva zmizel, nebo si pejeme, aby do deseti dn byl ne-

božtíkem, dovede-li to do té doby.

Pak jsme poítali a shledali, že jsme zatím prodali osmdesát pt
malých obraz a studií a stržili za n šedesát devt tisíc frank. Karel

uinil poslední a nejskvlejší obchod z nás všech. Prodal „Augelus" za

dvaadvacet set frank. Kterak jsme jej slavili za tento in! Netušili

jsme, že pijde kdys den, kde Francie bude zápasit o jeho majetek

a že cizinec unese jej za ptkrát sto tisíc na hotovosti!

Uspoádali jsme oné noci závrenou veei se šampaským a dru-

hého dne sebrali jsme se Claude a já a odjeli, abychom Milleta za

posledních jeho dn ošetovali, oddalovali od domu zvdavé lidi a za-

sílali denn bulletiny Karlovi do Paíže, aby je dal uveejnit v aso-
pisech rzných díl svta, by svt s napjetím ekající zpraven byl o tom,

co se dje. Smutný konec nedal na sebe ekat a také Karel byl pi
tom, aby sám pomáhal pi pohebních slavnostech.

Pamatujete se na slavný poheb, jenž vzbudil tak ohromnou sensaci,

kterak tehdáž pišli výteníci z obou polokoulí svta, aby projevili svou

soustrast. My tyi — stále nerozluní — nesli jsme rakev a nechtli ni-

koho pustit k ní. A mli jsme pravdu, nebo v ní nebylo nic, než

vosková loutka a nosii byli by tento schodek na váze zajisté spozorovali.

Ano, my tyi, titéž tyi, kteí snášeli všechny svízele u vrném
pátelství v minulých, krušných dobách, nyní provždy odbytých, my
nesli rakev . .

."*

„tyi? Jací tyi?"
„Nuže, my tyi — nebo Millet pomáhal nést vlastní rakev. Ovšem

pestrojen. Pod titulem píbuzného — vzdáleného píbuzného."

30
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„To úžasné!"

„Ale pravdivé, do slova pravdivé! Dobrá, a te si vzpomete,
kterak obrazy Milletovy stoupaly v cen. Peníze? Nevdli jsme, kam
s nimi. V Paíži jest jakýs lovk, jenž má sedmdesát Millet. Zaplatil

nám za n dva miliony. A co se týe té spousty skic a studií, které

Millet naplácal za tch šest nedl, co jsme byli na cest, žasl byste,

kdybyste slyšel, za jaké ceny je podnes prodáváme — to jest, jsme-li

ochotni, vbec je prodat."

„Podivná historie, vskutku podivná!"

„Ano, je dost pkná."
„Ale kam se podl Millet?"

„Dovedete zachovati tajemství?"

„Dovedu!"

„Vzpomínáte si na onoho muže, jenž dnes v jídeln vzbudil vaši

pozornost? To byl Francois Millet!"

„Nastojte!"

„Ano. Byl kdys geniální lovk, jenž nezemel hlady a nenechal

plynouti do kapes jiných mzdu, jež náležela jemu. Tomuto ptáeti

nebylo souzeno, aby neslyšeno vyhvízdalo svoje srdce a bylo pak za-

placeno chladnou okázalostí slavného pohbu. O to jsme se postarali my!"

Oba.

Napsal Josef K. Šlejhar.

(Dokonení.)

inula už hodná doba, co se tu hoch tak povaloval. Zatím

se u nich najedli, pán, paní a Florika. Paní potom

zavolala na hocha:

„Lojzku, pjdeš tedy U jídlu?" a volala to

hlasité, pes celou ulici, snad aby lidé byli svdky,

že Lojzek dostává jíst.

„Jak to vypadáš, kluku?" oboila se na hocha,

který se nesmle pišoural, a dala mu herdu, až se zajikl. „No te
se 8 tebou zlobit nebudu . . . tady máš jídlo, jez — však se už s tebou

spravím."

Dala mu vyškrábati všechny hrneky a talíe, jichž bylo použito.

Pak odešla do vedlejšího pokoje. Hoch, schoulen a stále úzkostliv, jal

se vyjídati zbytky, jež mu nechali. Jaksi smutn ozýval se jednotvárný

cinkot jeho lžíce.

V pokoji bylo dlouho ticho. Tiše tam zažívali. Potom zaali tam

mluviti. Mluvili zpoátku tiše, úryvkovit, nebylo niemu rozumti. Zne-
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nalila stával se pánv hlas rozmrzelejším a hlasitjším
;
paní však mluvila

poád tiše, jako chlácholiv. Na konec zaali se zejmé vaditi.

Vadívali se takto asto a hoch vyrozumíval, že se to dje pro

nho. Jakoby pán byl již dávno mrzut na to, že ho mají u sebe — a se

švagrová, když si to tak ustrojila, sama o nho postará. Pro on by ml
k vli nemu takovému býti ve své domácnosti zkracován. Kouká
z toho jen škoda a ostuda. — Paní vždy horliv se zastávala sestry,

jaké je to pro ni neštstí a že musí jeden druhému býti nápomocen. —
Musela by si jen zoufati, nic jiného by jí nezbylo, kdybychom jí to

odepeli. Vymlouvávala dále, že je to jen pro první as, co bu sestra

svého muže na to pipraví anebo až jinak podaí se jí o hocha se po-

starati. Ostatn zadarmo to sestra na nich nežádá a každou chvíli jim

nco z venku posílá.

A takto se paní Rylové podailo vždy muže uchlácholiti. Nastávaly

obyejn takové hádky, pišel-li pan Ryí hned z kanceláe mrzut anebo

když mu nechutnal obd.
Does z takové i jiné píiny stávala se váda prudší a obvyklými

námitkami nepodailo se jí muže uchlácholiti.

„Ale považ, zadarmo to pece sestra na násnežádá. Zrovna pede-
vírem poslala nám takový hrnec másla a jakého — jako mandle —
kupuj ho jen na trhu, za desítku a za žádné peníze takové nedostaneš.

To neceniš za nic?"

„To je toho — trochu másla! Zkrátka, já už toho všeho mám
dost a nepotebuji ve své domácnosti žádných cizích živl. Nechci to

a a se tomu udlá jednou konec. Je s tím jen zlost a ostuda. Zaínají

na to už narážet v kancelái a ekni sama — co jim mám vysvtlovat?

Jak ti povídám, hle, a se to s klukem ukoní. Co si švagrová adro-
bila, a si sní sama."

„Dnes není s tebou žádná e, vedeš poád jedno. No, a když už

na nic nedáš — dobe, stane se tedy po tvém. Ale rozvaž si to pece

:

Jak pak (zde nápadn ztišil se hlas panin) to s ním ješt mže dlouho

trvat? Povídám ti — podzimu nedožije, není to ani možná. Tak vidíš! —
A víš, že nám slíbila sestra na zimu pl krmníka —

"

Muž po tchto dvodech ustal tvrdošíjn státi na svém a zamyslil

se. Nezdály se mu konen vci tak hrozny. — Zvlášt ta ple krmníka
zamstnávala jeho myšlénky. Až se mu laskominy dlaly, jak živ si

pedstavoval pkné domácí uzené ... A každý den by si mohl vzíti

hezký kousek do kanceláe, ten nadutý taxátor vedle by shoel závistí . .

.

Chvíli takto dumal, dumal . . . Ale potom, aby se nezdálo, že se

dal jen tak zvrátiti ve svých dvodech, svraštiv elo a zavrtv hlavou,

pravil týmž mrzutým, nespokojeným zpsobem, jako prve, jenže již ne

tak l)nviv a s kikem. — patrn, že pistupoval na kompromis

:

„To není jen tak, milá holka. Mže se ti to zdáti a zatím zstane
nám to na krku ješt léta. Pak se toho už nezbydem. A to by pak
byla radost — jen si to rozvaž! Ani za stádo prasat bych to nepevzal.
— Je jako ze železa, lovk se až musí divit."

Zamlel se — oekávaje patrn, aby se ona sama o té vci uri-

30*
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tji vyslovila. Le paní Rylová vrtla jen hlavou ve svém pevném pe-
svdení a neíkala nic, jakoby nerozumla, co její muž vlastn míní.

„Ano není to tak jisté, jak si to pedstavuješ," pokraoval pan

Ry], vida nerozhodný, tázavý pohled ženin. „Na takovou vc se nemže
hádati jén podle toho, jakby si lovk pál . . . Povím ti tedy: Podíváš

se s ním nkterý den na kliniku. Potom budeme vdt, co a jak.

A teprv podle toho promluvím své poslední slovo."

To domluvil zvýšeným, pevným hlasem.

„Sama jsem si to už dávno myslela! Bude to ovšem nejlepší —
budeme aspo vdt, na em jsme. Inu, íkám to vždycky, jaká jsi ty

hlavika . . . mrzoute jeden . . . vi, Bohoušku? . . . Ani hubiku mi

nedáš, ty jeden ? . .
."

„Ale to ti íkám," pravil ješt po chvíli pan Ryí, aby si nemyslela,

že ho tak docela opanovala — ale hlasem již zmklým a povolným, „to ti

íkám, jina to musí vzít konec."

Váda tím pominula a všechno uvnit ztichlo — —
Jinae ... co to znamenalo pro toho, o nhož se jednalo?

Nm a nepohnut sedl u vyjedených hrnk. Temné, výrazné oi
jeho upeny byly do šera kuchyn a hlavu ml naklonnu k jednomu

ramenu.. Ve výrazu jeho oblieje jevilo se nco záhadného, co nebylo

již pouhým utrpením a strnulou bázní, jevilo se nco z toho, co pozo-

rujeme na obrazích Krista od velikých mistr . . . výraz vznešeného

podání se ve vný údl nebes a vymknutí se z pout vlastního utrpení.

— Nco z tohoto mystického výrazu jevilo se v siné tvái pacholete.

Nm a nepohnut sedlo, temné zraky stále upírajíc v šero kuchyn.

Nestíralo ani much, jež houfn na nho se rojily — o niem nezdálo

se míti pontí, co se dalo a jeho osud pipravovalo . . .

Minula hodná doba, co takto sedlo v šeru kuchyn.

Zatím s hry oKnem nad umaštnou kvtovanou záclonou vedraly

se do kuchyn pruhy slunení záe. V ní zaviily oslnivé obláky prachu,

jenž jakoby z celého prostoru hrnul se k svtelnému zdroji. V kuchyni

hned všechno oste se osvtlilo a plnilo se týmž žhavým úpalem, jaký

panoval venku. Zjevn a nepokryt ukazoval se nyní veškerý ten hnusný

nelad zanedbaných velkomstských kuchyní, s jejich tsností i zápachem

a pipomínalo to náhlé prudké osvtlení zase celou skutenost v její

zlé, tvrdé neodbytnosti. Mouchy povýšily svj dosud jaksi ztajený bzukot

v pronikavé, vtíravé chestní a také šmahem vrhaly se ve svtelné

proudy, zalévající prostor kuchyn.

Lojzík vytrhl se ze svého pohroužení a také vedle v pokoji ozval

se ruch. Jeho páni chystali se na procházku.

„V mi, Bohouši," ozvala se paní, „ani se mi do toho vedra nechce,

ale jdu jen k vli Florice. Éekla jsem si, pjdeš s ní vždycky ven,

a je jak chce, a pan zvroléka mi to schválil. A vru, také jí to

slouží. Nepozoruješ, že už tak nekašle a je také veselejší? — Stroj se

tedy, Bohouši, stroj, já jsem už hned hotova."

„Ty," ozval se Bohouš, jakoby to všechno byl peslechl a dosud

vzel v pedešlých ješt úvahách, „te nkolik dní mi hocha neper . . .

zapi se co možná."
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Chtl to íci ledabyle, jen tak namátkou, ale bylo patrno, že o té

vci pemýšlel.

„To víš," odvtila paní.

A konen se vypravili z pokoje, jejž zaveli na klí. V kuchyni

bez píiny se paní omeškávala, cosi urovnávajíc, a toho nebylo potebí

vzhledem k celkovému nepoádku. Pak obrátila se zhurta na Lojzíka.

„Co tu okouníš, marš ven! A nehni se mi od domu, dokud se

nevrátíme, to ti povídám! —

"

Co pak se to stalo, že se na nebo nevrhla již za této píležitosti,

kteréž jindy nedala by si ujíti? A vbec, že dnes ani zlost ^i na nm
nevylila, jako po každé takové hádce s pánem inívala?

Hoch vyšoural se ped dm a paní zavela také kuchyni.

„Such such such, Floriko, poj, pjdeme na procházku!"

Zavšeni ubírali se ulicí vzhru a Florika na zelené hedvábné

še klopotn cupala v jejich stínu. Sotva se vlekla ta uba, s tlamou

rozevenou a tlustá nesmírn. — Avšak i její paní, masivní, hrdé se

kolébající, bylo tžko v nesmírném tom vedru. Unyle, celým bokem
podepela se o svého muže, jenž jaksi mrzut to snášel, a hlasit si

odfukovala. Vystrojila se nad míru peliv, jako vždycky. Mla módní

úbor práv panující dle Markétina kroje — s životem jako cudn
z hojných roušek složeným, aby zdánliv co nejvíce zatajoval, což ale

s dostatek nahrazovalo hluboké vystižení pod krkem a napouchlé rukávy,

obnažující polovici ramene; v pedu pak pes život dmulo se krajkové

„fiši". Tváe nalíila do zaržovlé ubledlosti a ofinu napálila od ple
hlavy. V nejbližší zahradní restauraci zasednou si na pivo. Florice také

nalejou pivo do tácku.

Slídivé staen v epci u protjšího okna v pízemním byt neušlo

ovšem nic.

„Podívejme se, jakou honoraci vyvádí to panstvo od asekurace,"

zasyela. „Bodej — bylo nedávno prvního ..."

Sledovala je ostížím okem, dokud nezašli nahoe v ulici. — Mla
zase po všem, co na okamžik dovedlo ji zaujati. A poád jako po pamti
šijíc, hledla zase tak tup a zmalátnle jako díve. — —

Lojzík, vypuzený z kuchyn, usadil se na schod ped domovními

dvemi. To bývalo jeho místeko, tam vysedával celé doby, kdy jeho

páni meškávali mimo domov. Stalo-li se, že v nedli odjeli na celý den,

dovedl pak na tom schod vytrvati od rána až do noci.

S místa neodbíhal, netoulal se po jiných ulicích. Nikomu nepekážel,

nikdo si ho nevšímal. Sedával tu sám a sám, rukama kolínka objímaje,

tichý a jako srostlý s tím prahem. —
asto mžete spatiti podobná stvoení v ulicích velkého msta

a mnohdy v ulicích nejživjších, nejnádhernjších. Dáte-li si pozor, tém
na témž míst a v stejnou dobu mžete je najíti. V truchlivé opuštnosti

jako pi zdi travina žijí neveselé mládí své. Hledí na vás tak smutn
a upjat. Ano, jen tma pátravýma oima jakoby žila ona stvoení, jen

z trudných jejich pohled projevuje se rovnž duše lidská toužebná

a strádající . . .

Slunce již uepražilo v místa, kde sedl Lojzík. Pesmeklo se pes
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stechy na druhou stranu; až za polovici ulice sahal stín a jen protjší

domy zstaly oste osvtleny. Ve stínu ponkud se uvolnilo a také z té

strany ulice více se oživovala. Zaaly optn pijíždti náklady s cihlami

za známého zvíecího vaní vozk, násadami bi bijících do hlav ubohých

koní, kteí nemohli zmoci náklad do píkré ulice. Zvdav hledli na

to nkteí, z pouhé dlouhé chvíle, ale vtšinou si toho lidé na ulici

ledva povšimli. Nkolik žen sedlo ped domy tém v polou ulice na

pinesených židlích, mly v rukou njaké šití a bavily se mezi sebou

nadmíru hlasit, s bezohlednou neteností, obvyklou v postranních velko-

mstských ulicích. S hry ulice zaal se poádati za neobyejného kiku
zástup dtí, umlouvajících njakou hru. Jen jeho, Lojzíka, nikdo nevybídl

— spíš sejdou-li doleji, budou na nho pokikovati, jak to nikdy neopo-

menou, a jist po nm také nkterý hodí kamenem. Nechodí nikdy

mezi n. —
Díval se jen a díval upen, elo maje svraštlé dtským jakýmsi

pemítáním. Díval se kamsi do stech, za cvrlikajícími tam vrabci, do

úpalu, jenž tam stále svítil, do té daleké známé oblohy, dlené ímsami
stech. Stále tak rukama objímal kolínka a bolavou nohu vyzvdal, kdykoli

prudeji zabolela. Hlavu si opel o kamenný sloup domovních dvéí . . .

Mezi dtmi povstala najednou ohlušující vava. Dostaly mezi sebe

njakého cizího psíka. Zasypávaly ho pískem, aniž stail jej setásati,

cosi navázaly mu na ocas, ehož v úzkosti hledl se zbaviti, a jinak jej

irápily. Pes žalostn kuel a zase zuiv se rozštkal. Když podailo

se mu vyklouznouti, vrhla se celá smeka dtí za ním a chytivše ho,

znovu se jím zabývaly dívjším zpsobem. Pes celou ulici bylo slyšeti

úzkostlivé psovo kuení a veštní dtí. Ale konen se jim pec njak
vymotal a zaal ze všech sil ubíhati ulicí dol. Dti bžely kus za ním,

ale pak toho nechaly, nkolikráte jen po nm hodily a vrátily se ku

pedešlé své he.
Pes uvoloval stále svj bh a konen se zastavil. Nejdíve ohledl

se zpt po zástupu, naež dlouho vyklepával srst a ješt nkolik krok
poskoil.

Byl nyní na blízku místa, kde Lojzík sedl.

Nebylo možná pedstaviti si tvora ohyzdnjšího a zárove smšnj-
šího, než byl tento pes. Pes opravdu nepkný, s chundelatou srstí, delší

tém než byl sám, tvoící na tle rozsáhlá jako prašivá hnízda ryšavé

špinavé barvy — pracek rovnž tou srstí obdaných, kteráž i hlavu,

oi, umák perstala, takže celé tlo jedin z tohoto chomáe speených
chlup zdálo se býti utvoeno. Takové psy ošklivé a vychrtlé vídáte

pobíhati ztracenými ulicemi a nikdo se k nim nehlásí, da za n nezaplatí,

nažrati jim nedá, s nimi se nepolaská, v mrazích nepopeje jim útulku,

až konen ras je postihne a utratí. Snad patíval takový pes njakému
osamlému podivínovi, který zemev zstavil trochu haraburdí, jež roze-

brali pátelé a jen o jeho psa nestáli, vykopavše ho z mansardy ztra-

ceného jeho pána . .

.

Pes zstal nyní sedti na zadních nohou a nedviv zahledl se

na Lojzíka. I ten si myslel, nechce-li ho snad pes kousnouti — bál se

všeho. Le po chvíli pes zavrtv svým úžasn seškubaným ohonem,



Oba.
_

463

popošel ješt o nkolik krok blíže a — nedvériv snad stále — usadil

se zase na zadní pracný, jen upen na hocha pohlížeje.

Lojzík pestal se ho báti.

„Pejsku, pejsíku," pravil tiše, tém šeptem.

Pes znova popolezl o nkolik krk, ale k samému hochovi až

se neodvážil. Pate na nho se svého místa kalnýma, šedavýma oima,
kosmatou srstí skoro zarostlýma, porozevel tlamu a tím ocasem, z nhož
vtšina chlup byla vyrvána, zlehka bil o zem.

Lojzík hledl na psa . . . hledl a byl mu patrn rád . . .

Ale pojednou Lojzík musel všeho zanechati. V celém jeho tle

ozvala se náhle prudká svíravá bolest a zvlášt jeho chorá noha strašn

zabolela, jako probodána žhavým kovem. Zárove v tom úpalu letního

vedra zaalo jej uvnit mraziti, a zmocnila se ho jakási divná úzkost,

ne taková, jakou míval, když ho chtli bíti. Ale nade všechno bolela

ta noha. Pozvedl ji obma rukama, položil na svou druhou nohu a sevev
ji ze všech sil, upené zíral na ránu, co že tam tak pronikav bolí a

pálí. Ale tím noha rozbolela se ješt citelnji; položil ji proto zpt
na kámen a opev se zády o dvée, celé tlo jaksi ztopoil a zavel oi.

Zatím nco nžného a ovlažujícího zaalo se dotýkati rány jeho.

Omámen bolestí, hned toho ani nepostehl. Ale pak to nžné ovlažující

stávalo se zetelným a neodbytným — mimodk zanesla se ruka hochova

na ránu a dotkla se ehosi, co probudilo náhle celou jeho pozornost.

Tém polekán odtáhl ruku a popatil na nenadálého výtržníka.

„Pejsku, pejsíku," zvolal hoch dutým, bolestí ješt strhaným

hláskem, v nmž ale bylo zjevno náhlé rozjaení. „Pejsku, pejsíku,"

opakoval ješt hlasitji, pekvapen, potšen, na svou bolest pozapomnv.
Však hned se opt zarazil, zalekl, úzkostn se rozhlédl — ale že nikoho

nevidl, kdo by ho za to ztrestal, zase rozjasnil vesele oi a jal se

hladili po hlav toho škaredého psíka, lízajícího jeho ránu.

Psík se k nmu zatulil a radostn šlehaje ocasem, ránu jeho lízati

neustával. Lojzík neoddálil nohu; mlo to na jeho ránu zejmý konej-

šivý úinek ; nechal si ji lízati a jako vdnou oplátkou ruka jeho hladila,

vroucn hladila chundelatou, ohyzdnou srst . . .

Šedavé psí oi se zveselily, oddan a dvrné mhourajíce vzhru
na Lojzíka. Hochovi bylo jaksi dobe, teplo a blaze pi tom upímném,
sdílném psím pohledu. Nikdy nií oi tak dvrn na nho nehledly !

Nepoznal, neštítil se ohyzdnosti zvíete . . . záleželo mu jedin na té

poznané vespolné úasti.

Zatím vytratil se již dávno svítící úpal z protjšího prelí, stín

zasáhl celou ulici i obé ady dom. Obloha tím úzkým pásem sice stále

svítila, ale zaala modeti a temuti, pozbývajíc zabélalé žhavosti denní.

Pipravovalo se zvolna v podveer.

Ti dva dosud od sebe se neodlouili.

Najednou Lojzík nechal psa, stáhl ruku zpt a schoulil celé tlo.

S hry picházeli ulicí pan Ryí s paní a ubou. Paní byla nesmírn
uondána, sotva se vlekla, opírajíc se celou tíhou o rám mužovo.

Sáty mla uprášeué, pod pažemi spocené, „fiši" v pedu splaskle viselo,

ofina byla rozcuchána. A uba za ní také sotva se vlekla tžce supajíc.
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U domu, kde bydlili, spustila se paní muže a s ubou popošla

rychleji naped k Lojzíkovi, jenž choulil se a choulil. Zmila ho zlým

pohledem, shledala-li by na nm njaké záminky k ukojení své vné zášti.

Tu škaredé zvíe vedle Lojzíka ozvalo se chraplavými, smšnými
zvuky ; snad zavrelo, bu na tu ženskou nebo na ubu, a te teprve

zpozorovala paní cizího psíka.

„Fuj!" vzkikla z toho leknutí. A zvrátivši se tlem ponkud na

zad, ubu za šru k sob pitahujíc, otáela se jako ustrašena po muži,

jenž zatím, mrzut a spocen, k nim docházel.

,Muži, slyšíš, muži," volala tém úpnliv, „zaže pec tu mrchu,

chce nám Floriku pokousat . . . jdeš, táhneš, jen se opovaž!"

Pan Ryí jediným kopnutím zbavil svou paní všech úzkostí. Pes,

zvrátiv se, s bolestným kuením jal se ubíhati ulicí dol. Lojzlk, jen

man mžikuuv po ztýraném psíku, sám ješt více se schoulil a hlavu

vtáhl do ramenou, jakoby nyní na nm byla ada s kopnutím.

Paní si oddychla, pohlédnuvši vdn na muže.

„To jsem se polekala!" zahovoila s úsmvem. „Taková mrcha, —
jist byla vzteklá. . . A ty dom, alou!" osopila se nyní na Lojzika.

„Co ten uliník neprovádí! Ješt cizí psy nám sem vodí — aby ml
spolenost! Fuj, to jsem se polekala — ale já ti to dlužná nezstanu.

A te hybaj dom!"
Lojzík se odšoural do sín a kus ode dveí pokal, až otevrou.

Paní pes tu sí zavsila se zase na muže ; ráda to dlala ped nájemníky,

z nichž nkterý vždy odkudsi se díval, -— pipadalo jí to nóbl.

„Ty," pravil mrzutým basem pan Ryí, ,nech ho te, — víš,

chceme se nkterý den podívat na tu kliniku." Paní jen kárav na nho
pohledla, — jakoby sama nejlépe nevdla, jak se zachovat!

,.No tak hezky z ostrá!" Vpouštjíc ho do kuchyn, nedala si

pece ujíti rány do jeho zad.

„Poj Floriko, poj!" — — —
Co to, že ho tyto dni nebili? že ho ráno nevytrhli z lžka

a nechávali ho vstávat kdy sám chtl ? Co že nechávali ho bez povšimnutí

v jeho koutku, bez ran, bez zloeení a že mu i do sytá najísti

pinášeli? Co to? Jakoby se optn pipravovala zmna v jeho osudu.

Zdaž si pijdou pro nho zase njací jiní a odvedou ho z tchto míst

a kam a do jakých pomr a nebudou ony nové pomry daleko horší

tch, v nichž se práv nachází, jak se mu to již stalo . .?

Takové úvahy mihaly se hlavou Lojzíkovou, když pozoroval to

zmnné chování.

Ovšem nedostalo se mu laskavého slova ani pohledu — nic ve

výrazu tch lidí nevyetl dtský pud, co by bylo znailo píznivý obrat

i v srdci jejich.

Proto vzbuzovala v nm ona zmna neurité, trapné obavy,

„Co se s ním bude díti, co se to pipravuje?"

A zárove v tch nkolika dnech bolela jeho noha, bolela poád
víc, celé tlo plnilo se nevýslovnou horenou tíhou. Tkavý, ztrhaný

byl jeho pohled, trpký, zasmušilý rys uhostil se v jeho oblieji. Bez

nejmenší píiny každé chvíle vydšoval se ve svém koutku, naež
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v bludném udivení a pomatení zatékaly sametové jeho oi po vkolí.

A bolela noha, bolela poád víc — — —
„Vstávej, Lojzíku!" zatepala ráno paní Rylová hochem, asnji

než nkolik tch dní pedešlých, „vstávej, pjdem' do štiftu."

„Do štiftu?" vyhrkl Lojzík, probouzeje se z njakého dsivého

snu a cize, ustrnule zahledl se na svou paní.

„No bodej, jen honem vsta!"

Co pak se to stalo, že ho sama strojila a takový pkný odv mu
dala? A k snídaní ml kávu a to dobrou, která ho rozehála a povzbudila!

Paní také se ustrojila ve své parádní šaly. Než odešel pan Ryí,

dlouho s ní v pokoji hovoil. Potom také brzo po nm vydala se paní

s hochem na cestu. Floriku svila sousedce, ale nerada, velice nerada,

a rozlouila se s ubou velmi tkliv.

„At jsi zpsobný, to ti povídám," nakazovala paní vycházejíc ze

sín. „A o niem a mi necekneš!"

Lojzík zatoil stranou oima a pikril se.

Psík njaký tiskl se opodál ke zdi. Spativ odcházející, zbystil

pozor. Poskoil pak, položil huatou hlavu mezi pední tlapky a v patrném

vzrušení bil vyškubaným ohonem prudce o zem, jakoby nkoho poznával.

I Lojzík, zatoiv stranou oima, postehl známého zvíecího druha. Ale

jen se zachvly jeho rty, malounko se protáhly. A jeho ruka sebou

hnula. Popošed pak nkolik krok za paní, ješt se ohlédl na psíka.

Bylo slyšeti, jak zvíe tence a chraptiv zavylo.

„Tak jen poj a nezevluj!"

Paní šla kus naped, a hoch za ní namáhav pokulhával. Tlo jeho

jakoby olovem bylo zatíženo a mysl ml plnu podivného strachu. Kdykoli

zstal znanji pozadu, paní zlým posukem se na nho osopila, stanuvši

malounko, naež on s velikým úsilím snažil se jí dobhnouti, v bhu
tom ješt více pokulhávaje. Jinak dlala paní, vždy jsouc naped, jakoby

hoch k ní vbec nepatil. Byla vbec málo potšena dnešním svým úkolem.

Již z rána bylo parno, obloha jako vyprahlá a mohlo se oekávati

postupem dne veliké vedro.

Pišli zatím do živých, hluných ulic ve stedu msta, do pravé

velkomstské vavy. Cizím, neznámým byl ten svt Lojzíkovi ve svém

zimniném ruchu, ve svém hromadní píle, nádhery a požitku, ve svém

dmyslu a své bezohlednosti, neznámy byly mu všechny ty zjevy civili-

sace — jeho jakoby nic z toho svta se nedotýkalo. Bez pozastavení,

bez zvdavosti, strnule a chladn míjel výklady a skín, zjevy pouliní.

Truchliv, namáhav kráel tmi ulicemi, pokulhávaje, cít nevýslovnou

trýze tlesnou a jen se snaže, aby dostihoval chze té kruté ženy. Strkali

do nho a jakýs zakrslý uedník v záste a se špinavými rozevenými
rukávy zle se na nho oboil, že se mu dost dobe nevyhnul. Ale neten,
nerozumje niemu, nechápaje vztah s celým tím ryným, závratným,

novým svtem, neumje se bi'ániti, neznaje pomr, jež v jeho vlastní

temný svt nikdy nezasáhly, Lojzík kulhal dále za svou paní, jakoby jí

následovati bylo jeho jediným zetelem.

Poád šli jen ulicemi, mezi radami vysokých dom, po kamenné
dlažb, jíž krut trply té chzi nezvyklé choré nohy, stále jen ulicemi
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s úzkým obzorem nebes vinoucích se v ped a v zad. Vedrem nesmírným
sálaly již tyto ásti nebes v rozžhavené massy kamenného moe. Tmorné
zemdlení vtíralo se do veškerých smysl hochových a jen s napjetím
všech sil mohl ješt pokulhávati za paní.

Nyní se zastavila.

„Pokej!" pravila a vešla do jakýchsi sklenných dveí. Byl tu

výep piva.

Lojzík ekal venku, ped domem, tém vrávoraje, chytaje se zdi,

pi níž stál. Skelnýma, vyhaslýma oima hledl ped sebe v ten víící

život, ale nezdál se vidti nieho
;
jen ekal.

Pak šli dále. Paní byla oberstvena, posilnna. Již tém jen kruté

její oi, po hochovi hroziv se ohlížející, udržovaly jej na nohou a v pla-

hoivém chodu — byla jeho báze ješt vtší nežli únava.

Šli s kopce, nekonenou širokou ulicí . . .

Najednou ulice ta pestala, na právo i na levo minuli poslední

domy. A ped nimi rozevelo se velké prostranství, cosi oslnivého, dý-

chajícího vní a oberstvením, cosi plného zeleni, barev a ptaího šveholu^

s nebesy neomezenými, nedohlednými — co hoch jakživ nespatil. Byl
to veliký skvostný park, do nhož práv vcházeli.

Jako oslepeny pimhouily se Lojzíkovy oi. Pak prudce vzlykl

a zaal se chvti na celém tle, nehýbaje se s místa. — Jeho oko ne-

vidlo nikdy nic jiného, než erné špinavé doup, v nž uvrženo bylo

nejútlejší jeho mládí, než kousek omezené ulice, dané mu potom za

údl, nepoznal nikdy svží zeleni a neotráveného vzduchu, uvyknuv jen

ránám, hladu a morovému ovzduší — ta duše dtská neopojila se nikdy

kouzlem volné božské pírody. Hle, objevilo se to ped ním neoekáváno,
netušeno! Ohromující silou všech velkých dojm díve nepoznaných, jež

náhle naplnily duši, bytost hochova se vzrušila. Zaal se chvti, na
celém tle se chvl, jak to spatujeme na koních, již z temna dol
poprvé na svtlo dne byli uvedeni. Jaké to hlaholení ptactva — ten

sedmihlásek se rozjásal, jakoby nadšením svých ptaích ader všechno

jiné chtl pekonati! Kde to je, kde? Hle ty vzhru tryskající, duho-

vými tpyty napojené vodní paprsky . . . dtské oko nemže se od nich

odlouiti. V jaké širo spjí zelené koberce trávy — hle, ztrácejí se

tajemn až tam kamsi do jasmínových ke, hlásících se pes celý park

sladkou mdlobnou vní. Jak nžn, pohádkov šumí vábivé koruny

strom ! A všady vynoují se z prsti skupiny kvt tak nádherných, tak

jímavých a podivných, v nž celá duše se zahloubává s tajemným neu-

kojeným bažením. Ty kvty, ty kvty ! — Zde nebylo trýzn ani ubíjení.

Postihla se dtská duše ve svém životním právu, životní touha se ozvala,

rozpjalo se dtské srdce. Zazáily neobyejn ty ztmlé zraky hochovy

a utkvlá v nich dlouholetá trýze ustoupila na okamžik vášnivé jarosti.

Zaleskly se, ohnivé zažíily zraky ty. Kterak to bylo krásné, nepo-

vdomé, nevýslovné, co tu všechno vidl! A ím dále výraznji dívají

se velké sametové oi dítte, vše by rády postehly, nic nezanechaly

nepovšimnuto . . . Náhle zatepal rukama v radostném výbuchu. „Jejej!"

zaznlo v opojení z jeho rt. A již se nezdržel . . . rozbhl se, jako

ptáe z klece vypuštné vzlétá v jas nebes. V kynoucí zelené lno trávy

1
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položil se s rozpjatýma rukama. V konejšivé nárui pírody, v jejím

doteku tak vroucím, tak neobsáhlém, rozkoš blaha nikdy nepocíténá

zachvla dtským srdcem. — —
„Pjdeš mi odtamtud, darebáku! Co pak nevíš, že se tam nesmí —

Lojzku, Lojzku, slyšíš!''

Lojzík pozvedl plaše a vyjeven hlavu, jakoby se probouzel z prchají-

cího snu, plného kouzel, jež nedala se zadržeti. Ohlédl se po tom tlume-

ném láni — a to tam bylo, zmizelo, na vždy, ím práv duše dovedla se

vznítiti. Dívjší výraz zkamenlé bdy zastel jeho zrak.

Pak co mohl nejrychleji sešel s trávníku. — A svízeln jako ped
tím jal se pokulhávati za svou paní.

Sedmihlásek nepestal hlaholiti, v nádhernjší stále skupiny, plné

barev a vn, rozvíjel se park a vzdušný vný azur nebes obzíral

tato místa stinná,- skvlá — le hochovi jakoby náhle všechno bylo

odato a v jeho duši rázem uhasla vytrysknuvší prve jiskra chvilko-

vého vzletu.

V tupém udolání vlekl se za svou velitelkou.

Tam k tomu ohromnému stavení zamovali.
Vešli do vnit. Úžasno, co tu bylo chodeb, jimiž se ubírali, co bylo

schod, po nichž vystupovali — ale úžasno bylo také, kde braly se

ješt síly chlapcovy. A po tch chodbách bylo tolik ekajících ženštin,

po vtšin s malými dtmi, a bylo tu tolik pláe a usedavého náku.
Poád ješt šli njakými chodbami . . .

Le ze všech událostí, jež pak následovaly, tém nic v mysli mu
nezstalo. Byl z toho všeho v jakémsi zmámení a ustrnutí. Pamatoval

se jediné, že konen vpuštni byli do velikého sálu, v nmž nkolik
pán shrnulo se kolem nho, že ho dali svléci celého, prohlíželi ho na

všech ástech tla a jeho paní stále se po nem vyptávali, po em,
to ani nevdl, a také jeho na nco se ptali, naež do jeho ran strkali

nco lesklého, co ho však tém nebolelo; páni kroutili pak hlavami

a v neznámé ei nco si vykládali. Potom mu ty rány zaali omývati,

zasypávali mu je njakým práškem a na konec ovazovali . . . ješt se

pamatoval, že mu sladkou tekutinu vpravili lžící do úst, ale ostatní

všechno ztratil úplné z vdomí. Usnul nebo co se s ním dalo.

Probudil se teprve ve známých místech, kde bydlili. Njaký mužský
v barevné epici ho nesl. Paní shlédl jdoucí kus naped.

Jakmile zpozoroval, že je nesen, hned chtl usilovn dol, bylo mu,

jakoby se dopouštl hrozného provinní tím, že ho nesli.

„Tak ho složte," pravila paní k mužskému v ervené epici: „Jsmo
už tady, tch pár krok do domu mi dojde sám. Tak — a tady jsou

peníze."

Lojzík octnuv se na zemi, zapotácel se, le byli již u samé sín.

Bylo mu tak mdlo a teskno. S prahu ohlédl se zpt, v jakési nevý-

slovné touze.

Ulice byla tém prázdna. Jenom ten psík, který ráno sedl opodál

jejich domu, sedl tam zas, jakoby se za celou tu dobu ze svého místa

nebyl hnul. — I tvá v epci "zvdav ukázala se v okn protjšího

pízemního bytu. A zápach z traktéru plnil celou ulici . . .
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Paní Rylová sama musela Lojzíka vsunouti do bytu ; byl by

jí padl.

Psík na ulici neskonale smutn hledl na dm, kde zmizel mu malý

jeho pítel. Možno-li, nabyl tím zjev jeho ješt vtší škaredosti a ohyzd-

nosti. Pak bojácn zaal se psík plaziti k tomu domu a ohlednuv se,

všoural se kamsi dovnit. Co chtl ten zubožený nií tvor — po njakém
osamlém podivínovi?

V kuchyni se Lojzlk zapotácel, chtje pímo na své lžko.

„No, snad mi nelehneš v sváteních šatech?"

Zaal se svlékati, ale sám to nedokonil. Byl náhle usnul nebo co

se s iiim dlo . . .

Ale patrn to spaní netrvalo dlouho. Probudil se a bylo dosud

svtlo. Z odvu byl vysvleen a pikryt pokrývkou. Byl v kuchyni sám

;

jeho páni byli vedle v pokoji, však nikdo práv nemluvil. Bylo všady

ticho
;
jen z vní, z dáli, huela jednotvárná, ztlumená vava, která však

s tím tichem uvnit nemla nic spoleného — ani teskné bzuení much
a tichý praskot pod podlahou nerušily to hrozivé, ploužící se ticho.

Strach ovládal mysl hochovu, bál se, poád bál, ehosi z vní, nenadá-

lého, co nan každé chvíle mže pikvaiti. Úzkostliv naslouchal každému
šustu, bádal v to ticho, nepichází-]i to již na nho. A bylo mu chladno,

njak uvnit ho mrazilo, usilovné zavíjel se do vetché pokrývky. Pak
zase usínal, nebo co se s ním dlo . . ,

Dlouho však nespal. Jakési hlasy vedle šeptmo si cosi povídaly,

jenom tak šuškaly, aby nemohl slyšeti, — anebo se mu to jen zdálo,

nebo hned potom docela jasn a zeteln ozýval se z pokoje hovor

jeho pán.
„Jak ti povídám," mluvila paní, „ekli mi docela urit, že tu není

pražádné nadje. Takového bídáka prý tak hned nevidli. A pomysli

si, jako by nám to ješt kladli za vinu ! Však jsem jim ekla, že jsme

se ho nedávno ujali — že nám byl už v takovém stavu odevzdán. Jen

kdybychom už z toho byli ven!"

Nco zaal mluviti pán, ale co, hoch již nezaslechl; vytratil se

mu ten hlas náhle ze smysl a zase jakoby usínal, pam ho opouštla.

Avšak trvalo to patrn jen málo okamžik, nebo již zase slyšel slova,

jež zdála se úpln pokraováním jejich rozmluvy, kde prve pestali.

„Ani pes sí nemohl ti sám pejít, musela jsem ho držet. Vidíš —
mn se zdá, že to už ani tak dlouho nebude s ním trvat a co jsi se

ahuel proto. Já to vždycky íkala. — To si sestra oddechne!"

Ohromující byl dojem tch eí na duši hochovu. Spíše pudem
vystihl jejich smysl než-li porozumním vlastnímu jejich významu. Vyroz-

uml, že jde o nho, ale zpsobem jiným, než jindy, než ješt ped
nkolika dny, kdy jednávalo se jeho pánm pouze o záminku, jak by si

mohli shladiti na nm svou záš. Trpl sice stále, a nevdl, že to je

vypoítané, soustavné ubíjení — trpl sice stále, ale aspo nezpozoroval

bezprostedn hrozící záhuby. Nyní však vyrozuml, že jde o nco docela

jiného. Veškery dnešní události byly takového rázu, takovou hrozivou

novotou — co v nm samém, v jeho fysickém stavu se vzmáhalo, bylo

tak skliující — ony ei byly naznaením ehosi tak dsivého, záhad-
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ného, co neúprosn, záhy mlo nastati : — že dtská duše pochopila

vše, v plném dosahu, jisté a ueobmezene . . .

Hrza, jaké dosud nepoznal ve svém život stálého ujamení a ustra-

šení, pozvedala se v jeho srdci, rázem jako vichrem je zachvátila . . .

hrza z toho ticha, hrza ze samoty, hrza z vlastní bytosti a ze všeho,

co mlo se státi . . .

„Bože, to byla pro m úloha, Bohouši, ani nevíš! Ale dnes už

nikam nepjdem, jsem jako utluena. Pro pivo ti pošlu."

Když hoch zase pišel k sob, panovalo již temno noní. Ale bylo

mu, jakoby zrovna ped malou chvílí byl usnul — v témž nevýslovném

ustrašení se probudil, v nmž za dne byl ztratil vdomí. Zalit byl potem

a zimnice jím lomcovala. Cosi úže a úže dralo se k nmu hrozivým

temnem a jeho myslí zmítalo víení myšlének a pedstav, které nebyly

v pražádném spojení s tím. co až dosud znal. Bál se, bál — nebyl se

tak nikdy bál ani svých tyran ani všech tch okamžik, kdy shtiti se

mla na nho jejich msta, nikdy nieho se tak nebál jako nyní, v té

veliké zející hrze.
„Maminko," zaúpl v jedné chvíli keovitým vzlykotem a zachytil

se jako na obranu slamniku pod sebou, aby nevyrvalo ho výhružné to

temno z jeho místa ve svou hltavou propast. — Ale co znamenalo pro

nho: maminko, pro nho, jenž žádné maminky neml, která by nad

ním bdla v jeho úzkostech? Zdali jen to, co slýchával asto na ulici

od jiných dtí, jež v jakýchkoliv nesnázích hned se dovolávaly maminek?
Tanul-li mu na mysli týž pojem, jehož nabyl ze svých zkušeností o onch
ženách od dtí maminkami zvaných, jež tyto své dti tak vroucn líbávaly,

hladívaly jim líka, ošetovaly je a braly v ochranu? i ulehila si jeho

stísnná prsa jen bezdky, nahodile práv tmi zvuky? — „Maminko!"
zavolal ješt jednou, ale hned se vzpamatoval, násilím potlaiv své úpní;
snad poznal, že uinil nco a neho se dovolával, co v jeho pomrech
nemlo žádné oprávnnosti a žádného smyslu. Ba jakoby se byl zastydl

za to vyboení ze své povahy vše tiše snášející, neznající k sob nikdy

ohled, ponvadž si myslíval, že vše tak musí býti, jak se dlo —

:

pevrátil se na lžku na druhou stranu a odmítav zatásl hlavou. Pak
oi otevel, zatoiv jimi úporn vzhru.

Hoejší nezasteuou plí okna bylo vidti omezenou ás nebes,

odlišujících se v mlenlivém zásvitu od ostatního temna noci, a nkolik
málo hvzd jako bdlých smutných oí hledlo z jejich výsostí.

Duše zmítaná mohla se uchopiti ehosi známého. K tm nkolika
hvzdám se uchýlil, které znal již dávno ze svého koutku z nocí bez-

senných; jich hledl se uchytiti. Jako s vdomou úastí pohlížely na

nho dol ze své zasmušilé zastenosti.

Ano, jaksi se mu ulevilo. Na nco útšnjšího, smírnjšího upjala

se síla životní, vzpouzející se dosud zhoubné nutnosti. Vidiny lákavé

zaaly se trousiti v mysl Lojzíkovu — tch nkolik luzných, dobrých

okamžik, jež také podailo se mu zažíti a které, proto že neml nic

lepšího, i ve své nepalrnosti a malichernosti byly mu tak drahý. Vždyt

také nkdy nebil bit, nkdy také dostalo se mu nasycení a mnohdy
neutýrán probouzel se ve svžesti rajských dtských sniK Tu a tam si
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pohrál ua ulici, pohazoval si kamenem míe do nkteré hromádky. A jak

se jednou potšil z hravého osla, jehož v takovém pkném koárku
zapraženého prohánli jejich ulicí — ach, jak i jednou jakýsi dobrý

cizí hoch, ne z tch zlých, kteí jím tak opovrhovali, vzav se odkudsi,

vyzval ho, že si s ním hráti bude na kon — on Lojzík mohl dlati

kon a ten hoch dlal koího pocukávaje opratmi z provázk, šlehaje

proutkem a volaje : „be, hyjé!" zatím co on, koník, ze všech sil, skoro

s útrapou, ale pece v radostném nadšení pokulhával a poskakoval a cukal

ramínky jak uml nejlépe, ba jednou si pi tom i zaiel! Takové svtlé

vidiny dtské zaaly se hlásiti, zasahajíce konejšiv v tu mrákotu tmy

a hrzy. Sply jeho myslí a hrozivým tím temnem, jakoby pinášely

jiný život a vracely nadji, le sply bez pozastavení do nedozírného

daleka, jakoby nikdy již nemly se navrátiti.

Potom zase usínal a zdálo se mu, že najednou je zase v onom
erném doupti; bába sedla u stolu a zlým pohledem mila je dti,

jichž tam bylo nkolik. Schovávaly se do cíchy, Ferda zalezl až k nohám,

ale tomu dsnému pohledu nemohly nijak uniknouti. Rozplakali se všichni

úzkostí, Ferda ješt hloubji do noh zalézal — a najednou ped tím

pohledem v chumlu jak byli, obdáni cíchou, jali se prchati, po koutech,

po stnách, po strop, ale pohled baby neustále na n svítil v pekelném

plání, se zbsilou jizlivostí! Marn, marn snažili se uniknouti mu
v šíleném víru vkol svtnice a na konec zaali kieti v ohlušivé vav,
chtli pekieti hrzu toho pohledu . . .

Lojzík vytrhl se ze sua jako následkem toho jejich kiku, zaléhají-

cího v obluzené jeho smysly. Venku již chvíli ozývalo se žalostné kuení,
jež práv nyní propuklo v pronikavé vytí zvíete, doteného tajem-

nými vlivy.

Co je to? Lojzík vyteštil oi do tmy, sbíraje se z lžka, le v ne-

ochabující závrati onoho zbsilého unikání ped jakýmsi dsivým pohledem

hned zase sklesl zpátky a v nohou hromadila se mu úžasná studená

tíha, jakoby tam dosud vzel Ferda, jako prve v jeho snu.

Potom — nevdl, za jak dlouhou dobu to bylo — vytí venku

pestalo, ale nkde v samé jeho blízkosti zaal se ozývati šramot, jakoby

se nco mermomocí chtlo do vnit dobýti, k nmu, v jeho samotu,

v jeho trudy a hrzu. „Pejsku, pejsíku," vydralo se matné z vy-

prahlých, tuhnoucích rt hochových, jenž jakoby byl poznal, kdo to

k nmu z vní chce. V ten okamžik bylo bez bázn jeho dtské srdéko,

v nenadálé touze bylo by se chtlo pivinouti k tomu zvíecímu srdci

znepokojenému tam venku, naposled zachtlo se mu záštity, opory a úlevy

v hrnoucích se zmatcích — i zaal se sbírati zase z lžka v lom úmyslu,

že psíkovi pjde otevít a hezky k sob ho vezme, obma že bude

tepleji a veseleji. Než ta studená tíha v nohou zmaila jeho snahu;

jenom ua prázdno, ve tmách hmataly jeho ruce a tlo pouze trupem

málo se pozvedalo. Hledaly pak cosi oi dítte, rozhlédající se temným
prostorem. Nahoe setkaly se s pohledem nkolika málo hvzd, jež

pohlížely písn, zasmušile. Jejich pohledem znepokojila se duše Lojzí-

kova, zavel oi, hlavu odvrátil ... ale pohledu tch hvzd již se zraky

jeho nezbavily. V tom jejich písném, zasmušilém pohledu umíral
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Venku pes zaal znovu výti, tak pronikav, že zbudili se nájemníci.

Nkteí vyšli se svtlem na dvr a vyhledavše psa, zaali ho kopati,

ehož zvíe zprvu nedbalo, vyjíc neustále, pohádáno pudem svým, aby

dávalo jakousi výstrahu; až konen, na pólo ukopáno, pece umlklo

a zalezlo. Byl zjednán zase px)koj ; všechno znovu usínalo.

Tch nkolik málo hvzd, které shledaly nezastenou hoejší polo-

vicí okna na mrtvého Lojzíka, ztemnlo a sesmutnlo ješt víc. Postupem

noci pak vytratily se ty hvzdy docela z temna nebeské bán . . .

Až pijde as . . .

Až pijde as, zmuené tlo Krista

kdy s kíž sejmou, na nž vbito heby,

a jenom Láska Jeho svatá, istá,

s nich záit bude po zemi i nebi

;

Ne krev, ne rány, smrti muka hrzná
kdy s kíž pokynou, jen Láska vroucí,

a kdy jen její božství lidstvo uzná

a její vné svtlo nehynoucí:

On arci bude Mistrem, vštcem, zoí,

krev jeho ran vždy svatou reliquií,

a jeho Zákon novým svtlem vzhoí,

však Bh nebude, jenž se v mukách svíjí.

Nebude Syna, který úpí v žale

:

Pro, Ote mj, jsi opustil m v smrti?!

jen Prorok bude, který umíraje

se v bázni chví, že Síla Lásku zdrtí.

Až lovk nebude mít probodanou

skrá vncem z jama bd a nouze hloží,

i Bh nebude hru mít rozeklanou,

když nebude ji mít ni „obraz boží".

Byl Kristus Bohem lidstvu muenému
za rovnost, svobodu a lásku svatou.

Až tyto sluncem vzhoí lidstvu všemu,

i Bh skrá trním nebude mít spjatou.

Kíž bude signem, zkad jen Láska svítí,

pod její záí utrpení zbledne,

a kíž ten nad bezprávím, jež se sítí.

Dce boží. Práce, na trn Otce zvedne.
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I chrámy Kristovy až nkdy klesnou,

svatyn Práce k hvzdám budou pláti,

jak tam i v tch však každý s duší plesnou

jak bratr vedle bratra musí státi.

Nech modlitby — jež dílem jsou — se rzní,

Dce boží jedna, jedna Spása bude!

Jak Kristu rovni byli mocným nuzní,

Dce boží nezná bohaté ni chudé.

Jak jménem Syna dti král, rob
se ktili jedním stejným slovem pouze,

jak Requiescat . . . znlo ve tmy hrob
a v n se kladlo bohatství neb nouze

:

Ve jmému Dcery butež stejn ktni
a rovni všichni pede tváí její

a pracující všichni posvceni,

a práce hymnou, kterou s vírou pjí.

Kdo pje lip se nepovyšuj v pýše,

groš vdovin nad zlato byl srdci Krista,

i Práce bytost z nebeské je íše,

k ní modlitba jen pravá bu a istá.

ím výše Práci zvedném', tím víc sebe,

když Ona bohyní, my budem'' knží,

a dílna chrámem a svt bude nebe,

v nmž Rovnost s Láskou v objetí si leží.

A Bh nám bude velký Dlník prvý,

jenž souš a vodu, tmu a svtlo dlil,

a jenž nás dti napájí svou krví,

an božství své ve Práci, Dce svou, vtlil.

V ten as, až všichni v lásce budou pti

Jí hymnu s vrou v rovnost všechnch hlas,

Bh, první dlník, navštíví své dti

a zkvetne zem v ráj Adamových as.

Ó, šijme sém k úrod tch klas

!

M. A. Šimáek.

^.m̂
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Poátky lékaství.

Napsal dr. Vratislav Kuera.

(Pokraování.)

ále teme v kapitole XXXIV., 5— 6: „Job pravil: Já

jsem spravedlivý a Bh brání mi v mém právu. Musím
ležeti, tebas mára pravdu, a jsem trýznn svými

stelami, teba jsem nieho nezavinil."

Do ran nedostaten ošetovaných nasazoval hmyz
svá vajíka, z nichž za krátko líhli se ervi. Tu ovšem

velmi snadno vzniknouti mohlo domnní, že jako pal-

ivost ran, tak také bolesti útrob od nich pocházejí. Tento náhled byl

pak zajisté vážné potvrzen, když náhodou nkterý cizopasník lidský,

podobný velikému ervu, opustil útroby živitele svého a tím bolesti jeho

zmírnil.

„Tlo mé skrz na skrz prolezlé jest ervy," stýskal si také Job.

Cím více tedy duševní bystrozrak lovka se vyvíjel, ím více on pírodu
pozoroval a pochopoval, tím vtší dležitost silám jejím a pirozeným
úinkm pikládal. Nezstalo bez povšimnutí, že za uritých dob roních
a za panování uritých vtr nemoci se množí, kdežto vtry jiného smru
jsou zdraví na prospch.

Písei Indián uí

:

„Jsem západní vítr, vysoko nad zemí
duju záhubné povtí. —
Já jsem boue a vítr a se mnou pišla
nemoc, kterou vyvolávám. —
Nemoc vane z úst mých.

V Rigwed Ind líen jest oberstvující úinek moského vzduchu
a severního vtru pevniny:

Sem rychle vanou vtry dva
až z daleka a od moe,
z nich jeden kéž ti sílu dá
a druhý zbaví od hoe.
Vra jemu, vte, zdraví zas

a jeho nemoc odnes v dál,

vždy vaneš boh na rozkaz,

bys léky jfjieh rozdával.

Vedle takových vysvtlování nemocí rojila se stále mnohá jiná,

pomrn skoro horší, jež v pozdjší dob hlavn kouzelníci a knží ve

prospch svj vymýšleli a rozhlašovali. Z tchto vysvtlení brzy to, brzy
ono všeobecné dvry nabývalo a zase pozbývalo, jak ostatn až dosud
nkdy se stává.

31
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Uvedli jsme krátce jenom nejvýraznjší píiny, pokud teba bylo,

aby pevládající domnnky o pvodu nemocí aspo tak známými se staly,

aby jimi rzné spsoby léení již z pedu odvodnny byly. i

Zmínili jsme se již, že pud sebezachování donutil lovka k tomu,

aby sám sob jakousi lékaskou pomocí pispl. Co však ho pimlo
k tomu, aby se stejn zachoval i k svému spoleníku? Vzpomeme si,

že mnohá domácí zvíata sama s bolestmi svými ke lovku se utíkají,

jemu je ukázati se snaží, jakoby za pomoc ho žádala si poínají a potom
pispní jeho dosti klidn snášejí. Tak také asi lovk lovka prvn
léiti poal, když uvedl ho na tu myšlénku sám ten, jenž cizí pomoci

poteboval, když na píklad na místech špatn dosažitelných silnou bolest

pocioval a prese všechno namáhání sám nebyl s to, aby se jí zbyl.

Dá se však mysliti, že pravidelná vzájemná podpora dosti pozd
se ujala, nebo komu napadlo jiným pispívati, ten byl již jist zbaven

starosti o své vlastní já, ml jist zabezpeenu aspo svou výživu, ml
tedy také trochu asu, zkrátka žil jisté v tak uspoádaných pomrech,
že jeho bezohledné, k sebezachování nutné sobectví bylo asi upokojeno.

Když pak zaali lidé žíti pohromad, jako u mnohých živoich
vyniká z celého shluku jeden nejsilnjší mužský tvor, jenž vždy a všude

rozhoduje, tak i u lidí z celé spolenosti vyniknul jeden muž, jenž

celým shromáždním ve všech pípadech ovládal a podle všeho tedy

také slabým pomáhal a léením jejich se zabýval. Když mu však asem
poddaných pibývalo, nepostaoval všechny dležité záležitosti sám vyi-

zovati. Proto sdílel s vyvolenci svými své zkušenosti, pepouštl jim

nkteré výkony, mezi nimi i péi o nemocné a tak asi položil první

kámen do základ stavu lékaského.

Mezi první stálé pstitele lékaství patili kneží pohanských boh
a kouzelníci. Zjev ten jest úpln pravidelným dsledkem toho, jak pvod
nemocí byl vysvtlován. Ponvadž pevládalo mínní, že nemoci jsou

dílem nadpirozených bytostí, bylo pirozené, že nemocní k takovým

lidem o pomoc se utíkali, o nichž šla povst, že umjí s bohy, duchy,

deinony atd. bu po dobrém se dorozumti anebo po zlém jejich moc
niiti a je zahánti. Léení stalo se ástí bohoslužby a písné obady
byly s ním spojeny. Z toho jest patrno, že také stav takových léka
byl zajisté nad jiné povznesen a vážen. Lékaové sami, aby víra v jejich

neobyejnou moc neutuy;hala, hledli si výstednostmi obdiv lidu zjednati

a proto také vedli zvláštní, podivínský život.

Jodli ku píkladu v ústraní, bdli když jiní šli spát, a nápadn
se strojili.

Zvyky jednotlivc a hlavní jejich obadnosti pešly zvolna v uritá

pravidla. Ti pak, kteí se dle nich pesn spravovali a uauení jejich

dále šíili, pedstavovali dohromady jakési první školy lékaské. Každá

škola získávala potom své vlastní zkušenosti, jež chránila se prozraditi

škole druhé. Na tomto základ a v souhlasu s tím, že také ím dále

tím vtší pozornost vnovala se podrobným píznakm nemocí, stalo se,

že ze škol vycházeli samí odborníci.

Nespokojili se jenom odborem pro choroby oní nebo ušní, nýbrž

léili také výhradn jenom úrazy rukou nebo nohou. Léil-li nkdo
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nemoci, pi nichž nejvýznanjším píznakem byl zvtšený objem bicha,

nesml vzíti v ošetování nemocného, který naopak mel bich vpadlý.

Za píklad primitivní školy lékaské uvádíme obraz, který nám
podává v cestopisu svém Dr. Holub, jenž jako léka úpln jest schopen,

aby vci lékaství se týkající správn a zevrubn vypozoroval. Píše

:

„K obadm, které v íších Beuánských naizuje náelník zemský,

náleží pedevším obadný požitek zasvcených plod polních, potom léí

se nemocní, pivolává se déš a aruje se. Kmenovému náelníku jako

nejvyššímu knzi, lékai a arodji bývají pomocní lióakové, podízení
knží. Na veejném míst poznáš je po jejich pláštíku, zhotoveném
z kže paviána a v bytech jejich po kobercích z kže hyeny skvrnité,

na kterých sedíce rady udílejí. Mnozí nosí též kolem krku na
šrách anebo emínkách kosti ssavc, pták a plaz, avšak všichni

opateni jsou tymi hlkami a kolíky, vyezávanými nejvíce ze slonové

kosti, anebo z rohu se vpálenými kresbami a tmito jakoby inili

poznání nemocí.

Úad liak ddí se mezi Beuány, avšak vzdlávají se na lékae
také vdy chtiví mladí mužové vbec, anebo ti, kteí njakou ídkou
událostí zdají se býti k mimoádným vcem pedureni jako na p.
dvojata anebo dti, které porozeny byly s nožkami naped jdoucími

aneb i dosplejší lidé, kteí šastnou náhodou vyvázli bez pohromy pi
njaké vážné nehod. ekateli jest dáti svému uiteli odmnou krávu

nebo nkolik rzných pedmt v téže cen a potom pijímá se do

uení. Lékaský uební bh poíná se s vykopáváním léivých bylin. Pi
tom uitel vodí svého un lesy a luhy, pouuje ho o ástech jejich,

kterých se užívá v lékaství, jakož i o dob roní a denní, kdy jest

rostlinu vykopávati. Nasbírané ásti suší se "potom, praží nebo roztlou-

kají a pak prohlašuje se prášek neb odvar z bylin za prostedek léivý.

Když se takové léky pipravují a podávají, jest poteba zachovávati

urité obady a íkadla. Léí-li lékai zámožné lidi, podávajíce jim léky,

iní to s velikým hlukem. Naposledy kandidáti lékaství uí se ješt

házeti dolos (kostky). Mají totiž liakové vedle lékaské služby ješt

úad zaklína nebo dobrých arodj.
Když si kandidát odbude pípravné studium, musí se podrobiti

zkoušce, zdali opravdu nabyl dostatené schopnosti k vykonávání praxe

lékaské. Cas k tomu opt uruje pohlavár, za pedmt zkoušky sloužívá

pak první nahodivší se nemocný. Obstál-li kandidát, bývá slavnostním

spsobem mezi starší své kollegy uvádn; neobstál-li, jest mu dovoleno

ješt jednou zkoušku opakovati."

Na daleko dokonalejším stupni nalézala se uelišt lékaská Ind
a Aegypan ve stoletích ped Kristem.

Z Charakovy Ayur-Vedy (kniha moudrosti života) poznáváme základní

pravidla lékaských ueliš Ind v dob bramínské.

Lékaství zaínali se vyuovati již chlapci dvanáctiletí, jejichž uení
konilo se v 18. roce jejich vku. Uitelé lékaství smli míti nejvýše

po tyech až po šesti posluchaích. Veškeré vyuování ídilo se pak

následujícími naízeními: Žák má pedevším k tomu hledti, aby si

z velikého potu pohotov jsoucích uebnic vybral nejpimenjší a vy-

31*



476 Vratislav Kuera:

volil si uitele opateného potebnými vdomostmi, bohatého zkušenostmi

i mravními vlastnostmi vynikajícího. Svou uebnou knihu žák nevyhnuteln

dokonale musí znáti. Naproti tomu jest uitel povinen, aby pi volb
svých žák dbal o to, zda-li z poestného rodu pocházejí, zda-li jsou

mravní, zdrávi a dobe vyvinuti, zkrátka zda-li svého budoucího povolání

duševn i tlesn jsou schopni. — Léka, jenž chce míti úspchy ve

svém povolání a touží po dobrém jménu, má za blaho všecb žijících

prositi. Jest mu s celou duší o vyléení nemocných se starati a kdyby
i jeho vlastní život v nebezpeí byl uveden, nesmí nemocnému ublížiti

a ani myšlénku na cizí ženu a na cizí jmní pojati. — Odv i celý

jeho zevnjšek má býti jednoduchý. Léka nemá býti piják a špatných

spoleností má se vystíhati. Jeho e budiž jemná, jasná, píjemná,

pravdivá, úelná a též odmená. Proto nech uvažuje vždy as a místo.

Mimo to a hledí své vdomosti povzbuzovati a rozmnožovati. — Lidem,

kteí jsou u krále neb u lidu neoblíbeni, podobn lidem znetvoeným,
zkaženým, nepolepšitelným, nezhojitelným a umírajícím nemá žádných

lék pikazovati, taktéž nemá udíleti rady ženám v nepítomnosti mužov.
Nikdy nemá od ženy njaký dar pijati, le s pivolením mužovým. —
Jestliže povolán jest do bytu nemocného, má jíti tam pkn obleen,

zadumán, s hlavou sklonnou, ale pece pevn, dbaje všech možných
ohled. Nalézá-li se již u nemocného, nemá myšlénky a slova svá niím
jiným zamstnávati, nežli tím, co k ošetování nemocného a k jeho stavu

se vztahuje. V pedsíních dom nemá býti nic vyžvatláno, taktéž nemá
se prozrazovati, že hrozí nemocnému brzký konec, mohla-li by ta zpráva

nemocnému neb i nkomu jinému býti na škodu. — Nikdo, ani nejue-

njší nemá se svými vdomostmi honositi. Mnozí radji i sebe schopnj-

šímu se vyhýbají, jestliže se. vypíná. Ale vskutku nelze lékaství snadno

se nauiti. Proto každý vzdlávej se v nm peliv a nepetržit a hle
se i zkušenostmi jiných pouiti, nebo celý svt jest rozumnému uitelem

a jenom bláznu nepítelem.

Theoretické vyuování dalo se pod šírým nebem, nejastji v hájích.

Praktického vzdlání docilováno bylo návštvami nemocných a cviením

se v operacích na prknech voskem potažených nebo na šavnatém ovoci.

Nabodávání dutin tlesných, za chorobného stavu tekutinu výpotkovou

anebo hnisavou obsahujícítíh, nacviovalo se nabodáváním kožených,

vodou naplnných vak. Vytahování zub uilo se na mrtvolách a zví-

atech. Konen konali uitelé se svými žáky cesty, aby je nauili sbírati

léky a dali jim píležitost poznati nemoci cizích kraj.

Lze se domýšleti, že i ženy ode dávna ponkud lékastvím se za-

nášely. Podobné totiž školy lékaské, jaké zízeny jsou u divoch pro

muže, mají také ženy indiánské v severozápadní Americe. Nikdy však

lékaky lékam asi se nevyrovnaly a stejné s nimi váznouti nenabyly.

Lze to pedpokládati z toho, že u všech divoch australských, afrických

i amerických lékaky jenom pi málo závažných onemocnních o radu

bývají dožadovány a to zase jenom od samotných žen. Ženy ponkud
lékastvím se zanášející teba tudíž pokládati vtšinou bu pouze za

podízené pomocnice pi lékaských výkonech muž anebo za samostatné

pomocnice pi porodu.
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V druhé knize Mojžíšov kapitola I., verš 15 — 20 stojí o tom:

„I poruil král egyptský bábám hebrejským, z uichž jedna slula

Sefora a druhá Fua a ekl: Když pomáhati budete ženám hebrejským

pi porodu a uzíte, že již rodí, byl-li by to syn, zabijete ho, pakli

dcera, a zstane živa. Bály se pak ty báby Boha a neinily, jak jim

poruil král egyptský a nechávaly pacholíky na živu. Povolav tedy král

egyptský báby pravil k nim : Pro jste to uinily, že jste na živu za-

chovaly pacholíky? I odpovdly báby Faraónovi; Nejsou ženy hebrejské

jako ženy egyptské, nebo jsou silnjšího ústrojí a díve, nežli k nim

pomoc pijde, porodí."

Stejn tedy jako staí Egypané, Židé, Indové a Syrové pokládají

nynjší divochové i národové kulturní ženy hlavn za schopny pomoci

ku porodu. Než Engeimann o všech tch pomocnicích krátce praví: Dá
se pedpokládati, že tyto dobré ženy ped 3500 lety tak málo vci své

rozumly, jako ješt dosud zhusta málo jí rozumjí.

V pedcházejícím naskytla se nám sice již malá zmínka o tom,

jakým spsobem se léilo, ale zmínka ta týkala se stavu lékaství již

dosti vysplého. Proto jest nám k methodám léebným ješt se vrátiti,

akoli mluvíce o léení nemocí vnitních vždycky budeme mluviti o dob
ponkud již pokroilé, nebo léení jejich znan se opozdilo pruti léení

chorob zevních, chirurgických a proti pomoci porodnické. Kdo nestonal

z píiny docela zjevné, nahánl svému okolí strach, ponvadž zdál se

býti ovládán bytostmi nadpirozenými. Lidé ped ním prchali. Teprve

když nkolikráte se pesvdili, že teba hroznými neviditelnými bolestmi

trpvší pece ješt plných tlesných sil nabýti mže, dodávali si odvahy

a hledli onemocnlým pomoci. Rozumí se samo sebou, že hned se

obraceli proti domnlým pvodcm bolesti, totiž proti zlým mocnostem

a že nemocným náboženskými obady snažili se úlevy zjednati. Sbírali

vonné byliny a vykuovali jimi nemocné, za to majíce, že uritý zápach

jest zlým bytostem nepíjemný a že se jim tím spsobem podaí je za-

hnati. Anebo rzné léky z íše rostlinné i živoišné v rozliné podob
nemocným užívati dávali, myslíce, že tím spsobem mocnostem zlým

pobyt v tle lidském nesnesitelným uiní, že ony proto tlo opustí, a že

lovk tak se uzdraví. A protože léky tyto obyejn spolen s nemoc-

nými brali, mimovoln nabývali osobních zkušeností o úinku jednotlivých

rostlin i nerost. Vedle svých vlastních pocit mli ovšem také píležitost

pozorovati úinky lék na svých svencích a tak pozvolna nauili se

znáti vlastnosti vcí pi obadech používaných. ím více pak lékaské

výkony pi bohoslužbách se množily, tím více zkušenosti knží a kou-

zelník se vzmáhaly, až konen jistou zásobu prostedk si získali,

jichž proti uritým píznakm užívati dovedli.

Ješt jiným spsobem však nauili se léky si vyhledávati, a sice

pozorováním pírody. Jestliže na píklad náhodou spatili, že ježek po-

žírá njakou rostlinu, když byl uštknut zmijí, dali si pozor, kterou to

rostlinu za protijed si vybírá, a sami si jí do zásoby nasbírali. —
Takové poínání bylo rozhodn lepší, nežli v jaké zvrhlo se pozorování

pírody v dobách pozdjších nebo ve stedovku nebo jak nkdy podnes

se pihází a prapodivnou logiku ukazuje. Tlustolistý lomikáraen roste na
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kamení a zapouštje koínky své do jeho jemných skulinek, roztrhává

je. Úkaz ten svedl lidi k úsudku, že lomikámen také moový kámen
roztrhati mže a z té píiny odvar jeho lidem kamenem trpícím se

podával. Šafránu užívá se snad dosud proti žloutence. Hedyotis podobá

se boltcm ušním a proto jest prý s to, aby pomáhala pi nejtžších

chorobách ušních. Když znalost anatomie zaala se šíiti, léilo se byli-

nami, jejichž listy, kvty nebo plody mají jakousi podobnost s lidskými

ústroji. Plod auacardii occidentalis podobá se ledvin a proto odporuoval

se pi nemocech ledvin, a obsahuje ostrou látku, která naopak ledvinám

jenom škoditi mže. Jiné anacardium má plod podoby srdcovité a proto

pokládá se za lék srdce sílící. Trachelium, mající tvar podobný obratlm,

jest prý dobré pi chorobách pátee.

Nebo zase pozorování pírody. Hadinec, echium, nese jakousi podobu

hbetu užovky a proto jest prý protijedem pi uštknutí hadem. Kneipp

ku pikladu napsal v knize své o léení vodou: „Peslika polní,

equisetum arvense. Výborné úinky této byliny nemohu ani dosti od-

poruiti. Neistí jen kuchyské nádobí, ale istí a léí též vnitní

a zevní neduhy lidského tla." Než vrame se k vlastnímu pedmtu!
Kuéží a kouzelníci nedávali nemocným svým zjevn užívati jistých

lék proti jistým píznakm. ásten proto, že nemli o úincích lék
svých plné jistoty, hlavn však, aby jejich kusé vdomosti uesevšeobecnly

a oni tím neutrpli morálních a pak hmotných ztrát. Již tenkráte totiž

dobe vdli, že lid velice hledí na lesk jména a dstojnost postavení,

tebas mlo základ dosti vratký. A tak pedstíráním bytostí nadpirozených

a svým obratným jednáním docilovali úspchu lékem samotným a úinkem
ze suggesce plynoucím, ke kteréžto dvojí therapii medikamentosní

a suggestivní, jak známo, teprve nedávno zase jsme se obrátili. „Nejstarší

spsob léení jest také nejmladší," dí Bernheim. Druhým pak úspchem
z pedchozího jim plynoucím byl jejich vlastní prospch. Brali totiž za

léení své odmnu.
Dr. Holub popisuje léení Beuán takto : „Nasbírané ásti rostlin

se suší, potom praží nebo roztloukají a pak prohlašuje se prášek neb

odvar z bylin za prostedek léivý. Když se takové léky pipravují

a podávají, jest poteba zachovávati urité obady a pronášeti obvyklá

íkadla. *) Za lék dávají se asto byliny pot vyrážející. Nemocnému, jenž

požije takového léku, léka naídí, aby se zaobalil do své nejlepší haleny

nebo do vlnné pokrývky. Když pak lék s úspchem psobil, léka

pijde, aby halenu nebo pokrývku s potem ili s vypocenou píinou
nemoci zakopal. Zatím však si ji pivlastní a nemocný se raduje, že

zlo jest vypuzeno z jeho domu. V íši Marucké byliny sušívají a pi-

pravují z nich prášek nebo odvar. Užívají však i jejich koue a popele

po nich zbylého. Ze zvíecích látek mají za lék mouku z kostí vypá-

*) Holub žádného íkadla neuvádí. Proto bereme za píklad zaklínai formuli

severoamerických Indián, v níž léka díve nežli lék podá, obrací se k nmu jako

k bytosti rozumné a praví:

Ty jsi zhotoven k užitku lovka. Vykonej povinnost, pro kterou jsi uren.

Ui istým tlo tohoto muže. Jednej jako ten, kdo všechno vyklízí a istí, co škodli-

vého na nm jest. Jestliže píliš silným jsi, vra se z tla nemocného a neško mu."
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lených a žlázy zvíat, které obsahují vonné výmšky a uznávají za vhodné

i zvíecí výmty." Tyto léky chováme i- my v zásob, jsou to: fosforenan

vápenatý obsažený v kostech, konejšící prostedek eastoreum ze žláz

samce i samice bobr, kdežto upotebení žláz jiných zvíat pi mnohých
chorobách pdy nabývá.

Podávati léky v nejrznjších podobách a míchati je dohromady,

aby se zakryla ošklivá chu nebo nepkný vzhled není také vymožeností

vysoké vzdlanosti. Kmenové divocí dovedou pipravovati odvary, nálevy,

prášky, ano i pilulky. Také inhalují a sice bu kou nebo páry látek

tkavých anebo prášky nosem vdechují.

Na tyto léky mají zvláštní schránky. Severoamerití Indiáni uscho-

vávají je ve vacích, obyejné siln okrášlených a z kže zhotovovaných,

aby obsah jejich ped úinkem vzduchu a vody byl chránn. Jiní uscho-

vávají je v ozdobných nádobách, zhotovených z rohu nebo ze deva.
Zvlášt pak píklopy jejich bývají bohat ozdobeny vyezávanými figur-

kami bžk.
Národové starovku byli dokonaleji zaízeni. Mli celé lékárny.

Ba, bylo tenkráte všeobecným zvykem i na cesty bráti s sebou ve

zvláštních skínkách malé cestovní lékárniky.

Ze zevních prostedk užívají divochové mastí, náplastí, pikládají

obklady, dávají klystéry, vkapují léky do uší a do oí. Také jakousi

sprchu nosní poizují si. U Ašant poínají si pi tom tímto spsobem

:

Kterýsi muž naíkal si velice na bolení hlavy. Tu jedna z jeho žen pi-
pravila odvar bylin. Pak nahnula zpt jeho hlavu, strila mu do nosu

dv devné rourky a tmi odvar vlévala, naež jej churavý zase ústy

vyplivoval.

Z jiných prostedk zevních jmenujeme massáži. Mezi nejstaršími

písemnými památkami podávají o ní zprávy indická Ayurveda, Homer
a Herodot. V Ayurved se radí každému, kdo chce býti zdráv, aby

záhy vstával, hned ústa si vyplachoval a po lázni aby se dal napravo-

vati a hnísti. Homer ve své Odyssei vypravuje, jak ženy zápasníkm a

bojovníkm zemdlené údy mastmi natíraly a potom je hntly, aby vy-

sílené tlo znovu se vzpružilo. Ilerodot pak uvádí celá pravidla massaže,

jak se mají svazy síliti, ohebnými initi a jak lze konetinái opt
schopnost práce navrátiti.

Massáž byla a jest známa divochm všech vk. Zvlášt v porod-

nictví bylo jí s velikým úspchem užíváno, nebo divoši, aby pekonati

mohli pekážky pi obtížných porodech se naskýtající, odkázáni byli

jedin na rzné spsoby massáže. Tak na píklad pomocí její napravovaly

nepíznivé polohy plodu anebo hledli massáži dlohy v pátém msíci
thotenství poínající zabrániti tomu, aby plod v život mateském
pílišn nevzrostl a následkem toho aby snadným spsobem na svt
pišel. Mnohé americké a australské kmeny zavádjí také hntením
dlohy potracení vbec anebo jen pedasný porod, bu aby se zase

vyvarovaly tžkého porodu anebo tenkráte, když nové thotenství nastalo

v dob, dokud matka ješt první dcko kojiti musila. Konen ješt

užívají massáže dlohy k odstranní lžka a k zastavení krvotoku z dlohy.

Mnohé z tchto starodávných, od vzdlaného svta docela opome-
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nutých zvyk znovu v moderním porodnictví veliké dležitosti nabyly, a

uenci, kteí jejich užívání opt oživili a vasnost a výhodnost jejich

odvodnili, patí ku pedním ozdobám nynjšího lékaství.

Australští Negrové spojují massáži s úinky tepla. Jestliže nkdo
cítí bolest v bedrech nebo v nohou, pipraví léka z kry stromové

horký popel, káže nemocnému, aby si lehl na bich a de ho tím po-

pelem tak siln, jako když ezník nasoluje maso. Potom nemocného za-

vine do šatu a nechá ho klidn ležeti.

Potné lázn pipravují Dakotové takto : Na uritém míst spálí se

nkolik polen díví. Horká zem pod ohnm rychle se vyhrabe, v tom

rozsahu, aby se utvoená jáma hodila práv pro nemocného. Ten si do

ní lehne obleen v šat, který jest schopen pot do sebe ssáti a pak dá

se celý zahrabati tak, že mu jen hlava ven ouhá. Pot potom skuten
vyrazí hojnou mrou.

Pro parní lázn mají kmenové Amerití postaveny bu budky pouze

pro jednu osobu nebo vtší kamenná stavení, jež sloužívají pro celá

shromáždní bu za lázn nebo za radnici nebo i chrám. V malých,
3—4 stopy širokých a stejn vysokých lázeských budkách severních

kmen pipravuje se pára tím, že se kameny 3— 4 kilogramy tžké
rozpálí a pak horkou vodou polévají. Kameny ty kladou se nkde na

ohe ped budkou rozdlaný, astji však ohívají se uvnit na ohništi.

Páry se .tak vyvine skoro k zadušení a úinek její v krátké dob
jest mocný.

Za starodávna proslulými byly již nkteré lázn moské poblíže

chrám Eskulapových ; lázní domácích užívalo se v míe daleko hojnjší

nežli nyní a zahrabávání v horký písek a popel sopek bylo prostedkem
asto pikazovaným. Massáže užívalo se spsobem velmi píjemným
v podob potírání tla spojeným s mazáním vonnými mastmi.

Velmi dokonalou massáži, jež pocit únavy zapuzuje a chabým lidem

síly dodává, provozují Japonci. Jsou jim známy jako nám její druhy

:

hlazení (effieurage), hntení (petrissage), tení (massage h friction), tluení

(tapotement) a otásání (vibration).

Mezi nkterými divokými kmeny provádí se massáž také pomocí

nohou. Ale tento zvyk i v našich vesnicích lze pozorovati. Když se cítí

nkdo polámaným, lehne si na bich a nejastji žena nebo zrostlé dít

musí mu krek za krkem až tikráte podle pátee pejíti, až v zádech

nic nechrupe a polámanina zdá se býti napravena.

Nkdy jest massáž hrubá, nkdy dle poteby jemná, zvlášt pro-

vozují-li ji ženské ruce. U obyvatel jihomoských ostrov klade si muž
hlavu do klínu ženy, která zvolna, zlehka a opatrn koneky prst obou

rukou mu elo, spánky a temeno hlavy pejíždí, zpívajíc pi tom tichou

píse. Úinek této methody jest lepší nežli uspávající lék. Nemocný
usne, prospí se a když potom procitne, jest zbaven bolestí hlavy.

Doposud mli jsme na zeteli hlavn nemoci vnitní. Mluvili jsme

však o nich docela všeobecné. Proto jest nám povšimnouti si te nkterých

okolností, které vznik jejich podporují anebo mu pekážejí a jež závisí

pedevším na zdravotnictví veejném a na soukromých pravidlech zdra-

votních. Též nkteré známé nemoci zvlášt vytkneme.
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U starých kulturních národ setkáváme se se zaízeními, jež na-

svdují tomu, že vnovali velmi mnoho pée a nákladu, aby si opatili

pokud možno neporušené ti initele zdravím lidským ovládající, totiž

istý vzduch, istou zemi a vodu. Památky zbylé po starých Aegypfanech

dokazují, jak výhodn umli zaizovati své stavby a jak výborn rozumli

prospchu svému se stanoviska zdravotního i hospodáského, když po-

stavili si sí velikolepých zavodovacích a odvodiiovacích kanál, které

odpadky z mst odnášely a jimi pole úrodnjšími inily. Potom není

divu, že Isokrates vysoký vk Aegypan pln obdivu velebil.

Také pikázání Mojžíšova zakládají se na vdomostech v Aegypt
získaných. Mojžíšovi bylo známo, že nemoci mohou býti ddiný. V knize

Job, kap. VIL, verš 3. teme: „Tak jsou mi ddin pivlastnni msícové

marní a noci plné trápení jsou mi odeteny." A na základ tom ve své

knize sedmé, kap. XXI., verš 17.—23. dal naízení písné, aby chorý

lovk nevcházel ve satek: „Kdožkoli po všech rodech svých bude míti

na sob vadu, nech nepistupuje, aby obtoval chléb Boha svého: muž
slepý nebo kulhavý, muž mající nkterý úd píliš malý nebo píliš veliký,

muž hrbatý nebo krhavý, muž, který má blmo na oku svém anebo

prašivost ustavinou nebo lišeje."

Staral se také o veejnou istotu a provádl jakousi desinfekci.

Ve tvrté knize, kap. XXL, verš 23. udává: „Cožkoli netrpí ohnm,
ohnm peistíte, co však nemže ohn snésti, to skrze vodu protáhnte."

Poznával píbytky nezdravé, a mluví o nich v knize tetí, kap. XIV.,

v. 35.—45.: „Pravil Hospodin: Kdybych dopustil ránu malomocenství

na nkterý dm, pijde hospodá domu a oznámí to knzi. Knz rozkáže

vyprázdniti dm díve, nežli by vešel do nho, aby nebylo poskvrnno
nco z vcí, které v dom jsou. Vida pak ránu tu, že jsou totiž na

stnách domu (bezpochyby vlhkostí a plísní) dlky nazelenalé a naer-
venalé a na pohled nižší, nežli stna jinde, dá zavíti dm ten na sedm
dní. Uzí-li pak, že rána ješt více se rozmohla, rozkáže vyjmouti kamení,

na nmž by rána taková byla a vyvrci je za msto na místo neisté.

Dm pak rozkáže vystrouhati uvnit všude vkol. A vysypou prach, který

seškrabali, vn za msto na místo neisté. Kdyby i potom vrátila se

rána, rozboí se ten dm a všechno jeho díví i kamení vynese se za

msto na místo neisté."

Znal nakažlivost nemocí a varoval ped nimi v knize tetí, kap. V.,

verš 2.—3. : ^Jestliže dotkl by se lovk nkteré vci neisté, bu tla
zve neisté nebo tla hovada neistého anebo jakékoli neistoty lovka,
neistým bude." A v téže knize kap. XV. hledl zabrániti šíení se jich

isolací, nejlepším to i naším opatením: „Budete oddlovati syny Israelské

od neistoty jejich, aby nezmírali pro neistoty své, když by i)Oskvrnili

píbytku mého, kterýž jest uprosted nich."

Dle tohoto návodu posílali Israelité nemocné mimo obvod obydlí

svých. Mezi národy starého vku svými zdravotními opateními nejvíce se

vyznamenali Rekové a ímané. Jejich pední mužové, filosofové i státníci,

otázkami zdravotními se zabývali a k tomu náhledu došli, že povinností

samotného státu jest o zdraví svých oban se starati. Lykurg r. 1800
p. Kr. uil, že nikdo sám k vli sob na svt nepišel, nýbrž narodil
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se, aby teprve s ostatními dohromady tvoil svt. A aby docílil silných

lidí, zavádl jednoduchý život a otužování tla. Stoupenci jeho byli Solon,

Pythagoras, Plato a Aristoteles. Ti dalším požadavkem uinili, aby zaízen

byl stav zdravotních úedník. Plato kladl také velikou váhu na to, aby

dti byly ádn vychovávány a tlesn síleny, aby však tlo a duch jejich

souasné nebyly namáhány. Dokazoval pak, jak pro mládež tlocvik

a jak všem lidem bez rozdílu lázn jsou prospšný: „Ve všech mstech
mají se zakládati místa pro tlesná cviení mládeže a teplé lázn, zvlášt

pro starce potebné, aby tyto lázn nemocné léily a tla prací zmožená
posilnily, což jim daleko lépe pjde k duhu, nežli pomoc ne zvlášt

schopného lékae. — Butež tedy dosazeni ješt ti mstští dozorci,

kteí by na starosti mli ulice msta, jakož i silnice z venkova vedoucí

i domy, aby podle pedpis byly staveny a konen i vodu, aby jí

dostatek do nádržek pitékalo a aby tam byla istá."

Aristoteles uil: To, eho nejvíce a nejastji pro tlo potebujeme,

má nejvtší úinek na naše zdraví. Jest to pedevším vzduch a voda.

Pro msto jest tedy nutná v ohledu tom výhodná poloha. Obané musí

míti dostatek dobré vody a dobrých pramen, které pokud možno mají

býti v samotném mst po ruce. Není-li tomu tak, jest teba založiti

etné a veliké nádržky pro dešovou vodu, aby v mst nikdy nedostatek

vody nenastal i kdyby msto v pípad války docela bylo od nepátel

obklíeno. Proto musí opatrná správa msta, není-li všechna voda mstská
stejn dobrá a neualézá-li se v samotném mst hojnost dobrých pra-

men, mezi vodou k vlastnímu osobnímu požitku a mezi vodou k jiným

úelm rozdíl initi a obanstvu dobrou vodu mimo msto vyhledati

a odtamtud ji pivádti.

Éímané mli již ve dvanácti tabulích, ze století pátého p. Kr,

pocházejících, obsažena zdravotní opatení veliké dležitosti jaká jsou

:

dozor nad potravinami, píkaz o stavení a istní stok a zákaz pohbívání

mrtvol uvnit msta. O zachovávání tchto zákonitých pravidel dbali

censoi. Pímo vzorné bylo zaopatování msta dobrou vodou a ímské
lázn. V prvním ase spokojovali se Éímané vodou erpanou ze studen

Éima nebo z eky Tibery, ale již v roce 614. p. Kr. za krále Ana
Marcia postaven byl první vodovod zvaný Aqua Marcia, jenž pivádl
pramenitou vodu ze vzdálenosti desíti kilometr od msta. Za našich

pomr, kdy stavba i velenutného vodovodu setkává se s odporem jedno-

tlivc a s nesmírnými obtížemi, stojí ješt za pipomenutí, že ke konci

prvního století po Kristu ml ím již devt velikolepých vodovod,
které ze vzdálenosti osmdesáti kilometr pivádly do msta asi tisíc

pt set milion litr isté, horské vody.

U divokých kmen není ovšem mimo lázn ani stopy po umlých
a nákladných zaízeních zdravotních, pece však setkáváme se u nich

aspo se sledy veejného zdravotnictví. Avšak i tu tém jenom pi-

rozený pud jest jim vdcem, nebo pekáží jim náboženství a povra,

aby prospšnost skutk svých správné a vcn odvodniti mohli. Nejlépe

jest to patrno pi pozorování, jak zacházejí se svými nemocnými. Ne-

mocné, kteí nevzbuzují žádných obav, ponechávají ve svých chatrích.

Mají-li zimnici a tesou-li se zimou, kladou je na lože blízko ohn,
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mají-li naopak horeku, obkládají je chladícími listy. Ošetují je ve dne

v noci, hledí vyplniti všechna jejich pání a ženy pi tom mnohdy
z lítosti pláou. Jestliže však obvyklá pée a léení nemly žádoucího

výsledku, stává se jim nemocný podezelým. I ohradí ho potom ohradou

z pomalovaných holí a pikážou, aby nikdo s ním se nestýkal a tak

provádjí nevdomky velmi chvalitebnou isolaci. Jeden papuánský léka

v Nové Quinee zaídil sob i celou jakousi nemocnici, která odpovídá

nejmodernjším požadavkm, zavádjícím pi stavb nemocnic systém

pavillonový a barákový. Postavil totiž kolem chýše své nkolik menších

chatrí pro nemocné, aby je mohl míti ve stálém dozoru a oni aby pi
tom pece od sebe odloueni byli. Nkterých nemocných divochové se

však bojí. Totiž tch, kteí jsou postiženi nemocemi, na nž rychle a

hromadn umírají, kteí tudíž onemocní infekními nemocemi. Divochové

domýšlejí se, že démonové opouštjí mrtvá tla a posedají živá a proto

ze strachu vzdalují rozstonavší se od píbytk svých a staví jim ve

znané dálce lehké baráky a také potravu do zásoby jim tam nanosí.

Nkde choré bez milosti vyhánjí a teba také šípy je zastelují, chtjí-li

se navrátiti. Tak opt nevdomky ve svj prospch iní písná, až krutá

opatení, aby ubránili se nákaze. Nkteí kmenové ješt vydatnji chrání

se ped nakažlivými nemocemi. Zanou-li v nkteré vesnici lidé hromadn
stonati a zmírati, vypukne-li tam tedy njaká epidemie, penechávají celé

vesnice nemocným a sami daleko se sthují, aby unikli démonm zhoubné

nemoci pinášejícím.

Podle toho, co jsme práv uvedli, divochové asto o své mrtvé

starati se ani nemohou. Ale každá mrtvola bez rozdílu jest jim podezelá
a nemilá a proto hledí se jí brzy zbaviti. Jak známo, házejí mrtvé do

moe nebo do ek anebo spalují je a zakopávají; nkdy také odstranní

mrtvol penechávají dravým zvíatm. Pi obadných pohbech bývá zase

dobrým obyejem, že veškeré vci nebožtíkovi náležející se s ním pohbí-

vají nebo nií. Tím šíení se nemocí znanou mrou se asi omezuje.

Zvláštní výjimku tvoí obyvatelé Samojských ostrov. Ti nejen že

se ueštítí mrtvých, nýbrž naopak, když vidí, že nemocí nebožtíkovou

zachvácen jest znovu jiný len rodiny, otevrou mrtvolu a hledají píinu
nemoci, aby ji ven vyali, zniili a tak šíení se nemoci pítrž uinili.

V poínání jejich není sice zase nic opravdového, pece však samotná

myšlénka jejich jest pozoruhodná a lze ji oznaiti za první pokus k za-

ložení pathologické anatomie.

Svrchu uvedená zdravotní pravidla bývají podporována prophylak-

tickými opateními, za jejichž píklad uvádíme to, co I)r. Holub ve

známém svém cestopise píše: „Ke zvykm Beuán náleží také oista

tch, kteí vracejí se z války nebo z loupežné výpravy, oista jejich

zbraní, zajatých a koisti, oista všech osob, které dotekly se mrtvoly

bu svévoln anebo jsouce úadem svým nuceny, potom oista žen po

porodu, jimž jest žíti o samot jeden až ti msíce podle toho, jak jest

jejich muž zámožný ; ím zámožnjší, tím déle. Konen jest také zvykem

osamocovati a odluovati tžce nemocné. Oisty mnohé provádjí lia-

kové (lékai) za plat."

Ale také každý jednotlivec zvlášt u nkterých divoch ped uá-
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kazou se chránívá. Dje se to okováním, o nmž divochm dále také

jest známo, že jeho ochranná moc netrvá po celý vk lovka, nýbrž

že jest mu teba, aby v desíti létech dal se vždy znovu okovati.

U Ašant a v zemích Maurických okují se pravé neštovice.

U ían okování známo jest již z dávných dob a popsáno jest ve

zvláštním spise: „Jestliže nemoc samovoln vypukne, bývá velmi tžká
a asto smrtelná, kdežto vyvolá-li se okováním, probíhá z pravidla velmi

mírn, tak že mezi desíti tisíci pípad neudává se více, než-li jedno

úmrtí." Potom následuje ada pedpis, odkud se má okovací lymfa

bi'áti, v který roní as a v který den se má okovati a jak nemocný se

má chovati. Keujmou-li se neštovice poprvé, má se okovati znova:

, Jestliže po trnácti dnech horeka se neobjeví, mže se okování
opakovati, když poasí k tomu jest pizuivo."

Peršané mají jinou raethodu okovací. Uprosted pední plochy

pedloktí dlají do kže mlké trhlinky a když malé krvácení ustane,

vtírají do nich na prášek umleté odpadlé píškvary po neštovicích.

Poínání toto jest stejn úspšné jako pímé okování, jenže zbývají po

takovýchto umlých neštovicích rozsáhlé jizvy.

Ale nejenom proti neštovicím chrání se necivilisovaní kmenové
okováním, nýbrž i proti uštknutí jedovatých had se pomocí jeho

zabezpeují, vtírajíce do naíznuté kže njaký neznámý lék.

Ze soukromých opatení zdravotních teba jest pipomenouti nkterá
životosprávná pravidla. Že pro vnitní istotu tla berou divochové vždy

za uritou dobu projímadla nebo prostedky k zvracení, o tom mnoho
šíiti se nechceme. Všimneme si tudíž pedevším diety. Nejpísnji jest

zachovávati stídmost a opatrnost v jídle a pití nastávajícím matkám.
Mnohých jídel musí se písn vystíhati, aby novému životu neuškodily

nebo píinou jeho pozdjších nemocí nebyly. Za to jsou jim vybraná

a chutná jídla pedepsána. Podobn zachází se obyejn s vtšinou

nemocných. Vidí-li lékai australských ernoch, že nkdo z nich má
horeku, zakážou mu požívati masitých jídel. Léení hladem prodlávají

obyvatelé Nového Mexika pi nemocech kožních. Nkteí Indiáni mjslí,

že pití obyejné vody jest nemocným nebezpené a nkdy jenom dovolují

jim ji píti svaenou. Zvláštní pozornosti však zasluhuje léení kojenc.

Roznemže-li se takové malé dcko a léka mu njaké léky užívati

naídí, musí je sama matka požíti, aby kojenec v mléku mateském
léebný prostedek našel. Myšlénka to zajisté plná dvtipu.

Jakkoli tímto spsobem již pi popisu vnitního lékaství dosti

asto setkali jsme se u lovka dávných vk neb i u nynjšího divocha

s vcmi, naše uznání si vymáhajícími, pece ješt více pekvapení
poskytuje lékaství onch lidí, týkající se chorob zevních a pomoci

operativní. Úkaz ten spoívá v tom, že chirurgie zrodila se z vcných
a podstatných pohnutek a vyvíjela se potom dále pozvolna sice, ale

nepetržit, nejsouc v rozvoji svém zadržována náboženstvím a povrami.
Píiny chirurgických onemocnní bývají totiž docela jednoduché a zejmé,

nevzbuzují žádných obav, že by byly pvodu nadpirozeného, a proto

ani smrt následkem jich uenahání strachu. Lidé primitivní vidli, že

ranou kácí se strom i lovk, že úraz láme ruku jako zlomil vtev
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a že po poranní velikém hyne rostlina i živoich. A jako si svazovali

peražené náadí a zbran, tak ovazovali a napravovali zlomené údy.

Velikého rozdílu zajisté mezi tmito pracemi nedlali a zacházeli

s nemocnými dosti surov. Pedn kmenové voln v širé pírod žijící

sami sebou jsou mn citliví, nežli choulostiví vzdlanci, potom jemnocit

ani nemohl se ukázati, nebo každý muž chránil a chrání se dáti na

jevo svou bolest, aby neupadl v posmch. Otužilost a snášenlivost všech

útrap tlesných bývá u lidí o pednosti duševní málo dbajících první ctností.

Dobrých zkušeností chirurgických nabývalo se tedy daleko snadnji,

nežli nepatrných úspch pi léení nemocí vnitních, takže knží
a kouzelník nikdo za pomoc se neprosil. Toho svdectvím jest i to,

že v nejstarších písemných památkách, v rzných íkadlech a zaklínadlech

žádné popisy chirurgických nemocí a jejich ošetování se nám nezachovaly,

nýbrž že ony památky podávají nám zprávy jenom o lékastvím vnitním.

Pítel léil pítele. Kdo dovednost svou oit osvdil, nabýval

všeobecné dvry a povsti. Hlavn tudíž staí lidé bývali asi chirurgy.

Jejich dmysl stále jsa nabádán k pozorování a pemýšlení bystel,

hromadil své zkušenosti a na základ jich dvodná rozvaha a dvodné
léení se ujímaly.

Prvním pedmtem chirurgické pomoci byla asi — jak nedávno

jsme podotkli — poranní. Ale musila státi již za povšimnutí a za

práci; na nepatrné nebyl brán žádný ohled. K ošetování jich pokroilo

se teprve, když vzbuzovaly pozornost krvácením nebo trapným pohledem.

Krvácení z ran se však nezastavovalo. Poínání toto, když ztráta krve

nebyla znaná, bylo dosti dobré, nebo neistota do rány zanesená se

tím odplavovala. Jakoby o tom tušení mli, australští negrové místo

stavní krve naopak ješt ji vyssávají a za nepíznivé znamení pro prbh
léení rány pokládají, netee-li z ní hned z poátku dosti krve. Nehojí-li

se pak skuten, rozšiují ji kostnými nástroji, aby znovu krvácela

a aby odstrann byl hnis, který se v ní utvoil. Zdá se, že jsou si

dobe vdomi toho, že v rán zadržený hnis dokonalé zhojení nemožným
iní, tebas by rána na první pohled, to jest povrchn, v kži zacelena

byla. Pihlížejí tedy k tomu, aby hojení ze spodiuy rány pozvolna nahoru

k jejím okrajm postupovalo, což za zcela správné léení teba prohlá-

siti. Aby mohl hnis voln odtékati, užívají Indiáni severoamerití drena-

žových rour zhotovených z mkkých vtviek.
Také rány istí vyplachováním a za irrigatory používají mchý.

Poínají si tudíž vesms tak, že aspo snahou svou uspokojují poža-

davky moderní chirurgie.

Dnes však, za doby antisepse a asepse, hledí chirurgové k tomu,

aby rána zhojila se prvním rázem, to jest rychle a bez hnisání. Za tou

píinou rány dkladn se istí a sešívají se. I o to pokoušejí se divo-

chové. Nezaali ovšem šíti hned. Brasilští Indiáni, aby sblížili rozchlí-

pené okraje rány, nechávají do nich zakousnouti se veliké mravence.

Když mravenec se uchytil, rychle utrhnou mu tlo a zbylá mravení
chapadla dostaí, aby okraje pohromad se udržely. Jest-liže rána jest

dlouhá, spojují ji celou adou mraveních hlaviek, jež zastupují tudíž

ukul našich svracích špendlík (serres íiues). Indiáni severo-amerití šiji



486 Vratislav Kuera: Poátky lékaství.

však rány ezem zpsobené lýím nebo dlouhými šlachami zvíecími

a odstraují stehy za šest dn.
Ve veliké oblib jest u divoch vypalování ran. Tento jejich lékaský

výkon jest velmi dobrý, ponvadž vysokým teplem rány se istí a utvoivší

se silný píškvar zastavuje krvácení. K vypalování jim slouží bu eavý
popel, nebo rozpálené kameny anebo zvláštní za tím úelem zhotovené

železné nástoje, mající tvar kulovitý nebo nožovitý, jež se rozžhavují.

Podobají se z hrubá našim thermokauterm železným nebo platinovým.

A vypalují se jimi vedy špatn se hojící, nádory a vbec bez výbru
a ohledu všechny tvrdošíjné nemoci, nech jsou již pvodu jakéhokoli.

Co však pimlo divochy k tomu, že odhodlali se k vážným opera-

tivním zakroením? Byly to asi jejich hrozné tlesné tresty, jež záležely

v tom, že provinilcm celé údy nebo jisté menší ásti tla jako nos

a ucho se uezávaly. Když totiž ani ohe již nepomáhal a dejme tomu

zvedovatlá noha nechtla a nechtla se zhojiti, rozhodl se nemocný,

že stálých bolestí a chorého údu se zbaví aspo tím zpsobem, jakým

zdravý úd z trestu byl odnímán. A jako na píklad u Nubi, meem,
kterým se stíná, utnul si chorou ást sám anebo popravím dal si ji

utnouti. Krev pak ve všech podobných pípadech stavla se vroucí smolou.

Umlé odnímání úd, tedy pravidelná amputace zstala divochm ne-li

docela neznámou, ledy jist aspo velmi vzácnou.

Xkdy operace byla docela odvodnna domnnkou o píin nemoci.

Trepanace na píklad má svj pvod v tom, že lidé dávných dob

o keích se domýšleli, že zavinny jsou zlým duchem, jenž v hlav

sídlí a tlem lomcuje. Aby ho tedy mohli z nemocného vypuditi, musil

býti do lebky otvor uinn. Trepanovalo se pak hlavn pi padoucnici,

ale také pi nemocech mozku a jiných orgán, které s keemi spojeny

byly. A ponvadž zvlášt v dtském veku rzné a etné choroby asto

provázeny bývají keemi, tak zvaným psotníkem, bývaly dosti zhusta

trepanovány malé dti. Kosti lebené se zvolna proškrabávaly bu škra-

badly kamennými nebo ostrými úštpy tvrdých lastur, kterážto operace

trvala u dosplých asi hodinu a u dtí asi tyi minuty. Nynjší divo-

chové ^taktéž lebky trepanují vedeni jsouce k tomu domnnkou, že kee
nebo bolesti hlavy neb i šílenství tlakem kostí lebených na mozek

vznikají. Moderní chirurgie skuten mže se vykázati nkolika pípady,

pi nichž padoucnice trepanací úpln vyléena byla.

Divochové otvor do lebky uinný zakrývají pak obyejn siln

hlazenou skoápkou kokosového oechu, nkde prý také krou tykve,

a nechávají je do i'áuy se vhojovati. Takovéto zacelování ran cizími

tlesy jest myšlénka velmi úctyhodná. Dnešní chirurgie také se jí ujala,

ukládá však do ran destiky kostné, aluminiové, stíbrné a celuloidinové.

Z trepauovaných divoch zmírá asi polovice. Pes to u domorodých

obyvatel ostrova Tahiti, Paumotu a hlavn Uvey pikládá se trepanaci

tolik víry, že jen málo dosplých muž nemže se otvorem v lebce

honositi. Uvažme nyní, jaké výsledky mla tato operace za as, nežli

ádná antisepse a asepse pi ošetování ran zavedena byla, i rukama

nejproslulejších evropských operateur byvši provádna. Slavný chirurg

Diffenbach o tom píše: „Ode dávna bál jsem se trepanace více, nežli
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nahodilého poranní lebky. Pipadala mi jako prostedek, kterým ne-

mocný bezpen se svta sprovozen býti mže, a výsledek mnoha set

poranní, pi nichž trepanace jsem se vyvaroval a tím zpsobem jenom

málo z ošetovanou svých jsem ztratil, byl by asi daleko nepíznivjším

se ukázal, kdybych býval chtl trepanací jim pomáhati. V dívjších

letech, když jsem dle tehdy panujícího náhledu bez dlouhých okolk
velmi asto trepanoval, výsledkem vtšiny operací byla smrt."

Srovnáme-li tedy piznání se onoho proslulého operateura s výsledky

divoch, nemžeme se úspchm jejich ani dosti vynadiviti. Totéž platí

také o jejich operacích v dutin bišní, akoli mnohdy jsou docela bez-

úelný. Podle Brocy jest u negr západní Afriky zvykem, že ten, kdo

njakou tžkou operaci pestál, nabývá nesmírné vážnosti mezi spolu-

obany svými a bývá uctíván asi tak, jako u nás svatý. Za tím úelem
podnikají nkteí divoši operaci sami na sob. Otevrou si dutinu bišní,

vyjmou z ní kliky stevní a po chvíli, vystavivše dílo své s dostatek

na všeobecný odiv, zase je zpt vloží a ránu sami si sešívají.

(Dokonení.)

Blouznivci našich iior.

ada postav z Pojizeí. Napsal Antal Stašek.

(Pokraování.)

'och pišel s majitelkou dvora na námstí a marn se

namáhal, aby postehl z výrazu její tváe, jaký bude

osud jeho erbu. Zdálo se mu, že o nem pevn pe-
mýšlí; byla zamlklá a pozoroval, že po chvilkách se na

nho po boku dívá; ba zdálo se mu, že ho nkolikrát

pronikav zmila zrakem. Bylo mu s podivením, jak

si vedla, ale neml odvahy, aby se jí pímo zeptal,

odkoupí-li mu pece šlechtictví ili nic. Usedli do saní a uhánli zpt
do dvoru. Ubohý rytí byl sklíen a nerozveselilo ho ani, když vidl, že

spolenice jeho se nkolikrát usmála, jakoby pemítala o píjemných
vcech. Nevdl, co se za úsmvem skrývá. Vdla o tom jen paní

Stoupová a pemílala v duchu myšlénku, kterou jí advokát nasypal do

hlavy vypravováním o Vídeské události. Rozumovala uvažujíc, že by

nebylo nesnadné, uinit totéž, co ona bohatá dáma. Podobného konce

se nebála ; bystrým zrakem pronikla juž Bocha, že by neml ani tolik

odvahy ani tolik mravní otrlosti, aby si poínal, jako onen schátralý

baron. Byla jen v pochybnostech, propjí-li se chuas jejím zámyslm.
Myšlénky vely a zmítaly se ; bylo v ní více citu i chtí než urité

vle a jasného plánu.
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„Bez nejstaršího syna nemohu nieho . . . musím se s ním poradit . . .

navštívím ho o svátcích v Brn . . . penz máme dost . . . aC praskne

nkolik tisíc . . . Ferda beztoho zstane na vojn . . . jako rytí a šlechtic

by rychle v hodnostech postupoval . . . moh' by to pivést na jeuerála,

"

pemítala a s obyejnou rázností hned se rozhodla, že se ješt dnes

vydá na cestu.

Pak se obrátila obliejem k Bochovi a laskav ho oslovila:

„Je vám divno, že nemluvím o naší vci . . . víte, milý píteli, vc
je dležitá . . . bez dtí tžko jednat. Zstate pes vánoce u mne ve

dvoe ... já si dojedu k synovi a po vánocích vám dám odpov."
Boch radostn pisvdil, Stoupová odpoledne odjela a rytí zstal

pes svátky ve Švihovském dvoe. Ml se tam dobe : vykázali mu pokoj

na prvním poschodí, astovali ho, krmili, pojili a dlali vše, co mu na

oích vidli. Šafá ml od paní písný rozkaz a dle toho se i choval.

Ale chuasovi nebylo volno ; ml dlouhou chvíli ; krátil si ji hrou na

staré housliky, jež mu byly jedinou zábavou. I pi nich cítil tesknotu,

jakoby ho bjli zaveli do vzení.

Na mláátka se paní vrátila z Brna, dom však nejela. Stavla se

jen v Boleslavi u advokáta Kíhy a mla s ním dlouhou tajnou poradu.

„Žádám" — pravila, když vše dohovoili — „nejvtší opatrnost

a mlelivost. Tedy ujednáno : odjedu na nkolik duí do Prahy a vrátím

se, až vc s Bochem smluvíte ... na njaké sto nehlete, zmouju
vás až do desíti tisíc . . . myslím, že to poídíte lacinji. Bylo by snad

nejlépe, aby se tomu lovku koupil za ty peníze na horách njaký
stateek. Jen mjte všechno pipraveno : svatební smlouvu, kterou sám
spište a notáem dejte potvrdit; vzdání se práva i povinnosti, abych já

s ním a on se mnou bydlel, ale pedevším žádost, aby mu byla povolena

adopce mých syn s pevedením na n erbu i šlecbtictví. Jakmile bude

vše pipraveno, pijedu podepsat . . . odbudu kostelní obad beze všeho

li luku, dle možnosti tajn u našeho faráe ve Švihov, pak se odsthuju

k dtem do Prahy ... on na statek do hor ... no, a synové budou

mít pkné ddictví; lovk s erbem mže to pivést ve svt daleko."

„Vše bude rychle hotovo i pipraveno," vtil Éília a doložil: „Ale

na jedno vás, milostivá paní, upozoruju. Dle zákona budete téhož stavu,

jako váš budoucí manžel, tedy stavu rytíského ; ale nemohu ovšem se

vší uritostí ruit za pevedení stavu toho i na vaše dti; mohu vyslovit

jen pesvdení, že to snad nebude nesnadné."

„Ach, o to nemjte starostí . . . poptávala jsem se v Brn . . .

pjde to . . .• mj syn má protekci a zajede si proto do Vídn."

„Ješt nco, milostivá paní ... co, kdyby Boch nechtl?"

„Ani toho se nebojím . . . chuas . . . tese se na krejcar."

Pronesši slova ta podívala se na hodinky, jež jí visely na zlatém

etízku, a vidouc, že je as k odjezdu, spšn doložila:

„Nechci zmeškat první vlak ku Praze, tedy na shledanou; jen,

prosím, opatrn a rychle."

Vstala, odcházela a íha ji zase vyprovázel až ke schodm. Práv
když chtl písai íci: „Kíži, zapište Stoupo vé dv hodiny porady" —
vrátila se zpt do kanceláe.
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„Odpuste, na nco jsem zapomnla," pravila a advokát ji vedl

do své pracovny.

„Psobte k tomu," prohodila, „aby jmní, které Bochovi daruji, po

jeho smrti pipadlo bu mn nebo mým dtem."

.3.

Advokát íha byl z onch, kteí všechno podnikají dle uritého,

pesn a pracn rozumem vypracovaného výpotu. Síla lidí takových,

Ize-li u nich o síle mluvit, záleží v rozbíravé a prozíravé chytrosti; jsou

si každého kroku jasné vdomi; nekonají nieho rychlostí a silou pi-
rozeného pudu, kterou vyznamenávají se jen mužové opravdu velicí, ani

rychlostí a silou vrozeného citu; nemívají v sob nic živeln elementár-

ního ; ale úspch se jim slep vsívá na paty. Bývají to lidé obyejn
malí, asto malicherní a všední; jsou však hlavní pákou svtového stroje,

jak stroj ten jde nyní; sedávají na ministerských keslech, bývají vyslanci

u cizích stát, dlají zákony ve sborech zákonodárných, kiívají v parla-

mentech s enických tribun, a pi tom necítí ani nemyslí nieho,

hubácejí ve shromáždních lidu a ídí koleka, jimiž se otáejí rafije

na nynjších hodinách spolenosti lidské. Éíha prozatím ídil jen svj
kancelá, ale byl z tsta, z nhož se pekou editelové ád vyšších.

Te ml nesnadnou úlohu, aby piml Bocha k tomu, co si usmyslila

paní Stoupová, a rozjímal, jak se dostat k cíli. Vyhledal rytíe ve Švihov-

ském dvoe, usedl k nmu do pokoje, jejž mu vykázali, a ml s ním
dlouhé rokování. Ujasnil si ve své chytrosti, kterou nazýval prozíravou

opatrností, že na sešlého chuasa nesmí spustit prchu obyejné advokátské

výmluvnosti, nýbrž že musí nasadit páku jinde. Poal s ním o ledabylých

vcech, vyptával se na jeho pomry a po vídavy staroch otevel duši

i srdce. Advokát se za chvíli dovdl, co vdt chtl.

„Jest ve vaší moci," pravil, „abyste si na stará kolena po tolikerých

životních strastech a nehodách odpoal. Paní Stoupová vám chce opatit

klidný a spokojený život."

„Chce tedy opravdu koupit mj šlechtický erb?" ptal se Boch a

oi se mu radostí orosily.

„Ano, chtla by, kdyby to bylo možné."

„A pro by to nebylo možné?"
„Zákon takovou koupi zakazuje . . . taková koup je neplatná a beze

všech úink."
„Jak mi tedy paní Stoupová chce poskytnout pomoc?"

„Chce od vás koupit erb i šlechtictví.

"

„Vždy pravíte, že zákon nedovoluje."

„Vidíte, píteli, v tom to vzí . . . zákon zakazuje ... ale to, proti

emu jsou zákony, mže se nkdy i proti zákonu uinit."

„Jak?" ptal se rytí maje novou nadji.

„Prost tak, že se zákon neporuší, ale obejde. Pekážky, postaví-li

se nám v cestu, nezrušíme, nemáme-li dostatené síly, ale necháme ležet

stranou a jdeme k svému cíli oklikou."

„Tomu nerozumím," namítal dobrosrden Boch.

32
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„Hlete asi takto. Zákon za dob, které nosíte jist v pamti, za-

kazoval a písn trestal lichvu. Tomu se pedešlo ku píkladu tím, že

se lichvái neslíbilo žádných úrok ; dlužník mu prost prodal obilí nebo

jinou vc za laciný peníz a rozdíl mezi skutenou a mezi smluvenou

cenou býval a dosud bývá lichvám na míst úrok. Dám vám jiný

píklad. Zákon zakazuje, že bez úedního svolení nikdo nesmí po živuo-

stensku pijímat do zástavy vci a pjovat na n peníze. A pece se

tak dje tím spsobem, že dlužníci v nedovolených zastavárnách pod-

pisuj ou listiny, jako by vci prodali a ne zastavili. Rozumíte tedy, že

se zákon mže obejít?"

„Aha . . . tomu my u nás íkáme, že se nco dlá na foch."

„Tak, tak, píteli, na foch ... my tomu íkáme, že se to dlá na

oko. Ale nyní mn upímn eknte, chtlli byste ujednat s paní Stou-

povou njakou jinou smlouvu, kterou bychom bezvadn docílili pevedení
erbu se šlechtictvím na její rodinu tak, aby tato jiná smlouva ukryla

a zakryla nedovolenou smlouvu o prodeji."

V Bochovi trochu hrklo.

, Jakou jinou smlouvu? Snad nic nedovoleného?" ptal se Boch.

íha pozoroval, že šel trochu rychle ku pedu a pokraoval zvolna

:

„Bh uchovej . . . jako muž zákona nepodal bych k niemu nedo-

volenému ruky své. Tato jiná smlouva, kterou se má prodej vašeho erbu

ukrýt, je smlouvou dovolenou
;

je smlouvou takovou, která se denn
dje ped tváí celého svta."

„Jaká?" ptal se rytí zvdav,
„Prosím, posekejte ješt s touto otázkou . . . Díve mi odpovzte,

zdali jste dobe porozuml mým výkladm."
„Zcela dobe, vždy juž dávno vím, co je udlat nco na foch."

„PochopiHi jste, bude vám jasno, že z této druhé dovolené smlouvy,

uinné jen na oko ili jak vy íkáte na foch, nebudete mít ani žádných

práv a ovšem ani žádných povinností. Vy budete mít pouze právo, aby

vám paní Stoupová vyplatila kupní cenu za erb a šlechtictví,"

„To!"
„Dobe. Mluvme tedy o trhové cen," prohodil advokát a upel

na Bocha zraky, jakoby chtl zbádat, mnoho-li by chtl.

„Co pak bych dostal?" ptal se rytí a usmíval se, jakoby chtl

úsmvem pivést íhu do dobré nálady.

„Paní Stoupová nabízí pt tisíc; ale vím, že by dala šest, ba snad

i o nco více."

Boch byl nabídnutím trochu sklamán; vdl, že jeho šlechtictví

s erbem stojí za více a dal se statn do smlouvání.

„Nabídl bych vám osm tisíc, ale pod podmínkou," lákal doktor.

„Pod jakou?"

„Aby peníze ty nebo jmní za n nabyté pipadly po vaší smrti

nazpt paní Stoupové nebo její rodin."

„Ne, ne, ne . . . nechci, nechci," bránil se emesn staroch, jenž

si vždy vysoko cenil zlaté svobodiky a ml strach ped každým jejím

obmezením.

Éíha zúmysln chtl mít dosmlouvanou cenu prve, než vyleze s barvou
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ven; bál se, že Boch, až se doví pravdy, žádal by o mnoho víc. Po

delší tahanici, v níž se chuas statn držel, jako když ondy za mladších

let kupoval pšenici nebo prodával mouku, dohodli se na devíti tisících,

jež se mu mly beze všech dalších podmínek vyplatit.

„Nyní tedy jde o tu druhou zákonem dovolenou smlouvu, kterou

máme jako njakou neprhlednou záclonou ukrýt a zakrýt zákonem

nedovolenou devítitisícovou smlouvu, kterou jsme práv ujednali. —
Slýchával jste nkdy, že v cizích zemích, na píklad v Nmcích, musí

se uzavíti každý manželský satek na ouad?"
„Tot vím . . . jezdíval jsem nkdy do Slezska," vtil rytí a chtl

dle svého zvyku široce vyprávti, pro tam jezdíval a co tam dlal.

Éíha zadržel proud starochovy povídavé výmluvnosti a vykládal

dále: „Hlete, je tedy satek manželský smlouvou, která se mže vy-

jednat pi ouad, jako každá jiná smlouva . . . jen že my u nás v Cechách

ji uzavíráme v kostele ped panem faráem. Rozumíte?"

„To se ví," vtil Boch a jal se hovoit o své nebožce Katein,
na kterou si vzpomnl.

Ale advokát ho ml jako na uzd; nedopustil, aby odbooval ani

v levo ani v právo, a vedl ho vymenou cestou.

„Smlouva manželská se mže tedy uzavírat, jako každá jiná, a

nemusí se zachovat, jako se zachovávají jiné smlouvy, když se ob strany

o tom dohodnou," vykládal Éíha, uinil pestávku a hledl upen na

rytíe zkoumaje, tuší-li, kam rozprava míí.

Staroch myslil, že je jeho povinností, aby nco ekl.

„To se ví," prohodil zas a vzpomnl si na Rejdického Kociána

s Kociánkou. Ona držela s krejím Vaousem, on se ševinkou Burdovou

a druh druhu toho dopával.

„Smlouva manželská mže tedy být nkdy v dležitých pípadech
také takovým neprhledným pláštíkem, pod nímž se ukrývá zcela nco
jiuého . . . pochopujete?"

„Jak pak by ne!"

Advokát myslil, že je Boch dostaten pipraven, a že je na ase
vystelit hlavní ránu.

„Nu . . . nyní vám povím, že v tomto našem pípad je smlouva

manželská jedinou možnou pokrývkou, pod níž mžeme bezpen uschovat

slíbených vám dvet tisíc zlatých."

„Jak, jak?" ptal se netrpliv rytí, jenž dosud nechápal.

„Jen tím, že ujednáte s paní Stoupovou na oko smlouvu manželskou,

mže ona i její synové stát se šlechtici a jen tak mžete dostat smlu-

venou kupní cenu za erb."

„Já . . . já . . . s paní Stoupovou?"

„Ano, vy s paní Stoupovou, ale ovšem jen na oko, beze všech

skutených závazk a povinností . . . každý bude konat^ co se mu líbí,

a bydlet, kde se mu líbí . . . devt tisíc."

Staroch byl všecek pomaten. Éíha ho tak popletl, že v tomto

okamžiku nebyl s to, aby rozeznal správné od nesprávného, dobré od

zlého, poctivé od podlého. V té motanici zmohl se jen na otázku: „A co

tomu ekne pan fará?"

32*
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,Aha, polapen," pomysli] si advokát a odvtil nahlas: „O to se

nestarejte, to bude na naší starosti."

Bochovi v té pletenici právnických výklad tanula na mysli otázka:

„Nebude to s híchem?" Ale byl jako oslepen a ani si myšlénku tu

jasn k sob nepipustil. Dal se opravdu polapit a slíbil, že všechno

podepíše, eho bude potebí. íhovi nezbývala další práce, než ujednat

bližší podrobnosti; to byly jen malikosti, s nimiž brzy byl hotov.

Hlavní bitva byla vyhrána.

,Vc bude skoncována za nkolik dn, ani tí ohlášek nebude

potebí, vše rychle zaídím, ale musíte do té doby mlet, aby ped
satkem neml o tom nikdo ani tušení . . . dejte mi na to ruku, že se

ani slovem neprozradíte," žádal doktor.

Podali si ruce a rozešli se.

íha byl sám s sebou dokonale spokojen. Odjíždl ze dvora s úsmvem
na rtech a byl pevn pesvden, že svou „opatrnou prozíravostí" dosáhl

rychlého úspchu. Ale na Bocha padla po doktorov odjezdu skliující

tesknota. Sedl o samot ve svém pokojíku a pemítal. Postavila se mu
ped duši nyní bez pletenic a bez zmotaných právních výklad holá

skutenost, že se má stát manželem bohaté ženštiny a že pece manželem

opravdu nebude. Síla mravního pudu na chvíli v nm chytrými spády

potlaeného probudila se v ošizeném starochovi tak mocn, že sám se

zdsil toho, co uinil. Jaly ho strach a lítost; ba jednu chvíli se mu
zdálo, jakoby se nebožka jeho Kateina byla odnkud z mlh vynoila

a prstem mu hrozila.

A zase na druhé stran ho lákalo slíbených devt tisíc. Živ si

pedstavoval, jak by klidn i spokojen byl živ; vzpomnl si na Rydvála,

na Kavanovou, na Vrabce a lahodil mu obraz, že jim zaplatí, co je

dlužen; pemítal i o tom, že sám tolik penz nebude ani potebovat

a že bude podporou nuzným i bídným. Nkolik minut si zahrál i na

advokáta mamony a namáhal se rozumovat, že satek s bohakou sám

o sob není nic zlého, ba že ani v tom není nic špatného, když hned

po svadbách pjdou od sebe; vždy se tak asto dje ve svt a jemu

ubožáku bude pomoženo.

Zmítal se mezi proudním mravního pudu a mezi chtíem penz,
aniž vdl, jak vyváznout. Byl juž veer a dosud nebyl rozhodnut, zda

setrvat a vyplnit, co slíbil, anebo petrhnout závazek, jenž ho tížil. Tak
kolísajícího zastihl Šafá Hloušek, když ho pišel volat k veei. Unavený
staroch byl rád a prosil, aby jedli spolen, že mu je o samot smutno.

Oba odešli do jídelny, jež byla v pízemí, a usedli za stl.

Hloušek, zpola pan správec, zpola pouhý šafá, byl horák jako

Boch; ale chytrý a všecek liškou podšitý. Vdl od baráníka Hlaváe
i od Bocha samého, jenž ve své dobromyslnosti málokdy co smlel, že

jde o koupi šlechtického erbu. Nebyl tak pošetilý, aby vil, že se

hodnosti prodávají jako na trhu obilí, a proto tušil, že jde o nco více.

Napadlo mu, že se snad paní míní vdát. Ale nešlo mu na rozum, žfr
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by se odhodlala pipráhnout svj život k životu sešlého ddousa. Hoel
zvdavostí; chtl vylákat tajemství a usmyslil si, že ho dnes opije, Boch

pak že v opice všechno vyblebtá. Hnal na rytíe, jenž proti zvyku

i pi veei i po veei byl málomluvný, náhlým útokem.

„Mn se zdá, že vám za krátkou dobu budu v našem dvoe íkat

milostpane.

"

Boch se usmál a odvtil obyejným dobráckým zpsobem: „Ale,

ale . . . co pak to povídáte?"

„Mýlím se, vc bude jiná," pomyslil si Hloušek a lámal si hlavu,

jak se domakat pravdy. Pinesl láhev kmínky, postavil jeden kalíšek

ped hosta, druhý ped sebe, oba nalil a lákal: „Napijme se, venku

je zima."

Sám vyprázdnil jedním douškem do dna a staroch též.

„Co pak vám milostpaní dává za váš erb?" pátral a znova naplnil

kalíšky.

„Devt tisíc," ml na jazyku Boch; ale vzpomnl si, že má mlet.

„Nejsme ješt jak se patí dojednaní a dal jsem doktoru Éihovi

slovo, že nepovím."

„Prosím vás . . . advokátské spády . . . dejte si pozor, aby vás

nenapálil," durdil se šafá a vyprázdnil kalíšek dávaje na srozumnou,

aby host uinil totéž. Staroch vypil a pokušitel pokraoval:

„Vždycky slýchávám, že šlechtický erb za peníze prodat se nedo-

voluje; nco jiného je ovšem tehdy, když si nešlechtina vezme šlechtice. .

.

ku píkladu kdyby se milostpaní provdala za vás."

„Mezi provdáním a provdáním je rozdíl," vyblebtl rytí a pivedl

šafáe na pravou stopu.

„Aha, je v tom pece manželství," pomyslil si a prohodil nahlas

jako mimochodem: „Jaký pak rozdíl? Muž a žena zstanou mužem
a ženou. Co bh spojil, lovk nerozluuj, íkávají páni pátei u oltáe."

„Ovšem že íkají; jen že se lidé podle toho vždycky nezachovávají."

„Pravda, pravda, svt je nyní zlý a zkažený," naíkal Hloušek,

nalil opt a vysrknul jedním douškem, Boch vida, že pije spoleník,

pil také a vtil:

„O to by nebylo, ale oni i dobí lidé se nemohou nkdy podle

toho ídit."

„Nevdl bych pro? Špatní lidé mohou ovšem v manželství natropit

moc neplech . . . nevra žen . . . vždyC to známe. Ale co by mohli dobí
lidé udlat zlého proti tomu pikázaní?"

„Mohou ku píkladu hned po svadbách od sebe po dobrém odejít,

jakoby ani nebyli svoji."

Šafá znal juž starocha, že je brebta; ale že by ho tak snadno

ohnul, netušil ani zdaleka.

„Aha . . . tak tudy s tou flintou ... ale ty, Jožko, drž jazyk za

zuby, aby si's neuškodil u paní . . . teba hloupý ddek culil," pomyslil

si Hloušek a nepátral dále, nebo se za malou chvíli dovdl všeho,

eho se mu vdt chtlo. Hovoil ješt nco ledabylého o bídnosti ny-

njšího svta a když sobe i Bochovi nalil ješt kmínky, zavedl hosta

do jeho pokoje a odešel.
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„ertv dedek, dostane najednou zadarmo víc penz, než já vydu
za celý svj vk ... no, zejtra zvím, mnoho-li mu za to dají," bruel

zlostn i závistiv a pemítal, jak starocha natáhnout, aby z nho vyrazil

nkolik set. Spádal si juž celý plán a pi tom usnul.

Ale Boch byl rozilen — rozilenjší než za dne. Vjela do nho
neobyejná odhodlanost. Hlavou mu projela náhlá myšlénka : „Utec, utec

hned z toho hnízda; utec ješt tej v noci!" Posedla i držela ho;

nemohl se jí ubránit a inil pípravy. Rozvaha mu sice našeptávala, že

je to pošetilé. Mže zejtra dojít k advokátu íhovi a prost mu oznámit,

že se jinak rozmyslil, že neuiní, eho na nm žádají. Ale nebyl zvyklý

poslouchat hlasu rozumu, který v nm nikdy nebyl rozhodující mocí;

jednával dle okamžitých nápad a v tom si zachoval i ve vysokém stáí

jakýsi mladistvý ráz.

Vykonal hned, na em se usnesl. Svlékl všechno, co na navsili

po nebožtíkovi, odl se vlastním ošumlým šatstvem, jež ml složeno

v pokoji, sebral rodokmen s houslikami, shasil svtlo a šámal po tm
s patra do pízemí.

Dvée hlavní budovy, jež se podobala rozsáhlostí i výstavností velko-

panskému zámku, byly zameny a ve veliké cihlami dláždné klenuté

síni rozlehaly se jeho kroky. Na mysl mu vtanula vzpomínka, jak ped
lety byl v zámku Krásnodolském a jak ho tam odtud vystrili. Neobíral

se jí dlouho a hledl se dostat ven. Znal všechny místnosti, nahmatal

dvée svtnice, kde bydlel vrátný Kubelka, jenž ml všechny klíe pod

mocí, zaukal na a volal, aby ho pustili.

Vrátný, starý voják a vdovec, byl sice vrným služebníkem své

paní; ale vedle ní ml nad sebou ješt vtšího pána, jenž ho nemilosrdn

muíval nedávaje mu pokoje. Pánem tím byla ustaviná žíze. Za ne-

pítomnosti hospodyn poslouchával ho více než slušelo a tak se stalo,

že dnes byl notn napilý. To bylo Bochovo štstí; jinak by se nebyl

dostal ze zajetí.

„Vem klíe a jdi ddkovi otevít . . . ertv ddek . . . chce se mu
toulat po nocích . . . nátura táhne vlka do lesa a muzikanta do hospody . . .

jsou tam dnes praseí hody, škoda, že taky nemžu," bruel šedivý

vysloužilec na svého asi patnáctiletého synovce, jenž mu byl za schovance.

Sedl u stolu, statn si navahoval z velikého džbánu a když vidl, že

výrostek sahá po klíích, doložil: „Pokej, když jdeš otevírat, dosko
ješt pro jeden, aby dal erstvý ... dej pozor, abys všechno zas poádn
uzamykal." Dopil a Franta šel. Otevel nejprve domovní dvée, vedl

pak Bocha pes rozsáhlý dvr, po nmž se prohánli a štkali hafani,

chlácholil je, aby se nepustili do starocha, otevel malá prchodní vrátka

vedle velkých dvoreckých vrat a rytí se octl na svobod.

„Dej pán bh šastnou dobrou noc!" louil se s výrostkem a za-

boil smrem k silnici, kdežto hoch ml jít na opanou stranu.

„Co pak se juž nevrátíte?" ptal se Franta.

„Ne, nevrátím."

Výrostek se dal do hvízdání, zaboil se džbánem k hospod a po-

myslil si: „Ten náš strejc je nedopitka ..."

Boch byl na jiném svt. Msíek svítil na nebi jako rybí oko.
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Siln mrzlo, ale starochovi se nezdála zima. Hodnou chvíli pemítal
tom, co se s ním za posledních dn stalo ; živ si pedstavoval, jak

vše bylo, a v málo minutách procítil a prožil ješt jednou celou motaninu

událostí posledních dn. Ale brzy pustil vše mimo sebe. Bylo mu na

duši lehko, jako by mu se srdce spadl kámen. Na mysl mu vtanul milý

obraz nebožky Kateiny ; kdykoliv na ni myslíval, bývalo mu tepleji

a vzpomínal na ni asto. Nyní na stará kolena záila vzpomínka ta

prhledným kišálovým svitem. Její obraz, jak jej nosil v nitru, málem
se juž ani nepodobal nkdejší skutenosti. Oistil ji ze všech temných
stránek, ze všech skvrn, ozdobil ji krásnými vlastnostmi, kterých nikdy

nemívala, zapomnl na všechny trampoty, jež mu psobívala, a uinil

z ní ideál svého srdce. Byl v tom podoben mnohým lidem ba vtšin
lidstva, jež zdobí vše, co miluje. Kochal se dlouho obrazem tím a trvalo

hodnou chvíli, než obrátil zraky na krajinu kolem sebe. Divil se, že je

juž daleko pry za ddinou, z které utíkal, a že se octl v šíré planin,

po níž se vine silnice. Nevdl, kam pijde, ale statn se ubíral ku pedu.
Všechno ho tšilo : i zem i nebesa. Hledl k jasné obloze, na níž po

rznu peletovaly bílé, stíbrným svtlem protkané obláky; ml radost

z msíce a zadíval se do nho, jakoby jej nebyl vidl nkolik let.

1 široké rozlohy snhu, jenž se tpytil v zái msíné, i stromy, jichž

sntí bylo obaleno bílými chumái, vzbuzovaly v nm milé vlnní cit.

Jindy si takových vcí málo všímal, ale dnes ml pro všechno oko i smysl.

Za hodnou hodinku dorazil do sousední ddiny. Nikde juž nesvítili.

Nerozmýšlel se dlouho a zaklepal na dvée domku, který se mu zdál

nejvhodnjší. Oteveli a když uslyšeli, o jde, hubovali ; ale Boch se

dobrácky usmíval a zstal pes noc. Našel zas dobré lidi.

5.

Když se na druhý den ráno probudil, podkoval hospodái i hospo-

dyce za nocleh a vydal se na zpátení cestu do hor. Teprve nyní

druhého dne pocítil na duši smutek; byl skormoucen, nikomu nevypra-

voval, co se s ním udalo, a s hlavou sklopenou kráel k domovin.
Zvyklá hovornost ho opustila nadobro. Zadumán kráel od ddiny k ddin
a trvalo nkolik dní, než se došámal do Lomnice ped Táborem. Pe-
nocoval u „dobrých lidí" a ráno pemýšlel, kam se vlastn má vrátit.

Do Roztockého mlýna se mu nechtlo; cítil touhu s nkým si dvrn
pohovoit, nkomu se svit, a na mysl mu pišel krejí Vrabec. Odhodlal

se, že pjde k nmu a vše mu vypoví. Události, jež se s ním sbhly,

tížily ho jako tžké bemeno, které se sebe musí shodit. Šel a trochu

si pospíšil, tak že dovlekl staré hnáty k pítelovu baráku díve, než

se setmlo.

Když se staí známí pozdravili a ruce si stiskli, ptal se Vrabec

:

„Odkud jdete?"

„Ale . . . chodím po svt s muzikou," vtil Boch a sundav housliky

s rodokmenem povsil obé na hebík u dveí vedle kanárkovy klece.

Krejí vail kávu, rytí mu pomáhal, pikládaje díví do pece

;

a když byl horký nápoj pipraven, usedli oba s hrníkem ke stolu.
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Jakmile se host zahál, dal se do vypravování a nepestal, až vyložil

vše, co ml na srdci. Nevynechal nieho a povdl i to, že paní Stoupová

má veliká ústa, v ústech umele dlaný chrup a na hlav falešné vlasy.

Ddous si toho dobe všiml, nebo i ve vysokém stáí ml bystrý zrak

pro vše, co na ženských bylo krásné neb ošklivé. Vrabec ho dosti

roztržit vyslechl a když Boch byl hotov, namítal:

„Nevím, udlal-li jste dobe ... já na vašem míst byl bych si

jinak poínal."

„Jak?"

Vrabec se stal za krátkou dobu zuivým socialistou. Neítával

evandlia tak asto jako díve ; ale za to ležel celé dny a nkdy i noci

ve spisech socialistických ; znal všechny odstíny uení, jež vrcholí y novém
sestrojení spolenosti lidské; vdl, co je kollektivismus, co anarchismus,

co kommunismus, co kesanský socialismus a mluvil o všem jako dokonalý

znalec. Názory socialistické spojil v sob s uením duchovrcv a obé

se v duši jeho slilo v jakousi prapodivnou smsici. Bylo v nm plno

nesrovnalostí, plno odpor, ale jeden mocný pocit držel jako svorník

všechny rznorodé myšlénky pohromad : zuivá nenávist proti všem

mocným a bohatým tohoto svta. Blouznní evandlické zvrhlo se v nm
v chtíe anarchistické a kdyby bylo na nm záleželo, byl by za jediný

den rozmetal, rozboil a shroutil do trosek vše, co na svt je dosavadním

ádem a poádkem, zákonem i obyejem. Ve skuteném život nesnesl

pohledu krve a omdléval, vidl-li nkde ranného lovka; ale z myšlének

mu iuula krev. Takový obrat stal se v jeho duši psobením zevnjších

událostí. Úadové o nm dávno vdli, že je socialistou i duchovrcem
zárove a dali ho pod písnou policejní dohlídku. Vrabcovi to nezstalo

tajno a vzbudilo v nm rozdráždnost i hnv. Nedbal zákaz a odbýval

ve svém baráku duchovrské schze, a byly písn zapovzeny. Nejdíve

ho pokutovali a když takové tresty nebyly nic naplat, zaveli. Uvznného
hrbáka chytila neskrotitelná záš i zuivá zlost a jakmile ho pustili,

byl dle svého pesvdení i dychtní hotovým anarchistou. Zmna ta

stala se v nm za málo msíc. Byl slabého tla, ale silného ducha

a z tch, kdo nedají se pokoiti zevnjším násilím
;

pronásledování a

hrozby ho podráždily, ale neustrašily. Ml, teba s hrbem na zádech,

všechny vlastnosti dokonalého revolucionáe. Je-li pravda, co kdosi po-

vdl, že vzdor a vzpoura je ušlechtilostí otrok a lidí potlaených, byl

Vrabec mezi nízkými šlechticem. (Pokraování.)

--=*r~s^^^jj'>^S^—
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Ohnm v prach a popel,

Asi ped dvaceti lety dostala se mi do rukou malá ušpiuéuá knížeka
tištná v Norimberce a vydaná s nápisem „Einscharren oder verbrennen?"

Byla vydána poátkem tohoto století a neznámý autor, jenž z pochopitel-

ných píin neml dosti odvahy piznati se k svému spisku veejn,
horlil v ní pro to, abychom vrátili se ku zvyku pedk a mrtvoly ze-

melých pálili na hranici na míst posvátném, namíst abychom je ukládali

v zem. Dle názor penesených z doby alchymistické pokládal totiž ohe
za živel oisující, jenž vše, co nízké, sprosté, zušlechuje a povznáší,

kdežto opakem toho byl mu proces hniloby, se všemi svými odpuzujícími

hnusnými fásemi.— Jiných dvod pro spalování neml, ani hospodáských
ani hygienických. Vyšel spisek patrn z nkteré zednáské lože. Svobodní

zednái myšlenku spalování mrtvol potají odedávna propagovali a tisk

klerikalní, jenž s nejvtší rozhodností niení tla plamenem zavrhuje,

asi pravdy daleko vzdálen není, tvrdí-li, že také nynjší hnutí má pvod
svj v mystickém chrámu práce, v nmž mistr ídí rituál symbolickým

kladívkem svým. Ovšem že není to pouze úcta „k svatému plamenu",

jež živí agitaci pro spalování mrtvol, nýbrž že jsou to dnes také vážné

dvody praktické, o nž se pívrženci spalování mrtvol opírají. To se

ví, že o starém zpsobu promování tla v popel nemže býti dnes

ei. Na hranicích své mrtvé páliti nebudeme. Pokroilá technika nynjší

ovšem snadn rozešila netžký problém, jak v dob nejkratší co nej-

dkladnji zniiti lze ohnm kehkou tu nádobu, kterouž nazýváme svým

tlem. Moderní pec se svým píslušenstvím ovšem oloupila proces spa-

lování o poesii, však naproti tomu zakryla co na procesu tom rozrušu-

jícího. Na jedné stran rozlouíš se s tlesnými zstatky drahého zesnulého

a v hodin na to obdržíš v malé kovové schránce jeho popel . . .

U nás teprve smrtí Náprstkovou zbudila otázka spalování mrtvol

pozornost. Je to pirozeno. Máme tolik jiných a pro nás mnohem dle-

žitjších otázek, jsme teprve pi ešení problému, jak bychom mli vlastn

žít, než abychom lámali si mozky tím, co uiniti s pomíjejícími zstatky

své bytosti.

Vojta Náprstek, zjev zcela zvláštní, jejž nemohli bychom zaaditi

do žádné z pihrádek urených pro typy ve spolenosti naší, projevil

zpsobem uritým, jakoukoli pochybnost vyluujícím, pání, aby mrtvola

jeho byla spálena. I splnno jeho pání.

Nebudeme líiti na tomto míst dalekou smutnou pou do Gothy,

kde naplnna byla Náprstkova vle, je to všechno známo již z list

denních, jen nkolika rty naznaiti chceme, jak zaízen gothajský ústav

pro spalování mrtvol.

V pozadí nevelikého „msta hrob", jež zrovna tak úpravno, jako

jsou v pívtivém Durynsku všechna msta živých, zvedá se nevysoká budova

se sloupoadím, podobná eckému chrámu. Jest rozdlena ve ti ásti.

Kídlo levé vyhrazeno jest úelu profánnímu. Má v nm pisárnu
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svou a byt kasieian crematoria. V ásti stední nalézá se tak zvané

^columbarium", posvátné místo, kde pod arkádami kolkolem rozestaveny

sloupovit urny s popelem spálených. V pravém kídle umístno vlastní

crematorium. Prostranná prostá sí s kataalkem v stedu pro rakev

ureným a zaízeným tímže zpsobem, jako propady v divadlech. Na
dané znamení katafalk s rakví pomalu se propadá, až dole v rozžhaveném

jícnu zmizí navždy . . .

Tam na hbitov pouštjí rakev ve vykopaný hrob, jejž hrudami za-

sypou a v nm mrtvola po dlouhá léta znenáhla se rozpadává a tlí, zde

plameny ji sevou ve svou žhoucí náru a to co v blin trvá léta, zde

v ohni stane se prbhem jediné hodiny . . .

Jaký dojem zstavuje v duši lovka poslední služba, kterou pro-

kazujeme tomu, jenž povolán byl andlem smrti do íše stín? Akoli
kosí smrt mezi námi bez pestání a dle pesného statistického zákona své

obti, akoli by nám býti mohla starou známou, ped níž nebylo by teba
se dsiti, pece jen mocn psobí vzpomínka na ni v nás. Co plátno

poukazovati k neúprosnému zákonu pírody, jenž káže, že každý z nás,

když naplní se jeho as, musí odtud, tajemství smrti zstává nepro-

niknutelné a neešitelné. Dosud žádného smlce ruka nedovedla odhrnouti

oponu, za níž skrývá se odpov na velikou otázku: Co po smrti?

Jest pirozeno tedy, že mocí neodolatelnou i silného uchvátí okamžik,

kdy rakev zvolna noí se do tmy podzemí, aby plameny strávena byla.

Okamžik louení, pravého, skuteného louení, nebo dokud mrtvola osoby

drahé nám blízka, nevíme zplna, že mrtva jest a že ped námi rychlému

rozkladu podrobená hmota. Okamžik neskonale dojemný, plný tajv, jež

svírají vám srdce, a jsou píinou oné bolesti, jíž nelze slovy vylíiti

a do jejíž hokosti pimísena krpj sladké nadje v život jiný, lepší.

Však co dje se zatím dole v okamžiku, kdy stíráte s tváe slzu

vnovanou památce toho, jejž vložili jste v náru plamenm?
Nechtjte býti svdky niivé síly ohn, jež rozpoutána dmyslem

technika do krajnosti, s úžasnou rychlostí v nivec obrací tlo, však ne-

mžete-li pemoci svou zvdavost, vstupte do píšerného podsvtí a po-

hlete malým otvorem do výhn, v níž dje se proces spalovací. Co

spatíte? Plameny, nic než plameny a snad njaký ješt hnát. A pece
neuplynulo ani deset minut od okamžiku, kdy rakev zmizela ze sín

smutku. — — —
A co zbude z lovka? Nkolik hrstí popele a zlomk naprosto

propálených porovitých kostí. Uloží zbytky, jak již shora eeno, do

cínové neb zinkové schránky, kterouž vložiti mžete do urny a odevzdat

ji zemi, i postaviti do columbaria neb odnésti si dom.
Vdomí, že Vám na blízko popel osoby milé, dojista bude mírniti

Váš bol; bute tomu povden, co Vám do hádek a spor pívržencv
spalování a jejich odprc ! My ovšem tak snadno zápasících zhostiti se

nemžeme. Tisícové a tisícové hnijících mrtvol v zemi otravují pdu,
otravují vodu, jež z pdy té se prýští i otravují vzduch. Ohe naproti

tomu jedy nií.

Není místa v této struné rte k chemickému rozboru procesu hni-

oby a procesu spalovacího, však vda z dvod zdravotnických rozhodla

i
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serdefinitivn pro spalování; ostatn známo z historie velikých epidemií,

jaký úinek melo sousedství hbitov na šíení se nákazy. Že ze stano-

viska esthetického sluší dáti pednost plamenm ped zemí, o tom již

uinna zmínka, však i ve smru hospodáském jeví se býti spalování

výhodnjší, než ukládání mrtvol v zem. Náklad na spálení mrtvoly obnáší

co
B

dnes v Goth pouze 70 marek, však spalování, zejména ve vtších

mstech a v lidnatjších stediskách mohlo by se díti hromadn, ímž by

výdaje klesly hluboko pod sazbu, jakouž teba dnes zapraviti za ponkud
„slušný" poheb. A národní hospodá neml by ignorovati zejména v roz-

potu malého lovka náklad na pepych pohební. Pro bychom se nemli
vrátit tedy ke spsobu, který byl spoleným všemu plemeni indoevropskému

a jenž odstrann byl v kesanstvu pouze psobením tradice semitské?

I
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Každá nová neb znovu obrozená myšlenka musí zápasiti i v tomto

pokroilém, chvatném vku krut za uznání. Tím více o n zápasiti musí

reforma, jež tak blízce dotýká se nejjemnjších strun v duši lovka.
Pedevším protestuje tu zvyklost, jež prbhem vk nabývá patiny

posvátnosti, potom v uritém smru odchovaný názor, konen staví se

reform v cestu rzný soukromý i veejný zájem, jenž domníval by se

býti uvedením novoty poškozen. Staví se tedy reform v cestu nejen

jednotlivec, než i církev a stát a s tmito initeli boj je nesnadný.

Však pes to myšlénka spalování razí si cestu. V Itálii již celá

ada crematorií, v Nmecku zízeny po gothajském ústavu crematoria

v Hamburce, v Offenbachu a v Ileidelberku. Ve Francii rovnž nabývá

spalování pdy. Však reforma nejen na rzných teritoriích a v rzných
zemích razí si cestu, nýbrž i v nejrznjších stavech. Seznam spálených

v Goth je na píklad velice pouný. Není stavu, v nmž by myšlénka

spalování nebyla zapustila koeny. Nápadný jest zejména pomrn znaný
poet žen, jež pály si, aby tlesné zstatky jejich ohnm byly prom-
nny v popel. Rok od roku stoupá poet tch, již odevzdávají tlo své

plamenm a teba by tu nebylo k planému proroctví místa, jisto jest,

že všechno hanobení odprc vc nadšenc pro spalování ze svta již

nesprovodí. R.

Upomínky.

Báse Jakuba Cišinského. Ukázkou z lužieké poesie pel. Adolf erný.

Tmavou perutí noc letí v nebe

;

hvzdy svítí, ve úplku msíc
sype v eku stíbrobílé rže,

v strom korunách svit jeho hraje

;

z lípy opojivé vn sladkost

stoupá — tichý všude mír a pokoj . . .

I v mou duši sladký vchází pokoj,

hvzdami kdy záí celé nebe,

a ret pije vni noci, sladkost

lásky, když své hvzdy vodí msíc.

Upomínek dech v mých strunách hraje.

k života probouzí svadlé rže.

Silnou vní dýše lípa, rže . . .

Což mne chtjí vn, msíc, pokoj

okouzlit? Co zvuí to a hraje,

jak by plno houslí bylo nebe?

Poslouchám a dumám jako msíc,

slavií když písn slyší sladkost.
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O, kéž stane u mne asu sladkost,

kdy plá slunce a kdy planou rže,
kdy se neptáme na den a msíc,
kdy jak nektar pijem' sladký pokoj,

kdy se vn smje modré nebe

kdy se zpívá, hude jen a hraje , . .

Prchlo vše, a struna pláe hraje —
v tžké stesky jihne zvukv sladkost.

Mlhy, mrana, snhy kryjí nebe,

v mrazu chvje se a zmírá rže,
skuí vichice a dusí pokoj,

za oblaky pláe bledý msíc. -

—

asto v slzách mých se shlížel msíc
nyní však zas v duši mé to hraje

jako v dávný as, z hvzd piji pokoj,

vítzství když okusil jsem sladkost.

V srdci zas mi kvetou mladé rže,
z písní usmívá se na m nebe.

Upomínek sladkost v duši hraje,

cítim pokoj, jako ve hvzd stedu msíc
co mi rže jsou, když kyne nebe!
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Poslední sonety samotáe.
Od Jar. Vrchlického.

Ó vetché listy!

O vetché listy, kam své žití skládám

den ke dni, po noci noc ve zápase,

zda Vesnou píští ožijete zase,

zda splní se, co toužím, chci a hádám ?

Sny o adrech, o sladkém plavém vlase,

sny o božství, ped kterým ve prach padám,

sny, v samot jež jako pavouk spádám,
sny holdující lásce jako kráse?

O bubliny, vy splasknete, z duh sterých

tíš zbude žalná, vím to a pec znova

vás písn svojí stéblem v duhy svíjím,

Vás lákám, volám, vzývám v dnech svých šerých,

vám rhytmus dám, jejž schopna jen jsou slova,

vás, duše hmoty, vdechám melodiím!

Krajina.

Sbor gnom jakby povstal od snídan
byv polekaný první jitra zoí,

kol balvany se z husté trávy noí,

jak stoly duch rozházené man.

Dál houstnou v stny, hradby, msta, bán,
v jich jizvách s šípkem eáb rud hoí,

jich pata v tráv, v jasném svtla moi
jich koupají se rozbrázdné skrán.

V skal tíšti mnohá kivá borovice

svým rudým kmenem plá a v slunci zpívá,

jí s vtví vonná pryskyice kane.

V žebíek splývá kapradiny kštice

a pod ní lesní malina se skrývá

jak líko dvete v nach zulíbané.

33*
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Mlhy íjnové.

Jak jemné z prst duch musseliny

se zvolna stou pes vrchy, doly, nivy;

list javoru v nich nachem plá, jak živý

by zalící šíp strhnul jejich klíny.

Po stráních jich se choulí pochod líný,

v nich švestka má tak mkký nádech snivý,.

v nich prší listí s bízy, buku, jívy

tak duchové jak list pouhé stíny.

Je nejlíp réva zná na chatky stnách,
žár slunce, nech juž mdlý, se jimi taví

a v polibcích tch nejvíc ona sládne.

Pak rozprášeny brázdou v eky pnách
se tratí — z listí pouze zápach pavý
dí, co vše tají záhyby jich zrádné.

Dekorace.

Ne, nechci více s pírodou se hádat

zda ví, i neví, co tká a co hatí,

jen klidný svdek chci juž nad ní státi,

nic víc než dekoraci od ní žádat.

Jak tomu, kdo zvyk za kulisou bádat^

se z kouzel divadelních všecko tratí

a pec jej asem dekorace schvátí,

že illuse mž v duši se zas vkrádat:

Mn dj se pouze ; v pestré panorama
skal, hvozd, pouští, vzboueného moe
chci jako divák s plnou chutí hledt.

Však pro a kdo to hrozné spádá drama
slz, vzdech, pláe, resignace, hoe
a ím v nm lovk — netoužím víc vdt.

lovk k pírod.

Nám nelze tebe správn vystihnouti,

náš bol i ples v tvé zmny vždy se mate,

noc jinak erná jest a jitro zlaté,

jak nám se daí v bdné naší pouti.
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Ty mžeš zachvt uámi, v plá nás hnouti

a touhou vznítit srdce astokráte,

ysak duše prismatem z tvé vrchovaté

lze íše pít jen, život než se zhroutí.

Ty pipadáš mi i s tím tajným duchem,

jenž tebou vlá, jak sport mocného krále,

jenž pro sebe dá divadlo si hráti.

Co chceš 8 tím noci tichem i dne ruchem,

€0 s dialogy vln a strom stále?

On ví to snad, zda ty? — Nás neuchvátí.

Píroda k lovku.

Máš celkem pravdu, dumný erve malý,

jenž k hvzdám, moe k dnu svou vzpínáš vlohu

jen sob hraju — kdož ví, zdali Bohu,

jen pro mne akt valný ad se valí.

ím hru tvá dme se, ím se oko kalí,

mn lhostejno, do všech ty svta roh
hmí velký hlas mj, v kostí vašich stohu

mj život klíí velký, neustálý.

Jak lorgnetem své pýchy patíš na mne,

mn jedno, ped tebou jsem vky byla

a budu dál pes tvoje zdání klamné.

Jsem všecko ve všem, popud, tvar a síla

a mení, porod, v tísni penáramné
z dum tvrích torso nejvtší jsem zbyla.

Darvinismus.

Nuž tedy vývoj. — Klidn na vše zím
Štrk, býlí, strom a zvíe jedna ada;
být skonena se zdá ta Iliada

u lovka — vše další je tu dým.

To celky v sob hotové jsou, vím,

dál žijí klidné, kosmos z nich se skládá,

jen v nitru lovka ta vná váda

spor, záchvat, vznt dál k cílm nejvyšším.
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:

Štrk, zvíe, strom a býlí co jsou, budou.

Pro v lánku sledním vývoje, pro v nás

ta neúkojná touha: jiným býti?

Pro neobejmout úlohu tu chudou

myslící ttiny? Odkud vnitní hlas,

být víc a lepší než to celé žití?

Pomluva.

(Obraz Poilaelsv.)

Ta píšera, jež z tmy se náhle týí

a bledé obti své hrdlo stiská,

jež chrlí síru, jejíž oko blýská,

jíž u nohy had jedovatý syí.

Dnes démon zlý je v rod náš trpaslií,

vše v jho své poutá, z každé píd tryská,

vše deptá, všady svoji koist získá

a štstí každé v zárodku hned nií.

Když Satan, otec tmy a zla a zrady,

vše masky probral a vše selhaly mu,

tu stvoil Pomluvu a vyhrál rázem.

Ta zmže všecko : zprzní díví vnady,

sen štstí ve smrdutém ztopí dýmu,

klid vraždí dýkou, lásku uštkne plazem.

Svtlá duma.

Jak v porfyr kapky fontány se roní,

jež sivý holub i páv pestrý pije,

den za dnem splývá týž a monotónní

a lovk zdiven ptá se, zdali žije?

Jak svtlo stín a stín pak svtlo honí,

tak duše v báze se a nadj kryje,

co píse se, páv nebo holub, kloní

nad škeblí, v níž hrá barev utopie.

A jako jedno slunce nad vším trní

a v kídle ptaím jako v kapkách zdroje

a v stínech kouzlí tisíceré duhy

;
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Tak duše má se pouze v tob sluní

jsouc šastna za vše slzy, trudy, boje,

když zbudou illusí v ní svtlé pruhy.

Samurah.

Jsou stromy v poušti, palmy osamlé
neb datie v písku, u nichž karavana

se zastavila kdysi bouí štvána,

tam našla, v pouti co nenašla celé.

Pak sotva hvzdy hasly v hloubi ztmlé,
za cílem neznámým dál hnána^ z rána

na tla strom mnohým vichrem zdrána

v dík zavsila šat neb zbran skvlé.

Strom dávno nsch', však relikvie zbožná

tam visí stále, poutník se jim diví

a nechápe ty cetky šatu, zbraní.

Tak, lásko má, co bylo lásce možné,

vše, strome, jenž's mi poskyt ukoj snivý,

na tebe zavsil jsem v umírání!

Den po dni.

Den po dni trhám že života stromu,

jest nahoklý plod, purpurem a svítí,

vždy s novou chutí se má touha ítí

po jeho vni na skal srázném lomu.

Den po dni zpívám — ale nevím komu,
dnes v jinovatce, zítra v jarním kvítí

a kapek nkolik má dla když chytí,

z všech kouzlím duhy v boui dálných hrom.

Den po dni Jakub s andlem se utkám
v zlém boji — nikdo vítz v šeru mraném,
my oba víme, zítra znova zanem

!

Den po dni zvykám slin, kivd, dtkám
a kdyby ustál jednou boj ten dsný,
mn ironií byl by úsmv Vesny.
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A pece vdn . . .

Jak náhrobek, jenž mrtvé štstí skrývá,

já v svt jsem, jak den se ke dni spádá,
víc duše netouží a málo žádá,

co asi v moi tonoucímu zbývá.

Den šedý, jasný lhostejn mi splývá,

vždy mrtvo vše, co mla duše ráda,

mých sn a tužeb malá Iliada

jak domek z karet rozvátý mi kývá.

A pece vdn, a nic jeho cítím,

den každý vítám, nad nímž nžky Parky
se zastaví a který pán mi celý,

A pece vdn každý úsmv chytím,

nech sklonn nad kraj Charonovy bárky,

jsem, zpívám, chvím se, žiju osamlý.
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Dm u „Tonoucí hvzdy".
z pamtí neznámého. Podává Julius Zeyer.

(Pokraování.)

áhoda chtla za krátko, abych se též blíže seznámil

s tou ubohou ženštinou, která tak plakala, když onen

surový voják ji od sebe tak hrub odstril.

Sedl jsem u Rojka, tenkráte více než kdy za-

smušilého, zamlklého, smutného, když se dvee prudce

otevely a paní Celestina se v nich objevila. Byla

celá zsinalá.

„Probh! Pomoc! Pomoc!'* volala bez dechu. „Spšte, pane, jinak

stane se snad vražda!"

Utíkala, jak mohla a já spchal za ní se schod dol do polopatra

pod „klecí pomatených".

Tu spatili jsme onoho vojáka, plavého, hejskovitého, kterého jsem

už znal; vyrazil práv z pokoje té ženštiny, byl zuivý, sbsilý a ruce

jeho, které si utíral o šátek, byly zbroceny krví.

„Bda!" vzkikla paní Celestina a vrávorala, „bda! Ubil ji zajisté,

ubohou Virginii! Slyšela jsem zoufalý její kik! A te to mrtvé ticho!"

Vešli jsme do komnaty ; zatím slyšeli jsme už otvírání dveí se

všech stran a mnoho krok; celý dm se sbíhal. Ona ženština, kterou

paní Celestina Virginií jmenovala, ležela na zemi, šaty její byly roztrhané,

vlasy jí visely do oblieje, který jakož i šije a prsa byly krví zbarveny.

Byla ve mdlob. Vzal jsem ji a vlekl na pohovku, blízko stojící. Paní

Celestina kropila jí tvá. Virginie otevela oi a zahlédla zvdavé oblieje

tlaících se ve dveích obyvatel domu.

„Vypute je, paní Celestino," byla první její slova. „Paní Celestino,

zavete dvee. Pišlo mi zle . . . Padla jsem . . . Krvácím ponkud."
Paní Celestina opakovala ta slova a prosila, by všickni odešli a

Virginii nerozilovali. Mezi tím zahledla se Virginie do mých oí pátrav,

zasmušile, rozilen.

„Zemru?" tázala se tiše.

„Nemyslím," odvtil jsem. „Ne! Ty rány nejsou tak hluboké —

"

„Škoda," odvtila. Krátké to slovo tajilo v sobe v tu chvíli celou

propast žalu.

„Chtl vás usmrtit?" tázala se paní Celestina.

„Kdo? Nikdo zde nebyl. Padla jsem," ekla rychle a zmatené Virginie.

„Slyšela jsem vás volat o pomoc," ekla paní Celestina, „a vidli

jsme ho prchat odsud —-"

„Leona?" tázala se Virginie. Pak me vzala prudce za ruku. ,, Vy
ho neudáte, i kdybych zemela? Nechci to. Co komu do toho, zabije-li

m. To je moje vc a . . . a . . . a já bych chtla, abych zemela."

Zavela oi a proud slzí se jí lil zpod zmodralých víek.
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Chvíli stáli jsme tiše s paní Celestinou, dojati a smutni, bylo ticho,

až hlucho v pokoji; tu náhle zaal zpívat pták, sladce, táhle, sniv.

Pohledl jsem smrem, odkud ta píse tryskala; pták byl v kleci u okna,

zarostlého cele šavnatým listím úponkovité rostliny, ervené kvetoucí.

Bylo to ono okno, které ve mn, než jsem vešel do domu „u tonoucí

hvzdy", vždy vzbuzovalo pedstavu, že za ním dýše „vtlená poesie",

vtlená v mladou krásnou dívku, istou lilii, vyrostlou jaksi zázrané

z rumu a trosek té staré tvrti paížské jako v pohádce ze zbytku roz-

valeného hradu! A zde ležela pede mnou ta neblahá ženština, nemladá,

nešastná, znesvcená, ztracená, krvácející a ronící slzy í Kesmíruá m
pojala soustrast. Ale vzpamatoval jsem se rychle z rozjímání k inu

;

s pomocí paní Celestiny vymyl a zavázal jsem Virginii rány, které nebyly

ani hluboké ani smrtelné. Pak prosil jsem paní Celestinu, aby tak dlouho

u té ženštiny setrvala, až se vrátím. Jel jsem do nejbližší lékárny, na-

koupil eho bylo teba k lepšímu a dkladnjšímu opatení nemocné a

brzy vrátil jsem se zase k ní. Byla usnula a nechali jsme ji tedy v tom

sladkém zapomenutí všeho zla. Šel jsem k Rojkovi zpt a paní Celestina

chodila po dom chlácholit rozilené obyvatele, vysvtlujíc, že nejednalo

se o žádnou vraždu, nýbrž o surové nakládání, a prosíc je, by svou

zvdavostí nerušili klid nemocné, která za den, za dva bude zase úpln
zdráva. Když jsem od Rojka šel, zastavil jsem se zase u Virginie. Ležela

na posteli, ale nespala už, byla bledá, ale dosti klidná. Uplakané její

oi hledly na mne prosebné. Zdálo se mi, že chce se mnou o nem
promluvit. Sedl jsem tedy vedle jejího lože, sáhl jí na tepnu, vytáhl

hodinky, poítal bití jejího pulsu a tak dal jsem jí asu, by se pi-

pravila na to, co mi vlastn íci chtla.

„Pane," poala nesmle. „Vy vidl jste tedy Leona prchat z mého
bytu? Nuž, slibte mi, že nikomu o niem nepovíte. Hned by se slídilo

a mohl by Leon pijít do njakého trestu."

„Slibuji vám, že pomlím, pejete-li si toho; avšak surový ten lovk
by zasluhoval trestu. Pro vás bil?"

„Chtl peníze. Dala jsem mu vše, co jsem mla, ale bylo mu to

málo. Bil m — že málo vydlávám. Mohu za to, že jsem už škaredá

a že stárnu —

"

Zamlela se a sklopila oi.

„A pro mu dáváte peníze?" tázal jsem se udiven a zvdav.

„Miluju ho," ekla prost.

Pohledl jsem na ni s nejvtším udivením. Zaervenala se lehce.

„Jsem ženština prodajuá, opovržená," ekla, „ale miluju ho. Jsem

stará a ošklivá, on je mladý a krásný — miluju ho. Lidé se mi smjou.

Mohu za to, že stárnouc pece ješt miluju a poprvé ve svém život?

Ano, poprvé. On m nemiluje, bože mj, jak mohl by? On tak krásný,

a tolik mladých se po nm blázní? Ale chce peníze, které mu dávám;

nemá penz nikdy dost. Dávám mu vše, vše, trpím teba hlad. Zahazuji

se, prodávám se tm opilcm, kteí m též bijou; ale co mi na tom,

usmje-li se jen nkdy na mne — když ty peníze bére."

„Ale to je šílenství!" zvolal jsem. „Bojujte proti té slabosti, neb

jest to slabost až sketská!"
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„A je to cokoli," ekla, „drží m to nad vodou! Kdybych nemi-

lovala aspo tak jednou ve svém život nezištn, snesla bych vdomí
své skleslosti? Co nazýváte slabostí, sketstvím, to bude snad jediná

omluva moje nkdy ped bohem. Všem jsem se prodávala, jemu se dávám.

Ode všech brala jsem peníze, ale on bére ode mne."

Povdla to s takovou prostotou, s takovou pesvdivostí, že jsem

se zastydl, že jsem jí tu výitku uinil. Byla mi tak málo smšná, ta

obstárlá osoba, horující o své lásce, jako ta ubohá nad ní markýza,

v jejíž shasíuající pamti bludika nikdy ve skutenosti nepocítué nhy
mateství posud kmitala. Mlky tiskl jsem Virginii ruku. Vstal jsem a

pohledla na mne vdn za porozumní. Nebyl jsem chd, vyal jsem

tedy ástku penz, položil je na stl vedle lože a pravil jsem : „Zanechám

vám zde nco pro nutné poteby. Zítra prohlídnu opt vaše rány."

Zadržela m za rukáv. Mela slzy v oích.

„Pane," šeptala, „díky vám za vaši dobrotu . . . Ale, poslyšte, ne-

kárejte m . . . Kdyby pišel Leon, kající se z toho, že m trýznil,

zbil . . . Kdyby chtl opt peníze . . . Vzte, nezdržela bych se a dala

bych mu vše . . . Vezmte je tedy zase ... ty své peníze ... Vy byste

nechtl, abych mu je dala,"

„Jsou vaše," odpovdl jsem, „a mžete s nimi tedy nakládat dle

libosti. Nebudu se vás tázat, co jste s nimi dlala."

Držela me ješt pevnji za ruku a zaplakala usedav.

„Odpla vám to bh," ekla posléze. „Jsem ženština ztracená a

úastenství nehodná, ale nebyla jsem jí vždy. Ach, snad nebyla bych

tím, ím jsem, kdyby mj bratr nebyl zemel . . . Mj ubohý Theodor!

Nebylo mu ješt osmnáct let, když zemel v seminái, tam dole v Bretani,

kde jsme se zrodili. Ach, pane, pane, to byl andl istoty, mj Theodor.

Byl o deset let mladší než já, tak prostý a tak dobrý ! Tak prosouký,
byl ješt u rodi, když jsem šla sloužit do Paíže. Miloval m až

strastu a stýskalo se mu po mn tak! Neml tušení, co je hích, v který

jsem brzy klesala. Opustila jsem službu a vedla život zhýralý. Nebylo

to z nouze, bylo to z bujnosti, že jsem se híchu oddala. A pak chtla

jsem být bohatá. Snila jsem o tom, vrátit se nkdy do Bretan, koupit

si malý dm a zahradu a mít skvosty a stíbro a šatstvo ! Tolik v služb

se neuspoí. Ach, jak m bh trestal, hlete, umírám v bíd . . . Po-

myslete si, a jednou, když jsem ve veselé spolenosti hýila, vypravoval

jeden cestující, že byl v Pont-Aevenu, v mém rodišti, a tam že ptal se

ho njaký hoch, jejž byl potkal v lese, žije-li v Paíži a když mu ekl,

že ano, zvolal prý radostné: „Ale pak znáte Virginii, mou sestru! Ta
slouží u pana Delatra v ulici Rennské! Jak byste jí neznal!" Byl ohromný

smích z té prostoty onoho hocha v Bretani, ale já plakala, nebo poznala

jsem, že to byl Theodor, který v lese se po mn ptal kolemjdoucího,

neb bylo to v ulici Rennské u toho pána, kde jsem nastoupila první

službu svou a Theodor netuše, co se se mnou dlo, domníval se, že tam

posud sloužím ! Pane, pane, nebyl v tom prst boží, že mi nkdo v té

zhýralé spolenosti nevdomky mého andlského bratra pipomenul?

A všickni se tenkráte smáli. Já ovšem plakala — ale na pravou cestu

nevrátila jsem se!" — —
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Virginie byla k smrti smutná. Tšil jsem ji, jak jsem mohl. Utišila

se ponkud. Pak prosila m odcházejícího: „Podejte mi, pane, onu

fotografii tam u okna. Je to Leon. To jsme byli spolu ped rokem na

výroním trhu marcipánovém na námstí Národa. Byl tam fotograf

v jakémsi stanu a shotovil mi tu podobiznu Leonovu tak levn, ku podivu.

A pak mi koupil Leon perníkové prasátko s mým jménem, žlutým cukrem
na nm napsaným. Sndli jsme to spolu. Mlo nám to prasátko pi-

nášet štstí.

"

Podal jsem jí vybledlou, špatnou fotografii toho niemy. Zahledla

se do ní pi svitu tenké svíky tak horliv, že ani nespozorovala, že

jsem odcházel, peje jí dobrou noc.

Chtl jsem dom, ale vzpomnl jsem si, že poprosím paní Celestinu,

toho ducha smilování a soustrasti v temném dom „u tonoucí hvzdy",
aby v noci ob as se podívala k Virginii, nemá-li eho zapotebí. Pak

když jsem tu záležitost vyídil, napadlo mi, že jsem se nerozlouil s Rojkem
a šel jsem tedy k nmu. Ležel po tm na posteli; rozsvítil jsem tedy

malou jeho lampu. Lekl jsem se výrazu jeho tváe, když jsem na nho
pohlédl. Byl to výraz pomatence, to už bylo více než rozilení nebo horeka.

„Ubil ji? Ubil?* ptal se a smál se píšerným, tichým, chraplavým

smíchem.

„Což ji nenávidíte, že jevíte pi té myšlénce radost?" odvtil jsem

skoro rozzloben, zapomínaje, že Rojko nevládl v tom okamžiku svými

smysly.

„Oh, co je mi po ní," zvolal, „ale on, on, jak mu závidím!"

„Co mu závidíte?"

„Ten pocit po dokonaném zloinu, ty první okamžiky tragiky!"

„Jste smysl zbaven!" vzkikl jsem v úžasu.

„Vím dobe, co mluvím! Nevykonal jste nikdy vraždu neb jiný

jakýsi tžký zloin, hích, za kterým následuje proklínání lidí a keo-
vité trhání toho, co nazýváme svdomím?"

„Bohu díky, ne!" zvolal jsem.

„Pak ovšem nedovedete dobe chápat. Pak nevíte, co to je být

pojednou postaven jako na vysoký podstavec a níti vysoko nad celé

své nevýznamné okolí! Vidti trhlinu, hlubokou jako moe, která nás

náhle od celého svta louí! Po zloinu vidí lovk pojednou sebe v docela

jiném osvtlení než ped tím a nejen on ale i svt se mu zdá docela ním
jiným než posavad! Konen se zná, sám sebe! Stane se velkým filosofem!

Nero vdl dobe, že velký zloinec je jaksi velkým umlcem. Dráhou

krvavou tkal za prchající musou svou. A jaké žasnoucí ml obecenstvo

!

Zloin má s dílem umleckým nco spoleného, za umlcem jako za

zloincem je nco, co ho pudí k tomu, co iní, slep pudí — mystérium,

které nikdo nepronikl! Jen velký umlec dovede tak intensivn cítit

jako velký zloinec, neb obrácen, chcete-li!"

„Bu mluvíte hrzy, nebo nevíte, co mluvíte!" vzkikl jsem. Mráz

mi šel tlem. Ale cítil jsem se puzen, mocn puzen k tomu podivnému

lovku, musil jsem k nmu blíž a blíž, vzal jsem ho za ruku a zašeptal

jsem ani neveda pro a jak: „Mluvíte ze zkušenosti vlastní?"

Zasmál se hlasit.
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„Snad jsem nkde etl, co vám te deklamuji!" zvolal. „lovk
te tolik, že nkdy až ani nerozezná vlastní myšlenky od tch, které

v nm jen co ohlas se ozývají."

Snažil se vymknouti svou ruku z mé, ale držel jsem ho pevn.
Pojednou mi napadlo, že tenkráte v nemocnici, když mi svoval poprvé

své osudy, tak až k smrti smutn šeptal: „Yina, moje vina!" Jaká to

byla vina?

„Vy mluvíte ze zkušenosti vlastní!" vzkikl jsem. „Piznejte se,

piznejte!" Byl jsem sám jako v horece. Bláznovství jeho bylo roznítilo

jaksi bláznovství moje. Rojko byl nyní smrteln bled a oi jeho byly

vyteštny. Ale neml jsem ve vlastním svém šílenství s ním žádné slitování.

„Mluv, mluv, mluv!" velel jsem mu.

„Nuž, ano," odpovdl šeptem jaksi podmann mou energií a pak

dodal: „Kdyby jen té hrzy nebylo, která jde z vcí neživotných!

Poprvé cítil jsem ten strach z velkého balvanu, když jsem prchal z toho

zámku, kde zemela. Ten balvan byl jsem stokrát vidl, ale nikdy jsem

si ho nevšiml. Le tenkráte, po její smrti, byl docela jiný. Ml pojednou

tu strašnou vlastnost, že zíral, že se díval, a neml žádných oí! Neml
žádných oí ani barvou snad naznaených, neb njak vyrytých, nic na
nm nemlo podobu oí, byl bez tvaru, pravý kámen a díval se! To byla

ta hrza k nepopsání! Ty zetelnice, které pece nikde nebyly, psobily
chlad smrti v kostech a ježení se vlas!"

Pi tchto slovech zdálo se mi, že všechny stny, veškeré pedmty
v komnat jsou plny neviditelných, nevyznaených zetelnic a hrza se

mne chopila, divná, nikdy ped tím nepocítná; rty moje se chvly,

když jsem si šeptal: „Ten lovk m zblázní!" Pustil jsem jeho ruku,

vzdálil se o krok a utíral si chladný pot s ela. Náhle vdl jsem, co

to je, hrza vycházející z vcí.

Rojko vstal namáhav s postele a popadl m za ruku.

„ChtPs vdt, tedy vz!" ekl tém slavn. „Ano, spáchal jsem

zloin. Svou zradou rozkotal jsem štstí dvou lidí. Nejen štstí^ zahubil

jsem též dva životy lidské ..."

Vedl jsem jej zpt k jeho lžku, neb nohy jeho se pod ním tásly

a zdálo se mi, že klesne. Nyní vzala soustrast moje pevahu nade všemi

city a domlouval jsem tedy Rojkovi.

^Utište se," prosil jsem jej, „z nieho se nevyznávejte, aspo dnes

ne! Jakým právem mohl bych na vás žádati takové dvry! Zapomete
vše, co nesmyslného jsem vám pravil, sám jsem v horece a nevdl
jsem, co mluvím!"

Ale Rojko, jakoby m neslyšel, držel m za ruku a jal se takto mluvit:

„Byl jsem mužem, a mladým, pec už zralým, když jsem spáchal

hanebný svj in a nemám tedy ani omluvy nedosplého rozumu! Slyš,

ty mj trýzniteli, který jsi zpov mou ze mne vynutil, jak se to dalo . . .

Zde v Paíži svedla m náhoda neb osud s mladým anglickým šlechticem.

Potkali jsme se jednou v noci v pusté ulici, oba tak zamyšleni, že jsme

druh druha nevidli a do sebe vrazili. Oi naše se setkaly a udiven
stanuli jsme zírajíce na sebe navzájem. etli jsme myšlenky jeden druhého

jako v knize. Nemohu v krátkosti vysvtliti a tak abyste rozuml, jakým



516 Julius Zeyer:

spsobem j?em poznal, že onen mladý muž byl z tch, jejichž existenci

jsem vždy tušil, ale napolo jen v ni vil : byl jsem totiž okamžit jist,

že to adept tajných vd! A on? Zajisté poznal mocí vyšší vdy své

a zkušenosti, a to spsobem pro mne nepochopitelným, že jsem z tch,

kteí o tom sní, státi se zasvcenci! Snad se vám to zdá pohádkou

nebo blouznním, jako nejvtší vtšin lidí, ale je to irá pravda. Hledli

jsme na sebe a Anglian se rozhodl nejdíve. Vyiíal klidné cigaretu

z tobolky a žádal m zdvoile o ohe. Tak dali jsme se spolu do ei
Zašli jsme pak do blízké kavárny, oba jakobychom náhodou tam mili,
a tam ekl mi Anglian bhem rozmluvy, že hledá spolehlivého lovka,
který by s ním do Anglie jel, na tichém, odlehlém jeho zámku s ním

žil a — zkrátka bylo, jako by mi jaksi nabízel postavení v jeho dom,
nco jaksi mezi tajemníkem a komorníkem . . . Zaervenal jsem se do

temna. Byl jsem tenkráte úpln bez zamstnání, v iré tém bíd, a byl

jsem mu to za naší rozmluvy ekl, avšak sloužiti jaksi za lokaje, to mi

nikdy ani na mysl nepišlo a první moje hnutí bylo te tedy studu

a nevole. Jak mohl tak mi neporozumti? On však hledl na mne písn.
Zdálo se mi, že to byla jakási zkouška. Chtl me nejspíše poznati blíže,

zvdti, jsem -li hodcn a schopen vbec kdy se státi sám adeptem. Pokora

a sebezapírání byly mezi prvními požadavky na „uních", to vdl jsem

a bez nich nebylo lze dosáhnouti ani prvního stupn. A se tedy cit

mj ve mn vzpíral a bouil, pijal jsem. Jeli jsme do Anglie."

Rojko se zamlel, utíral si pot s ela a tásl se na celém tle,

když pak ekl: „Tam uvidl jsem ji . . . jeho sestru . . . Edithu."

Zakryl si dlanmi oi a vzdychl z hluboká; pak zaal opt takto

vypravovat

:

„Zstal jsem v Londýn nkolik dní sám, lord Angus jel sám na

svj zámek Angus-Manor, v západní Anglii, kam jsem ho následoval,

když jsem v Londýn obstaral, o m žádal. Bylo pozd na veer, když

jsem v koáe (nebyla tam žádná dráha na blízku) dorazil k zámku.

Noc byla arovná, celá prokvetlá stíbrnými hvzdami, ohromný park

tml se pede mnou, skupiny olbimých strom stály na lukách, po nichž

se bílé páry nesly, a za nimi budoval se starý, temný, mohutný zámek
k nebi. Ze všech jeho oken lilo se oslující svtlo. Dech pohádky vanul

z celého toho obrazu. Lord Angus, žijící vždy v úplné tém odlouenosti,

slavil njakou památku rodinnou, z jakési povinnosti, a byl celé šlechtické

okolí sezval. Toho dovdl jsem se, když jsem dojel do zámku. Pivezl

jsem z Londýna pro lorda Angusa staré ethiopské rukopisy a dle jeho

žádosti nesl jsem je hned do jeho knihovny, kam mi cestu ukázali.

Byla osvtlena jako celý zámek a ohlížel jsem se zaujat po té místnosti,

tak pravým artistickým vkusem zaízené. Viselo tam nkolik starých,

znamenitých, nejspíše rodinných podobizen, Reynoldsových, jak jsem dle

stylu soudil. Jedna z nich m na první pohled takka porazila svou

krásou. Byla to podobizna dámy bíle odné, ve skvostech ze smaragd,

opál a démant. Mla ten šperk na svtlokaštanových vlasech, na krásných

ramenou, na arovných prsou. Oi její byly zelenavé, snivé, oboí temné

a s nevyrovnanou fiuessou kresleno. Byl jsem cestou velmi unaven a sedl

jsem do velkého pohodlného kesla, do kterého jsem tém zapadl.
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Upíral jsem zraky svoje ješt na podobiznu, když jsem zaslechl lehký

krok. Díval jsem se v stranu, odkud picházel, a podivením jsem až

užasli Uvidl jsem tutéž dámu, které jsem se obdivoval na staré podobizn,

vcházet živou do knihovny ! Mla krajkové roucho, jen o nco zažloutlejší

než na obraze, mla týž smaragdový šperk na svtle kaštanových, zlatou

záí proniknutých vlasech, mla ty zelenavé, snivé, kouzelné oi a nad
nimi to temné, nevýslovn krásn pírodou kreslené oboí! Ale výraz

její tváe nebyl tak usmívavý jako na podobizn. Zdála se rozilena a

v oích jejích byl vlahý smutek stesku. Podpírala se hlavou chvilku

o imsu vysokého krbu, jako by o ten mramor elo schladiti chtla,

ale pak ohlédla se živ, když zaslechla za sebou krok. Mladý muž,

krásný, vysoký, skvlý vešel do knihovny a letla mu vstíc. Smlý jeho

zrak hltal její dojímavou v tom stesku krásu; pitáhl ji k sob a tiskl

na srdce. Rty jeho líbaly její vlasy. Neševelila sebou. V mém srdci však

ozvalo se nco jako nesmírná zloba; byl bych toho lovka zardousil.

Zstal jsem však nehybn ve svém kesle sedti, pohben v hluboký stín,

byl jsem tam jako zkamenlý, milencm neviditelný svdek. Dáma od-

klonila za chvíli hlavu od prsou muže a osvobodila se z jeho obejmutí.

„Editho," ekl tiše, „vyzvala jste m sem, co mi chcete íci?"

„Co jiného než to, co dávno víte," odpovdla, „že vás miluji.

Chci vám to íci opt dnes, protože se s vámi zde louím. To louení

naše v pítomnosti tolika svdk tam v komnatách a hlavn v pítomnosti

mého bratra, to bude tak chladné, tak obadné ! Byl by to pro mne
píliš tžký žal, kdybych se s vámi do opravdy, zde, beze svdk louit

nemohla, zde, kde mi není teba slzy svoje skrývat, vzdechy svoje po-

tlaovat, slova svoje vážit!"

Sama vrhla se mu nyní na prsa a zaštkala. On chlácholil ji všemožn.
Zstali chvíli v obejmutí beze slov. Pak když na blízku se ozval njaký
šramot, pustili se vyplašen.

„Bute s bohem!" ekla, „pište mi brzy a vrate se brzy. Rozlume
se zde. Nevrátím se už do spolenosti, zavru se do své komnaty, ped-
stírajíc unavení a chorobu. Nechci vás po tomto louení vidt mezi tmi
cizími. . . Nemla bych síly se pemáhat!"

Políbila jej ješt jednou, pak ekla slab: „Jdte!" a klesla na

židli. Celoval ji ruce, kleel ped ní a dotekl se elem zem u jejích

nohou. Pak rychle vstal a odešel. Pál jsem si odejíti též, ale nebylo

mi možno, Editha hledla kolem sebe, jako by se probouzela. Vstala

konen, ale brala se opanou stranou k té, s které byla pišla, brala se ke

dveím, nedaleko nichž stálo moje keslo. Když byla dva kroky ode mne,

zahlédla m. Jako hromem omráena zstala státi. Oi její zaplanuly hnvem.
„Kdokoli jste," ekla, „nehynete studem, nízký špehu ?^

Od toho okamžiku miloval jsem tu ženu šílen. Byl jsem zdrcen

jejím hnvem. Vstal jsem pomalu, nemohl jsem hned promluvit, ale slzy

lily se mi hojn s oí; ona hledla na mne udiven, hnv její hasl.

„Jsem nevinen," ekl jsem konen. „Nejsem žádný špeh. Náhoda
m sem vedla. Když jste vešla, chtl jsem odejít. Ale než jsem vstáti

mohl, vešel onen pán. Nebylo už možno se ozvati. Z delikatesy skryl

jsem se tedy na dále, doufal jsem, že vyjdu nikým pozorován a písahám
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na svou est a na vše, co mi svaté na svte, že by nikdo, nikdo, ani

vy ani kdo jiný se byl nedovdl, že jsem vidl to, co konen není ani

hanbou ani híchem, na co se mohli dívat andlé! Bože mj, paní, vy

milujete, což se za to stydíte?"

„Pi živém bohu ne," odpovdla vzrušen a vášniv, a podávala

mi ruku. „fiekl jste pravdu. Ale vzte, nyní, když stal jste se tak

podivným spsobem mým dvrníkem, vzte, že okolnosti m k tomu

nutí, bych lásku svou na as skrývala, obzvlášt ped svým bratrem.

Jsem zasnoubena jinému, než tomu, jejž jste zde vidl. Zájmy mého
bratra by utrply píliš, kdybych náhle dávnou smlouvu snubní zrušila.

Nemyslete však, že Ihu tomu, jemuž m zasnoubili moji píbuzní. Ví, že

ho nemiluji, a neví, že miluji jiného. Kdo však jste vy a jak sem

picházíte?"

Nyní zaervenal jsem se do temna.

„Pijel jsem s vaším bratrem z Francie," zajíkal jsem se, „jste-li

totiž, jak soudím, sestra lorda Angusa. Jsem tedy ... ah co tomu eknete,

že dvrníkem vaším mimodk stal se . . . sluha vašeho bratra!"

Editha se toho však nelekla a zstala docela klidná.

„Nejste žádným jeho sluhou," ekla, „mluvil mi o vás a vím, že

nejste ob}ejným lovkem. Vím, jaké zámry mj bratr s vámi má
a ponvadž s bratrem svým mnoho pracuji, budu se s vámi mnoho stýkat.

Dkuji svému osudu, že vy a nikdo tam z tch lidí v komnatách do

mého tajemství nevnikl, když vbec nkdo úast v nm míti musil. Mj
bratr tedy sem asi pijde za krátko? Ví, že jste už pijel? Ah, hlete,

zde pichází. Ukažte ten rukopis, který jste pivezl z Londýna."

Nahnula se nad knihou,

„Mj brate!" zvolala, „jak vzácný to ethiopský starý rukopis:

„Taamina Mariam", jedná o zázracích Panny Marie? A hle, ty miniatury!

A máš klí k výkladu tch legend ve smyslu mág?"
Mluvila horen rychle, ruce její se tásly, obracela se k oknu,

odkud picházelo te slabé brení kol po dlažb dvoru. Editha zbledla.

,Jede!" zašeptala. Vdl jsem, koho mysli.

„Omluv m u svých host," ekla nahlas. „Jsem churava, velmi —

"

a vyšla rychle z knihovny.

Rojko oddychoval chvilku a pokraoval pak takto

:

„Nebudu vám vše tak dopodrobna líit, jako to první moje s ní

setkání. Už jsem vám pravil, že jsem ji miloval šílen. Žárlil jsem divoce

na jejího milence, ale i lásku svou i žárlivost skryl jsem hluboce ve

svém nitru a Editha domnívala se pouze, že jsem jí oddán až k nejtžší

obti. V tom ovšem se nemýlila, vše byl bych jí obtoval, mimo svou

lásku. Žil jsem takto nkolik msíc na zámku u lorda Angusa. Kdyby
té nešastné vášn nebylo bývalo, lord Angus zajisté byl by m asem
dovedl až k výšinám esoterické vdy, kde sám tak volné dýchal. Byl

to muž, jakých je málo, byl pravý adept bílé magie a jsem jist, že

dostoupil nyní už vrcholu transcendentních pravd, mel všechny k tomu

schopnosti, i intuici, i analysu i synthésu. Dovedl m až na práh prvních

poznání. Dále jsem to nepivedl! Byl to mj osud vždy a ve všem: až

na práh, ale ni kroku dále! Lord Angus, netuše, co mé rozptylovalo,
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co všechen mj zájem životní v sebe shrnovalo a vida pouze, že se byl

ve mn mýlil, zaal m poznenáhla nepovažovati už za svého un a

klesal jsem tak pomalu v pravd do toho postavení, které mé tak po-

buovalo a tu špetku pýchy ve mn uráželo, jež mi ješt zstala. Byl bych

zajisté z onoho zámku prchl, kdyby m má láska k Edit nebyla zadržela.

Editha chovala se ke mn bez ohledu na náhled lorda Angusa

pímo sestersky ! U ní nebylo nejslabší stopy pedsudku. Byla to ženština

plná taktu, delikátnosti a dobroty. O její uenosti nemluvím, znala všechny

jazyky dávného východu a mla úžasnou znalost všech systém filosofických,

všech heresií kesanských a žádné hloubání buddhistické jí nebylo cizí.

Pi vší té uenosti chybla jí jen synthésa, aby vynikla jako její bratr.

To však jen tak mimochodem, zmiuji se o tom jen proto, bych mohl

k její chvále íci, že prese všechno své bádání a vdní, nemla ani

stínu pedanterie. Nejkrásnjší její vlastnost byla její ženská nha a jediná

její chyba byla, že se dávala unášeti okamžitým dojmem, že jednala ve

vášni, bez rozvahy — a to ji zahubilo ! — Milenec její, lord Dalton,

vrátil se proti všemu oekávání asi za msíc po onom louení, jehož

jsem mimodk svdkem se stal, do Anglie a nyní dovdl jsem se o nem
více od samé Edithy. Lord Dalton byl lovk dokonalý, dle jejího náhledu,

ale osudnou jednu ml váše : byl hráem. Proto byl ped asem rodinou

její zamítnut, když se o ni ucházel. K vli té vášni míval s Edithou

nkdy prudké výstupy, které konily vždy jeho slibem, že hrát už více

nebude, a její hrozbou, že se od nho odvrátí, nedostojíli slibu.

Avšak Editha mi svovala, že i kdyby se nevyhojil z té slabosti, že

od nho nenechá, ba naopak že pak po celý jeho život by chtla po

boku jeho státi jako jeho ochrana. „Zápasit se zlým jeho démonem
chci krok za krokem," pravila mi jednou, „a neustanu, až jej vyrvu

z jeho spár. Proto však musím s ním žít, spojena, nerozlun spojena."

Je mi tžko popsati, jak jsem trpl, vidl-li jsem oi její pláti tak

nadšen pro lorda Daltona, slyšel-li jsem její o nm horování. Nenávidl

jsem ho smrteln. Takový byl tedy mj život v Angus-Manor. Tu stalo

se, že lord Angus byl nucen pesídliti na njakou dobu do Londýna,

kam jej sestra jeho doprovázela a já jel s nimi též. Tam scházela se

Editha astji se svým milencem, nebo na zámek Angus-Manor jezdil

lord Dalton jen zídka a vždy jen s njakou omluvou; netajil se Edithin

bratr s tím, že návštvy jeho nejsou píliš vítané. Ale v Londýn chodila

Editha mnoho do spolenosti a všude setkala se se svým milencem, jenž

byl k vli starému svému jménu, k vli aru své osoby a skvlosti svých

spoleenských vlastností velice hledán. Ale, bohužel pro ubohou Edithu,

v té hluné, rozmailé spolenosti nacházel lord Dalton píliš mnoho
píležitosti, hovt své záhubné vášni, a nebylo tajemstvím, že chodil do

zlopovstných heren, kde už díve, a nyní znova nejvtší ást jeho zd-
dného jmní propadla. Jednoho veera, když byla etná spolenost

v dom lorda Angusa, byl jsem pítomen vášnivému výstupu mezi Edithou

a lordem Daltonem. Lord Dalton byl po celý veer už velice roztržit

a Editha dala mu znamení, by vešel do oranžérie, tou dobou úpln
prázdné. V salonu zpívala italská jedna zpvaka bravurní árii a bylo

jisto, že se po ten as, co zpívá, nikdo z komnaty nevzdálí. Byl jsem

34



520 Julius Zeyer:

v oranžérii sám, naslouchal jsem též zpvu tak z povzdálí, nebo odvislé

moje postavení v dom bránilo mi vmísiti se do zvané spolenosti lorda

Angusa. Když Editha nepozorovan vešla a lord Dalton se tam za ní

též nepozorovan vkradl, chtl jsem ihned odejíti, ale Editha dala mi

znamení, bych zstal.

„Everarde," ekla lordu Daltonu, „pan Kojko zde požívá úplné mé
dvry, chci, aby byl svdkem naší krátké rozmluvy. Vejde-li nkdo
náhodou, bude to lépe, nenajde-li nás dva zde o samot. Pítomnost
naše bude zde mén podezelá. Slyšte tedy, co vám chci íci."

Lord Dalton zamrail se na mne, neekl však slova.

„Mluvte, prosím, mluvte," odpovdl pouze.

„Everarde," ekla Editha, „zaslechla jsem vaši rozmluvu s kapitánem

Aldrichem, s tím prostopášným lovkem, jehož pítomnost je mi tam

nesnesitelná. Víte, že jej pouze proto trpím, že je mým bratrancem.

Vy však libujete si v jeho spolenosti, ponvadž — nuž, ponvadž je

hráem jako vy."

Lord Dalton se zdržel násiln, pohled jeho byl však nadmíru mraný.
„Jakou slyšela jste rozmluvu?" tázal se posléze.

„Slyšela jsem, že jste mu slíbil, že odtud odejdete za tvrt hodiny.

Vím, co to znamená — chcete do herny. Nuže, slyšte m, zapovídám vám,

byste odsud šel. Ano, zapovídám! Konen bu jasno mezi námi!

Miluji vás, miluji celou duší, ale trplivost má je u konce! Pjdete-li

8 kapitánem, vidla jsem vás naposled ! Slyšíte ? Xaposled ! Petrhám
pak všechny svazky mezi sebou a vámi! Budu vás milovati, ale odlouím
se od vás pro život!"

Lord Dalton zaervenal se do temna.

„Editho," vzkikl, „vy tak, tak se mnou mluvíte? Vzte, že žádných

nepijímám rozkaz! Vy m nemilujete, jinak byste m nepokoovala
ped najatým sluhou !

"

Vzkikl jsem temn, byla to rána hluboká. Editha, vždy tak plná

jemného taktu, byla tenkráte ve svém rozilení nerozumn jednala,

vydala m tak hrubé urážce a popudila tak neprozeteln svého milence

proti sob I Byl bych se snad na nho vrhl, ale Editha pohledla na mne
prosebn. Zpvaka v salon dozpívala a za tleskání a volání celé spo-

lenosti vešlo te nkolik osob do oranžérie, oddlené od salonu jen

krátkým koridorem, kde viselo nkolik vzácných obraz, rafinovan ne-

viditelnými lampami osvtlených. Editha pemohla se podivuhodn;

zdálo se, že mluví nenucené se mnou a s lordem Daltonem o vzácné

kvtin, posud málo v Evrop známé, jejíž krásný exemplá v oranžérii

kvetl. Píchozí vmísili se v tu rozmluvu, a vzdálil jsem se tiše, jak se

na skromné mé postavení slušelo, ale pozoroval jsem, že lord Dalton

byl už pede mnou odešel.

Asi za hodinu dala m Editha zavolat k sob do pokoje. Byla své

šperky odložila a pekrásné její vlasy byly rozesány, elo bylo zavázáno

bílým šátkem, byla bledá a bylo vidti, že trpla tlesn i duševn.

„Pane," pravila mi hlasem slabým a tesoucím se, „odpuste mi,

že k vli mn jste byl uražen. Everard bude sám litovat a odprosí vás,

až se utiší. Odpustíte mi?"
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Podávala mi svou arokrásnou ruku, kterou jsem dojat políbil.

„Jsem k smrti churava," pravila dále. „Everard šel s kapitánem.

Vidíte, že uráží m ješt hloub, než byl urazil vás. Není to, jako by ekl
po mé hrozb, že nedbá, roztrhám-li všechny svazky mezi mnou a jím?"

Utela slzy, které jí tekly z oí.

„Jednala jsem neprozeteln," pokraovala. „Ale napravím svou

chybu. Chcete mi prokázati nesmírnou službu?"

„Rád, každou!" zvolal jsem.

„Nuže," ekla, „nedbejte toho, co se stalo mezi vámi a lordem

Daltonem. Povzneste se nad obyejné stanovisko. Víte, jak o vás

smýšlím a to, co na vás te žádám, je velký, nový, nejvtší dkaz
mého uvažování vás."

Vyala list ze zásuvky svého sekretáe a podala mi jej.

„Jdte," pravila, „jdte a odevzdejte Everardovi sám, jemu do ruky

mj list. Nejste pouhým poslem, jste mým dvrníkem — list je oteven,

nezapeetn a dovoluji vám jej íst, ne, více než to, že dovoluji, prosím
vás, byste jej etl. Ale nikoli zde, na cest, a neíkejte mi slova o tom,

co soudíte o jeho obsahu. Až list odevzdáte, vrate se dom, ale nepi-

cházejte už do mého pokoje. Chci ulehnout na chvíli, jsem tak churava.

Dá-li vám Everard jiný list, pošlete jej po mé komorné, která na vás

bude ekat na chodb sem vedoucí. Kdyby se však stalo, co viti
nedovedu, že by vám Everard neodevzdal žádný Jist jako odpov na

mj — pak dejte mé komorné zde tuto gardenii, kterou jsem po celý

veer ve vlasech mla a která byla jeho darem. Budu tak vdt, co

to znamená."

Podala mi opt ruku a vyšel jsem z komnaty zmaten, rozechvn,

rozbolestnn. Miloval jsem ji vášniv a musil jsem mlet! Miloval jsem

ji více než duši svou, než život svj, nežli vše na svt, než vící svou

spásu a byl jsem jinému poslem její lásky, nehodnému jejích slz a vzdech
a jejího utrpení. Myslil jsem, že zšílím — oh, vždy jsem byl více už

než napolo šílen! — — To jediná moje snad omluva toho, co te
následovalo . . .

Letl jsem k nmu, a po cest, pod hoící svítilnou etl jsem pi
plápolajícím plamenu plynovém její list.

„Mj píteli," psala mu, „chybila jsem a prosím vás, byste mi

prominul. Považte, že se to stalo v horlivosti o vaši spásu. Nemla jsem

rozkazovat a hrozit, mla jsem prosit, prosit a vás uprosit. iním to

nyní. Odpuste mi a slyšte mj návrh. Dokážu vám nesmírnou svou lásku,

obtujíc vám vše, vše, i své dobré jméno i svého bratra. Uprchnu s vámi

ješt v této noci, cbcete-li. Místo abyste hrál, spchejte tedy ke mn.
Ne, není to možné, vím, že vám bude nutno dlat njaké pípravy.

Napište mi tedy nkolik slov, jen to: „Nejdu do herny, ale pipravuji

náš útk." Zítra ráno bych vyšla beze vší nápadnosti. ekejte s koárem
na rohu naší ulice. Napište mi tedy tch nkolik slov, pedevším „nejdu
do herny", a budem zítra šastni."

Když jsem tato slova etl, schvátila m mrákota. Padl jsem ped
jeho domem. Myslili, že jsem opilý a smáli se. Zpamatoval jsem se však

rychle. Zaal jsem pemýšlet. Co ml jsem dlati? Nebylo možné, aby

34*



522 Julius Zeyer: Dm u „Tonoucí hvzdy".

ten úmysl provedla, nejen proto, že srdce moje pukalo, (co na tom

záleželo i jí i komu jinému), ale proto, že se takto vrhala v záhubu.

„List ten," ekl jsem si, „nepijde nikdy do jeho rukou!"

Ale co ml jsem dlat? Jakým právem mohl jsem se vrátit a íci

jí, že nesouhlasím s tím, co hodlá uiniti? Kým jsem byl? Sluhou, pla-

ceným sluhou jejího bratra! Kval jsem si vlasy a rozryl si obliej nehty.

V tom pedjel koár, sluha jakýs vyskoil a zazvonil u jeho domu. Za

nedlouho vyšel lord Dalton sám. Byl to patrn najatý koár, jejž mu
sluha na rozkaz jeho zavolal. Nebylo pochyby, jel do té herny v najatém

povoze, neml už svj vlastní. List její byl v mé ruce, rozmakán,
svíraly se mi prsty keovit. Lord Dalton m poznal a hnv se zjevil

na jeho oblieji. „Co zde hledáte?" zahml na mne. „Posílá vás paní

vaše na špehy?"

Pozvedal jsem list, ale sevené moje prsty vypovídaly mi službu

a ruka moje zavena klesla mi bez moci po bok. Rty moje se tásly

a zuby cvakaly, když jsem mu ekl: „Ne na zvdy m poslala paní

moje, nechce však, byste šel do té herny ..." více nemohl jsem promluviti.

„To je vše?" tázal se a se smíchem odstril m stranou, míe
krokem ke koáru. Ml již jednu nohu v povoze a obrátil se ke mn man.

„Co mám jí íci?" jektal jsem.

„Že nepijímám rozkazu," ekl mran, „že jsem pánem vle své."

Koár brel po dlažb a bylo mi njak leheji kolem srdce. Byla

zachránna ! Divoká radost mi bouila v nitru. Spchal jsem dom.
„Zítra vysvtlím jí vše," ekl jsem si, když jsem zahlédl komornou

na chodb a jako ve snu podal jsem jí tu — nyní již uvadlou —
bílou gardenii.

V mém pokoji však napadl me šílený strach. Co jsem to uinil?

Pelhal jsem ji! Ml jsem to psaní její v ruce, kterou jsem otevíti

nemohl, tak siln držela ješt ke moje nabhlé už prsty. Nevím, jak

dlouho jsem chodil po pokoji, plakal, tloukl hlavou o stnu, válel se

po zemi. Svítalo už, když jsem vybhl z domu. Míil jsem rovnou cestou

k nmu. Chtl jsem se mu vyznati ze všeho, zradu svou napravit.

Zazvonil jsem u jeho dveí. Oteveli mi okamžit ; bylo mi divno, že

ješt bdli, napadlo mi teprve, jaká to nezvyklá hodina k návštv.
Ptal jsem se po nm. Nebyl doma, ale ekali ho každou chvíli a jak

jsem pozoroval na jeho komorníku, který m znal, ekali jej ve velkém

rozechvní.

„Celou noc byl mimo dm?" tázal jsem se, jen tak, abych mluvil;

bylo mi muením mleti a myslit na to, co jsem uinil. „Celou noc byl

mimo dm? Poslání moje je tak dležité, chápete ..."

Kývl hlavou, že chápe, a ekl pak: „Byl doma v noci, vyjel ped
svítáním . . . Svím vám to, jedná se o souboj. Tesu se o nho ..."

Mleli jsme oba dlouhou chvíli. Bylo už úpln ráno, dávno asi,

nebo na ulici zaínal ruch. Neml jsem ve svém rozechvní smyslu a

míry pro as. Snad ekal jsem hodinu, snad ti. Zastavil se vz ped
domem, bylo slyšet kroky na schodech a komorník letl lordu Daltonu

vstíc. Jevil velkou radost, když vidl, že je zdráv ; ale lord Dalton byl

hled a zasmušilý.
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, Okamžit pipravte vše k odjezdu," vzkikl, „prchám z Anglie."

Zahlédnuv m, ani se nezdál udiven, jen velká bolest jevila se na

jeho tvái.

„Oh, dobrý osud vás sem zavedl," ekl mi, „napíšu list, odevzdejte

jej Edit, chci íci seste lorda Angusa."

Sedl a psal rychle, mezi tím co ve vedlejším pokoji komorník jeho

njaké pípravy konal.

„Zde," ekl, když byl dopsal, „zde a odevzdejte list mj hned."

Jako ve snu vrávoral jsem z pokoje a bral se ulicemi. Ani jsem

nevzpomínal nato, že jsem nic nevysvtlil, nic nenapravil, nic nevyznal!

Hledl jsem jen na jeho list. Nebyl peetn, jen nedbale zalepen v obálce,

otevel se tém sám i etl jsem: „Editho, na kolenou vás prosím,

abyste mi odpustila! Jsem bídný, neskonale bídný! Kéž bych vás byl

uposlechl! Hrál jsem, hrál — ale na tom není dost! Mezi hrou povstala

hádka. Udeil jsem ve své sbsilosti kapitána do tváe. Stíleli jsme se

následkem toho, jen co se rozednilo — a zastelil jsem jej. Prchám na

njakou dobu do Francie. Zaklínám vás pi živém bohu, dejte mi jen

jediným slovem na jevo, že m neproklínáte, že smím doufat, že mi

odpustíte pozdji! Pisahám vám na svou est, pisahám na spásu duše

své, že už nikdy hráti nebudu! Ležím ped vámi na kolenou! Pište mi

jediné slovo do Paíže na plné moje jméno poste restante!"

Nevím, jak jsem se dostal do svého pokoje, nevím, myslel-li jsem

vbec, rozvažoval-li jsem, bojoval-li jsem se svým svdomím, vím jen,

že jsem list jeho a její složil a uschoval a že jsem takto vykonal zloin

erný, zradu nízkou a že jsem neskonalým bídníkem!" (Dokonení.)

Polemické sloky o ržích.

„Což nekvetou víc rže
a nezpívají ptáci?

Což poesie jara

se ze svta už ztrácí?

Což mladost, láska tady

dost velkou není íší,

že píše lovk mladý,

jak jinde starci píší?" —
Tak dl mi kritik jistý,

jenž na ržích se zrodil

a knihu pessimisty

do pekel pekla hodil.

A dél: „Což v našem kraji

tak smutno býti mže,
což ptáci nezpívají

a nekvetou víc rže?"
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Což nekvetou víc rže?
já po nm ptal se sebe, —
a bylo mi, mráz divý

že kolem zebe, zebe . . .

O mohly rže kvésti,

ó v mladém srdci kvetly

a skanul tam i štstí

i lásky paprsk svtlý . . .

Le kdo mé štstí, bda,
a kdo mé rže zdupal?

Záš, která štstí nedá
a lhostejnosti úpal

a mráz, jenž pálí kletý,

až prsa stáhne úže . . .

ó mohly rsti kvty,

ó mohly kvésti rže?

O kvetly ješt rže,
ó kvetly, ne však pro mue,

byt po jediné rži
jsem choval pání skromné

!

O bylo štstí v svt,
však já je zel jen z dáli

a touha po nm rve t,
až slzy v oích stály —
a já jak žebrák stranou

jsem ekal kolik rok
s tou duší utýranou

a se slzami v oku . . .

ó nelze íci slovy,

jak stud mne v elo bodal

— a kdo z vás básníkovi

jen jednu rži podal?

O kvetly ješt rže,
však sob jste jich rvali,

te hrdé skrán svoje

z vás každý v rže halí

— a já v svém žití mladém
se odíkati uil

a trpl bídou, hladem

a mráz mne divý muil —
a neekl z vás žádný:

„Ty, chudý, nestj venku!"

Jen smích váš znl mi zrádný

v tom boji za myšlénku,

jen zpupný výsmch zlostný

bn chlapce, hnte muže —
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mn nechali jste ostny

a sob, sob rže

!

Ó byly, byly rže,
však žádný nedl: „Druhu,
pro sám bys venku strádal,

též z našeho jsi kruhu!"
Sviij pohár každý vnil,
však já, jenž chd a tupen,

bych zkrátil vás a ztenil

snad o jediný lupen . . .

Co k vám se láska sklání,

já na nelásku zvykán
chd, sám a bez usmání
jsem svtem šel jak cikán.

To trpce život chutná,

však lidé ekli: „Nuže,
pro píse tvá je smutná —
vždy pece kvetou rže?"

O mjte vy své rže
a já mám tichou práci,

kde pohrdání vaše

se pohrdáním splácí!

A bute vy si šastni,

já, pokud budou síly,

dál pjdu cestou vlastní,

až kde se do tmy schýlí.

Le když to v srdce bodá,

že všechna práce darmo,
že mladých let je škoda
a stáí bude jamo,
když smutek jen se mraí
a po všem štstí veta —
ím jsou mi písn ptaí
a všecky rže svta!

ílohdan Kaminský.

^̂
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Po stop plagiátu.

Píspvek k íiiosofii a technice básnického tvoení od J. Arbesa.

(Pokraování.)

nohdy uiní nkteré umlecké dílo na nkterého umlce
dojem tak hluboký, že umlec ten po léta nebo vbec
nikdy dojmu toho se nezbaví a vdom i zúmysln
snaží se dílo to dostihnouti nebo docela i pekonati.

V takovém pípadu ovšem nelze se ubrániti

rzným podobnostem, po pípad i plagiátm — a
již v pojmutí jádra, v plánu nebo v založení a roz-

vedení dje, v charakteristice, dikci atd.

Tak na píklad Fridrich S c h i 1 1 e r sám o sob praví, že první

jeho drama „Absolon* vzniklo popudem poesie Klopstockovy, která

psobila na Schillera z mládí nejmocnji. Pozdji byl vliv Klopstockv
zatlaen vlivy jiných autor, zejména pracemi Goetheovými (Goetzem

z Berlichingen, Clavigem a Wertherem) a dramaty Shakespearovými.

Nad míru hluboký dojem uinila na Schillera dv konkurenní dra-

mata: -Dvojata" od Maxmiliána Klingera a „Julius Tarentský" od

J. A. Leisewitze, z nichž první bylo cenou vyznamenáno. Klingerova dikce

Schillera obzvlášt uchvacovala a ob díla tak jej zaujala, že zabýval

se plánem zpracovati týž základní motiv, bratrovraždu, a vybral si k tomu

již také historii Cosmy di Medici, aniž tušil, že nejen Klinger nýbrž

i Leisewitz práv z tohoto pramene vážili.

Leisewitz sám udává za pramen historii Florentinského velkovévody

Cosmy I. a obou jeho syn, kterouž ovšem zcela svobodn zpracoval.

Životopisec jeho, Kutschera, pak se domnívá, že vážil Leisewitz nejspíše

také ze spiknutí Pazziho, kdežto biograf Kliugerv, Rieger, pokládá za

pramen obou dramat, neb aspo dramata Klingerova spis Thuanv,
ve frankfurtském vydání z r. 1635.

Leisewitzovo drama „Julius Tarentský" uml Schiller skoro celé

z pamti. Není tudiž divu, že mlo dílo to nemalý vliv na Schillerovo

dramatické tvoení, jehož stopy možno postihnouti nejen v prvním dra-

matu Schillerov, v „Loupežnících", nýbrž i v „Don Carlosu", ba

i v „Nevst Messinské," tedy v pedposlední dramatické práci, ku

kteréž vznikla první myšlénka v Schillerovi již za jeho mládí.

Schiller byl si vlivu toho úpln vdom. Nezvratným dokladem toho

jsou slova, jež napsal, když pracoval o „Don Carlosu" napotomnímu

svému švakrovi, bibliotekái Reinwaldovi v Meininkách: „Až bude jednou

hotov, budete mne a Leisewitze moci zmili podle Don Carlosa a Julia —
nikoli dle mohutnosti šttce, nýbrž dle ohn barev; nikoli dle síly

nástroje, nýbrž podle tónu, v kterém hrajeme. Carlos má, smím-li mítka
toho použíti, duši od Shakespearova Hamleta, — krev a nervy od

Leisewitzova Julia a tepnu ode mne."
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Z toho jest zrejmo, jak mocu psobí muohdy již pouhý základní

motiv cizích dl umleckých, a je-li vhodný a psobivý, jak dráždí ku

znázornní umleckým dílem, ba i k následování neb aspo k rivalismu.

Zárove nám to mže býti také dokladem, že i naprosto pvodní
základní motivy, tedy jaksi praembrya umleckých dl jsou vzácnjší

nežli se soudívá, když — jako zde — dva básníci vážili základní motiv

a více ze spis již existujících a tetí básník (kdyby byl totiž práci

svou podnikl), byl by základní motiv bez rozpak vyvážil z existujících

již dl umleckých.
Xeceniti nebo podceovati pvodnost základního motivu umleckého

díla zdá se nám tudíž býti nepromíjitelnou nespravedlivostí, páchanou

na pojmu tvoení — v nejvlastnjším slova smyslu.

Práv proto, že jest v pravd pvodních základních motiv tak

poídku a že tak asto jeden umlec váží práv tento prazárodek svého

díla z jiného, již existujícího díla umleckého — jest a zstane absolutn

pvodní základní motiv ímsi, co nutno klásti mezi pednosti kardinální

a nikoli podceovati nebo docela pokládati za vedlejší, zbytené nebo

i nicotné.

Zajímavým píspvkem k rozpoznání vlastního duševního majetku

básníkv nebo-li vlivu cizích prací a zárove i umlecké transfigurace

jest paralela, kterou iní R. Proelss ve svých „Djinách novjšího

dramatu" mezi Schillerovým dramatem „Úklady a láska" a inohrou
„Der deutsche Hausvater" od Otty svob. pána z Gemmingen-Hornbergu.

„Der deutsche Hausvater" vznikl totiž r. 1780 a není nežli ná-

podobení Diderotovy starší hry „Pere de famille".

Proelss píše : Hrab Wodmar (titulní rek) vrátí se po delší nepí-
tomnosti, jejíž motivování básník dlužen zstal, ku své rodin a shledá

ji ve velkém mravním úpadku. Jelikož pak on sám má nemalou vinu

na tomto úpadku, jest rozmysl a ráznost jebo, jimiž dovede všechno

zase v pravé koleje svésti, ovšem v jakémsi odporu. Dopustil, že dcera

jeho uzavela bez lásky konvenieuuí satek a zpsob, jakým vidí

vychovávati své dítky, odhalí nedostatky jejího vlastního vychování. Hrab,
manžel její, jest netoliko lovk bez srdce, nýbrž také sprosák. Xemá
pro lepší její stránky žádného porozumní a zachází s ní zpsobem
nejsurovjším.

Jeden syn, Karel, patí mezi onen druh kolísavých povah, na jaké

jest tehdejší jevišt tak pebohaté. Svedl jedinou dceru chudého malíe,
jinak hodné dve, a jest již odhodlán penechati ji následkm jejího

pádu, hrozícímu jí osudu státi se bu samovražednicí nebo vražednicí

svého dítka, by „udlal dobrou partii"; ale otec jej ješt v as pimje
k jeho povinnosti atd.

„Kus ten," pokrauje Proelss, když byl i na další momenty dje
upozornil a drama charakterisoval, „jest i tím zajímavý, ponvadž ml
bezpochyby vliv na komposici Schillerova dramatu „Úklady a láska".

V nkterých pomrech jeví se pekvapující podobnost. Jako zde

(ve starším dramatu) Karel malíem Lebockem, tak pozdji i Ferdinand
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(v dramatu Schillerov) hudebuíkem MuUerem dá se vyuovati, aby se

mohl stýkati s krásnou jeho dcerou.

Charaktery a tím i následky, jakož i ást ostatních pomr však

se rzní. Schillerv Ferdinand jest poctivec. Jako Karel kolísá i Ferdinand

mezi láskou dvou ženštin, ale ve své povinnosti jako onen se nekolísá.

Místo aby byl jako Karel otcem ku své povinnosti piveden, on sám snaží

se otce svého uvésti na pravou cestu, když na est a povinnost zapomíná.

Také lady Milfordova jest u Schillera zcela jinou osobností nežli

zde hrabnka Amaldiova. Jako zde Lotta, tak vstoupí i tam Louisa ped
svou soupeku, poprosit ji, aby vzdala se nároku na jejího milence ; ob
následkem nejnaléhavjšího nátlaku a pece v pomrech zcela rzných,

ponvadž Lotta nemže jako Louisa ped svou sokyni vstoupiti v ryzí

istot své nevinnosti. U Schillera jest vše vyato ze sféry obyejného
„riihrstucku" a vneseno do sféry vyšší tragiky — všechno jest prohlou-

benjší, dležitjší, poetitjší."

K tomu pipojujeme jen ješt nkolik slov ze spisu „Geschichte

der Shakespeare'schen Dramen in Deutschland" od K. Genée-a,

Autor spisu toho klade pedevším draz na to, že Schillcr v dra-

matu tom postavil se úpln na pdu Lessingem upravenou a není prý

vcí vedlejší, by i jen zevn mínno, že byl pi tom nejen tímto pro-

stednictvím, nýbrž mimo to také zcela pímo k novjšímu anglickému
dramatu, ba k Lillo-ovi samému nazpt uveden.

Poukázav pak k tomu, že — jak víme — popudem k Lessingove

první truchlohe byl Lillov „Kupec Londýnský" a že Lessing z angli-

ckého kusu pevzal v hlavních rysech i charakter své Marwoodové
])raví: „A by i byl jinak dj podstatn modifikován, vidíme pece jak

u Lilia tak u Lessinga, že veškerá píina tragické katastrofy založena

jest v této ženské postav."

Na to pokrauje: „Pes to tedy že Schiller do svého dramatu

vpletl také nové motivy a tžišt položil do tragického konfliktu, jejž

pedsudek stavu a heroická obanská cnost oprotiv nemravnosti dvorního

života pivodí, použil Schiller pece pro svou lady Milfordovou
nkterých základních rys z charakteru, jejž byl podal Lillo a

pozdji Lessing, a jest velice zajímavo sledovati v tchto tech chara-

kterech metamorfosu.

Jako již Lessing odpornou surovost anglického vzoru znané zmírnil,

tak Schiller postavu tu tak zjemnil a sušlcchtil a novými psychologickými

motivy doložil, že na místo nenávisti a odporu budí postava ta pravý

tragický soucit. Pes to nalézají se v Schillerov Milfordové rysy, jež

lze rovnž tak v anglickém pravzoru jako v Lessingove napodo-
bení (Lessing's Nachbildung) nalézti. A jako již Lessing zajisté prý

zúmysln (?) ásteným použitím jména na anglický originál poukázal,

tak také prý sotva se stalo náhodou a není naprosto lhostejno, že

Schiiier pro svj charakter práv Anglianku zvolil. A svrchovan

pravd podobno prý jest, že znalost Liliová kusu pivedla Schillera na

myšlenku, aby uvedl cizinku k nmeckému dvoru a tak niemnost n-
meckého knížete tím kiklavji osvtlil.

Na omluvu svou, aby totiž v tchto porovnáních nebyl autor kárán
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z násilností, pipomíná Genée ješt v poznámce, že Schiller od chara-

kteru Lilloovy záletnice velice se odchýlil a dodává, že Lessiug a Schiller

i o jméno Lillo-ovy figury — se rozdlili. Lillo nazval totiž osobu

tu Millwood. Lessing pevzav z jména toho druhou polovinu nazval

svou záletnici Marwood, Schiller pak, jenž jak známo nazval záletnici

svou lady Millford, zužitkoval pozdji první polovici jména anglického

originálu.

Schillerova báse „Hrab z Habsburku" má zajímavost i pro nás

Cechy. Netoliko tím, že hlavní osoba její Rudolf z Habsburku jest za-

kladatelem dynastie habsbursko-lotarinské, nýbrž i proto, že zpomnl
si v ní básník jedním veršem také na nás echy.

Schiller líí v básni té, jak známo, korunovaní scénu krále Rudolfa

Habsburského v Cáchách. Král, (jemuž pisluhuje sedm knížat — volenc
a — „Cech nalévá perlícího vína" —) hoduje ... Na balkone tlaí se

lid a jásot jeho splývá se zvuky pozaun. Král chopiv zlatý pokál praví,

že postrádá pi slavnosti pvce. Ihned pvec — stíbrovlasý kmet —
vstupuje v hodovní sí a po básnickém oslovení se strany panovníkovy

poue pti — oslavný úryvek ze života Rudolfova.

Úvod onen jest, jak se zdá, naprostým duševním vlastnictvím Schille-

rovým. Jinak má se však s dalšími verši, vlastním jádrem básn.
Schiller vážil totiž základní myšlénku, dj, vbec vše, co klade

staikému pvci do úst — z Tschudiho spisu ,Chronicum Helveticum"

r. 1738. ve dvou dílech v Basileji vydaného.

Pedevším klademe sem v doslovném pekladu úryvek týkající se

pípadu ze života Rudolfa z Habsburku, jak jsme jej, (ponvaž se nám
nepodailo pipomenutého spisu se dopíditi,) nalezli otištný v asopise

„Hesperus" z r. 1818 . 13.

V ten as (1266) vyjel si hrab Rudolf z Habsburku (pozdji

král) komo se svými sluhy na honbu smrem k Beitzenu a Jagenu

a když tak pijel sám se svým konm na pa?it, zaslechl cinkot zvonku.

Jel tudíž po zvuku skrze houští, aby se pesvdil, co by to bylo a tu

nalezl knze s nejsvtjší svátostí a jeho kostelníka, který šel se zvonkem
ped ním. Hrab Rudolf seskoil se svého kon, poklekl a prokázal

nejsvtjší svátosti svou úctu. Bylo to u potoka. Knz postavil pak nej-

svtjší svátost vedle sebe a poal se zouvati, aby se pebrodil pes
potok, (který byl rozvodnn), nebo lávka byla pod vodou. Hrab optal

se knze, kam se ubírá, a knz odpovdl: Nesu nejsvtjší svátost ne-

mocnému stíženému tžkou chorobou a práv když jsem pišel k této

vod, jest lávka pod vodou. Musím se tedy pebroditi, aby nemocný
nebyl zkrácen. Tu kázal hrabe Rudolf knzi, aby s nejsvtjší svátostí

sedl na jeho kon a jel tak až k nemocnému a tam aby záležitost svou

vyídil, aby nemocný nebyl zkrácen. Brzo na to pišel jeden ze sluh
hrabte; tento vsedl pak na jeho kon a jel dále smrem k Weisny.

Když pak se knz zase vrátil, pivedl hrabti Rudolfovi opt jeho

kon s velkými díky za milost a úctu, kterou mu byl prokázal. I ekl
hrab Rudolf: Nedej bh, abych bu já nebo kterýkoli z mých sluh
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vsedl na kon, který nesl mého pána a stvoitele : Myslím, jestliže ho
vy po vli boží a právem nechcete, abyste ho užili ke služb boží;

nebo já jej dal onomu, od nhož mám duši, tlo, est a statky. Knz
na to odpovdl : Pane, nech bh vás ctí a dstojností obdaí zde doasn
i tamo na vky.

Druhého dne jel hrab komo ku klášteíku Var na Limagtu, ležícímu

mezi Curychem a Badenem, aby tam navštívil blahoslavenou klášternici.

Tato k nmu pravila: Vy jste vera prokázal bohu všemohoucímu úctu

konm, jejž jste daroval knzi k almužnictví. To vám i vašim potomkm
všemohoucí odplatí a vztež na jisto, že vy i vaši potomci dosáhnete

nejvyšší doasné cti.

Brzo na to stal se knz ten kaplanem kurfirstského arcibiskupa

v Mohui a vypravoval pak jemu a jiným pánm o ctnosti a také

mužnosti tohoto hrabte Rudolfa tak mnoho, že jm.éno jeho stalo se

v celé íši slavným a že byl potom i za krále ímského zvolen."

Kronikáský pípad nebo chceme-li : historickou anekdotu tu —
vlastní jádro básn — dal Schiller po pimeném úvodu, v kterémž

líí slávu Rudolfa z Habsburku jako panovníka, prost do verš, vloživ

verše ty do úst zpváku, který je ped králem panstvem obklopeným zpívá.

Pro tenáe, kteí neznají originálu, staí snad, podáme-li dotyné
sloky v doslovném pekladu v prose.

Ven na lov vyjel si šlechetný rek, na lov prchavého kamzíka. Jej

následoval zbrojnoš s mysliveckou kuší (Jágergeschoss), a když na statném

oi pijel na pažit, slyší z dáli zvonek zníti ; bylt to knz s tlem Pán,
ped nimž ubíral se kostelník.

A hrab k zemi se pichýlil, odkryl hlavu v pokoe, by uctil

s vící myslí kesanskou, co všecky lidi spasilo. Potek však brel
skrze pole, dravými vlnami bystiny rozvodnn, což zarazilo kroky

poutník ; onen odloživ stranou svátost rychle zouvá stevíce s nohou,

by prošel potkem.
„Co zde poínáš?" oslovil jej hrab, jenž jej udiven pozoruje.

„Pane, ubírám se k umírajícímu muži, kterýž práhne po strav nebeské;

a když se blížím lávce potoka, v tom ji proudící bystina strhla do víru

vln. Proto, by práhnoucímu dostalo se spásy, chci vodiku te kvapné

bosýma nohama pebrodit."

Tu posadil jej hrab na rytíského svého kon a podal mu nádherné

uzdy, by utšil nemocného, jenž si ho pál, a aby svaté své povinnosti

nezameškal. A on sám na zvíeti svého zbrojnoše baví se ješt dále

loveckou choutkou; druhý cestu vykoná a nejbližšího rána, s pohledem

dík pivádí hrabti kon jeho zpt, veda jej skromn za uzdu.

„Nedopus Bh!" zvolal hrab se skroušenou myslí, „bych k boji

a lovu vstoupil pro píšt na kon, jenž nesl mého stvoitele! A nechceš-li

ho míti k vlastnímu zisku, nech zstane vnován služb boží ! Nebo
já jej pec dal onomu, od nhož mi est a pozemský statek propjeny
a tlo i krev a duše i dech a život."

„Nech tedy Bh, všemohoucí ochránce, jenž prosby slabých vyslyší,

pivede nás ke cti zde i tam, jako vy jej nyní ctíte atd."

eské toto stlumoení Schillerových verš prosou zdá se kostrbatým.
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Také nad slovosledem a interpunkcí mnohý se pozastaví. Ale peklad

je doslovn vrný a postrádá jen lahodného tempa verše, jež tenáe
básní, jak známo, svádívá tak asto k tomu, že pehlédne mnohé nepra-

videlnosti atd.) jež by prosaikovi nikdy neprominul.

Nám šlo jen o vystihnutí (a to pokud možná nejsprávnjší) podobnosti

mezi starou rtou v prose a Schillerovými verši.

tená porovnav obé shledá:

1. že Schiller skoro otrocky držel se starého podání a sveršoval

je v podstatné jeho ásti co možná vrn, ba místy doslovn.

2. že ze svého duševního fondu pranieho nepidal, ani co do

látky samé, ani co do její základní myšlénky nebo komposice atd. a to

ani v ohledu vcném, aniž ethickém a esthetickém ve smyslu vlastního

tvoení; nýbrž že

3. veškerá zásluha Schillerova záleží ve formální transfiguraci úpln
zaokrouhleného prosaického celku se vším všudy — veršem.

Prosaickou rtu, jak jsme ji byli reprodukovali, ovšem asi sotva

nkdo neb aspo málokdo, (kdož jest zvyklý souditi dle bžných pojm
o umní) prohlásí za dílo umlecké. A pece rta ta obsahuje v primitivní

form vše, co prohlásili jsme za podstatné ásti umleckého díla. Má
svou základní myšlénku, myšlénce té pimenou komposici a té i oné

aspo pibližn pimenou formu. Mimo to podána jest jako skutený
pípad, vážený ze života, ba jest i v pípadu opaném aspo pravdpodobná.

A týž pípad se vším všudy i s osnovou, postupem dje, charakte-

ristikou osob i se základní myšlénkou atd. ml by se státi umleckým
dílem teprve, když jest podán veršem — a to, jak jsme z vrného pevodu
verš Schillerových vidli, skoro až kostrbat?

Avšak budiž ! Pipusme, že kronikáská rta v prose, (tvoící v sob
zaokrouhlený celek a mající hlavní ti atributy umleckého díla) stává

se pravým umleckým dílem teprve ve form veršované! Ale v tom
pípadu nemá Schiller o tuto ást své básn žádné jiné zásluhy, nežli

že prosu pemnil ve verš.

Na možné otázky další: Byl-li prací Schillerovou kulturní, ethický

a esthetický moment dotknut jinak, nežli formáln — byla-li kultura

nmecká nebo kultura vbec obohacena novou myšlénkou, novým názorem,

novou povahou, po pípad teba jen novým njakým rením — nelze

odpovdti jinak, nežli záporn. A naskytla-li by se snad pece njaká
zásluha, nemže býti nežli v dikci samé, tudíž ve výrazu slovním —
v nejzevnjší form.

Tvoivosti v nejvlastnjším slova smyslu Schiller pi této práci své

vbec ani nepoteboval. Nejeví se nám v ní také ani jako patvoitel,

kterýž by byl cizí látku více mén pozmnil, nýbrž jako pouhý forma-

lista, a to v oné ásti umleckého tvoení, již bychom mohli nazvati

„emeslnou", které se básníci piuují.
Nejcharakteristitjší však jest zakonení básn Schillerovy. Vážil-li

básník k pedcházejícím veršm z prosaické knihy z roku 1736, uchýlil

se pro závrenou pointu k pramenu o nkolik vk staršímu. A to nikoli

k pramenu prapvodnímu, tedy k historii, povsti atd., nýbrž — k básni,

tedy k dílu umleckému.
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V poslední sloce své básn Schiller totiž praví, že hrab Rudolf

z Habsburku poznav v pvci knze, jemuž byl kdysi kon k služb

boží daroval,

do slova:

„skryl slzí vytrysknuvší proud
v purpurové záhyby plášt" —

„und verbirgt der Thránen etiirzenden Quell

in des Mantds purpurnen Falten."

„Náhodou" však se byl obdobné již nkolik set let ped Schillerem

v tento smysl vyslovil také jiný básník.

V Homerov „Odyssei" VIII. zpv, 83— 87 verše teme (dle Vossova

pekladu) do slova

:

„Sehnell sein Purpurgewand mit nerwiehten Han den erhebend,

zog er uber das Haupt, und verbarg sein herrliehes Antlitz,

dass nicht sáhn die Genossen die rinnende Thran' aus den Wimpern."

„Chce-li nkdo, mže tedy tuto Schillerovu báse v tom neb onom
ohledu prohlásiti za plagiát nebo za pouhou transfiguraci nebo — jak

to vbec chce nazvati. Naprosto originelní a naprostým duševním majetkem

Schillerovým báse ta není a nelze ji tedy, by i vynikala sebe skvlejší

formou zevní, tedy slovní, zaaditi mezi umlecká díla prvního ádu.

Avšak Schiller, maje jednou pipomenutý spis v rukou, neobmezil

se na tento jediný výatek k jediné básni. Prostudoval spis ten, jako

zídka kdo a vyvážil z nho i celou tragedii: „Viléma Telia".
Jak známo, kladou kulturní a literární esthetikové nmetí pi

tragedii té mimo jiné váhu také na to, že Schiller, aniž byl na vlastní

oi Švýcary videi, dovedl tak znamenit líiti krajinu, lid a zvyky

švýcarské. Pipomenutí, že vážena jest tragedie ta ze spisu dkladného
znalce Švýcarska a jeho minulosti a pedpokládání, že Schiller najisto

také ješt jiných odborných spis použil, básníkovu dovednost aspo
ponkud vysvtluje.

Že dovednost ta zakládá se hlavn zase jen v slovní transfiguraci,

tedy ve vcech formálních t. j. že dovedl Schiller z rzných spis

vybrati charakteristické známky a jich v nové nebo teba jen pípadné
form znovu užiti, rozumí se samo sebou. Z vlastních zkušeností, tedy z nej-

vlastnjšího fondu duševního, nemohl zde podati skoro praniebo nebo jen

to, co bylo na základ vytených charakteristik vzniklo prostednictvím jeho

obraznosti, tedy rysy svrchovanou mrou nespolehlivé a namnoze klamné.

Sledovati a porovnávati Schillerovu tragedii s hlavním jejím pramenem
vedlo by nás píliš daleko. V „Hesperu" nalezli jsme nemén nežli

19 tsn tištných, asi padesátiádkovýcb sloupc pouhých výatk
z Tschudiho spisu, z kterýchž vysvítá, že Schiller použil spisu toho ku

své tragedii ve všech možných smrech : co do dje, charakteristiky atd.

a místy skoro doslova.
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Snad dostaí, uvedeme-li zde v pekladu co možná vrném aspo
óryvek, kterýž nejnápadnji piléhá k Schillerov dramatu.

„Na to v nedli po Ahmari, 18. zimního msíce, ubíral se jistý

poctivý nábožný venkovan z Uri jménem Vilém Telí, (jenž byl také

tajn ve spolkové jednot), v Altorfu nkolikrát podle vyvšeného klobouku

a nevzdal mu nižádné úcty, jak byl zemský vogt rozkázal, což bylo

tomuto oznámeno. Tedy z rána na to, v pondlí, povolal tento Telia

k sob, ptal se ho vzdorovit, pro že jeho rozkazu neuposlechl a králi

i jemu k opovržení nevzdal klobouku žádné pocty. Telí odpovdl:
„Milý pane! Stalo se tak bezdky a nikoli z opovržení,
promite mi to; kdybych byl chytrý, nezval bych se
Vilém TeU; prosím o milost, více se to nestane."

Nuž ale Telí byl dobrý stelec z kuše, tak že lepšího nad nj sotva

bylo a ml hezké dti, které ml rád, a tyto obeslal zemský správce

k sob a pravil: „Telle, které z tchto dtí je ti nejmilejší?"
TeU odpovdl: „Pane, mn jsou všechny milé." I pravil zemský správce:

„Nuže, Telle, ty's, jak jsem doslechl, dobrý vycviený
stelec; te musíš umní své pede mnou osvdit a jed-
nomu ze svých dtí jablko s hlavy sestelit; proto dej
pozor, abys trefil jablko, nebo netrefíš-li je na první
ránu, bude t to státi tvj život."

Telí se ulekl a pro boha prosil zemského správce, aby mu stelbu

prominul; nebot by bylo proti pírod, kdyby po nkterém ze svých

milých dtí stelil. Radji že by chtl zemíti.

Zemský správce pravil: „Ty tak uinit musíš; jinak ty i tvé dít
zemete." Telí nahlédl, že tak uiniti musí; prosil tudíž vroucn boha,

aby jej i milé jeho dít chránil. Vzal svou kuši, natáhl ji, vložil na ni

šíp a ješt jeden založil si vzadu za pas. Zemský správce sám položil

jablko na hlavu dítte, (jež nebylo starší šesti rok). Na to sestelil

Telí dítti jablko s lebky, aniž dít poranil. Když se tak stalo, podivil

se zemský správce mistrovskému vystelení, chválil jeho umní a optal

se ho, co to znamená, že zastril ješt jeden šíp vzadu za pás? Telí

se ulekl a mysle, že otázka ta neznamená nic dobrého, byl by rád na

ni odpovdl mírn a pravil: „Že to zvyk stelcv." Zemský správce

arci poznal, že to odpov vyhýbavá a pravil: „Telle, te mi chut
povz pravdu a nebojsa proto nic; tys životem svým jist;

já odpovdi tvé nepijímám, patrn to znamená nco
jiného." I odpovdl TeU: „Nuže, pane, když jste m ujistil

životem, povím vám skutenou pravdu; já ml vlastn
v úmyslu: kdybych byl trefil své dít, druhým šípem
zabíti vás." Když to zemský správce uslyšel, pravil: „Nuže, budiž,

Telle: já ti tvj život zajistil; ale že jsem tvou zlou vli proti mn
vyrozuml, dám t dopraviti na jisté místo, aby's slunce a msíc nikdy

více nespatil — abych byl ped tebou jist."

Kdyby byl Schiller z této nebo teba z nepomrn rozvedenjší

a prohloubenjší rty kronikáské dj, charaktery a dialog své tragedie

zcela samostatn vyvinul, bylo by možno, ba bylo by po právu nutno
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prohlásiti rtu takovou za pouhé praembryo, po pípad teba jeu za

pouhý impuls k Schillerovu dílu.

Ale Schiller poínal si zcela jinak. Vážil z pipomenutého spisu

Tschudiho nepomrn více a to nejen sujet a dj, nýbrž i charaktery,

ba mnohdy a to velice asto skoro doslovn i dikci, tedy znanou ás
dialogu. Anonymní autor, reprodukující v „Hesperu" úryvky Tschudiho

spisu, upozoruje nemén než asi na 33 míst Schillerovy tragedie, z nichž

pi porovnání s dotynými místy pramenu nade všechnu pochybnost

vysvítá, že Schiller spisu toho skuten použil. V mnohých docela nejen

myšlenkový postup, nýbrž i dikce jsou tak nápadn podobny, že nelze

je prohlásiti nežli za zcela paralelní.

Vším tím dodal ovšem Schiller dramatu svému zcela zejmé, více

mén ryze švýcarské a zárove historické rázovitosti ; ale vše, ím byl

toho docílil, nenáleží v obor tvoení, nýbrž v obor studijní. Tedy spíše,

abychom tak ekli, vdecky kompilaní, nežli v pravém slova smyslu

tvoivý, kdy ta která událost rozvijí se ped duševním zrakem umlcovým
zcela pirozen, barvit i plasticky beze všech podobných pomcek —
výlun jen tím zpsobem : že teba po dlouhé dob mlhavého vlnní

rzných obraz náhle vidí ped sebou obraz, vlastn výjev njaký nebo

prbh njakého dje, jako by práv i ped fysickým okem jeho stál

nebo se odehrával, ba že zdá se mu, jako by osoby v nm vystupující

slyšel i mluviti, a myšlénky i slova, jež pronášejí, aby vážil výhradn
jen ze sebe a nikoli aby díve nahlížel v cizí knihu a slova i myšlénky

tam pronesené penášel transíigurovan do svého umleckého díla.

Schillerv „Telí" tedy také nenáleží mezi práce ve všem originelní,

vážené ve všem z praembryí básníkových. Zásluhou Schillerovou jest

hlavn forma dramatická, kterou byl po neobyejn pesném a snad

i vysilujícím namáhání dal cizímu vypravování, obsahujícímu nejen hlavní

rysy dje, nýbrž i charaktery ba i z ásti samu dikci, tedy dialog.

Nazvati takovýto duševní proces tvoení plagiátem, ani se neodva-

žujeme; pes to musíme však trvati na tom, že vše, co si byl Schiller

k tragedii své odjinud vypjil, není a nikdy nemže býti jeho duševním

majetkem.

Schillerovo drama nebylo však prvním dramatem téže látky. Bez
mála ti sta rok ped vznikem Schillerovy práce — tedy v dob, kdy
dramatická literatura nmecká, ba i anglická a španlská byly ješt

v plenkách, byla kronikáská látka o Vilému Tellovi uznána za látku

eminentn dramatickou a také sdramatisováua.

Nejstarší (co do vzniku zjištné) zdramatisování látky té jest

z roku 1545, kdy vyšlo v Curychu tiskem a bylo tam také o novém
roce „mladým mšanstvem" provedeno. O nco pozdji vyšel dramatický

pokus ten tiskem v Strasburgu a r. 1579 v Basileji, naež pozdji
následovala ješt jiná vydání a sice v letech 1648, 1698 v Basileji,

pak 1740, 1765 a nejnovji 1843.

Z etných tchto vydání vysvítá, že dramatický pokus ten patil

v minulém století mezi dosti rozšíené a zárove oblíbené spisy nmecké
a právem lze souditi, že byl v minulém a pedminulém století v Nmecku,
hlavn v jižním a pedevším ve Švýcarsku zhusta také provozován.

í
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Literární historie nmecká zmiuje se však také ješt o jiném

zdramatisování látky o Vilému Tellovi, jež pokládá za starší práv pi-

pomenutého. Jelikož však toto domnle starší vyšlo bez udání roku

a nelze tudíž nade všecku pochybnost zjistiti, je-li i není-li starší, obracíme

zetel svj k dramatu z roku 1545.

Autorem jeho jest Švýcar Jakub Rueff, *) (jenž psával se též Ruef,

Rliff neb Ruof), rodilý z Kostnice, kterýž se byl záhy odebral do Curychu,

kde v letech 1529 a 1531 súastnil se ve službách msta toho bojv
proti kantonm katolickým. Rueíf byl znám jako chirurg a vyznamenal

se také etnými pracemi jako dramatický spisovatel. V kuse „Joben Spil"

z roku 1540 zamlouvá prý se jistou dobrodušnou naivností a svžestí.

Jiný nepomrn lepší kus jeho vznikl r. 1542. Je to allegorická moralita

s reelními osobami doby a s vlastenecko-politickou tendencí hlavn proti

žoldnéským službám Švýcarv v cizin.

Nejdležitjším však jest „Das Spil von Wilhelm Thellen"
z r. 1545, jež literární djiny prohlašují za první drama, jehož látka

vážena jest z novjších djin nmeckých.
, Svtské a historické hry," praví Prolss, „existovaly sice již díve

nejen ve Švýcarsku, nýbrž také v Elsasku a obzvlášt v Norimberku

;

nicmén žádná nebyla vážena z djin nmeckých a necelila ku povzbuzení

patrioticko-politického ducha nmeckého."
Dramatická cena kusu toho jest prý ješt nepatrná, akoliv zejm

pihlíženo v nm k divadelnímu úinku, ku kterémuž úelu na p. vzato

namnoze útoišt také k hudb, která v meziaktí zastupuje starý cho.

Jako vtšina kus švýcarských má i tento mnoho osob. Pes to jeví se

dj sám dosti prostým.

Nmecký literární historik Bedich Meyer soudí, že Rueíf vážil ku

svému dramatu z povídky Petermann-Elterlinovy, kteréž pozdji použili

také Stumpf a Tschudi a která od zpráv starších kroniká jako na p.
Melchiora Russe v mnohém se odchyluje. Tak schází prý u Russe ješt

vztýení klobouku na ty a vyntí druhého šípu s toulu. Telí nezastelí

zde také Gesslera ,v hluboké cest" (in der hohlen Gasse), nýbrž bez-

prostedn s behu, když vyskoí z lodi a lo odstrí — tedy v lodi samé.

Naproti tomu (což jest práv pro naše zkoumání momentem nej-

dležitjším) souhlasí prý vypravování Petermann-Elterlinovo co do
fakt o Tellovi skoro ve všech podstatných ástech a to

i co do jednotlivých výrok, jako na p. „redlich hinfahren", jejž byl

i Borne Schillerovi vytýkal jako plagiát (?) — se Schillerem.
Znal-li Schiller pouze jen práv pipomenuté vypravování nebo

znal-li také dramatický pokus Rueífv, anebo neznal-li povídky a vážil-li

pouze z dramatu, nelze tvrditi apodikticky. Avšak v tom i onom pípadu
jest jisto, že fakta o Tellovi v dramatu Schillerov pilehají co nejúžeji

rovnž tak k povídce jako k dramatu a že i v pípadu, kdyby byl

Schiller fakta ta vážil pouze z povídky, pece mu již v zpracování

dramatickém nepatí priorita.

*) Weller: Das alte Volkstheater der Schweiz; — Weller: „Germania", 25. ro.,

str. 363; — R. Prolss: Gesehiehte des neueren Dramas, III.. ás I., str. 45 atd.

35
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Ruefv kus jest rozdlen v pt akt. Autor zahajuje jej podobn
jako mnozí jiní dramatití spisovatelé onch dob — prologem a „argu-

mentem", což obé poukazuje k latinským vzorm. V prologu poukazuje

se v strunosti k rozvoji lidstva až do asu, kdy dj kusu zaíná,

v „argumentu" pak (jež mel pednášeti „mladý hoch") pouze k djinám
Švýcarska.

V prvním aktu zemský vlada (Landvoigt) Grisler (místo Gesslera)

ohlašuje zemské obci Uri, že nastupuje vládu, žádá naprostou poslušnost

a vyhrožuje neúprosnou písností. Pozdji rozjímá Telí o smutném stavu

zem. K Tellovi pidruží se vypovzený Stauífacher ze Švýcar, hledající

u Telia ochrany a pomoci. K obma pidruží se pak ješt „Emy uss

Melchthal", kterýž zde sám vypravuje o oslepení svého otce. Všickni

ti shodnou se svolati schzi lidu na Rutli.

V druhém aktu zemský vlada pedevším sám naídí, aby byl jeho

klobouk vztýen na tyi. Následuje setkání Melchthala s Kunem Abalzellen

z Unterwalden, jehož žen vlada kantonu unterwaldenského — zcela

jako u Schillera — hrozil hanbou a násilím. Také zde žena, která mla
vladai upraviti láze, bží za svým mužem do lesa a muž zvdv, o
šlo, vladae zabije.

Melchthal získá Kuna a ješt jiného jménem „Vly von Griib" pro

spolek na Riitli. Zatím byl žoldné zemského vladae Heintz Vogeli vztýil

klobouk na tyi a oznámil pánv rozkaz. Sedláci rozkazu uposlechnou.

Telí chce jíti mimo bez pocty. Žoldnéi jej zadrží a pedvedou ped
vladae, kde hledí se Telí pedevším vymluviti.

Vlada však výmluvy nedbá; ba ani Tellv slib, že nechce více

proti vli vladaov jednati, naprosto ho neuspokojí. Chtje si Tellovu

poslušnost jiným zpsobem zajistiti, pošle pro Tellovy dti. Žoldnéi

pospíší do Tellova bytu, vyrvou matce dítky a pedvedou je ped vladae.

Tento táže se Telia, které z dítek svých má nejradsi. Po delším boji

Telí se pizná, ímž jednání koní.

Tetí akt zaíná pokraováním scény, kterouž druhý akt konil.

Vlada vyzývá Telia, by nejmilejšímu dítku svému sestelil jablko s hlavy.

Telí z poátku se zpouzí, vlada však trvá na svém — Telí prosí za

milost, vlada však sám dá dítti jablko na hlavu. Nyní, když Telí konen
se rozhodne, prosí dít otce, aby šetil jeho života. Telí však dít ukonejší,

stelí a sestelí jablko s hlavy, aniž dítti ublížil, a propukne v dík-
vzdávání bohu.

Vlada táže se po významu druhého šípu, jejž byl Telí z toulu

vyal a za pas zastril. Telí z poátku se vymlouvá. Vlada však chce

vdti pravdu a když Tellovi slíbí, že mu daruje život, poví Telí pravdu,

že kdyby byl své dít zastelil, byl by zastelil i vladae.

Vlada káže svým žoldném, aby Telia jali a dopravili na lo.

Další scéna jedná na lodi. Rozzuí se boue. K záchran sví
kormidlo Tellovi. Telí ídí lo ku behu. Když se k nmu piblíží. Telí

se svou kuší vyskoí na beh, odrazí lo nohou do rozbouených vln.

Vlada vyhrožuje, Telí však prchne do hor a dkuje bohu za své za-

chránní. Vlada dostane se posléze ku behu, vystoupí a má rozkvašenou

e, v kteréž Tellovi hrozí pomstou. Zatím se Telí pikrade (v kuse

i
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stojí do slova poznámka „Yetz verbirgt sich "Wilhelm Telí in die Hol-

gassen. Da erschílsst er den Landvogt todt und fliicht"), vladae zastelí

a uprchne. Žoldnéi lomozí a mrtvého vladae odnesou. Na to Telí vy-

stoupí ješt jednou a ukoní akt nábožným rozjímáním.

tvrtý akt pedvádí pedevším poradu spiseženc (Eidgeuossen),

v kteréž dá si od shromáždných složiti písahu, že budou tak dlouho

pevn k sob státi, až budou všickni tyrani ze zem vypuzeui. Následuje

krátká scéna u zemského vladae v Sarnen, kterýž se obává, že použije

lid vánoc ku vzpoue.

Teprve v pátém aktu jest scéna na Riitli, v kteréž zde hraje Telí

hlavní úlohu. Shromáždní shodnou se o in a potvrdí shodu svou opt
písahou, kterouž pronášejí všickni. Na to následuje dobytí hradu Sarnen

a oba heroldi ukoní kus. (Dokonení.)

Poátky lékaství.

Napsal dr. Vratislav Kuera.

(Dokonení.)

•ancroft pítomen byl operaci u severoamerického kmenu
Onkanagán, pi níž jednomu Indiánu byl bich roz-

íznut a potom z nho množství tuku vyato. Operovaný

prý se uzdravil. Zpráva ta jest ovšem velmi nejasná,

nebo není udáno, z kterého místa tuk odat byl

;

pece však nasvduje tomu, že s otevením dutiny

bišní divochové velikých okolk nedlají,

ernoši stedoafrití podnikají však správný císaský ez se šastným

výsledkem, pi nmž i matka i dít na živu zachováno bývá, Felkin líí

jednu takovou operaci a z vypravování jeho vyjímáme toto: Pacientka

ležela na loži ponkud sklonném, jež koncem hlavovým stálo u zdi.

Byla pivedena banánovým vínem do stavu poloviní omámenosti. Úplné

jsouc obnažena byla dvma provazy z lýí pevn k loži pivázána. Jeden

provaz bžel napí pes hrudník, druhý táhl se napí pes nohy. Mimo
to dva mužové bránili žen, aby sebou nezmítala. Operateur postavil se

na levou stranu, chopil pravou rukou nž a zaal mrueti njaké zaíkadlo.

Potom umyv si ruce a oistiv také tlo rodiky banánovým vínem a vodou,

vyrazil ze sebe pronikavý vzkek, který zástup ped chýší shromáždný
opakoval, a jedním rázem uinil potebný ez. Jeden z pomocník zasta-

voval hned krvácení z cév kže a podkožního vaziva žhavým železem.

Po vyntí dítte a ukonení operace byla rána spojena sedmi dkladn
hlazenými a vyleštnými jehlami tím spusobem, že každá jednotlivá jehla

byla skrze oba okraje rány jedním rázem probodnuta a že kolem jejích

35*
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penívajících konc kožené provázky byly natoeuy, — Podobné spo-

jování menších ran do nedávná bylo u chirurg v oblib. — Na to byla

piložena na ránu pasta, kterou pipravili operateui tím, že sežvýkali

dohromady koínky dvou rostlin. To vše pikryli ješt ohátými banáno-

vými listy a posléze piložili nemocné ješt pevný obvaz z lýí.

Bhem celé operace nemocná tém ani nezasténala. Za hodinu po

ní cítila se pak již docela volnou. Za dv hodiny po operaci bylo jí

dokonce již i dít k prsu piloženo. Její teplota tlesná druhého dne

jenom nco málu byla zvýšena. Tetího dne byla rána pevázána a nkolik

jehel bylo z ní vytaženo. Zbylé jehly byly pátého a šestého dne odstranny.

Sporý hnis, jejž rána odmšovala, byl houbovitou dení stírán. Jedenáctého

dne byla rána úpln zhojena a operovaná docela zdráva.

Divochové australští také asto otevírají dutinu bišní. Pomocí ka-

menných nož vedou ve slabinách obou stran ez, jenž táhne se smrem
šikmým od horního trnu kyelní kosti dol ke stední áe tla. Vyjímají

tak nkterým ženám vajeníky a sice z dvojího ohledu. Nkdy chtjí

tím zabrániti, aby žena neúplného zdraví nemela dtí nedokonalých nebo

nemocných. Bohužel jsou však tyto jejich náhledy o ddinosti pespíliš

úzkostlivé a tak stává se, že bývá kastraci podrobena žena celkem zdravá,

ale mající na píklad jenom špatný zrak nebo sluch nebo podobné nezá-

vazné ástené vady tlesné. Ale astji, nežli z práv vytknuté píiny
hledí divochové australští zmínnou operací docíliti toho, aby mladá žena,

urená k tomu, aby se stala spolenou, veejnou ženou mladých,

svobodných muž, vbec nikdy nestala so matkou.

Také muže operují Austrálci, aby je uinili neschopnými potomstva.

Aby pedešli degeneraci svého kmenu a aby kmen pece nevyhynul,

vybírají si a ušetují jenom ti nebo tyi nejkrásnjší a nejsilnjší muže.

Divochové pstují tedy chirurgii v míe velmi rozsáhlé a jest tém
nepochopitelno, že i operace, které naši odborníci za nesnadné pokládají,

s úspchem podnikati mohou. Jak z dosavadního líení patrno, nestarají

se pece pranic o stavbu zdravého tla — jak tedy mohou se odvážiti

výkon, které pedpokládají podrobnou jeho znalost, aby poznalo se, co

vlastn v nemocném tle jest chorobného a jak by proti chorob zakroiti

se dalo? Jediným vysvtlením mže tu býti rozhodnutí nemocného, jenž

vítá každou nabízející se mu pomoc s takovou dvrou, jak tonoucí

chytá se stébla, a vedle toho nesmírná ochota jeho léitele, jenž jednání

své odvoduje tím, že nepomže-li on nemocnému, aspo mu mnoho
neuškodí, ponvadž bez jeho pomoci byl by jisté ztracen. A snad i marnivost

a již i u divoch, jak jsme vidli, siln vyvinutá ctižádost zavdává

k nesmírn tžkým operacím podnt.
Celkem však dlužno uznati, že lidstvo nadáno jest velikým darem

svépomoci a mnohé píklady, jež jsme o dovednosti kmen divokých

uvedli, jsou pro to práv svdectvím nejlepším.

Lze tedy souditi, že by bylo lékaství zajisté daleko pokroilo,

kdyby všechny zkušenosti v jeho oboru nabyté nepetržit pokolením

vymírajícím pokolení následujícímu sdlovány byly a kdyby spsobem
tím všechno vdní od prvních poátk zachováno bylo a nové postupné

k nmu se adilo, jako se to dalo v dobách teprve daleko pozdních.
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Ale za as pradávných veškeré vdomosti bývaly majetkem nkolika

málo osob a tak souasn se smrtí jejich mnohá dobrá poznání opt se

svta zmizela. Zvlášt v chirurgii každý vynikající in podmioval ne-

obyejné vlohy nebo neobyejnou odvahu svého pvodce. Prvotní lékaství

pekraovalo tudíž veliké stupn a dostupovalo asem veliké výše, ale

hned zase na nesmírn nízký stupe zpt klesalo a tak nikterak v ped
dostati se nemohlo.

Jevilo se vtšinou jenom jako pokus obrany ped nemocí a smrtí,

jež lidem strach nahánly. Ke strachu pipojila se soustrast a tu tchto

dvou vynikajících lidských cit chopilo se náboženství. Lékaství stalo

se náboženstvím a lékaství vyšlo z náboženství. Pohnutkou ke zkoumání

zstal cit ovládaný naukami náboženskými. Hledaly se prostedky léivé

a nechtlo se nic jiného, nežli pomáhati trpícím, aby pi tom ovšem

víra v bohy vzrstala a se upevovala. Pozorovalo se také léení i výsledek

jeho, aby co nejlépe po druhé dalo se užíti prostedku osvdeného.
Ale z pozorování takových nemohl vzklíiti duch pravé vdy, nebo to

vše byl jenom empirismus nehybný, netoužící po širším rozhledu a po

poznání pravé podstaty vci. V takové podob, že místo chladného uva-

žování vládne dobré srdce, zachovalo se lékaství po dnes ve zvycích lidu.

Ale lékaství pozvolna zaalo poznávati dležitost svou. Místo plané

zvdavosti zaalo se o nemocech pemýšleti a místo nahodilého zkoušení

prostedk poalo se nejprve o úincích jejich uvažovati. První jasné

výzkumy zajímaly samy sebou a budily touhu po dalším zevrubném

zkoumání, ímž položen byl základ vdy lékaské. A tak tedy teba by

zárodek lékaství spoíval v citu, vdu lékaskou jako všechny vdy
založil teprve rozum. Ale cit a rozum spolu asto se nesnášejí. Bohudík

jest však v lékaství docíleno mezi nimi nejlepší shody. Moderní lékaská

vda pracuje sice jako každá vda pro obohacení samy sebe, ale bohatství

své obrací ve prospch lidí trpících, ve prospch humanity.
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Pemyslovci.
(1306.)

Sivé ille. sivé alius reiis sit,

uescio, Deus scit.

Fetr, opat zbraslavsJ^ý.

Jak zabit byl, práh smrti pekroil
teu mladý jun, a z prsou jemu dštil

jak rudý kvt proud krve, ze všech žil

jímž život stékal.

Ped rod svých dd valný pedstoupil,

jenž na již ekal.

Tu slavné krále zel i knížata,

i knžny, biskupy a opata,

vše jména žehnaná i proklatá

tu v sboru vidí,

jež na stolcích i trnech ze zlata

los vlasti ídí.

Ty stíny mrtvých král pišly v chvat

své krve slední krpj uvítat,

kmen mladiký, jenž náhle bleskem sfat

se ve prach sítil,

a každý ránu tu, jsa hrzou jat,

v svém srdci cítil!

Jich šávu zhoustlou on v svým žilách ml.
jich ernou krví jeho mozek vel,

svj obraz jasný každý v nm te zel,

svých vin i cností,

on etz divných povah uzavel,

jež hroby hostí.

Tu otec — v oích ješt zemský sen,

dd Otakar — byl v hrudi proboden,

dál Sobslav, jenž nemoh snésti den,

si slzy stíral,

a Jaromír, v pláš cele zahalen,

na smutn zíral.

Tam Betislav jak záivý me stál,

a Ryšavý se podlým chechtem smál,

a jakby z mraen bílý msíc plál,

sní Svtec v stínu

a mnozí, mnozí — jimi veden dál

k Libuše klínu.
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Tu sedí — v lících božství mrak i tpyt,

vlas šedý spadal v kalných oí svit,

a tlem jejím zmítal bouný cit —
to všteb síla.

Dnes smli všickni ped ni pedstoupit,

jichž matkou byla.

A zaznl hlas, jenž slzami se tas

:

„Prabábo Libuše, zde vidíš nás,

kvt poslední ti Morany sžeh' mráz

zpt v rodný klín.

Ó vezmi jej, tvj rod již navždy shas

u vk stín.

O veliká ty Matko, mír juž mj!
Již k vštbám tžkou hlavu nezvedej,

jak sme by listí divých vtr rej,

to tvj je rod.

O odpus nám, ó již nám klidu pej,

smi v nás vin hlod

!

My žili v bludech, sváru, neesti,

a záští, zradách, steré bolesti,

a vraždách, které cestu proklestí

si k bratru svému.

Kde, zemi má, je sen tvj o štstí?

Je konec všemu.

nešastná ty, kdo t ochrání

!

Mha, závoj krve všecko zaslání,

my slyšíme jen ston tvj, rouhání

jak píboj vod —
a propast zíme, v kterou pohání

t vlastní rod.

Co bude dál, zda vštecký dí ret?

Tvj rod ml vládnout, dokud žije svt,

tvj rod je zrazen, vyhuben a klet,

tvá zašla setba — —
v tmu erných vk kácíme se zpt —
ó žel, ó kletba!"

1 vstala Bába. Zela na ten dav

tch zoufalých a drahých sob hlav,

a její hlas znl jak ek valných splav,

jenž nocí šumí,

a tkala v temný vnosti té háv

své božské dumy.
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„Ó rode mj, vy dti bol mých
a lásky, vtší nežli váš byl hích
a kletba všechnch vk budoucích,

ó snte tiše —
má náru plná cit mateských,
to vaše íše

!

Vy bludní, pyšní! Kehký duch váš byl.

A v nocích viny asto zabloudil,

a hada sobectví v svém srdci kryl,

jen k slabým smlý,
zas asto lidu svému ze všech sil

jste v pomoc spli.

Na cest; jež vám bohy dána jest,

vám bím celé zem bylo nést,

je nezdolná jmen vašich slavná zvst
ve runách zem,
to odmna je tvá, to tvj je trest,

mé smutné plém!

Co osud velký v kolébku vám stlal,

af lásku, ctnost, a hích erný kal

z vás každý lidu svému v ob dal,

a lovk bloudí.

Kdo zradil lid, kdo zemi svojí lhal,

jej bozi soudí.

Však zvážen bude každiký váš in . . .

chví hrzou se již mateský mj klín,

však nesmrtelných boh velí kyn

vám k soudu státi.

Vy pjdete bu v jas neb vný stín

svj díl tam bráti.

Vy dobí — odplatí hlas srdce vám.

Vy dti zlé — ach lítost s vámi mám —
synové vášní, co vám v cestu dám,

kde duše chodí?

Vstíc pjdete jen vným výitkám,

jež srdce rodí.

I budete si zapomnní pát,

háv královský svj v zoufalosti rvát,

by zastel vaší pýchy smutný pád
i chmurná ela.

Z vás každý prostým mužem byl by rád,

jsa neznám zcela!
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Le v národu svém budete dál žít,

jen v nenávisti, na váš kalný štít

jak jarní vody budou kletby dštít,

a vaše jména
ta budou v bahn pohrdání hnít

a zavržena.

I zem vaše živa bude dál

jak hvzdy blesk by v šeru nebe stál,

v ní nové krve vné svží pal

se živý kryje.

Když padl jeho nejskvlejší král,

lid ješt žije

!

Jest nesmrtelnost v nm a vný den,

on koen žití, nikdy nezlomen,

a nevidn se v hloubku noí jen,

tam dále plodí,

a z nho králm, bohm, slavný sen

se vlády rodí.

I králové i bozi zajdou zas,

jich jména shltá nepamti kvas,

pak nových jmen se zjeví, zajde jas

v tm hrob chudé.

Jen lid, on nezná mdlobu ani as,

žít vn bude!"

Aug. Eug. Mužik.

^^L^
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O vncích.

Mosaika z antiky. Napsal F. V. Vykoukal.

(Dokonení.)

IV.

naný byl význam vnc ve starovkém život vojenském.
Jako dnes udlovány bývají válené medaile, kíže, stuhy

a podobné dekorace, jako povyšováni bývají vojenští

hodnostái ve stav šlechtický, nebo obdarováni bývají za

skutené neb alespo úedn oznámené zásluhy estnými
tituly, — tak starovcí váleníci odmováni byli —
vncem. Vnec takový býval pvodn praprostiký, pouhá

ratolest stromová, — ale pes to byl tehdy ve vtší vážnosti než nej-

parádnjší vyznamenání moderní. Dostávalo se ho v nezkažených dobách

obanské statenosti a opravdovosti jen vítzm, kteí vlast ochránili,

nebo slávu její plátno rozmnožili.

Pochopitelno tedy, že i prostý vnec olivový, jakým daeni byli

vítzové etí, vzbuzoval závist a evnivost. Vypravuje nám o tom
n. p. Herodot (VIII. 124.). Po slavné bitv u Salaminy Themistoklés,

nebyv jakožto vítz poctn od tch, kteí u Salaminy bojovali, odebral

se do Lacedaemonu, chtje býti poctn. A Lacedaemoané jej krásn
pijali a velice poctili. Dali svému Eurybiadovi, který dle jména velel

vojsku eckému, vnec olivový za udatnost, Themistoklea pak vyznamenali

stejným vncem za moudrost a obratnost.

Ve válenickém stát ímském bývala odmna vncová nejednou

mocnou pobídkou osobní odvahy a statenosti a touha po ní zajisté ne-

jednou pispla k cennému vítzství. Prodlením vk vyvinula se tu celá

ada vnc, jež — jakožto jednotlivé druhy odmn vojenských
(dona militaria) peliv byly rozlišovány. Zevrubnou zprávu podává nám
o tom A. Gellius (V. 6.), jehož se tu pidržíme.*)

Nejjednodušší býval vnec z obležení (coroua obsidionalis), jejž

dávali ti, kdož byli osvobozeni z tuhého obležení, tomu, kdo je osvobodil.

Jest to vnec trávný, pi nmž bylo dbáno, aby byl zhotoven z trávy

a bylin rostoucích na míst, na nmž obležení byli seveni. A sám
o sob neml žádné ceny, pece platil za nejestnjší vyznamenání vo-

jenské, jehož dosíci bylo velmi nesnadno. — Taková odmna byla udlena
od senátu a národu ímského Q. Fabiu Maximovi v druhé válce punské

za to, že osvobodil ím z obležení nepátelského.

Vnec obanský, (cor. civica) byl takový, jejž dával oban
obanu, od nhož v bitv byl zachránn. Dle nkterých zpráv žádalo

se pi tom, aby útoící nepítel byl zabit a ochránce mimo to aby ne-

*) Viz též Rieh, Worte b. d. rom. Alterth., dona mil.
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opustil v bitv zaujatého místa. Vnec obanský se hotovil z dubového

listí a žalud, — dle Gellia proto, že žaludy byly pokládány za nej-

starší stravu lovka. — Takový vnec navrhnul L. Gellius v senát
Ciceronovi od obce za to, že ji osvobodil od spiknutí Catilinského.

Vnec olivový (c. oleaginea), zhotovený z list olivových, ud-
lován byl jakožto pochvala tm, jejichž radou nebo pispním bylo dobyto

triumfu, (o nmž níže bude e), teba v rozhodném okamžiku ani nebyli

bývali v bitv pítomni.

Drahocennjší byly vnce hotovené ze zlata. K nim patil vnec
hradební (c. muralis), který napodoboval hradby s vžemi a cimbuími.

Udlován byl jako cena za statenost vojiuu, který první slezl zdi do-

bývaného msta. Týž vnec — jak jsme již svrchu povdli, mla bohyn
Kybélé jakožto ochránkyu mst.

Vé ne c tá b orový nebo náspo vý (c. castrensis, vallaris) ozdoben

byl miniaturní pallisadou a udílen vojínm, kteí první stekli náspy

a dobyli pístupu do tábora nepátelského. Císa Augustus prý, jak dí

Svetonius (Oct. 25.), místo tchto vnc radji dával drahocenné postroje

na kon, zlaté etzy a podobné vci.

Vnec lodní . zobcový (c. classica, navalis, rostrata) byl

význaný tím, že napodoboval zobce lodní. Udílen byl námoníku, který

první vnikl na lo nepátelskou, a také admirálovi, který zniil ne-

pátelské lostvo.

Vítzným vojevdcm kynul v odmnu vavín, kteréhož jména i my
posud tropicky užíváme, mluvíce o odmn a uznání vážné, obecné

významné práce, z níž plyne sláva u vrstevuictva i potomstva. Pro vavín

i život se nasazuje, vavín i smrtí se vykupuje, jak dí n. p. Horác
(Car. III. 14.), pozdravuje Augusta, který po krátké výprav vítzné se

vrací z Hispanie. Vavín ostatn vbec byl u flíman známkou vítzství,

a to tou mrou, že vdcové, ohlašujíce své vítzství do íma, ovíjeli

i list vavínem, aby radostná zpráva již takto byla patrná.*)

Vnec vavínový byl také nejvyšším vyznamenáním vojenským; tot

byl v. triumf o vý (c. triumphalis), zrobeuý z vavínového listí bez

bobulek. Triumfator ml jej na hlav tak, jak vídáme na našich penzích
na hlav panovníkov, — stuhy s nho taktéž padaly vzadu na krk.

To byl druh nejastjší a slul také laurea insignis, vnec význaný. Dále

znaí oneu název také zlatý vnec vavínový, jejž držíval nad triumfatorem

státní zízenec, a posléze sluly tak tžké, cenné vnce zlaté, jež posílaly

triumfatorovi darem k triumfu rzné provincie. Takovýto vnec slul cor.

provincionalis. Místo toho nkdy posílaly provincie i tak e. aurum
coronarium, t. j. jistou váhu zlata místo vnce provinciálního.

Zmínky o triumfu vybízejí nás, abychom si slavnostního aktu

tohoto blíže povšimli; všakté tu nalezneme vnc více než kde jinde.

Triumf byl prvod vítzného vojevdce se vším vojskem po nebez-

pené, šastn skonené válce do íma a byl povolován vojevdci od

senátu k jeho žádosti jakožto nejvyšší vyznamenání a uznání. Vítzný
vojevdce ekal na vyízení své žádosti za triumf s vojskem ped mstem.

*) Tacit, Agricola 18.
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S úedním svolením obdržel triumfator i právo svrchovaného velitelství

na as triumfu i v mst, aby mohl vésti mstem své vojsko ozbrojeno,

což se jinak státi nesmlo. Prvod poal u brány triumfální pi Tiberu,

bral se tídou triumfální k námstí Velabrum, minul Circus Maximus
a vystoupil po via sacra a forum ke chrámu Jupitera Kapitolského.

V ele šel, pivítav vdce u brány, celý senát a úadové, vesms
ovnení ratolestmi olivovými. Pak šli trubai (cornicines, tubicines), za

nimi ada voz s nepátelskou koistí, mezi nimiž na nosítkách kusy

vzácné a drahocenné, zvlášt pak to, co se hodilo pro podívanou lidu.

Diváci ostatn mohli se pouiti o cen koisti, o dobytých krajinách

a p. z nápis na tabulkách (titulus), které na tyích v prvodu byly

neseny.

Potom pišli pištci, za nimiž vedeno bylo obtní zvíe, obyejn
bílý beran, jehož hlava byla ozdobena stuhami z bílé vlny a pes hbet
visel široký, pkn zdobený pás. Za ním šel sbor knží s pomocníky,

kteí nesli náiní a poteby obtní. Pak vezeny a neseny byly zbran,
prapory atd. na nepíteli ukoistné, a to pímo ped spoutanými knížaty

nepátelskými, vdci a jejich rodinami, jež tu vláeny na zvýšenou

triumfatorovy slávy, — za nimi všichni zajatci, vesms spoutaní.

A tu posléze za tlupou liktor, kteí šli v obanském odvu,
vavínové vnce na hlavách a rovnž fasces majíce vavínem ovneny,
a za sborem pištc, hudc a citerník jel sám triumfator. Ped jeho

vozem šli služebníci, kteí kadidelnicemi šíili libou vni. Triumfator

stál na okrouhlém voze, taženém tymi koni. Odn býval nádherným
rouchem, jež k tomu cíli bylo vypjeno se sochy Jupiteia Kapitolského.

Na hlav ml vnec vavínový, v rukou žezlo ze slonové kosti; za ním

stál státní otrok, který uad jeho hlavou držel tžký, zlatý vnec trium-

fální. Za ním jeli na koních dstojníci, legati, tribuni, equites, prvod
pak zavíraly ady vojska, majícího vtve vavínové v rukou a vnce na

hlavách, jakž ozdobeni byli i všichni nosii svrchu jmenovaní. Vojáci

zpívali veselé písn, ano vtipkovali i o svém vdci. *)

Zmínili jsme se již svrchu, že v prvodu triumfovém bývaly neseny

také zlaté vnce, zaslané vdci darem od obcí z provincií. O triumfu

Fiaminiov r. 194. p. Kr. neseno takých vnc 114, o triumfu

L. Scipiona nad Antiochem r. 189. p. Kr. bylo jich více než dvakrát

tolik — 234.

Z ovnování triumfator vyvinul se hned na poátku doby císaské

zvyk, vyobrazovati hlavy císa s touto ozdobou. Vnec trim fní

stal se vncem císa vbec; náležela jim vítzství, dobytá od

jejich vdc, kdežto díve sml triumfovati jen ten, kdo osobn (duetu

et auspiciis suis) dobyl vítzství. Od r. 14. po Kr. však bylo se tmto
vdcm vítzným spokojovati jen estnými odznaky triumfatorskými. Ka
zlatých denárech spatují se hlavy císa, ovinuté vavínem bez bobulek

a vzadu spjaté stužkou, a také jinde ovíjeny vavínem jejich podobizny,

jako n. p. na odznacích vojenských, které nosili na tyích tak e.
imaginarii. Tacitus (Hist, V. 55.) vypravuje také, jak lid nosil po smrti

"j Rioh, Wórterbueh str. 653 — Veliš.^jký str. 459. nn.
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Galbov jeho podobizny, ovnené vavínem a kvítím, kolem chrámu

a na míst, kde Galba zemel, nakupil vnc celou mohylu.

Císaové ostatn si osobovali také vnec paprskový (cor. radiata),

v nmž ze zlatého kruhu vyzaovaly jako ze slunce zlaté paprsky.

Ozdoba tato pvodn patila jen bohm, pak se jí zmocnili ti, kdož

inili nároky na attributy božské.*) Dle zprávy Flórový (IV. 2.) dostalo

se takového vnce již Caesarovi, a dle Suetonia (Octav. 94.) zdálo prý

se již otci Oktavianovu, že syn jeho ozdoben jest vncem takovým. —
S životem vojenským souvisí také prodávání zajatc válených do

otroctví. Zajatci tito u íman byli prodáváni ovnení, — kterážto

okolnost mohla by se nám lehko zdáti krutým posmchem nad osudem

nebožák. Ale v ovnování tom, známém v astém výrazu „sub corona

vendere" (= prodati do otroctví), nebylo myšlénky posmšné. Soudíme

tak z výkladu A. Gellia (VI. 4.), který oznamuje v té vci názor

právníka Caelia Sabina. Tím, že prodávající zajatce ovnil, dal již

pedem každému kupci symbolicky na jevo, že nepijímá za ne žádných

záruk ani závazk. Proto prý bývali válení zajatci vždy vneni

;

v pozdjších dobách nahrazen byl tento vnec — plstným kloboukem

jakýmsi, který dáván na hlavu lidem, prodávaným za otroky.

V.

Jako vítzm váleným, tak bývaly vnce odmnou také vítzm
ve všelikých závodech a zápasech, a tlocviných, a um-
leckých. Že pak závody takové u ek i íman byly nezbytnou ástí

skoro všech elnjších svátk národních a slavností a že také úcta

k vítzm jakéhokoli druhu bývala upímná a obecná, mají i vnce
tohoto druhu ve starém vku zajisté vtší a hlubší význam než vavíny

a palmy, jež bývají podávány na našich jevištích divadelních a pódiích

koncertních a za nž nejednou vyznamenaný umlec neb umlkyn sám

je výrobci — dlužen.

V jaké úct býval u ek prostý vnec olivový, o tom pkné
svdectví podává djepisec Herodot (VIII 26.). Zbhové etí dali na

otázku Peršan, co se práv dje v ecku, za odpov, že se tam slaví

hry olympijské. „A o jakou cenu závodí mužové etí?" — ,0 vnec
olivový". — I podivili se Peršané mužm, kteí nezávodili o cenu pe-

nžitou, nýbrž jen o est, o statenost.

Byl pak vnec znamením vítzství, proež bylo zvjkem udíleti jej

i tam, kde i jiná cena vítzi byla urena. ekové totiž vbec rozeznávali

dva druhy závod: áyavsg Ctscpavlzai závody vncové, v nichž odmnou
byl vnec, a ayowsg d-s^arixot, kde vítz dostával odmnu penžitou

nebo jinou vc cennou. Ótyi známé a pímo proslulé hry národní

v ecku: olympijské, isthmické, pythické a nemejské byly vesms zápasy

vncové.
etných poct však a odmn jiného druhu dostávalo se vítzm od

jich rodných obcí. „Když se vítz vracel do své otiny, vyšla mu celá

*) Preller, Mythologie str. 784.
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obec, jsouc obanem svým takto ped tváí celého ecka oslavena,

radostné v ústrety a provázela jej, an rouchem nachovým jsa odn
s bílou tverospreží do msta vjíždl, ku chrámu, kdež oslavenec olym-

pijský vnec na oltá božství položil. Mimo to odmovala vdná obec

olympijského vítze tím, že ho sprostila všech státních bemen, že mu
pi slavnostech a v divadle estné místo vykazovala, ba i (jako na p.
athénská) doživotn v prytaneu jej chovala a sochami na veejných ná-

mstích postavenými ctila,"*)

Kostlina, ze které v onch závodech vnce byly hotoveny, byla

volena dle toho, kterému božstvu závody samy pvodn byly zasvceny.

Tak pi hrách olympijských byly udíleny vnce olivové, pi pythických

vavínové, pi isthmijských miíkové, za doby ímské smrkové. Pi pan-

athenaiích, o nichž již svrchu byla e, udíleny vítzm vnce olivové

a mimo to poskytnuto jim i trochu oleje z posvátných strom olivových.

Pvod her tchto, za všecky vky po celém ecku proslulých,

vykládá se rznými bájemi. Tak na p. hry isthmické byly prý pvodn
založeny na est Melikerta-Palaimona, syna Athamana krále Orcho-

menského, a luoje, dcery thébského Kadma. Mstivá bohyn Héra sp-
sobila, že Inó se synem Melikertem se vrhla do moe. Inó stala se pak

bohyní Leukotheou, Melikertés Palaimonem a ctn byl zvlášt na Isthmu,

ponvadž prý tam jeho mrtvola byla moem zanesena. — Pozdji však

daly se hry isthmické na est Poseidonovu, a pak dostávali vítzové

vnce sosnové.

Hry olympijské, nejslavnjší ze všech, konaly se pvodn na est
Zévovu. Pvod jejich sahá do 9. st. p. Kr. a teprve r. 394. po Kr.

byly od císae Theodosia zrušeny. Význam jejich pro národní povdomí
ek a pro všechen politický i spoleenský život jejich byl, jak všichni

djepisci souhlasn uznávají, peveliký. Ke hrám tm scházeli se ekové
nejen z celého ecka, jinak rozdrobeného na množství samostatných

obcí, nýbrž i z Malé Asie, Sicílie a jižní Itálie.

Zápasy tu i jinde bývaly gymnické i musické — tlesná síla,

mrštnost, obratnost a vytrvalost stejn tu byly cenny a váženy jako

nadání a schopnosti duševní, zejména pak dovednost v hudb a básnictví.

— Obou tchto druh zápas osobn se tam súastnil také ješitný a

soblibý císa Nero, jak vypravuje Suetonius (XXII. XXV.) Vraceje pak

se odtud, jel do íma v triumfu na témž voze, na nmž druhdy Augustus

triumfoval, v plném úboru triumfatorském, na hlav maje vnec olympický,

v pravici pythický. Své trofeje z tchto laciných vítzství — (dostal

pi závodní jízd vnec, akoli byl s vozu „vytesen") — uložil v chrám
Apollónov, kamž také dal postaviti sochy své v rouchu citharoed.

A že si Xero na své domnlé virtuosit hudebnické nemálo zakládal,

usnesly se ecké obce, kde se daly závody musické, zalichotiti mu tím,

že mu posílaly všecky vnce citharoed, — jakoby on byl bohem umní
musického, novým Apollónem. A Nero je radostn pijímal a posly,

kteí je pinášeli, nejenom k sob pouštl první, ale i k stolu je zval.

Aby pak mohl Nero také doma vavíny sbírati, zavedl v ím

*) Volišský, str. 365.
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hry a závody po eckém spsobu, a to tak e. triplex certamen, —
trojí závod, musický, tlocviný a jízdní, a nazval je Nero ni a. Sám
se úastnil závod v enení a básnní a dostal vnec, — ovšem od

soudc, které sám ustanovil.

V ím závody tyto brzy zdomácnly a tšily se veliké oblib

;

zdomácnti pak mohly tím snáze, že i tu již bývaly v cirku ode dávna

závody jízdné, jejichž vítzm dostávalo se podobných odmn jako

u ek. Nkdy dostavovalo se tu i všecko obecenstvo ke hrám ovneno,
jako se stalo za válek punských, kdy ímané, jsouce v tísni, zaslíbili hry

Apollónovi a pak k nim pišli na jeho poctu vesms ovneni vavínem.*)

Hrami po spsobu eckém zavedenými rozhojnily, zvelebily a do

jisté míry i zjemnily se hry ímské. Soudíme tak alespo z toho, že se

tu i vítzm musickým dostávalo nemalé pocty. Byli slavn vodni na
Kapitol a tam od císae vneni vncem z listí dubového a olivového. —
Pozoruhodno jest, že z tohoto ovnování vznikl stedovký spsob
vnení neb korunování básník (poeta laureatus), jakým byl

na p. r. 1.341. vyznamenán Petrarka.

Hry a závody Neronem zavedené zkvetly zase nemálo za císae

Domitiana. Tento císa zavedl nebo obnovil rozmanité hry, z nichž

zvlášt zmínky zasluhují hry na poest bohyn Minervy
;
pi tchto

byly i závody enické a básnické, jejichž vítzové byli odmováni
vncem zlatým. Mimo to zavedl hry po ptiletí na poest Jupitera

Kapitolského, a to trojité závody, pi nichž se i více vnc udílelo, než

jindy bývalo zvykem. Závody konány také v prose latinské a ecké.
Mimo citaristy produkovali se i celí sborové citarist a zpváci
k citae. V bhu závodním mly podíl i dívky.

Domitiau pedsedal závodm, odn jsa nachovou togou eckou, na
hlav maje zlatý vnec s podobiznou Jupiterovou, Junoninou a Minervinou.

Po jeho bocích sedli knží, zvlášt kollegium, založené na est rodu
Flaviova, podobn jsouce odni až na to, že ve vncích jejich byla též

podobizna Domitianova.**)

Ze za doby císaské byli odmováni vncem i vítzové v závodech

gladiátorských, není snad ani teba zvlášt vytýkati. Vždyt to byly

doby, kdy dobrý gladiator platil více než nejlepší básník.

Ostatn básníci již celé vky díve bývali vyznamenáváni vnci,
tu vavínovými, tu beanovými, tu olivovými dle toho, za jaké to bylo

píležitosti. Bývalo to obyejem v ecku, kde v Athénách daly se

závody básník dramatických, — nejstarší pedchdce našich

konkurs dramatických. A jako u nás bývá porotou piknuta penžitá
cena, tak v ecku vítz dostával — vnec. Že u ek pi vší sláv
jejich dramatického básnictví ani urité honoráe ani tantiémy nebyly
známy, budiž tu podotknuto zcela mimochodem, — ale vítzm v drama-
tických konkursech ili závodech za slavných dob athénských byly dávány
nicmén estné dary. Vedle toho byli vneni, když práce jejich zvítzily,

obyejn vncem beanovým, a to na jevišti pede vším obecenstvem.

*) Preller, Mythol. str. 270.
**) teuetonius, Domit. IV.
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Básníkm eckým tehdy šlo daleko více o veeJDOu poctu, by
byla podstatou sebe prostší, než o jakýkoli hmotný projev obanské
uznalosti. Mli ekové smysl pro est tak jemný a zárove hluboký,

že se jim v tom málokterý z nynjších vzdlaných národ mže rovnati.

Pokud však se týe zmínných dar estných, bylo ovšem pirozeno, že

nebylo zapomenuto bernou odmnou na vítzné básníky, — a na ty

zhusta se pamatovalo a pamatovává naposledy. Vždy athénské obecenstvo

od dob Perikleových dostávalo od státu vstupné do divadla, jež pod
jménem theorik pohltilo veliké sumy penz. Náleželo divadlo v Athénách

k institucím státním a obané mli do nho volný vstup. A když pozdji

bylo pronajímáno nkomu, kdo ml je udržovati v pimeném stavu, a

z té píiny vybíráno vstupné, dostali obané náhradu v podob tak

e. theorik — vstupného do divadla.

O divadle eckém nebude snad od místa poznamenati tou píležitostí

i toto. ízení divadla sveno bylo v Athénách státnímu úedníku,

jednomu z archont, jemuž konkurující básníci zadávali své práce.

O zadaných kuších rozhodovala porota, záležející v 10 soudcích, šlo-li

o tragoedii, a v 5 soudcích, mlo-li se rozhodovati o veselohe. Tragikové

zadávali obyejn trilogie s pipojeným kusem tvrtým, veseloherním

dramatem satyrským. Ceny udílely se ti, — tetí ovšem znamenala

skoro propadnutí. — Hrálo se jen dvakrát do roka, o slavnosti

Dionysiích z jara a o Lenaiích na podzim. Za to pak bylo nutno,

mla-li se konkurující dramata provésti, hráti nkolik dní dopoledne

i odpoledne. —
Mimo básníky také vynikající herci byli odmováni vedle penz

i vnci — zlatými, jež by zajisté i moderním umlcm z cechu Thaliina

byly vhod.

Konen dáván vnec též chorégm, jejichž povinností bylo (asto

nemalým nákladem) vypraviti, vycviiti a po as cviení vyživovati chór

ili sbor, jemuž, jak známo, v eckém dramat pipadala dležitá úloha.

Chorég, jehož sbor se nejvíce líbil, dostal vedle vnce v odmnu i

trojnož, na níž bylo vyryto jméno jeho a fýly (okrsku, tvrti), z níž

pocházel. Chorégové stavli tyto trojnoze na ozdobných podstavcích a

podezdívkách na památku, „tak že bhem asu v Athénách jedna cesta

na severovýchodním boku akropole jimi lemovaná od nich cestou trojnozí

se nazývala." *)

Zdá se, že za píležitostí zvlášt slavnostních, asi jako když my
míváme „divadlo v lesku", chodilo i obecenstvo do divadla ovneno,
odno jsouc svátením rouchem bílým. — Také herci mívali nkdy, snad

když toho úlohy žádaly, i pi cvieních vnce na hlav, jako choreuti pi
pedstaveních. Souditi tak lze z toho, že, jak se vypravuje, Sofoklés

rozkázal cviícím se hercm sejmouti s hlavy vnce, když došla zpráva

o úmrtí Euripidov, aby tím zármutek dal na jevo.

V Éím pokládán byl betan za dstojnou ozdobu ela básnického.

Tak vyznává mimo jiné i Horác (Carm. I. 1. 29.), jakou hrdostí napluje

jej „odmna betanová," jež sluší dovednému elu básníkovu, a pro-

*=) Velišský str. 352.
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mlouvá o téže vci podobn i jinde — Betan, jak již jsme povdli,
byl rostlinou Bakchovou, a ponvadž nadšenost bakchická a básnická

byly pokládány za píbuzný, platil odtud i za ozdobu básník.*)

Z toho, co tu povdno, jest tuším patrno, že za dávných dob
umlci skutení i ti, kteí neprávem k umlcm se plichtili, mli na

vncích úast nemalou a odvodnnou.

VI.

S moderního stanoviska nejnápadnjší jest úkol vnc v život po-
litickém. K té otázce, kterou jsme si zstavili k závru celé stati,

obrátíme se nyní.

Mžeme se tu zabývati toliko eky, nebo u íman nemáme doklad,
které by spadaly v tento obor.

V Athénách byl vnec myrtový odznakem eník na snme;
kdo na snme vystupoval na eništ, aby mluvil ke shromáždní, dával

si takový vnec na hlavu.

Vncem myrtovým byli také vyznaeni prytauové (TtQvráveig),

výbor ze státní rady (/3ovA^), kteí stále zasedali v dom radním.

Rada sama — v Athénách sbor 500 muž, zpravidla bývala ovn-
ena, když skládala úad.

Poslové, vysílaní do vštíren, — jak jsme o nich již svrchu mluvili,

vypravováni jsouce od obcí, mívali zhusta poslání politické; nedlo se

v obcích eckých nic dležitjšího, aby nebyla díve o radu tázána n-
která vštírna, nejastji ovšem vštírna delfská. Poslové ti, jak jsme

slyšeli, byli ovneni a vnení to tedy teba ítali v tento obor politický.

Nejvýznamnjší však jsou v té píin pípady, kdy obec vnila
nkterého píslušníka svého za zásluhy, které si o ni získal. Pocta ta,

uvažujeme-li vc kolem a kolem, podobala se asi našemu, — ne-li est-

nému mšanství, alespo estnému lenství ve spolcích, leda snad až

na to, že obci spsobovala vtší výlohy. Bývalo v Athénách zvykem
udíleti mužm o obec zasloužilým vnce zlaté, které i tehdy zajisté

byly nákladnjší než dnešní, by sebe paráduejší diplomy, které si vy-

znamenaný z temna pouzdrového pro vtší slávu mže dáti za sklo

a za rám.

Za ovnovali Athéané své zasloužilé vrstevníky, dovídáme se

z Démosthenovy ei „O vnci". Tak ovnen byl Nausiklés, vdce
vojska r. 352. poslaného na pomoc Phókm, za to, že dal ze svého

mzdu vojínm a nevymáhal jí na obci. Podobn vyznamenán Diotimos,

pívrženec strany národní, náelník lostva r. 338., že dal svým nákladem

ást vojska opatiti štíty. Z podobných píin finanních (ty už tehdy

vážily nade vše jiné) poctn jest i Neoptolemos, „mnohých vcí správce,

za to, co pidal," — poctn Charidémos, vdce vojsk athénských za

doby Alexandrovy, a j.

Démosthenés sám vnen byl nkolikráte a ve zmínné ei mluví

o tomto vyznamenání na nkolika místech tak, jako o poct praobyejné

*) Haupt k Ovid. Met. V. 338.
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a tedy již ponkud sevšednlé. „Všichni vdí, že jste vnili již mnohé
státníky své" — praví k Athéanm (O vnci 94.). Vedle dar,
které oni státníci obci uinili a tím si její vdk získali, byly píinou
vncové odmny skutené zásluhy politické. Tak byl Démosthenés ovnen
k návrhu Aristonikovu za služby, prokázané Athéanm i spojencm,
zvlášt osvobozením mst eubojských, a že „mluví a podniká, co mže
prospšného za Athéany samy a za Hellény ostatní." Z podobné píiny
ovnen byl Démosthenés podruhé k návrhu Démomelovu a Hypereidovu.

Když však Ktésifón navrhnul Démosthenovi toto ovnení potetí

(r. 336. p. Kr.), a sice za to, že jakožto dozorce nad stavbou hradeb

mstských sám vynaložil na práce opevovací, co by byla mla dáti obec,

vzbudil rázný odpor soka Démosthenova, eníka Aischina. Utkaly se

tu, jak známo, dv politické strany athénské, makedonská, jejímž mluvím
byl Aischinés, a strana národní, kterou bitkým slovem v boj proti oné

vedl Démosthenés.

Aischinés po spsobu obratných advokát chopil se formální stránky

vci a zažaloval Ktésifonta, že uinil návrh nezákonný, „aby ovnen
byl Démosthenés zlatým vncem a vyhlášeno bylo v divadle o velkých

Dionysiích, o tragoediích nových, že ovnuje lid Démosthena zlatým

vncem za cnost jeho a lásku, kterouž ustavin chová k Hellénm všem

a lidu athénskému zvlášt, a za statenost a za to, že ustavin iní a

mluví, co lidu nejvíce prospívá, a že hotov jest initi, cokoli mže dobrého."

Nezákonným pak shledával Aischinés návrh tento proto, že neml
býti vyznamenán a odmnn ten, kdo nevydal potu ze zastávaného

úadu — a Démosthenés nevydal potu ze svého dozorství stavebního

a ze správcovství pokladny theorik. — Krom toho vytýkal Aischinés,

— a to je práv zajímavo i pro naši otázku, — že ovnení nemlo
by se vyhlašovati v divadle o Dionysiích, nýbrž, vní-li rada, budiž

vyhlášeno v radnici, obec-li vní, na Pyknu ve shromáždní obecním.*)

Již z toho se dovídáme, že byla veliká váha kladena na to, kde
se mlo ovnení obecenstvu prohlásiti. Šlof patrn o formu pocty ped
lidem (který u demokratických ek platil neskonale více, než u nás

zástup vybraných honoracior, když nkomu pipínají kížek nebo ode-

vzdávají ád), nejmén tolik, jako o poctu samu. Mimo to se odtud

dovídáme, že také v ovnení samém byly rzné stupn. Mohlo pocházeti

jen od soukm.^novc vyznamenaného, nebo od okresu, jemuž náležel, od

rady, od celé obce, od nkteré obce cizí neb od cizího vladae. Stupn
tyto ovšem úzce souvisely, jak jsme již vidli, s formou prohlášení takové

pocty. Nejdstojnjší a nejokázalejší bylo prohlášení v divadle o Dionysiích,

o tragoediích nových, — nebo k této národní slavnosti scházeli se

ekové i ze vzdálených konin a bývali tu zástupci cizích mst a krajin;

prohlášení tedy dalo se vlastn ped tváí celého ecka.
A práv o tento slavný spsob prohlášení jest spor mezi Aischinem

a Démosthenem. Cituje Démosthenés naproti zmínnému výkladu svého

odprce tento zákon: „Kteréžkoli vní okres njaký, tch ovnení
vyhlas si vždy v okresu svém ; le vní-li které lid athénský nebo rada»

*) Démosthenép, O vnci 54.—5.
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tyto v divadle o Dionysiích budiž volno vyhlásiti." Naopak Aischinés

tvrdí, že do divadla patí jen prohlášení vnc, které dostal lid sám
od obcí neb vlada cizích. A Démosthenés namítá dkladnou hyperbolou,

že, pokud se týe vyhlášení v divadle, již tisíce a tisíce vnc tam
bylo vyhlášeno.

Celá vc byla zajisté zapletena nejspíše asi tím, že usus a zákonná

ustanovení se tu nesnášela v kusech všech. Pro advokáty, jací se tu

spolu utkali, byla to tedy látka v pravd vábná, pravá pochoutka pro

právnický dvtip, — kdyby nebylo šlo zárove o strannické zájmy politické.

Pi o vnec, navržený Ktésifontem, vyhrál Démosthenés, následkem

ehož musil se Aischinés vzdáliti z Athén, — ve kterémž osudu ho

ostatn i Démosthenés o málo let pozdji ve pi Harpalov následoval.

Jest zajímavo, že pocta vncová byla u ek udílena netoliko

jednotlivcm, nýbrž i celým obcím. Dovídáme se o tom rovnž z Dé-

mosthenovy ei „O vnci" (89.— 92.) Když Filip Makedonský v operacích

svých proti ekm dobýval jejich osad na severním pobeží moe Aegej-

ského, vyslali tam Athéané hlavn na naléhání Démosthenovo — (rádi-li,

i neradi, je vedlejší) — nkolikrát pomoc. Nkdy pišli pozd, ponvadž
se dlouho vypravovali a do výpravy pobízeli, jindy jich bylo málo, ale

nkdy provedli pece in dobrý, kterým získali vdnost obcí napadených.

Tak se usnesli Byzantští ve spolku v Perinthskými, aby Athéanm
za vydatnou pomoc proti Filipovi — (mimo etné výhody a výsady

praktické) — „postavily se ti sochy 16 loket zvýši na Bosporu, ped-
stavující lid athénský, ovnený od lidu byzantského a perinthského".

Dále „aby se vyslala slavná poselství k obecným slavnostem v Hellad,

k Isthmijím, Nemejím, Olympiím a Pythiím, i aby se prohlásilo ovnení,
že ovnen jest lid athénský od nás, aby zvdli Hellénové o statenosti

Athéan i o vdnosti Byzantských a Perinthských."

Podobn usnesli se Chersonésští, obývající v Sestu, v Eleuntu,

v Madytu a v Alopekonnésu, ovniti radu athénskou i lid zlatým vncem
šedesáti talent (1 talent platil asi našich 2100 zl.) za to, že jich

pomocí byli vybaveni z moci Filipovy a zachováni pi svých právech

a zákonech.

Jak z tohoto dokladu patrno, byly to zajisté vnce drahocenné,

šla-li cena jejich již do tisíc tak valných, jako v tomto pípad.
Za našich dn nemže obec obci pomáhati ze situace tak nebezpené,

o jaké tuto byla e. A pomohla-li by z trampot a nesnází jiného druhu,

teba byly sebe vetší, stailo by na odvdk papírové usnesení obecního

zastupitelstva a snad njaké to „díkvzdání" v novinách. Tempora mutantur!

3(^-



Lovci krevet.

Z moských lázní.

Cestopisná rta Otakara Mokrého.

do jedenkráte jen zaslechl dunivý hukot vln, vrážejících

v písenatý val nekonené dyny, kdo zadíval se jednou

jen ve snivý, bledozelený zrak té penesmírné spousty

vod, plné taj nevystihlých, jako chaotická sms stvo-

ení: ten touží zas a zas po novém setkání se švarnou

moskou krasavicí, jejž pvaby jak rže z Paestum

nikdy nevadnou . . .

A krásný, luzný vru je ten pobyt na výsp písenaté, již oblévají

kolem do kola, kam jen zrak sáhá, sivé vlny moské.
Noha boí se do drobounkého, jak sníh bílého písku, jejž vlnky

sechraly v jemné, pravidelné, jakoby dtskou rukou pomocí hrabice

vyryté proužky, po nichž motá se zmámený, vlnou vyvržený moský
pavouk dále k vod, zatínaje zlostné malomocná klepeta ve dráždivou

hl bloudícího chodce a upíraje na zlé, ohyzdné oi z visutého tykadla.

Tisíce lastur nejrznjších tvar, od miniaturní, jako ervený koral

se tpytící mušliky až do obrovské škeble, která jako zapomenutý vjí
rusalin leží tu pohozena v moské tráv, záí v slunci celým duhovým
vidmem barev. Cas ob as zažene sem vlna obrovskou medusu, jež jako

veliký opál zavírá ve svém nitru všecken záivý azur moské hloubl

a sotva ji opustila hasne, mníc se v neladnou, sliznatou hmotu, znatelnou

jen dle ametystov zbarvených odnoží.
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I

Kupy trávy tvoí celou adu kesel, do nichž umdlené tlo po dálné

pouti tak rádo zapadá, nedbajíc šelestu drobných zelených ještic, jež

tu v tisících pobíhají.

Šelest spsobený stálým jich tkáním jest tak pravidelný jako šplun

vluek a ucho mu navyká, jak sladké uspávající hudb.
Všude slunce, všude jas.

„Jak z výhn sálá z prsou dech tu žhavý
a když pak brisa zavlála,

unaven klesám v lože z moské trávy,

jež vlídná vlna ustlala

a zatím eo se k spánku víka klíží hebce,

jak chva vlna „hajej" nade mnou tu šepce."

Honba na moi.

Tak napsal jsem do denníku v první den svého pobytu v neznámých
skorém, zapadlých moských lázních v Gradu.

Život mj zdejší podobal se pobytu Robinsonov na odlehlém ostrov
tichého oceánu. Ráno vycházel jsem s torbou na obchzku po písenaté
své íši — slunce kmitalo se ješt ve tmavomodrém pasu, pepínajícím
jako husté lesy daleký obzor východu.

Od moe vanul erstvý vítr, nadouvaje žlutav ervené plachty lodic

rybá, kteí vykládali noní koist kovov zelených skombr, sardelí,

ržových triglií, placatých scolií a škaredých kalamaj i celá ešeta
pavouk a rák podoby siln zvtšených stonožek.

Minuv hlunou tuto scenerii, jejíž hlavními postavami byly staré

rybáky, ohyzdností svou v stáí, jako arovnou krásou v mládí po
celém jihu proslulé, pak zástup rozedraných, sndých dtí s kuerami
jako astrachán, kráíval jsem vždy po staré kamenné hrázi, kolem tvrze

(ob památky na krátkou, ale zvlášt plodnou dobu francouzského panství

bývalého Illyrika) k lázním.

Vše jednoduché, až naivn chudiké. Kabiny a místa koupací pro

mužský i ženský svt zvlášt oddlené. Ni stopy po švihácích a dámách
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polosvta. Vše stízlivé, cnostné. I ten policejní strážník, který obchází

tu k odhánní zvdavých zevlova s velikou šavlí od rána, našilhával,

jak se mi zdálo, pece radji v oddlení ženské, kde v úpalu slunením
tak mnohá jižní krasavice radji zamnila dusnou prostoru kabiny za

svží volné zátiší tamaryškového koví, jež oblétají motýli oslujících

barev a pekrásných stih kídel.

Vstup do vody býval mi primitivností svou skorém až nepíjemný.
Lázn postaveny jsou na kolech až na rozhraní, kam sáhá moe v dob

'-trJi.&̂/vniíamour-

pílivu. V dob odlivu jest celá daleká ta plocha úpln vody prázdna

i nutno broditi se sotva po kotníky až k místm, kde možno plovati;

zpátení cesta do kabiny, kdy tlo uvlhlé vydáno je na pospas ostré

moské brise, je tu pak zvlášt neladna. Tím blaženjší jest však pocit,

když zachouleni v asnatý šat lázeský opeme se o barrieru a ve sladkém

dolce far niente po celé hodiny koupáme poznovu tlo své v paprscích

sluneních, zjemnných svžím vtrem, a modrým oblákem doutníku

vítáme kotoue dýmu terstského parníku, pinášejícího nám opuštným
ostrovanm zprávy z civilisovaného svta.

Robinsonada moje vedla mne po odbyté lázni nekonenou, stínu

prostou promenádou, na níž nestail jsem odbývati dotrnou žebravou

mládež, nejvíce dvata (hoši jsou píliš hrdi, cítíce snad ješt kolovati

v žilách benátskou krev nobil — zakladatel Grada).

Protivné „Signor, charita!" pronásledovalo mne do dálky a i ten

slepý invalida, tlustý a vykrmený s blaženým výrazem ve tvái, chestil

za mnou dlouho ješt netrpliv plechovou pokladnikou.

í
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Šlo se stále jednotvárn ku pedu, po celé hodiny, podél lagun,

v*'nichž vysoko vykasané rybáky sbíraly pavouky a krevety ; každým
krokem potkal jsem zablácenou, tmavou postavu, nesoucí na zádech žok

plný drobounkých tch tvor „frutti di mae, dolci come mandole."*)

Šumly tam v režném, moskou vodou prosáklém plátn, jako škeble,

když ji piloží k uchu.

Za pestrým motýlem zaboil jsem nesíslnekráte do vnit dyny,

v níž bujelo vysoké bodláí bled fialovým okolinatým kvtem, jako

Chytání ryb na udioi.

naševesiny; stevíce mé, stísnné bahnem laguny, vyistila ostrá peslika
v okamžiku lépe než nejdotíravjší cídi benátský. Avšak jen na krátko,

nebo v brzku falešný krok — zvdavost — chtivost zmocniti se škeble

záící z houští zdánliv nevinné traviny, zavedla mne skorém tam, kde
ocitl se bretaský poutník Hugv v „Bídnících". Pihodilo se mi, že

shýbnuv se po lastue více než mohl jsem rukou dosáhnouti, zaboil

jsem se až po pás do bahna a stží jen ubránil jsem se nenáhlému pro-

padnutí v bezedné, vlnami vného pílivu a odlivu prorvané moské tni.

Všecko kvítí, traviny, stvoly a haluze nízkého koví obaleno jest

drobnými hlemýždími domeky jako bílým, ze soli vykrystalovaným kvtem
— nikde na celé pláni nevidti rozložitého ovocného stromu — leda

*) ovoce moe, sladké jako mandle.



658 Otakar Mokrý:

tu i tam chudou olivu. Zaclouje vyprahlými vtvemi nízkou chatr
rybáskou, zrobenou z rákosí, pod nímž žijí obyvatelé lagun s hubeným
svým dobytkem tak klidn a blažen jako Indiáni trop v chýších po-

krytých listy palmovými.

Po celodenní pouti usedal jsem s pravou rozkoší veer pod besídkou

hotelu, tsn pi moi, obklopen temnou zelení révy, jejíž plné, zlato-

hndé hrozny visely mi nad hlavou. Pede mnou do dáli prostírala se

zlehka již ve spánku si oddychující moská plá. Tu i tam kmitl se

ješt opoždný lunek, bárky rybáské dávaly se na pochod, provázeny

melodickým zpvem rybá, procházejících se po molu, na tmavé obloze

zajiskilo démantovým jasem souhvzdí velkého vozu, pipomínajíc mi
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dalekou domovinu — ten dumavý pás hor Svobodných, nad jichž vrcholky

v tomtéž okamžiku záivé tyto hvzdy asi také ze tmy se již prosypaly.

Kolem rozžaté lampy tkalo víivým letem hejno pestrobarevných

noních motýl a u vchodu tísnil se roj dtí rybáských, žebronícícb

o drobty mé veee, jež jim, chuasm, pipadala dojista jako tabule

bohatcova z bible. Lákal je obrovský branzino, tonoucí ve zlatém oleji

a obkládaný erstvými brambrky.

Vida ty záivé, chtivé zraky jako žhavé uhly na mne upené, za-

pomnl jsem docela na hlad a v okamžiku zmizel celý branzino po

Veerní procházka v Ostende.

kouskách v umounných dlaních utíkajících dvat a kluk, jichž matky
procházely se jako silhuetty opodál, šeptajíce „grazzie, signor".

Tak konívala pravideln denní idylla mého pobytu gradského,

krásná a zajímavá i bez zábav spoleenských — bez regat, lawn tennis,

závod a dostih i kvtinových kors. Jediným snad sportem, jejž pro-

vádli neetní hosté lázeští, zvlášt dámy, bylo chytání ryb na udici

a tenké provazce — ovšem že chycení neho, jako všude kde provozuje se

božsky trplivé to zamstnání, bývalo vždy událostí v celé rodin lázeské.

Tak prchlo léto a nastala pou nazpt k dumavému severu. Celé

to smavé kouzlo arovného jihu zapadlo do mlh podzimních, jako vzdušný
pelud do hluché písiny poušt, zbyla jen vzpomínka — pi níž jest

mi vždy i ve chmurách života nejtžších, jakoby svítilo slunce.

Z rzných píin nemohl jsem pohíchu navštíviti více luzné výspy

pímoí — osud zavál mne daleko na sever k pobežím Francie, Belgie

a Holandska, k povstným písenatým valm, jež táhnou se od Calais a

Dunkerque až k nejsevernjší ásti Holandska. Obrovské to jest dílo, které

vykonala tu mohutná vlna moská v dob dozírné — vysvítat ze starých

letopis, že místa, jež zaujímá dnes písenatá ze v šíi dvou kilometr
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a ve výši až 35 m., bývala v prvním stedovku pokryta hustými boro-

vými lesy. — —
Nesmyslným kácením umožnn dravým vlnám pístup do žírné pí-

moské roviny a nyní stží jen usilovnou námahou snaží se úzkostlivý

obyvatel kraj tch zabrániti dalšímu vnikání písenatých spoust umlým
jich upevnním i vysazováním jedlí a bíz, ke trnitých a pstním
zvláštní moské velice houževnaté byliny ovsovitého druhu, rostoucí jenom

v dýnách.

Cílem cesty mé bylo Ostende, jež vybral jsem si z celé ady
skvostných lázeských mst, která tu prbhem nkolika krátkých let

vznikla na rozkošném pobeží moe severního. Ml jsem na výbr mezi

Heystem a Blankenberghe, elegantními to, v poslední dob mnoho
hledanými msteky s pekrásnými procházkami po moské hrázi. —
Kynulo mi vstíc také de Haen (le coq, kohout), jehož jméno pochází

prý od kohouta, který kdys tonoucím plavcm na rozkotaném korábu

kokrháním svým sem okázal cestu v temnotách.

Zamil jsem však do Ostende, jemuž náleží te první místo mezi

svtovými msty lázeskými, jednak pro kosmopolitický jeho ráz, jednak

pak pro blízkost Londýna, jehož odtud možno dosíci parníkem po šesti

hodinách cesty.

Píroda, která mne na jihu tak jako dcko hýkala, stala se mi

zde opravdovou macechou. Sotva opustil jsem v Antwerpách za krásného

sluneního svitu jizbiku svou v odlehlé ulici Herenthals, zaalo nebe,

tohoto léta zvlášt plativé, natahovati moldánky poznovu a než došel

jsem na nádraží, byl mj havelok již jako houba napojen. Pak násle-

dovala trudná cesta v nejvýš nepohodlných vagónech železných drah

belgických, na nichž po každé tém tetí stanici dlužno pesedati.

Konen k polednímu poaly se pozvolna trhati tžké erné mraky,

které, jak se mi pošetile zdálo, erpaly snad cestou neustále posily

z nesetných komín, jež dodávají kvetoucí jinak rovin belgické ráz

jediné obrovské továrny.

Na dalekém obzoru objevila se ada štíhlých borovic, snujíc se jako

vojenský kordon, který hájí proti dotíravé moské vln vstup do luin

zelených jak brál a svlažovaných nesetnými prlivy.

Kadeemi svislých truchlovrb a bezin prohlédlo tu i tam lesklé

zrcadlo blízkého moe — nkolik hon ješt a již stanul vlak v nádraží,

kdež obklopila nás obvyklá dotravá smsice omnibus ern natených,

drožek a celá ta protivná stafáž zahále nádražních.

Na rue de Flandre rozproudil se i pi drobounkém deštíku, který

poznovu poal sreti s vyplakané již a tém mrak prosté oblohy,

život velice ilý. Pisply k nmu ovšem znan davy venkovan, nebot

byla práv nedle a každý z nich rád použil sváteního klidu k návštv
msta, o nmž kolují ve flámském kraji legendy pímo bájené. Ve
skutenosti shledal jsem Ostende vysoce elegantním mstem moderním,

kde vkus, pepych a nádhera vykrystalisovány a vybroušeny na stupe
nejvyšší. Jaké tu bohatství roztáí se po skvlých skíních výkladních,

zavírajících pravé poklady, o nichž nesnilo se snad ani Harun al Rašidovi

— jak pestrý to kaleidoskop toilet dámských, poskytujících pravé ukázky
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nejnovjšícli mod fin de siécle — od tžkých brokát až do nejjemnj-

ších krajek malínských a bruselských, jež cenny výše než perly a démanty!

Rej koár od pohodlné berliny, broomu až do filigranských kupé gig

a tílbury — velocipédy s koketními jezdkynemi v asnatých kalhotách

jako u krásek východu — a v tom ty proudy flámských venkovanek

ve vjíovitých, krajkových nebo tžkých, zlatých epecích — vše to

iní na píchozího dojem v pravd oslující.

Bloudil jsem jako zmámen nezvyklým ruchem po peplnných bule-

vardech a námstích a rád již uvítal jsem konen obrovskou moskou
hráz, která dnes za chladného nedlního poledne byla skorém pusta, a
jindy hemží se pestrým davem host ze všech konin svta.
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Ve vlnách písku pod rampou odpoívaly dnes tiše tžkopádné káry

lázeské. Jsou to prostranné vozy o nízkých okénkách, seadné a íslo-

vané, se silnou souspeží normanských klisen, které jediné svou silou,

v pravd lví, dovedou pemoci obtíž sypké pdy.
V nich zavážejí se lázeští hosté pímo do proudu moského —

nervosní i koketní krásky volí ovšem radji nosítka nebo silné paže

sluh námoních, kteí je jako dcka odnášejí daleko k hlubinám. Dnes
bylo vše pusto, jako po vymení; ve stanech rozepjatých v písku zívaly

nudou staré obrejlené baby, pletouce nezbytnou modrou punochu —
jen lázeští misti, pravé to moské krysy, snad aby dodali chuti sporému

obecenstvu, tetelícímu se zimou pi devíti stupních Reaumurových, šplouchali

se v moi jako tuleni v sešlých svých bledmodrých blzách a kazajkách.

Na okamžik jen popálo mi dobrotivé nebe pohledu do divoce roz-

eených, rozezlených lící moe severního, kde dýmaly dále k mstu
vných mlh a spleenu dowerské parníky a zmítaly se k utonutí pla-

chetní lunky nkterých zvlášt bujných najádek, které zloba moe jen

píjemn lehtala.

Potulka moje po zvlhlém písku, kam praly zkalené vlny stále divji,

netrvala dlouho, uchýlil jsem se do nádherné lázeské dvorany, pnoucí

se jako arovný sklenný zámek z pohádky nad vynívajícím nárožím mola.

Zaboiv se zde v aksamitové keslo kavární sín, osvícené tisícerými

žárovkami elektrických svtel, jež obrážely paprsky své v obrovských

zrcadlech se vzácnými zlacenými rámy nejušlechtilejšího rokokového stylu,

rtal jsem si v denník dojmy trudné, protivným deštm jako iroirou
prosou prosáklé cesty.

Jak suchá slisovaná kvtinka, urvaná z bahništ mé cestovní bdy,
vypadly mi z list práv tyto verše, jež zaslal jsem píteli.

„V Ostende jsem šastn dojel —
spustilo se 8 nebe zase,

vzteklá vlna rozbíjí se

opuštné na terase.

Gentlemana, mistress, lady

hrozný spleen zas trápí, muí
a že zívati je shoeking,

„goddam" po tichu si mruí.

Sirény, jichž svdné vnady
lehký kostým sotva tají,

smutn dneska zuby klapou,

kožich na se navlékají.

Vše se krí, zimou tese,

dýchá ve dla po ulici,

kde za skíní, nerušeni

lamentují obchodníci . .
."

Brzy znudil se mi i pobyt v zakletém zámku ; mrzut šoural jsem

se po pustém dnes nábeží, které jindy je šumným rejdištm velikého

pólo i celosvta, s nímž závoditi mže toliko nepekonatelná Avenue
de bois de Boulogne.
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A dal jsem se mezi uence, odborníky.

Zahlednuv v mlhách maják ostendský, jat jsem byl touhou poutníka
z Komenského Labyrintu svta a pesycen nazíráním v bláznovství života,

jak pestrá stuha v hloubi pode mnou se rozvíjejícího — zabral jsem
se v podrobné studium vnitního zaízení majáku. Nemohu odolati po-

kušení, abych nesdlil se tenáem bližší data a nepochlubil se hloubkou
svých vdomostí.

Maják jest 53 metr vysoký, vstupuje se na po 273 stupních,

pístroj svtelný je t. zv. fresnelský aparát prvního ádu, jehož zaízení

V moských lázních na „plage" (ploském behu).

stálo ke 100.000 fr. Svtlo jest viditelné do dálky dvaceti moských
mil; jest to zvlášt jiskivý plamen, zpsobený otáením dmysln sestro-

jené okové soustavy; svtlo jeho hárá od soumraku do slunce východu.

Vítr opíral se o štíhlou vž, že zdálo se, jako by v samých zebrách

svých praskala ; buáci obletovali široké ímsy krouživým vírem, skek
jejich mísil se se sténáním melusiny a dole na úpatí vzlykalo moe
stále žalostnji.

Stráviv chvilku v útulné hospdce pi sklínce advokaatu (hollandský

likér, podobný zdejšímu knikebeinu), bloudil jsem zase dále ulicí flanderskou.

Ta oživla optn proudem vekovan, vracejících se ku svým larm a

penátm na široširé pláni dýn.

Chodníky obstoupeny byly prodavakami krevet (rák — granát,
jak zde se zovou) a svraštlé ruce píšerných rybáských staen, pravých

to studií Tennierovských a Dennerových, mily vrchovat nechutnou tu
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vousatou hmyzovatou sms na žejdlíky do bohat vyšívaných zástr
flámských vesnických krasavic.

Pekrásné, nejistší sloní záící zoubky, chroumaly krevety jako

nejsladí amarylly. Pak došla ada na sušené tresky a slaneky, jež

Odjezd rybáských lunu.

laskav pedkládal synm Martovým pouliní prodava, loupaje peochotn
rezavou kudlikou jich scvrklou kži, jako by to byly oranže a nakrajoval

jim gustiosn sousta, kteréž oni hltav s nevýslovnou lahodou pojídali.

Nebesa neslitovala se již více nade mnou. — Po krátkém pobytu

opustil jsem Ostende a plahoe se ješt njaký as na nizozemském
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pobeží navštívil jsem Middelkerke, pamtihodné anglo-pevninovým

kabelem zde na dn moe pohíženým, zavadil jsem o Niuport, kde

baví se hosté lázeští králiími hony, zahledl jsem zelený, do daleka

záící ecký ohe v La Pann. Ve Furnes ukonil jsem pomoskou
pou. Pohíchu ani zde nebylo mi štstí píznivo — minula práv ped
mým píchodem poslední nedle ervencová, kdy odbývají se zde proslulá

kajícná procesí — jakýsi to protjšek ku svtoznámým pašiovým hrám

hornoammergavským. lenové bratrstva kajicník adí se pod korouhví,

odni v kutnách mnišských a kápích, v nichž nalézají se otvory pro oi.

Projíždka po moi.

Jsou bosi a každý nese na ramenou tžký kíž, pak následuje ada
prorok, allegorické postavy hladu, moru a války, celý Betlém s jeslikami,

pastýi se svatými temi králi, obízka, útk do Egypta, dvr Herodesv,
Ježíš v chrám, vjezd do Jerusalema, veee Pán, scény z umuení
a hrob boží. Knžstvo tvoí konec prvodu, jehož lenové pednášejí
starodávné verše genru našeho „Mastikáe", pispsobené jednotlivým

skupením.

Jednotvárn, monotone, poínají je vždy znova. Zkamenlý to, na
naše doby uchovaný pozstatek stedovkých mystérií, moralit a pašijí.

Vrcholem je scéna pedstavující Krista, jenž kráí obklopen dvma
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radami surových, pustých ímských žoldné, kteí táhnou jej za provaz

a smýkají jím nehorázn semo tamo. Zjev Šimona Cyrenejského, jenž

kvapí spasiteli na pomoc, utišuje rozrušené nervy divák. — Naskýtá

se jen otázka, zda dostane se nebohému pedstaviteli muk Kristových

aspo té odmny, jaké dostalo se zmrskanému uiteli pi pašijích Sol-

nických. *) O pvodu procesí se vypravuje, že založeno bylo u vdnou
pam daru, jejž uinil mstu kdysi hrab Robert Flanderský vraceje se

z kížové výpravy. Za hrozné boue, když zmítal se koráb jeho na

rozkácených vlnách, uinil slib, že prvnímu chrámu, jejž zahlédne, daruje

tíštku z kíže Kristova, nalezeného práv u Jerusalema. Vdný
Farnes založil za tento dar zmínný prvod.

Vrátil jsem se zpt do Antwerp a ježto ani zde nezazáila mi

jasnjší hvzda, pospíchal jsem také já ku svým skítkm daleko a daleko

za eky a hory v melancholické pošumavské zátiší.

U kamen.

Na oknech divné kvty a trávy kreslí mráz,

a noc je tmavá, tmavá pes hvzdy, plné krás.

Je mi tak divn chladno už celý dnešní den,

piho tam, matko, piho kus díví do kamen!

Co ? Ukaž ! Vru divno ! Ty rýhy znaí to,

to musilo být srdce kdys v strom vyryto.

To bylo v teplý veer a vonný, záící,

a v keích probouzeli se práv slavíci.

A ona dívala se pes jeho rameno —
piho tam, matko, piho to suché poleno.

Mn je tak divn chladno a stále chladnji,

snad práv pi tom dev se trochu zaheji!

Ant. Klášterský.

*) Týž prosil L. P. 1683 tmi slovy: ,Já oo kantor pi veliké komedii
o umuení Pán nejvíce vystojím, zvlášt tenkráte, anžto jsem jiného sehnati nemoha,
sám Ježíše dlati musil. I bývalo za obyej, že se kantorovi za jeho pi takových
pípadnosteeh upachtní vezdy njaké vdýrko piva neb nkteré polínko díví po-
skytlo. Proto se utíkám" atd. Jos. Ehrenberger, Musejník 1851.
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Boj s kapitálem.

Román Otakara ervinky.

(Pokraování.)

ást VI.

1.

-yril, vren svému pedsevzetí, používal tém veškeré

prázdn své k návštvám cukrovaru. Od oné boulivé

noci, v níž Miladu a Xenii tak neoekávan pekvapil,

vnoval se ješt horlivji svým povinnostem hospodáe

a iditele velkostatku. Nevyhýbal se sice nápadn
spolenosti obou mladých dam, aneb rodiny Dolanského,

kam jej, k hlav této rodiny, asto obchodní zájmy

volaly ; ale obmezoval styky s leny jejími na míru nejnutnjší, pede-
psanou zvykem spoleenské slušnosti.

V cukrovaru krapinském byl v prvním poschodí, mezi první pdou
a varní síní kabinet, který pouze devené, vykládané, oechovou barvou

natené stny od tchto místností oddlovaly. Mimo dv velká okna na

dvr továrny vedoucí, bylo umístno ješt jedno okno v devné stene

do varního sálu a jedno menší vedlo na pdu.
Pohodlný, voskovaným plátnem potažený divan a nkolik seslí stálo

pi zdi. Mezi okny do dvora byl umístn velký stl, na kterém stále

se nacházel polarisaní aparát, množství kivulí, tyglík, kelímk, lahví,

skleniek, stojánek s eprouvetami a jiné pístroje, moderní alchymii

nevyhnutelné. V levo od tohoto stolu stála vysoká zasklená skí
s chemikáliemi. U okna vedoucího do varního sálu stál menší stolek,

na kterém skoro vždy bylo nkolik pokus rozboru epy z celého okolí.

Na jiném stolku, mezi dvemi a divanem, byly seadny v lahvích ukázky

surového cukru a rozliné vzorky uhlí. V tomto kabinet nebo laboratoi,

jak místnost tato vbec nazývána, sedli u velikého stolu iditel Cyril

Žilina a jeho pítel Hynek Bystrý, zaujati jsouce prohlížením kultury

bakterií, kterou za úelem prozkoumání místní vody chemik Bystrý

poslední dobou horliv pstoval. Veliký mikroskop, který mladý Rabe
pro cukrovar z Berlína zaslal, poskytoval pozorování jejich k poznámkám
hojnou látku.

„Již se poíná šeit!" pravil Bystrý, sedaje unaven na sesli.

„Myslím, abychom pro dnešek pokus zanechali. Máme ostatn ješt

jiné analyse, které mžeme bez pomoci tohoto mikroskopu vykonat.

Odpoime a chci ti pi tom nco sviti ..."

„Souhlasím !" pravil Cyril, zapaluje si doutník. „Skoda, že nekouíš..

.

Nuže zani. Tyto vdecké zábavy poskytují nám vítanou píležitost

.k obapoluému dorozumní, aniž bychom podezení vzbuzovali."

37
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„Mj drahý, tím více teba opatrnosti; i stny mají zde uši. Sdlil

jsem ti, že od té doby, co Geyer byl mladým Rabem usazen v továrn

pevn, jakožto jakýsi dozorí organ bez uritého oboru, iditel Hrubý
mne vyznamenával nejen pívtivostí, ale i neobyejnou dvrou. To
vše se náhle tento týden zmnilo. Bu se neho domakal, navzdor mé
opatrnosti, aneb zahlédl v mých zápiskách data, která by mu mohla býti

nebezpena. Jedním blovem : zmna jest zde nápadná, a napjetí mezi námi

takové, že každou chvíli mže dojíti ke katastrof, pi které jde bu
o mou neb o jeho existenci. Zde viz!" dodal, podávaje píteli kus po-

psaného papíru. „Zde je dkaz toho, ve jsi posud nevil: že jde

i o tebe."

„Hleme!" pravil lhostejn Cyril a poal ísti v úryvku petrženého

psaní.

„Z toho zde nevidím nic, než kus dopisu, ureného bezpochyby

panu Rabemu, ponvadž jest dopis nmecký a v nm nkolikráte jméno

mé se vyskytuje."

„Mohu ti dopis ten doplniti, nebo jsem jej náhodou etl celý.

iditel Hrubý zasazuje se veškerým svým vlivem o to, aby tebe odtud

dostal.

"

„Za jakým úelem?"
„Za úelem jednoduchým: jsi mu v cest dílem svou pímostí

a dílem pro to, že jako podílník máš vliv na podnik sám ..."

„Nebojím se!" pravil sebevdom Cyril. „Dvra Dolanského ve mne
je neobmezená a do ízení velkostatku nemá ani pan Rabe co mluviti.

Jakými prostedky by toho chtl docílit?"

„Dvojí a jistou cestou. První je ta, že — odpus, když budu

upímným — postavení pana Dolanského je velmi nejisté. Jeho finanní

stav, jak asi sám víš, v poslední dob hrozí tém katastrofou. Jediná

cesta k náprav zdá se být možná: bu aby pan Dolanský dal sob
podíl na cukrovaru firmou Rabe vyplatit úpln, a tím pozbyl vlivu na

jeho ízení — aneb aby velkostatek prodal. Tuším, že iditel Hrubý

psobí vydatn s úspchem na první rozluštní této finanní otázky.

Chce dílem nastoupiti jeho a tvoje místo — nebo má jmní — a stát

se tím zpsobem podílníkem podniku. Zárove pracuje druhou cestou

k tomu, aby t vylíil jako špatného, zpátenického oekouoma, který

nepeje úplnému rozkvtu cukrovaru a podvazuje síly jeho tím, že nejen

nepstuje tolik cukrovky, co by velkostatek s prospchem pstovati mohl,

ale i pomoci své jemu. Hrubému, odepírá. K tomu se vztahují ciferní

data v úryvku tohoto listu."

„Ano!" pravil trpce Cyril, at do živého tím, co slyšel a porovnávaje

to v duchu s tím, co sem tam z eí s Dolanským pochytil. „Chce

jedním slovem povznésti výtžek cukrovaru na újmu a ztrátu velkostatku.

Již tím, že velkostatek epu kontraktn tém za cenu výrobní dodávati

musí, trpí pan Dolanský znanou ztrátu, ponvadž by v kterémkoliv

cizím cukrovaru za ni tém o tetinu více dostal. Pi potazích pak,

které jsme museli se znaným nákladem ztrojnásobit, nemáme nejen

výtžku, ale pracujeme i se škodou. Výborn vymyšleno ke zniení pana

Dolanského — a já ho marn varoval!"
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„A tvému!" dodal, suše pokašlávaje, Bystrý. „Nebo Hrubý dokazuje,

že by velkostatek daleko více epy pstovati mohl a nabízí se za tím

úelem prostednictvím Rabeho Dolanskému sám k vedení velkostatku ..."

„To se mu tak snadno nepodaí!" pravil s nedvivým úsmvem Cyril.

„Víš, že tonoucí — a tím je pan Dolanský — se i bitvy chytá. Strach

má velké oi a stálé domluvy pesvdí konen i nevícího Tomáše.

Pomluva najde konen vždy dirku, kterou vnikne. Proto se bude snažit

Hrubý vždy a všemožn, aby tvého podílu dosáhl. Bu tedy opatrným."

„Kdybych nebyl vyšel ze svého zátiší s pevným úmyslem, získati

pdu našim podnikm pomocí kapitálu, snad by mne tyto vné manévry

a intriky unavily. Ale takto cítím se silným jako Samson proti Filištýnským,"

dodal Cyril, s veselým rozmarem, odfukuje dým svého doutníku. „Pijímám
tedy ode dneška rozhodný boj a povedu jej ráznji, bezohledn, jako

moji nepátelé. Jde nejen o úel a princip — ale já spálil, milý hochu,

jako Kortez veškeré lodi za sebou ..."

„Vru-li? Tos jednal neopatrn!"

„Strýc mlí a to mnoho znamená. Alespo tolik, že návrat mj
k nmu na Ošelín je nyní nejen problematický, ale i nemožný. Zaruil

jsem se mu, že zvítzím — a musím zvítzit, neustouj)ím leda úpln
poražen, znien ..."

Nastala pomlka.
„Mimo to jest mezi mnou a strýcem jistá delikátní záležitost, které

nyní tuším již — sotva budu moci dostáti."

„Nechme toho zatím a sledujme vc dále," pokraoval Bystrý,

ohlížeje se pátrav na všechny strany a vyjímaje zárove z náprsní

kapsy kabátu jakési peliv složené, nmecké noviny. „Co íkáš tomuto?"

Cyril vzal noviny do rukou a etl v nich pi lamp. „To je tak

zvaný „Revolwerblatt" v Praze vycházející. Viz tento dlouhý v nm
lánek. Jsou to podrobn vypsané okolnosti jisté skandalosní historie

o slen Xenii a její matce."

Cyril etl bedliv list a dle hnvivého výrazu v jeho tvái bylo

znáti jeho pohnutí.

„Ale to je padoušství nejsprostšího druhu!" zvolal náhle, nedota
a makaje mimovoln list v rukou.

„Pozor, píteli! Neroztrhej to, ješts' nedoet' — jedná se zde

také o tob. Zde viz" — a Hynek Bystrý etl polohlasem:

,,Nyní nahradil místo, které ped lety u matky správce zastával,

u její dcery si. X . . ., iditel jistého velkostatku. Popsaná zde historie

je úpln zaruená a bývalý ženich, který se slinou si. X , . . odbýval

v Praze orgie, upomínající na noci antické z doby Kleopatry a Antonia,

mže na požádání komukoliv i nejmenší podrobnosti tchto rozkošných

nocí vylíiti. Šttec Makartv, obrazotvornost Hamerlingova nedostihnou

neskonalých pvab tchto skupení sliné a svdné Kleopatry s jejím

tehdejším Antoniem. Dnes byl ten ženich dán na výmnek a místo jeho

zastupuje zmínný iditel. Svdná Phryna nabažila se jednoho a hraje

nyní na cnostnou cho Brutovu, aby tím spíše svými sítmi mohla
obetkati nového rytíe. Až se i tohoto nabaží, odstaví ho zase a vezme
jiného do cviku. Je to pravá Messalina ..."

37*
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„Dost! Kdo psal tyto ádky?" zvolal Cyril, drt list i doutník ve

svých prstech.

„Nikdo není podepsán, jak vidíš. Ale vra mi laskav list ..."

„Zde jej máš!" pravil Cyril vstávaje a pecházeje prudkými kroky

po laboratoi.

„Kdes to koupil?" pokraoval po chvíli Cyril.

„Nikde. Bylo mi to, peliv zaobalené, zasláno poštou. Patrn
s úmyslem, abys to obdržel ty, ale ne hned. Plán je zde zjevný. Týž

list koluje zajisté již v elných exemplárech u známých rodiny Rabeovy,

ba divil bych se, kdyby i pan Dolanský ho neml. Jen ti, o kterých

jedná, nesmí o nm zvdti, jsouce takto, jako morem nakaženi, vydáni

potup svých spolubližních. Nepsal to po mém náhledu — " a suše

zakašlal — „nikdo jiný, než njaký povržený ženich sliné a bohaté

Xenie."

„Ah!" udeil se Cyril v elo, zastaviv se ped svým pítelem, „pan

Valovský !

"

„Snad. Alespo se o ni horliv ucházel i zde. Aie co je zde Xenie

po druhé, již se neobjevil; snad od ní dostal košem. Upokoj se pe-
devším a hle na vc klidn, sice tvj nepítel dosáhne svého úelu,

dáš-li se vášní zaslepiti a ty prohraješ vše. Nevím, v jakém pomru
k sliné Xenii se nalézáš, ona však již za to stojí. Ale pedevším musíš

se stavt, jakobys nieho nepozoroval a niím nesmíš se dát vylákati

ze své reservy. Nemyslíš, že bude rodina Rabeho list soudn stihati?"

„Ale považ ten veejný skandál v naší dob, po klepech a špín dychtící!

A jak provede ona dkaz své neviny? Snad jako panna Orleanská ped
svými skeptickými soudci?" zasmál se Cyril, nejsa hnvem sebe mocen.

„Opt se dáváš unášeti hnvem a zaslepovati vášní. Je-li nevinna ..."

„A ty o tom mžeš pochybovat?" zastavil se s jiskícími zraky

ped ním Cyril.

„Drahý hochu, odpus! Žena je žena — a uražená samolibost lásky

nezná mnohdy ohled a mstí se tím ukrutnji, ím blíže se domnívala

býti svým nadjím. I kdyby byla nevinna — a kdož by vil tmto
podlým denunciacím, které by muž, kusu cti v tle mající, i kdyby

pravdou byly a on od dvete zrazen, prese rty nevypustil ..."

„Toho je jen sketa, bídník schopen!"

„Tak soudím též já. Po mém náhledu by ml mlet, i kdyby to

pravda bylo. Co jsem užil, to mám, bych si pomyslil já," ekl se svým
obvyklým úsmvem a suchým zakašláním Bystrý. „Nezbude as Rabeovi

jiný prostedek než peníze."

„Jak?" zvolal Cyril. „A soud — zadostiuinní?"

„Tento list je pravý revolver, namíený na est poctivých lidí, za

úelem vymakání penz. Je to druh moderního banditství, které neza-

bijí tlo, ale est. Tuším, že žalobou málo poídí, ano budou se jí chránit

a bude je to stát hezkou sumiku, než list zakoupí!"

„Zakoupí?"

„Ano musí ho zaplatit, aby vbec pestal vycházet. Taková tuná
kois se každý den nenahodí ! Ale nechme toho. Nyní jsi klidnjší,

dvodm pístupnjší a pochopíš, že tato rána proti tob nebyla bez-
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úelná a že snad pochází se strany, z které jsi se nenadal. Pamatuješ

se na anonymní list, zaslaný ped asem starému Rabovi, týkající se

domnlého pomru jeho syna k Milad?"
„Ah!" zvolal, jakoby do nho stelil, Cyril. „Myslíš? Hrubý?"
„Snad — má v tom také podíl. x\le pst! Probh — vidím, že

nejsi posud zcela sebe mocen. Co hodláš init?"

„Vyhledám Hrubého, a . .
."

„On t zažaluje pro urážku na cti a mimo to postavíš tím na

praný sebe, vlastn Xenii. Její pokálenou povst tím nenapravíš, naopak
zhoršíš. Myslím, že zde alespo, ba snad i v Cechách stala se ubohá
Xenie naprosto nemožnou ..."

„Vyhledám toho bíduíka, který to psal. Vyzvu ho!"

„Myslíš tím Valovského? Chyba lávky! Mlo by to týž úinek,
jako s Hrubým, nebo nemáš proti žádnému z nich pímých dkaz.
Mimo to: co je tob po tom? V jakém pomru jsi ty ke Xenii, že se

jí tak ujímáš?" otázal se s jemným, ironickým úsmvem Bystrý. „Vidíš,

že jsem ml pravdu, nazývaje t idealistou, rytíem stedovkým!"
„Jsem mužem poctivým a pímým a jest povinností mou zastati

se cti uraženého dvete —

"

„Ty?" otázal se opt Bystrý. „Jsi její bratr, ženich?"

Cyril odvrátil se, hue nesrozumitelná slova.

„Chceš svým kavalírským vystoupením potvrditi snad to, co onen

padouch napsal? Vždy by svt ekl: „Vidíme! bylo to pravda, jinak

by si toho pan Žilina nevšímal!" Co bys tím dokázal? Mlo by to jen

tehdy smysl, kdybys mohl zárove íci: „Slena Xenie je mojí nevstou!"
A mžeš to uiniti? Myslíš, že milioná Rabe dá svou dceru nepatrnému
pomrn úaduíku, po této smrtelné urážce celé rodiny, které ty jsi —
jak myslím — mimovolným pvodcem? Nebo tys dle domnní Valovského

J6J vypíchnul z pízn sleny Xenie."

Nastala dlouhá pomlka. Cyril chodil posud s rukama na zad skí-

ženýma mlky a zamraen po laboratoi.

„Nyní, milý hochu, ti radím, jdi dom a hle se dobe vyspat.

Pedevším ani muk o tom, co jsi slyšel — vi komukoliv! Nyní vidíš,

8 jakým nepítelem máme co bojovat. Ponvadž nemžeme proti nmu
stejných zbraní užívat, majíce ponkud jiné pontí o slušnosti, musíme
použíti tch, které práv máme. Vci dozrávají k svému konci. Co se

potrestání bídného pisatele onch pomluv sleny Xenie týe — o toho

88 nestarej. Toho asi odmna za jeho skutek nemine — mé tušení mi
to praví. Však se nkdo najde, který jej za to potrestá, ale tím nebudeš

a nemžeš býti ty. Ty máš bližšího nepítele, jde o tvoji kži a tu

musíš pedevším hájiti. Nepítel tvj ohrožuje však i moji existenci,

vc naše je do jisté míry spolená a zde ! hle, v té malé knížce mám
zbra, která ho povalí — snad již velmi brzy — aneb on mne pedejde
a pak povalí mne on —

"

„Vyjádi se uritji, Hynku ..."

, Posud nemohu. Vše závisí na okolnostech. Geyer pracuje se mnou
v náš prospch — a mu nedvuji tak zcela. Sdlil mi však dnes

dvrn, že se tyto dny mladý Rabe z cest vrátí,"
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„Nerozumím ti."

„Není také prozatím teba. Oekávej ode mne bližších zpráv. Tyto
dny se to rozhodne."

„O jak si oddechnu, jestli se tohoto Hrubého zbavím!" zvolal Cyril,

vydechnuv pln z mohutných svých prsou.

„Život je boj, mj drahý!" pravil s úsmvem Hynek.
„O pí zem!" odtušil Cyril, chystaje se k odchodu. „Jaká to doba,

jaké mravy, jaké století!"

„Je to fin de siécle!" ekl jeho pítel, kre rameuoma a zamykaje
klíem dvée u laboratoe.

2.

Za dvorem v Krapinách stála o samot panská sýpka, tyhranné,
dvoupatrové stavení masivních zdí a malých, podlouhlých oken s hrubými
mížemi, jehož erná, lepenkou krytá špiatá stecha ješt dv další

patra nebo pdy obsahovala; z jižní, nebo severní strany podobala se

stecha té sýpky skoro erné pyramid a charakterisovala již z dálky

Krapiny, rýsujíc se oste na obzoru. V druhém prostranném, na mo-
hutných, hrub tesaných devných sloupech openém poschodí této

sýpky procházel se za pošmourného íjnového dne Cyril. Chodíval sem
nkdy za sychravého poasí, nebo mohl s nejvyššího patra valnou ást
pozemk Krapinských pohodln pehlédnouti a dobe pozorovati, kde se

co dje. Míval za tím úelem s sebou polní kukátko. Blížil se již veer
krátkého podzimního dne, nebe na západ polilo se na chvíli bled-
ervenou záplavou, která víc a více bledla, a kvapem pibližovala se noc.

Na prostranné té, suché pd byly narovnány veliké hromady obilí,

opatené ernými, devnými tabulkami, na kterýchž množství a váha

každého druhu obilí byly kídou zaznamenány.

Cyril chodil od jedné hromady obilí ke druhé, od nejnižšího patra

k nejvyššímu, porovnávaje íslice na tabulkách se svými poznámkami
v knížce. Když byl hotov a vše seetl, pravil si: „Výtžek dobrý. Ale

co je to platné, když cukrovar vše pohltí — jak se o letošní bilanci

vyjádil iditel Hrubý!" Zamyslil se, chod po rozsáhlé pd, až se

zastavil u vikýe ve steše, slabým odleskem ervánku politého, odkud
bylo vidt ohromný komín cukrovaru, z kterého se valil hustý, tžký,
šedoerný dým, padající na této výšin k zemi a zápachem piboudliny
vše naplující.

Z nižšího patra sýpky ozývalo se jednotvárné klepání runího
mlýnku na istní obilí.

Cyril se zadíval na cukrovar, který býval pedmtem tužeb jeho a

který nejvíce jeho zásluhou vysílal tento zapáchající kou sem k nmu,
jakoby mu za innost svou názorn a citeln dekoval.

„Nemohu pijít k žádným uritým výsledkm, nech kombinuji

jakkoliv," hovoil k sob Cyril. „Stále totéž. Pi nízkých cenách epy
a dvojnásobn zdražených cenách pracovních sil, nemohu se v oekonomii

dopracovat žádného výsledku. A cukrovar nenese též dosud nic. Však
vederemo, pokejme ješt rok, až jak tato kampagne skoní."

Na to kráel opt dále, když tu uslyšel u nohou svých zapištní.
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Shýbuul se a spatil ležeti na podlaze netopýra, který marn se snažil,

pohnouti sebou na zemi. B>la ohromná stecha sýpky pravou záso-

bárnou tchto užitených zvíat.

„Aj!" pravil Cyril, zvedaje opatrn se zem zvíátko, které ostré,

bílé zoubky cenilo a okama blyštlo. „Ty, malý šotku, jsi také bez-

vládný, spadneš-li ped asem se své jisté skrýše a nemžeš bez cizí

pomoci vzlétnouti. Nuže, pomžeme ti, Tvá pravá chvíle, noc, se blíží."

To ka, položil netopýra na kraj okénka, odkud zvíátko se vzneslo do

vzduchu, naež poalo vytrvale sýpku obletovati.

„Mnohé myšlénky a mnozí lidé se podobají tomuto netopýrovi," pravil

Cyril, pozoruje jeho nepravidelný let. „Dej jim volno'st, pomoz jim k letu

a nezbavíš se jich !"

V tom uslyšel za sebou kroky, po schdkách nahoru vedoucích.

„Omeškal jsem se," pravil Cyril, hled na hodinky, na nichž pro

šero jen s tží ruiky rozeznati mohl. „Jde poklasný zavíti sýpku."

„Jdete v pravý as!" ekl píchozímu vstíc.

, Dobrý veer!" odpovdl mu známý hlas,

„Aj, tys to, Hynku?" zvolal pekvapen Cyril, rozeznávaje teprve

nyní tahy a postavu Bystrého. „Co t pivádí až sem a tak pozd?"
„Mám na spch. Hledal jsem t ve tvém byt a konen jsem

zašel až sem," pravil Bystrý, tiskna píteli ruku. „Dej mi laskav za-

páhnout do bryky pár dobrých koní, musím okamžit odtud odjeti na

stanici do Kutin."

„Pro ne na Krapinskou?"

„Rozhodná chvíle, kterou jsem ti nedávno pedpovdl, nastala.

Jedná se o to, iditele Hrubého pedejíti. Nesmí míti ani tušení o tom,

že jsme odjeli. Jde o bytí a nebytí, jako v Hamletu. Pojedu s Geyerem
na nejbližší, hodinu cesty vzdálenou stanici, a odtud dále do Liberce ..."

„S Geyerem? To se muselo nco dležitého pihoditi."

„O tom jindy. Cas kvapí a vše ti svou dobou vysvtlím. Ostatn

události promluví tuším za mne, nebo za nkolik dní seberu bu já

svj raneek, vyrazím prach ze své obuvi a opustím Krapiuy, aneb

zbavíme se toho balvanu, který nám všem prsa tíží ..." -^

,Véru napínáš mou zvdavost. Ale nechci t zdržovati, ponvadž
jak díš, na rychlosti vše závisí."

„O sedmé jede vlak stanicí v Rutinách. Máme tam dobrou hodinu

a proto nesmíme ani chvilky zmeškati ..."

„Poklasný!" volal Cyril, kráeje po schodech ze sýpky, na dozorce.

„Zavete ihned sýpku a uložte klíe. Mám tisíc chutí jeti s vámi!"

pokraoval v hovoru k Hynkovi, když s ním ke dvoru kráel. „Mohl
bys mi na cest nco bližšího sdliti ..."

„S radostí bych tak uinil," ekl Bystrý, „ale jak jsem pravil,

pojede Geyer se mnou a ped ním nutno míti se na pozoru. Došla ho

zpráva, že se mladý Rabe z cest vrátil a chce míti první zásluhu."

„Pro? vždy je naším spojencem?"
„Nevím mu. Je píliš dvrným pítelem Rabeho a jedná pouze

v jeho, to jest ve svém prospchu. Nemohu ti vše vyložit. Jen to ti

dvrné íkám, že jsem odkryl znanou malversaci Hrubého a není-li
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do toho zasvcen i vrchní Hamán a nejsou-li tam nahoe vázáni

k Hrubému nám neznámými, tžkými závazky — pak pochopíš, jaké to

mže míti následky."

Ped bytem Cyrilovým stál Geyer a podával po svém zvyku bode
pravici mladému muži.

„Nuže, to si, pane Žilino, oddechnete, co?" pravil s tajeným svým
smíchem tvrdou eštinou.

Za chvíli sedli Bystrý a Geyer v bryce a uhánli do tmavého
veera.

„Šastné poízení!" volal za nimi Cyril, naež se obrátil k domovu.

„Pro na mne pítomnost tohoto Geyera vždy tak nepíjemn psobí?
Vynoí se vždy v rozhodné chvíli ze tmy jako Mefisto. Musím si asem
znovu a pozorn peísti dopis Ratiborv, který mi poslal po Vánocích.

A je-li to on?! .
."

3.

Rychle stídaly se nyní události za sebou. O novém roce náhle

opustil iditel Hrubý Krapiny, aby se do nich nikdy více nevrátil.

Kampagne pokraovala však a dokonena pod dozorem prvního

adjunkta Zajíka, který jmenován správcem a za horlivého úastenství

všeho ostatního úaduictva zcela bezvadn.

Letos neodbýván po jejím ukonení obvyklý úadnický tovární ples

jako ped rokem. Nálada byla zcela jiná a pomry zmnné. Uspoádán
však úaduictvem továrny v cukrovaru spolený banket, jehož se též

Cyril súastnil. Veselá nálada panovala pi této hostin. Jakoby se všech

prsou byla tížící je mra spadla. Pronášeny pípitky na spolený zdar

závodu a uspoádána malá pvecká zábava, pi které zpívány kvartetem,

dosti dobe z mladých úadník sestaveným, samé národní písn. Ba
i Geyer, který dosti dobe eeky mluvil a objemným basem vládl, zpíval

8 ostatními známou píse: „Plujte Labem ku severu", a zvlášt s drazem
intonoval: „Slovan všude bratry má!"

„Vive la republique!" pistoupil po zpvu této písn náhle Geyer
s plnou sklenicí vína k Cyrilovi, pohlížeje na svým hlubokým, proni-

kavým pohledem se zvláštním, jak se zdálo, upímným, bodrým výrazem.

Man vytanula Cyrilovi, když pípitek optoval, na mysli ona alfaira

o Sylvestru, kdy s mladým Rabem podobn si pipíjel.

Geyer vyprázdnil sklenici svou na dno a vyhodil ji na to oteveným
oknem na dvorek, kde se o kameny dlažby s cinkotem rozbila.

Všichni byli rozjaeni. Mimo Cyrila a Geyera jedin Hynek Bystrý

zachoval svj obvyklý klid a pil málo, vše bedliv pozoruje.

„Co tím pípitkem Geyer myslí?" pemýšlel Cyiil. „Jaká republika?

Snad sbrateuí národ, i ona republika germánská od moe k moi,
o které se Rabe o minulém ped rokem Sylvestru zmínil? i je to

pouhá narážka na nynjší pomry v cukrovaru, vskutku republikánské

rovnosti se podobající?"

Po obd vyšli si Cyril a Hynek na procházku k lesu.

„Co o tom všem mám soudit?" pravil píteli Cyril. „Vru v tomto

kouteku zem stídají se události rychle za sebou jako v kaleidoskopu."
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„Je to pravý mikrokosmos," odvtil Bystrý. „Nyní nutno vykati,

až jak se pomry dále vyvinou. V elo závodu, pod vrchním dozorem

pana Hamaua, vlastn Rabeho, postaven Zajíek, lovk slabý, vlastni

vle nemající. Je pravým slamným panákem, jak se íká, nebo jemu

pidáni k ruce, vlastn jako dozorci, já a Geyer. Všichni jsou spiti pi
dosažení domnlé volnosti, ale za tchto pomr, které nemohou dlouho

potrvati, vyšine se nad ostatní jen lovk schopný, energický, chytrý,

za jistým cílem pracující. Pro mne je velká áka úspchu, nebo jsem

hlavn pispl odhalením malversací Hrubého k nynjším zmnám. Rabe

i Geyer tém na rukou mne nosí a není vylouena možnost, že bu
se stanu iditelem závodu ..."

„Ty!" zvolal píjemn pekvapen Cyril.

„Ano já — aneb že opanuje zcela pole Geyer a pak bda všem

ostatním, i tob, Dolanskému i mšci pana Rabe —

"

„Ty vidíš vždy píliš daleko a pedbíháš události!" ekl s úsmvem
Cyril, „Chovám sice také nevysvtlitelnou mi nedvru k tomuto lovku;
ale nyní tuším, není eho se obávat, budeme-li držet všichni pohromad !"

„Ano, kdybychom nebyli echové, Slované a on plnokrevný Germán,"

odpovdl s trpkým úsmvem, pokašlávaje. Bystrý. „Již dnes, abych se

tak vyjádil, vše se kolem nho toí, kdežto on vlastn nic nedlá, jen

pozoruje, knihy obchodní prohlíží a hlavn piln s Rabem si dopisuje.

O em, to ti mže vysvtliti tento árek papíru ..."

Cyril vzal útržek listu, na nmž stálo nmecky psáno

:

„— ponvadž nenalézám žádné podpory ani tam, kdy jsa obklopen

padouchy, lhái. Cechy — bych jí právem požadovati mohl — " a na

druhé stránce tohoto kousku dopisu: „— blouznivou naplnn starostí

o Vás, starostí vyvolanou vytrvalostí, abych vše radji snášel, než bych

zde tmto lumpm vše vydal v šanc — — A jaký bude konec této

písniky ? ^-

"

„To psal Geyer?" pravil v zamyšlení Cyril.

„Jeho to rukopis. Náhodou jsem to našel s roztrhanou obálkou,

z jejíchž kus se mi podailo sestaviti: „Rabe — Liberec". Podobného
obsahu jsou asi též veškeré jeho dopisy Rabemu. Zde vidíš, co nás

oekává. Vlastn držím mu v továrn rovnováhu pouze já. Ostatní jsou

krátkozrací sobíkové, kteí pro okamžitý, hmotný prospch jemu do

rukou pracují, vzájemn se oerujíce. V brzce, v mi, bude se opakovati

táž písnika jako s Hrubým, ale v horším vydání, nebo Geyera nemožno
pi jeho opatrnosti, lstivosti a neobmezené dve, které u Rabeho se

tší, odstraniti jako Hrubého. On nemá s manipulací co dlat, pouze

dohlíží a donáší. Vypíchli jsme krajana a pomžeme do výše tomuto

pivandrovalému z íše cizinci — v mi to. A on? Pišel sem v roz-

bitých botách a pjde odtud jako baron, s mšcem plným ..."

„Jsme to zvláštní národ!" vybuchnul podivným, sarkastickým

smíchem Cyril.

„Ano," pravil Bystrý, „hašteíme se mezi sebou, v té louži, která

se eskou zemí nazývá, vedeme drobnou žabomyšoválku. A cizinec, po-

užívaje píhodné doby, opanuje nad námi a nejlépe nás rozsoudí, když

si vezme lví podíl. Proto jsem se již rozhodl, že odjedu do Prahy,
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jakmile spozoruji, že možnost, dosíci místa iditele cukrovaru, kloní se

ode mne ke Greyerovi ..."

„Ty?" zvolal Cyril, zastaviv se a hled pekvapen na pítele.

„A.no, já," odtušil Bystrý. „Jakmile spozoruji, že nebude možno

vládu v rukou udržet, odjedu a zaídím se samostatn. Mám k tomu dosti

zkušeností a odvahy. Škoda, abych zde, v podízeném postavení zkysal."

„Pak nastane asi pímý zápas mezi mnou a Geyerem. Nei tak,

píteli. Nepopouštjme pole, pokud je nadje na vítzství. Opustíš-li

mne ty, budu zde bez podpory."

„Následuj mého píkladu a vyhledej si pimenjší pro své vlohy

psobišt, než bude pozd —

"

„Nikoliv!" odvtil pevn Cyril. „Vsadil jsem zde vše na jednu kartu

a musím bu zvítziti, aneb padnouti. Neucouvnu ped nikým
;
jsem si

své poctivosti vdom."
„Ta nic dnes ve svt neplatí. Alespo zde ne. Je to jen má rada.

Jednej jak chceš. Škoda t bude — " pravil Bystrý, kre rameny.

„Jak se to vše za krátko zmnilo! Vrchní Hamán sem nedojíždí,

a by ml —

"

„Však on ví pro!" odtušil Bystrý. „Tuším, že byl do manipulace

Hrubého zasvcen. Ten se tak brzy zde neokáže."

„Ani mladý Rabe. Jeho sestra odjela tak náhle. Vše se Krapinám

vyhýbá, jakoby zde vládla morová rána."

„Ubohá Xenie! Ta sem as vícekráte nepijede. Prý je ve Vídni.

Uchází se o ni jistý zadlužený kavalír. Již je to druhý v krátkém ase
ženich. Apropos! Víš, jak to s Valovským dopadlo? Jistý cizozemský

obchodník, který je s firmou Rabeho ve spojení a slenu Xenii seznal,

ucházel se o ni tak okázale, že se již o svatb mluvilo. Ovšem se strany

její rodiny. Jak Xenie sama o tom soudila, nevím. Jí by byl asi každý

vítán, kdo by ji se svolením rodi z trapného jejího položení vysvobodil.

Dozvdv se o pomluvách, roznesených listem „Revolverovým", poíhal

si v Praze na domnlého pvodce pomluv tch a veejn jej spolikoval.

Došlo to k soudu. Ovšem byl onen obchodník a mstitel uražené cti

sleny Xenie odsouzen a stav se tím jako nápadník také nemožným,

ustoupil nynjšímu nápadníku. „Revolver" nevychází však dále, zakoupen

draze —

"

„Ubohá Xenie!" povzdechl Cyril.

„Pro jsi nekul železo, dokud bylo horké, jak jsem ti radil?"

„Snad lépe tak," odvtil Cyril. „A jak víš, následovalo vše tak

rychle za sebou, že jsem takoka k oddechu nepišel. Nebylo pro mne
nadje. A mimo to — nemohl jsem jinak jednat —

"

„Martina ížková peje si s vámi, pane iditeli, promluviti," vy-

izoval poklasný Cyrilovi.

Pezdívali v Krapiuách Mouchové Martina, ponvadž se o ní vy-

právlo, že bába pi ktu, jsouc opilá, ohlásila ji panu farái za chlapce;

a když se ptal na jméno novorozeného, ona živou mocí nemohla si na
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n vzpomenouti. I nazván domnlý kluk dle svatého v kalendái, který

na ten den pipadal, Martinem. Pozdji se vše vysvtlilo — ale pe-
zdívka jí zstala mezi mládeží a Mouchová se vždy hnvala, jsouc tak

nkým volána.

„Co si peje?" otázal se Cyril,

„Je velmi špatná — víme, nedoká zítka."

„Již jdu," ekl Cyril. „Divno," pravil si, „že m lidé tak hledají,

zvlášt když umírají. Pošlou pro mne a pro knze zárove, jakobych já

mohl jim živobytí pidati, i mají ke mn takou dvru? A ím jsem

si jí zasloužil?"

Za chvíli vešel do chudobného baráku, k opukové skále zadní ástí

takoka pilípnutému.

V dusné jizb, jejíž podlaha byla pouze z lepenice, ležela na chu-

dobném loži Mouchová. Jen pi-astará její babika, polohluchá, žlutá,

kterouž nadjná mládež Krapiuská arodjnicí titulovala, sedla u kamen.

Cyril pistoupil k loži. Nemocná otevela oi
;

její hezké, isté

svtlomodré oko záilo slzami zalito. Ale jak se zhrozil jejího oblieje!

Nepíliš pkná, pihovatá tvá mladého dvete byla sestárlá, ssinalá,

hubená a vpadlá. Husté tmavorusé vlasy však mla peliv piesané.

Levou ruku, vyschlou až na kost, mla položenu bezvládn podle tla.

„Dkuju vám," pravila nemocná namáhav v pestávkách, suchým

kašlem doprovázených, „že jste ke mn, žebrace, pišel."

„eho si pejete?" zeptal se klidn na oko Cyril. Znal již zvyky

umírajících našeho lidu.

„Inu mám nco ustádauého a bojím se, aby to nepišlo pry..."
„Kde to máte?"
„V knížce. Tu je," pravila dále, s namáháním, ukazujíc mu pravou,

zdravou rukou pipravenou knížku,

„Nebojte se; vše zaídím, jak si pejete," pravil Cyril, pijímaje

spoitelní knížku a hled do ní. Bylo tam tém 100 zl. uloženo. „Ale

bude teba svdk." •

„Pijde starý strýc ížek a — " suchý kašel jí zarazil další e.
„Co se pohbu týe, pála bych si . . . Nemám než tch pár nastádaných

groš, starou babiku a sestru —

"

„Nemluvte o tom. Nic se nestarejte; však dá bh, bude zase lépe —

"

„Tak vám tisíckráte dkuju, že jste se mne neštítil a pišel. Vy-

nahra vám to . , ," opt se zarazila kašlem, „Mla" jsem dnes divný

sen," pokraovala, utišivši se ponkud. „Byla jsem jako zdráva na panské

íp," mluvila perývan. „Svítilo divné slunce, vše se zelenalo, jako

zrovna v ráji. Bylo to v Suchém Dolu. V tom povídá Mana Mareková:
, Holky, podivte se tamto, pan iditel pichází." A vskutku. Vy jste

sestupoval odnkud jako s výše, jako s oblak, pímo k nám. V udivení

nad tím pestaly jsme pracovat a tu já se na vás lépe podívám a zvolám

:

„To není pan iditel!" nebo vaše tvá se mnila a mnila, ím blíže

jste picházel. „To je Kristus!"

Nemocnou chytil opt suchý kašel. Cyril stál mlky u lože, ne-

odpovídaje.

„A v tom jsem cítila, že jde Kristus pímo ke mn a za ruku m
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bere. Já se ulekla jako v udivení, on kynul za sebou a šel dále. Já se

probudila," pokraovala, upevši slzami zalité oi na Cyrila, „a poslala

pro vás. Rozumla jsem tomu a bylo mi lebeji. Zapla vám to "

tu se zamlela — „on."

Pišli dožádaní svdci. Jeden z nich vyhotovil odevzdací listinu,

kterou podepsali.

V tom se ozval na zápraží zvonek. Fará pišel nemocnou zaopatit.

Mla oi strhané, a obas, zvláštní sympatií snad vedena, upírala je

pouze na místo, kde Cyril, za píkladem druhých, poklekl. Již nemohla
mluvit. Jen zajíkavé vzdychání vydíralo se z jejích úst. „Jako když
housátko dokonává," ekla pozdji naivn babika Mareková.

„Kéž se ti sen tvj vyjeví," pomyslil si Cyril. „Život tvj nebyl,

divným spletením okolností, tém nic jiného než stálá útrapa."

Na veer rozlehl se zvuk umíráku tichou vískou.

Byl teplý, tichý veer májový. Stromy v parku Krapinském pokryly

se svží zelení. Stemcha vonla a slavík ozýval se v blízkém háji.

Cyril kráel po celodenní lopot obvyklou a jemu tak milou cestou

parkem k domovu. Piblížil se k místu, kde ve stínu mohutných, pyra-

midkami blostných kvt s ržovým nádechem osypaných kaštan visela

houpaka sleny Olginky.

Unaven usedl si na ni, ssaje s rozkoší píjemnou vni rozkvetlých

kaštan a omamující zápach k novému životu probuzené pírody. Hledl
zadumán do tmavých vrchol stromových nad sebou, odkud šuml jedno-

tvárný bzukot chroust, jako uspávající šumot vln, aneb ohlas vzdálené

boue. Z nenadání cítil se kolem krku objata pružným, dívím ramenem
a obrátiv se v pekvapení, ucítil polibky mkkých, mladistvých ret.

„Olgo!" pravil pekvapen, snaže se povstati a vyvinouti se z objetí

dívího šotka, který nepestával jej hubikovati.

Nešlo to tak snadno. Olginka pekvapila jej zákenicky ze zadu, tak

že se nemohl rukama pustiti ochranných provaz, na kterých houpaka
byla zavšena, jež rozkolíbána odporující si snahou dvou sil, hrozila, že

jej pi neopatrném pohnutí dol shodí.

„Olginko!" zvolal po druhé písnji. „Kdyby to tak vidla vaše

paní matinka, nebo slena Durieux!"

„Volejte si jak chcete, neuslyší vás. Mama odjela s otcem a Miladou

na návštvu a slena „Bt" píše nahoe psaní svému —

"

„Kdyby tak vdla vážná slena Fraucouzka, jak ji nazýváte!"

ekl Cyril, nemoha se zdržeti úsmvu.
„íkám jí jako ona mn, když nejmenší hloupost vyvedu. Poád

jen: „Olga — béte" sem! Olga — shoking tam!" Proto jí neíkám
v duchu jinak než slena „Bt", nebo slena „Shoking"!"

„Ale nyní mne puste, Olgo!"

„Nepustím, vás. Mám vás ráda. Ješt jednu hubiku!"

„Olgo!" zvolal na oko písn Cyril, namáhaje se znovu úsilovnji

vstáti.
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„Dejte pozor, spadnete!" smála se Olginka. „Nepustím vás, dokud
mi nco neslíbíte. Kapitulujte!"

„Aha, tudy na to! Nuže rychle!" pravil Cyril.

„Díve ne, dokud mi neslíbíte, o vás žádám!"

„Chcete bezpochyby, abych zítra s vámi vyjel komo? Tedy ano!"

„Chyba lávky! Musíte se mi zadušovat!"

„Snad na škatulku bonbon?"
„Vy ošklivý!" zvolalo dve, zakývavši divoce houpakou, tak že

by byl nepipravený na to Cyril málem dol sletl.

„Pardon!" zvolal kajícn. „Tedy slibuji!"

„Písahejte!"

„Písahám!" ekl vážn Cyril, zadržuje stží smích.

„Poslyšte, pane Cyrile," šeptalo mu dve do ucha. „Ale vaše

estné slovo, že nikomu nic neeknete? Ani papá, ani mama, ani made-
moiselle Shoking?"

„Což Milad?"
„Té zvlášt ne. Ta by hned vše vyzvonila. Nikomu! Tedy?"

„ Neeknu nikomu nic, jako že s této houpaky sletím, nepustíte-li mne !

"

„Mám ráda pana Betislava Burdila!" šeptalo mu dve do ucha.

„Já myslil, že mne!" smál se hlasit Cyril, jemuž se nyní podailo,

vymaniti se z objetí šotka a sestoupiti s vysoko zavšené, nejisté houpaky
na pevnou pdu.

„Gratuluji vám, Olginko!" ekl posmšn. „Máte znamenitý vkus!"

„Kýho-li výra?" pomyslil si v duchu. „Ta brzy zaíná. Takový
pulec. Bajka o krásné Psýché a Satyrovi stí vskutku opakuje v živote

stále v nesíslných variacích."

„Nesmjte se!" ekla hnviv Olginka a dupla nožkou. „Povídám

vám, že ho mám ráda!"

„A víte-li pak, že je zasnouben?"

„Není to pravda, vy mne klamete!" zvolala dívka, jiskíc hnviv
slzou zalitýma, modrýma oima.

„Nevím sám již, kolikátou má, Olginko!"

„A nech si!" eklo vzdorovit dve. „Mám ho pece ráda a jiného

si nevezmu!"

„A kdy bude svatba? Pozvete mne na ni?"

„Nepozvu, vy ošklivý!"

„A co tomu eknou tatínek a maminka?"
„Nic! Ujedeme spolu!"

„Jak se vám mohl zalíbit on se svými pknými zpsoby, kterými

i vašeho pana otce podluje, svým hrubým hlasem?" otázal se Cyril,

jehož tento psychologický problém poínal baviti.

„Práv když jsem ho slyšela pi ohni — víte, jak tam ten barák

onehdy u továrny hoel, jak velel hasim a zvolal : ,Tisíc hrom a láte !'

Bylo to slyšet jist až sem! Tu se mi zalíbil. Vlastn poprvé, když

v nedli ve své blyštící uniform s tpytící se helmou na hlav pehlížel

jakožto komandant hasie. Salutoval mi a podíval se na mne tak, až se

ve mn dech zatajil, a od té doby ho mám ráda. A te vás žádám, abyste

mi zaopatil jeho fotografii. Zlíbala bych ji tak, jako ped chvílí vás!"
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„Olgo!"

„Zadušoval jste se mi a musíte mi státi v slovu!"

„Dobe. Dostanete fotografii," ekl Cyril s úsmvem.
„Jak jste hodný, pane Cyrile! Jak vás mám ráda! Ale pokejte,

mám nahoe schovaný kus výteného, sladkého dortu, ten vám pinesu!"

a dve chtlo opt Cyrila obejmouti. „Sníme ho zde spolu!"

V tom se ozval na konci stromoadí hlas

:

„Mademoiselle Olga! Olga!"

„Už jde ta slena Béte!" zvolala polohlasem mrzut Olga. „Tedy
nezapomete! Dort vám pošlu dol! Dobrou noc!" A dve odkvapilo

ke své gouvernantce.

„Vru, lovk se do smrti nevyuí!" filosofoval Cyril, kráeje k do-

movu. „To je následek pevráceného vychování, kde se dítti nacpe

hlavika rozlinými obrazy ve tyech cizích jazycích, tak že ono konen
žádný dobe neumí a povstane z toho babylonský zmatek fantasie ! Pi
tom však prázdné srdce hladoví a hledá záhy náhrady jinde. Inu Byron
ml v Don Juanu pravdu —

"

6.

„Pane Žilino, musíme spolu vážn promluviti!" ekl jednoho dne

Dolanský, sed ve svém kabinet u stolku. „Ale posate se a zapalte

si," dodal jako vždy s úsmvem, podávaje Cyrilovi krabiku s doutníky.

„Bude to déle trvati."

Cyril usednuv pijal s úklonou, mlky, nabízený doutník a zapáliv

si, oekával další oslovení, pozoruje pi tom pana Dolanského, který ve

spisech na svém stolku nco hledal.

Dolanský byl sice stále týž sanguinický muž, plný ohn a pívtivosti

jako díve, ale Cyril pozoroval, že pod touto pívtivostí tlumí se množství

starostí, jevících se v jistém tžkomysiném tahu kolem oí a úst, který

posud u starého pána nepozoroval a který jej proto smutn dojímal.

Pozoroval též mimovoln, že stíbrné nitky v peliv pstovaném plno-

vousu a ve vlasech pana Dolanského promnily se místy v stíbrné vloky
a chomáky.

„Poblednte, pane Žilino," pravil Dolanský, drže jakýsi výkaz v ruce.

„Zde je stav mého jmní. Nadje naše, kladené v továrnu, se nevyplnily.

Vy víte asi tak dobe pro, jako já. Vaše obdivuhodná snaha a vzorné

vedení mého statku — vše to je marné. Stojíme ped faktem, že jsem

musel velkostatek obtížiti v knihách novým bemenem. Zapadám hloub

a hloub a nevidím zde než dvojí cestu k vyváznutí : buto odprodej

cukrovaru a mého na nm podílu, anebo prodej velkostatku. Stát se

však nco musí, nemají-ii pijít Krapiny do exekuního prodeje ..."

Cyril prohlížel mlky listinu, Dolanským jemu podanou. Cifry mluvily

nezvratnými dkazy: objekt byl dluhy petížen,

„Nutno zde jednat opatrn a neukvapiti se," zaal po chvíli Cyril,

urovnávaje v hlav své dvody, pod dojmem této pro nho ohromující

zprávy. „Hlavní pravidlo obchodní jest, zachovat si úvr. Ten jest za

hotové peníze. A jméno Dolanského vyváží posud všechna vaše pasiva!"
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Povážím-li, že všechny naše obti byly nadarmo!" pokraoval

Dolanský skleslým hlasem.

„Letošní kampagne mže nám všechny ztráty vynahradit," pravil

horliv Cyril. ,Prodáte-li však cukrovar, ztratíte úvr."

,yy myslíte tedy, abychom ješt vytrvali?"

„Ješt jeden rok. Ten již nám neuškodí. Ale mže vše rázem

napiaviti!"

„Dobe. Poslechnu vás tedy," pravil rozvážn Dolanský, sklánje

se z dvod pouze jemu známých k náhledu Cyrilovu. „Prosil bych vás

ješt, abyste mne dnes zastal pi veejné zkoušce ve zdejší škole.

Nemohu se tam dostaviti." —
„Ano," pravil k sob Dolanský, jsa opt sám. „Má pravdu, ztratil

bych i'ivr a nemohl bych uskuteniti poslední plán, o kterém on neví

a který se mi zdá jediným východištm z tohoto labyrintu. Pan ze

Stangenau se uchází vytrvale o Miladu. Kdybych dnes pišel o Krapiny,

nebude lze tento satek uskutenit, kterýž mže mi zachrániti Krapiny

a tak mne nad propastí, do kteréž padám, zadržeti. Skoda vná! Mé
nejlepší plány do budoucnosti jsou zmaeny. Považoval jsem tohoto

Žilinu skoro již za svého syna. Jeho pímost, poctivost a vzdlání,

dvra, s jakou celá rodina má a hlavn Milada k nmu pilnula, zdály

se spojení tomu vstit nejlepší nadje pro budoucnost. Pepoítal jsem

se a Cyril se mnou. Doufal jsem, že strýc Jeho, který, jak mi Žilina

ekl, jest dosti zámožný, jemu snad pomže. Ale i ta nadje sklamala

naprosto. Minulost nelze zmniti a tuším, že ani veškeré nadje Cyrilovy

stran výnosu kampagne nic nenapraví. Milada ovšem pana ze Stangenau

píliš nevyznamenává, naopak, vyhýbá se mu, až jsem pro to s ní ml
mrzutosti. Ale to se podá. Pan ze Stangenau je ádný, poctivý, praktický

muž . .
."

V tom zaklepáno na dvée.
„Smím dále?" ozval se hlas paní Dolanské, zárove dvée pootvírající.

„Jen dále! jsem sám," odvtil její muž.

„Myslila jsem, že je u tebe pan Žilina."

„Práv odešel. eho si peješ?"
„Pijel pan ze Stangenau a považ, pivezl Milad takový ohromný

buket ze vzácných kvtin!" pravila, smjíc se, paní a iníc rukama
posunk pi slovu „takový". „Jsou spolu v salon. Myslím, abys tam

též se mnou pišel."

„Práv jsem na nho myslil," pravil Dolanský. „A Milada?"

„Zdá se mi, že se to dnes rozhodne. Milada posud se chová chladn,

ba jednou se vyjádila, že radji pjde k tet do Prahy, než by se

vdala ..."

„To jsou dtské ei!" pokril ramenoma její muž.

„Soudila jsem, že jednou pan Žilina . .
."

„Jako já," odvtil rychle Dolanský, hled zamyšlen oknem. „Ale

to je dnes nemožné."

„Ten ze Stangenau je kovaný Nmec, ani dobe esky neumí

a naše Milada tuším také pro to mu není naklonna."

„Poslyš, Sidi," pravil náhle rozhodn Dolanský, vstávaje ze svého
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kesla u pultu, „pan ze Stangenau je jediným stéblem, za které mohu
se zachytit, nechci-li utonouti i s vámi ..."

„Tak to tedy stojí?" zvolala z ticha žena jeho blednouc.

„Ano, ale stéblo to se mže státi pevnou oporou, pakli si Milada

vezme pana ze Stangenau."

„Matinko!" ozval se neuritým tonem hlas Milady, vcházející práv
do pokoje. „Ah, papá je zde také ..."

„A tys nechala hosta o samot?" tázala se káravým tonem matka.

„Je tam Olga s gouvernantkou," eklo dve lhostejn, jakoby duše

v nm nebyla.

„Co je ti, Milado?" pravil otec, bera dívku za ruku. „Tys plakala?"

Milada mlela. Její vlnící se adra a slzy, deroucí se na pokraj

víek, mluvily za ni.

„Mluv pece, dít!" ekl otec laskav.

Milada vyvinula se mu z rukou a odstoupila od obou rodi.
„On mi uinil vyznání!"

„Pan ze Stangenau? A pro to pláeš?" tázali se rodiové s úsmvem
jeden pes druhého.

„Nechci ho — a nebudu ho mít nikdy ráda!" pravila dívka,

tisknouc dlan ku spánkm.
„Bláhová, stiš se!" pistoupila k ní matka. „Jak jsi rozilena;

tváe jí hoí!" obrátila se k muži. „Poj, dít, lehni si na chvilku,

pejde to."

„A co ekne pan ze Stangenau?" pravil, svraštiv elo, pan

Dolanský.

„Zatím nic. Jdi k nmu! Zstanu zatím u Milady. ekni mu, že je

Milad ponkud nevolno."

Dolanský se vzchopil a odcházel. „Ženské rozmary!" zabruel

polonahlas.

„Mluv, dít, co je ti?" tázala se matka dcery, ukládajíc Miladu

na pohovku ve spacím pokoji a pisedajíc k ní. Milada vypukla v plá,

ale nepitulila se k matce. Sedla nepohnut v koutku divanu a tiskla

ruce k oím.
„Ani matce to nepovíš?" otázala se nžn paní, tulíc k sobe dceru.

„Nevezmu si nikoho! Nebudu se vdávat!" vyjelo náhle dve.
„Prosím t, utiš se, Milado!" ekla s mimovolnou domluvou matka.

„Posud t nikdo nenutí!"

„Bylo by to také marné!" odtušila, osušujíc oi, Milada.

„Vím, na koho si myslíš!" ekla jednotvárným hlasem, jako

v zamyšlení, její matka. „Z toho nemže být nic."

„Když ne jeho, tedy nikoho!" vyjelo tichým, ale rozhodným hlasem

dve, vpravujíc se instinktivn v proud myšlenek své matky.

,A tys rodim nic neekla?" pravila s výitkou paní Dolanská.

„Pro jste se chovali k nmu a ke mn vždy tak, jako byste to

schvalovali?" odvtila také s výitkou dcera.

„Dali jste si slovo?" otázala se opt starostliv její matka.

„Nikoliv!"
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„A jak to tedy víš, že t má rád?" oddechla si s úsmvem paní

Dolanská.

„Vím to urit!" pravilo dve, dívajíc se pevn na ni.

„Hm! — dvoil se také Xenii —

"

„Nedvoil!" zvolala vášniv Milada, jiskíc oima. ,Byl pouze
zdvoilý a proto tím více ho mám ráda!"

„Opakuju ti, Milado, že z toho nic nemže být. Ale promluv s otcem— uslyšíš, co ti odpoví. Víš, že oba pejeme panu Žilinovi — ale svým
odporem stížíš jen pomr náš k nmu, ba uiníš ho zde nemožným.
Nebo musím ti íci, že otec k tomu již nikdy svolit nemže. Stojí nad
propastí — jenom ty ho zachráníš, podáš-li ruku panu ze Stangenau ..."

„Milado, mamá!" zvolala Olga, vrazivši do dveí spšn, celá zardlá,

„máte pijít do salonu. Papá si peje, abych s tebou hrála na tyry
ruce. Podívej se, co mi pan Stangl pivezl!" chlubila se seste, okazujíc

jí pkný, zlatý náramek.

Milada odvrátila tvá a pitiskla na ni opt ruce.

„Okaž!" pravila matka, obdivujíc se vzácné, emeslné práci náramku,

aby mezi tím Milada asu nabyla a mohla se opanovati.

„Pjdeš, Milado?" otázala se za chvíli, když byla Olgince náramek
vrátila, opt tiše a nžn.

„Jdte naped! Pijdu za chvilku za vámi," pravila tato, bledá

jako stna, bezezvuným hlasem, oi majíc zality slzami.

7,

„Jak se to vše zde zmnilo od té doby, co je cukrovar opt
v innosti!" pravil k sob Cyril, kráeje Krapinami dol k nové škole

a mimovoln pocítil opt ono zvláštní uspokojení, jako tehdy, když byl

ped lety pítomen slavnostnímu zahájení první kampagne cukrovaru.

Tenkráte k sob pravil s jistým zadostiuinním: „Hle, to vše jest dílem

mým! To vše jest výsledek mé energické vle!"
Též dnes vytanuly mu tytéž myšlénky — ale podivno ! Necítil více

ani oné oprávnné hrdosti nad šastn provedeným dílem, ani oné- sebe-

vdomé radosti nad vlastním významem, nebo kižovalo se v nm
množství jiných dojm, které mu ztrpovaly pítomnost a hlavn mu
bránily, že nemohl bez jisté obavy pohlížeti klidn v budoucnost.

Tšilo ho sice to, co vidl, a hlavn to, že vasným zakroením
perušil plány Geyerovy a Rabeho, kteí jižjiž se tšili, že v Krapinách

budou moci zíditi íiliálku SchulvereinU; školu nmeckou, pro nkolik
dítek dozorc v cukrovaru, ku kterým agitací jejich, potajmu sliby a

hrozbami vedenou, k pistoupení donutiti hodlali též dítky nkterých
eských oban krapinských, ve hmotné odvislosti od nich se nacháze-

jících. Byly Krapiny jednou z nejchudších vísek království eského, akoliv
ležely u prosted nejúrodnjšího kraje vysoiny na severu Polabí. Ped
lety býval tam jediný vtší rolník, statká, který ješt knížeti R . . .

svj pkný statek odprodal. Nyní absorboval, skoupil a scelil veškeré

pdy v obci velkostatek. Co zbylo, byli nejvíce malí chalupuíci, a veškeré

ostatní etné obyvatelstvo Krapin skládalo se z nkolika maloživnostiiík

38
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a hlavn z etného, vesms od velkostatku a cukrovaru závislého dlnictva.

Místní obchod, jehož pedstaviteli byli ti kramái a prodavai lihovin,

byl vesms v rukou židovských a Krapiny vbec nebyly ani obcí samo-

statnou, jsouce za píchodu Cyrila Žiliny pidleny k sousední, zámožné

obci Dolanm, pifaeny pak a školou píslušný k jiné hodinu cesty

vzdálené obci Stezivojicm. Usilovné snaze Cyrilov zdailo se nejen

oddlení Kiapin od obce Dolanské a zaízení jich v obec samostatnou,

ale též odškolení od Stezivojic a zaízení nové školy v Krapinách.

Stálo to tuhé boje, které však byly jaksi pirozeným výsledkem znovu-

zízení cukrovaru. A stejným krokem se zvýšením místního blahobjtu

a dosažení politické samostatnosti, mnil se též zevnjšek Krapin. Na
míst uehleduých, po vtšin doškarai krytých barák povstávaly nové,

ist obílené domky, taškami kryté. Peložena do Krapin etnická stanice,

pro kterou velkostatek postavil nový pkný domek. A píznivý tento

pokrok jevil se hlavn v nové, pkné, jednopatrové budov školní, kde

se dnes poprvé mla odbývati výroní hlavní zkouška. To byly skvlé
stránky psobení Cyrilova v Krapinách, na které mohl býti vskutku

hrdým a pohlížel-li nyní na vísku, amfiteatráln nad malým údolíkem
rozloženou, a pízniv zmnný její zevnjšek, mohl pociovati oprávnné
uspokojení.

Ale jinak bylo se stránky hmotné. Velkostatek Krapiny, který ml
ohromnou vtšinu pozemk v nové obci, musel ovšem k veškerým tmto
novým, prospšným zmnám pispívati pomrn nejvtší kvótou, ped
kterou mizely píspvky ostatních, chudých píslušník obce tém na

pouhu nicku. Sama nová budova školy stála pes dvanácte tisíc a další

tisíce stály podniky jiné.

To vše tanulo pi pohledu na Krapiny Cyrilovi na mysli, tak že

se nemohl oddati nezkalene požitku svých záslužných in, nebot vdl,
jaké zmny tím povstaly ve stavu jmní pana Dolanského, jaká bemena
tím na velkostatek, bez toho v passivech tonoucí, uvalena.

V malé, vyzdné kaplice, nad kižovatkou cest stojící (nebo nebylo

tam kostela) — klinkal zvonek, oznamující blížení se povozu pana dkana.

V prostranné školní svtnici shromáždilo se po píchodu tohoto pána

etné obecenstvo. Na katede usadili se místní honorace a mezi nimi

Cyril jako zástupce velkostatku a jeho pítel Bystrý, jako zástupce

továrny. Otcové a matky zkoušených dtí tísnili se kolem dveí.

Zkouška šla ped se zcela pravideln a poádn. A pi pohledu

na žáky a žákyn horliv odpovídající zapomnl Cyril na as, na tísnící

jej ped chvílí úvahy o hmotných obtech a na smutnou perspektivu do

budoucnosti. Zkouška z náboženství se práv konila k úplné spokoje-

nosti pana dkana, dstojného, vysokého a na pohled hmotného, ale

chorého starce.

Fará Stezivojický, který vyuování náboženství v nové škole ídil,

vybíral pi otázkách z hlásícího se množství žákv a žáky nejschopnjší

a pohlížel s vítznou sebedvrou na pana dkana, který spokojen

k odpovdem dítek hlavou pikyvoval.

Konen dal pan dkan ješt poslední otázku

:

„Kdo pak asi vdl nejdíve o tom, že se narodil svtu spasitel?*
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Tém veškeré ruce dítek se horliv zdvihly ; byla to tak snadná

na pohled otázka, že i nejslabší z žák ji hrav zodpovídati mohl.

O tom byl též fará pesvden a pro to vybíral pohledem z hlá-

sících se nkterou žákyni, která posud nebyla vyvolána, a kterou tím

vyznamenati hodlal. V první lavici školní sedla nejmladší dvátka.
Byla, a chudobn namnoze, pece peliv a ist odna a rdla se

jako poupátka samou horlivostí dtskou, aby také z nich nkteré bylo

otázkou poctno, nebo bu divnou náhodou aneb naschvál, opomenuli

dosud oba zkoušející dstojní pánové tchto malikých se otázali.

Cyrilovi jich bylo skoro líto
;
pozoroval u mnohých z nich v pkných

dtských okách slzy lítosti nad tím, že si jich dosud nikdo ze zkouše-

jících nepovšiml. Zvlášt malé, sliné, na kraji pi vchodu do první

lavice sedící dvátko šermovalo obma rukama velebným pánm takoka
v oích, vystupujíc na špiky nožek a nahýbajíc se pes okraj lavice,

V oích horlivostí záících stály mu slzy a líka rdla se dychtivostí

a horlivostí. Zdálo se však, že i tentokráte bude namáhání žáky první

lavice marným, nebo zkoušející páni, chodíce ped lavicemi pohlíželi

pes n do zadních lavic, o žaky první lavice ani okem nezavadíce,

tak že tyto konen malomysln v marném poínání svém ustávaly a

smutn na svá místa usedaly. Pouze první, na kraji sedící, vytrvala a

šermovala horliv rukama dále, opakujíc stále své nžné, plativé

:

„Prosím, prosím!"

„Hle, tot Résinka Drozova," pravil Cyril polohlasit k svému,

vedle nho sedícímu píteli Hynku Bystrému. „Matka ji zde pi svém

odchodu s panem Krou zanechala u svého strýce, aby do školy choditi

mohla."

„Je mi toho sliného dvátka také líto," pravil s úsmvem Hynek
„a pál bych mu za jeho horlivost toho zadostiuinní —

"

„Hubilova!" zvolal v tom pan fará na sndé, velké ernooké dve
v jedné ze vzdálenjších lavic. Byla to dcera známého nám mistra tesa-

ského Hubila.

Nastalo utišení a všechny ruce ostatních horlivých žák a žáky
klesly. Dorotka Hubilova již již se chystala odpovdti. Ale pan dkan
pošeptal v tom nkolik slov panu farái a kynul rukou Résinoe Drozové,

která navzdor tomu, že již jiná vyvolána byla, posud si nesedla,

nýbrž s jakousi zoufalou vytrvalostí rukama dále se hlásila a své ne-

smlé: „prosím, prosím" — stále opakovala.

Fará se podíval kvapn na mluvícího a hned na to zbžn a ne-

píliš pívtiv na malou Résinku, naež zvolal: „Drozova!"

Vše utichlo. Dorotka Hubilova máchnula pekvapena rukou a usedla

na své místo, stíhajíc hnvivým pohledem vyznamenanou holiku, která

na svém míst stála jaksi pekvapena nenadálou radostí nad vyzname-
náním, kterého již neoekávala a zaražena zárove všeobecn nastalým

tichem, cítíc takoka veškeré ty zraky obecenstva na sebe upené.
Dobrý dkan, poznávaje náhlou zaraženost holice, postavil se ped ni

a pozvedaje svou rukou lehce, nžn její zardlou hlavinku se sklope-

nýma k zemi okama, pravil znovu lahodn: „Tak se neboj a povz

38*
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nám, dvátko, kdo vdl nejdíve na zemi o tom, že se nám spasitel

v Betlém narodil?"

Touto vlídnou, laskavou domluvou starého pána obodeno, pozvedlo

dít svá arokrásuá, chrpová oka a hledíc s božsky naivním, dvivým
pohledem v usmvavou tvá starcovu, pravilo u všeobecném tichu

lahodným, andlským hláskem: „Panenka Maria!"

Jako jarní vítr v korunách strom pelétl tichý tlumený šumot

smíchu celou školní svtnicí. Sám Hynek Bystrý mimovoln se usmál

a ekl polohlasit k Cyrilovi: „výborn!"

Ale jiný byl úinek na oba vážné, zkoušející pány. Pan dkan se

odvrátil, slova neodpovdv a fará pohlednuv s výitkou na nho a

s pohrdáním na ubohé, do krve studem, nevdouc pro, zardlé dít,

zvolal zvun

:

. Povz ty nám to, Hubilova!"

„Pastýi Betlémští!" zvolala tato hbit.

„A kdo jim to zvstoval?"

„Andlé!" zvolala opt vítzn dívka.

Résinka Drozova zatím plakala usedavé, pozorujíc, že nejen po-

chvaly neutržila, ale že si jí nikdo ani nevšímá.

„Tak je to na svt!" pravil usmívaje se, Bystrý k Cyrilovi, když

ho po zkoušce dom doprovázel. „Pravda, byla vždy na svt popelkou

— a rozum chodí žebrotou!"

„Tak pece odjíždíš? Pomalu zde zstanu sám!" pravil Cyril, chod
po pokoji, prost zaízeném a jednoduše malovaném. V prosted pokoje

stojící, hrub natený stl a pi nm pár rozviklaných židlí, v koute

lože, na kterém v tu dobu Hynek Bystrý odpoíval, používaje ho místo

pohovky, skí na šaty — to bylo veškeré, vru spartánské zaízení

bydlišt chemika cukrovaru v Krapinách. Žádný obraz nekrášlil tyto stny

;

pouze nad ložem visela v rámeku malá fotografie matky Bystrého a mezi

okny malé jarmarení zrcádko. Na stole a na erném kufru, u okna

stojícím, povalovalo se nkolik knih, po vtšin odborných dl chemických.

„Vždy jsem ti pece ekl, milý Cyrile, že je to zde pro mne úzké

a malé. Hledal jsem širší a pimenjší pro sebe pole psobnosti, až

jsem ho v Praze nalezl. asem hodlám se docela samostatn zaíditi,

jen co trochu nové pomry seznám. Tam alespo budu zbaven toho

vného škarohlídství, špehování, soení a intrik. Zde bych musel vru
asem onemocnti v této atmosfée pruského špehounství!" promlouval

Bystrý ze své improvisované pohovky, pohlížeje na pítele Cyrila, u stolu

sedícího, jiskícím se pohledem.

Byl již veer, podmrano, smrákalo se silné a bledé ervánky

padaly oknem na výraznou, bledou tvá Bystrého, z níž tmavé oi takoka

svtélkovaly zarudlým ohnm. Cyril se alespo nepamatoval, že by byl

u kohokoliv díve spatil takový ohe oí ve tm.

„Jeden po druhém," pokraoval, jakoby více k sob mluvil, Cyril.

„Nedávno pan Kra ..."
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„Pan Kra také odešel? Ten pece neml píiny? Sedl za vtrem
a nikomu nepekážel? Kam pak odešel?''

„Kdybych to vdl, kam!" odpovdl jako pro sebe s nádechem
trpké ironie Cyril. „Nebo je mrtev."

„Zemel?" zvolal udiven klidný jindy Hynek, povstávaje na své

improvisované pohovce. „A tak náhle? Snad mrtvice? Ale on tak mladý,

stídmý lovk . ."

„Je to zvláštní historie. Znáš jeho minulost. Dost se mu nabránili

otec i matka — ano otec jej docela jednou i tlesn ztrestal pro tu

nepedloženou známost. Tehdy bylo mu teprve osmnácte let . .
."

„To záhy poal!" ekl Hynek, napjat poslouchaje.

„Nedal si íci. Dve nevzdlané, ale pracovité, tenkráte ovšem

prý první kráska zdejší. Kdyby byl tehdy v as perušil známost, jak

otec jeho tomu chtl, mohl dnes býti dobe situovaným správcem,, a byl

by si mohl vybrati z kterékoliv ó radnické nebo rolnické rodiny dve
vzdlané, jeho pomrm pimené vychované a zámc^é. Na ženní
ml ješt asu dosti — vždy nyní byl nejvýše ticet let stár. Byl štíhlý,

urostlý a svtu podobný mladík, velmi slušného chování, úadník vzorný,

pilný a svdomitý, nemohl jsem si lepšího pomocníka zde páti a nerad

jsem ho odtud pustil. Uinil jsem to práv proto jen, abych mu dopo-

mohl ke kariée. Dvata vskutku mohla na nm oi nechat, když tanil,

aneb na koni sedl. Sám jsem ho jízd nauil. Dostal nkolik, pro jeho

pomry skvlých nabídek : ale on ne a ne. Držel se té holky, která

sotva íst a psát umla a pozdji znan ze své bývalé krásy ztratila,

jako oarovaný. Když dostal konen, na mou pímluvu výhodné místo,

povolil naléhání mému a všech dobe smýšlejících s ním lidí. Obdržel

je pod tou podmínkou, když bu své lásky se vzdá, aneb s Terezkou

Drozovic ádn se dá oddat. „Jak ji mám nyní opustit? Se temi dtmi?
Když již mi výminku tu kladete, dám se s ní oddat, ale nevím, bude-li

to k dobrému. Je to pouhá komedie." To samé opakoval po svatb

ped svou ženou a ped námi pi hostin, k nemalému pohoršení paní

Dolanské, která mu sama v zámku veselku vystrojila. Pišed na své

nové stanovišt, držel se z poátku dobe. Ale jeho žena, náhle k ne-

oekávanému, legálnímu postavení povýšená, chovala se dle toho. Šatila

se jako knžna a utrácela jen což. Píjmy na to nevystaovaly. Z domova
nedostal nic. Rodie o nm ani slyšeti nechtli a ona nemla než to,

co na sob nosila. A tu ten vždy poctivý úadník neml dost síly, aby

se nemírným požadavkm své ženy opel a dal se svésti k pehmatm.
Záhy to pi naší písné kontrole vyšlo na jevo. Pemeno obilí na sýpce

a nalezen znaný deíicit a v kase scházely též peníze. Chtl jsem ješt

v jeho prospch zakroiti, ale bylo pozd. Byl propuštn — otrávil se..."

„Vždy žena! Cherchez la femme!" zamruel polonahlas Bystrý.

Nastala dlouhá pomlka.
„Apropos — žena!" zvolal náhle Bystrý. „Víš- li pak, že slena

Xenie již je skoro jako nevstou?"
„Nevím!" zvolal se živým úastenstvím Cyril.

„Navzdor odporu rodiny. Vezme si ji onen siln zadlužený kavalír

ve Vídni, o kterém jsem ti, tuším, již vypravoval, že se o ni uchází."
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„Z toho srdce jí to peji!" pravil Cyril, „Bylo to ádné dve —
a ponkud výstední povahy. Nebylo to však její vinou, ale vychováním."

„Aneb suad i ddivostí," pravil významn Bystrý. „Vždy víš, co

se povídá o podivném pátelství Geyera s Rabem — jsou prý bratí.

A takových bratr prý má Rabe velký poet."

„Mnoho se mluví a obyejn pehání."

„Budou však vesms dobe zaopateni. Jmní je podle toho. Kdyby
byl pan Dolanský takto zazobaný, nemusel bych, tuším, odtud a nebylo

by teba tch libereckých baron. Ale tak chýlí se to prý se slávou

Krapin rychle ku konci."

„Vím o tom. Ale žádám te i v mém prospchu, abys o tom alespo
ped cizími pomlel. Není ješt vše ztraceno a doufám, že jedna píznivá

kampagne to zase napraví. Radil jsem v tom smyslu nedávno Dolanskému,

který též poíná nadji ztrácet."

„Pochybuji o tom," ekl, pokašlávaje, Hynek. „Nejsem již do ma-

nipulace pana geyera, ponvadž si ji zcela tém osvojil, tak zasvcen,

jako díve. Tají nyní vše peliv pede mnou. Ale praví se, že zbývá

panu Dolanskému jen dvojí cesta. Bu aby prodal statek díve, než

pijde na buben, anebo musí mu pomoci — Milada!"

„To jsou asi klepy!" zvolal patrn zaražen Cyril, cít, jak se mu
krev žene ke spánkm. „Kdes to slyšel?"

„Inu, dozvím se více než ty tam u samého pramene!" usmál se

Hynek. „A mimo to dovedu si leccos skombinovat. Nemusím než oi
otevít a pochopím, pro pan Stangl ze Stangenau nyní skoro každou

nedli sem dojíždí a skvostné kytice piváží. Zajisté nejezdí sem k vli

paní Dolanské, ani Olgiuce, tím mén pak k vli krásným oím staré,

ctihodné mamsel Durieux, aneb za panem Dolanským. A ty bys posud

byl nic nepozoroval?"

„Ovšem, ale jezdili sem i jiní. Vždy býval tu sám mladý Rabe,

ale bez výsledku."

„Ano, ale tehdy byly pomry jiné než dnes. Myslím, že se stane

Milada obtí."

„Ješt tomu zcela nevím. Milada jest pevné povahy!"

„Prosím t, k vli rodim udlá ádn vychovaná dcera mnoho.

A co konen jí zbývá? Jiný ženich nejde a kdyby dnes mli Dolanští

pijít o Krapiny, bude mít vyhlídku na staré panenství. To nejlepší, co

bude moci uiniti za tchto pomr, bude, vezme-li si pana ze Stangenau.

Je to ádný muž a že ji má upímn rád, dokázal svou vytrvalostí,

s kterou se nedává niím od ní odstrašit. A tím bude zachránna celá

rodina. Slyš ostatn ješt jednou moji dobrou radu : hle setásti prach

z obuvi své a zanech Krapiny tomu pruskému hospodáství. Však se

panu Rabemu též jednou otevrou oi, ale bude, tuším, pozd!"
„Auo — pipozdívá se a musím jíti, než se úpln setmí. Cesta

nahoru je blátem bezedná," vytrhl se z myšlének Cyril, zaslechnuv

poslední Hynkova slova. „Kdy hodláš odejeti?"

„ekám jen na píjezd pana Rabe, abych vše odevzdal. Pesídlení

mé do Prahy nebude mnoho státi — tam ten erný kufr u okna a dost!"

pravil Hynek s úsmvem. „Chci odjeti prvního íjna."
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„Tedy na zaátku samé kampagne. Ostatn do té doby se snad

ješt uvidíme. Ze ti všeho nejlepšího peju, nemusím t ujišovati. Mimo
to zstaneme i na dále ve stálém spojení. Vyžádám si asi tvé odboruické

rady i v Praze astji!"

„Jsem svému píteli vždy k službám, milý Cyrile, a budu se vždy

na tvé zprávy tšit!"

9.

Druhého dne byl teplý veer koncem záí, jeden z onch du,
v kterých se slunce s naším pásmem naposledy louí, vysílajíc tepelné

paprsky kosmo na zemi více a více chudnoucí.

V žloutnoucích korunách strom parku Krapiuského pohrával svit

slunce k západu se klonícího, dodávaje rozliným barevným odstínm
odumírajícího listí zvláštních barev : od erven, kterou pojmenoval veliký

anglický básník hektickou, až ke žluti tém zlatem se lesknoucí. Nkteré
však druhy, blížící se zim více vzdorující, zvlášt duby a lípy, zdvíhaly

posud málo jen proídlé, zelené koruny své hrd k modrému nebi. Bylo

tém bezvtí. Žádný zpv ptaí nerušil tuto snivou náladu, jakoby za

tímto obrazem krajinným, za konturami strom, na modré, veerní obloze

se rýsujících, otevírala se jakási nedozírná perspektiva v neznámou

budoucnost, do které vše spje a z které nic se nenavrací.

Pouze jakýsi opoždný koníek senní, vylákán teplým dnem podletí,

vytrvale se ozýval kdesi v korun stromu, zvyšuje svým hlasem vážnou

náladu veera.

Cyril kráel parkem, hlede na zapadající slunce.

„Podobný dojem zažil jsem ped lety, pohlížeje s nejvyšší západní

skály Helgolandu na zapadající slunce, které na vlnách moských táhlo

osvtlenou dráliu-, jako zkamenlou cestu duch, zašlého lidstva, v jiný,

neznámý svt."

„Hle," pravil, kráeje dále, „zde jsou na holé skoro již vtvi kee
veliké pupeny, pichystané k budoucímu jaru. Skon a vné omlazování

na jedné vtvici, v jednom organismu," pokraoval, pohlížeje na silné

pruty lískového kee, na nichž pouze jednotlivé listy se držely.

Kráel s polí v jakés dobré nálad k domovu parkem. Pod nohou

šustlo mu opadalé, polousvadlé listí tichým vzduchem a pouze na vrcholu

njakého stromu pohybovaly se lehkým vánkem dva listy, vydávajíce

tením stejnomrný, nenapodobitelný, jednotvárný zvuk, který vyzníval

skoro jako: „tsi, tsi, tsi."

„To je na této osyce," pravil Cyril, zastaviv se u stromu. „Divno,

že na tomto strom chvje se a haraší listí skoro vždy, i když zdánliv

vkol úplné ticho panuje. Óasto mne to v lese až zarazilo. Bylo mi pi
tom, jakoby náhle pede mnou njaká neznámá bytost svým rouchem
šelestila. Povst lidová spojuje vné to chvní list osyky se sebevraždou

Jidáše, zoufajícího nad umuením mistra, kterého zradil. A tento zvuk

jinak zní na jae, když je mladé, svží listí a jinak na podzim, když

listí opadává." A kráel dále.

„Vše na nás psobí jen pod jistými dojmy. Na bodrou mysl psobí
týž zjev jinak, než na zasmušilou, skleslou; onu povzbuzuje, tuto skliuje.
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Jinak v mládí než v stáí. Nedávno pohlížel jsem na vše skepticky^

v šerých, ano erných barvách, kterými maloval mi budoucnost pítel

Hynek. Ale celodenní práce osvží mysl a naladí ji k odhodlanosti, ano

veselosti. Pro by tak vše mlo pijít, jak on myslí? Xeprožil jsem již

horší okamžiky a nepemohl jsem dosud veškeré pekážky ? Nedávná
tomu, co stál na obzoru mém editel Hrubý, jako blížící se balvan^

který ml veškeré mé plány a nadje rozdrtiti. A kde je dnes? Hrozící

zjev ten rozplynul se jako pára. Jaké spletení intrik zamstnávalo nedávno

mou mysl? Xeuie, Milada, stav jmní Dolanského, mé otesené postavení.

A vše to byly snad jen pouhé peludy, které mí kreslila pílišná staro-

stlivost. Také ucházení se pana ze Stangenau o Miladu mže býti takovým

peludem. Vídám ji sice zídka a jest mi uápadno její plaché ke mne
chování od njaké doby. Ale to mže mít i jiné píiny. Byl bych

se zajisté od ní již neho dozvdl, vždy nemívala pede mnou skoro

tajemství. Ostatn mohu s ní promluviti. Pan Dolanský i celá rodina mi

peje a zajisté že bude jemu milejším ze, který svým dmyslem mu
bude podporou, než závislost od milosti cizího. Snad pehání své tžké
postavení. Ano, nutno pohlednouti takovým mátohám pímo ve tvá a

rozplynou se jako obláky, v dým a páru, v nic. Nebezpeí pomine,

jdeme-li mu srdnat v ústrety. Vždy pomry se pece jenom zlepšily

a práv nyní snad se pipravuje píznivý obrat. Jen vytrvati — ta

jest vše."

Na záhybu pšinky, hustým podrostem vroubené, zaharašilo listí,

jakýsi lehký krok se mu blížil vstíc. Z myšlének svých vyrušen, Cyril

se mimovoln zastavil : ped ním stála Milada.

Byla bledá, skoro písná. Zvláštní jakýsi tah kolem úst a brady

svdil o dlouhém duševním zápase. Oi její byly rozšíeny a leskly se

u veerní záplav, která inila tahy jejího ušlechtilého oblieje skorá

krásnými. Spativši Cyrila, chtla se náhle obrátiti, jakoby se ho byla

ulekla. Byla v domácím, pohodlném rouchu, majíc pehozený pes n,
proti veernímu chladu, veliký plaid.

„Slena Milada!" uklouzlo se rt pekvapenému Cyrilovi.

„Sama, a tak pozd?"
Dívka hledla na nho chvilku, stojíc nepohnut, naež se chvatn

o krok piblížila jako ním poplašena, a pohlížejíc mu pátrav v oi,

ekla, nedbajíc zvyklých ohled a formalit:

„Pane Cyrile, porate mi!"

„S radostí, sleno. eho si pejete?"

„Sleno!" opakovala dívka s divným pízvukem, jako stroj. „Mám
se vdávat ..."

„Vdávat?" ekl Cyril tiše a mimovoln týmž pízvukem, jako ona.

„Což vy nic nevíte?" usmála se nucené dívka.

„Pan ze Staugenau?"

„Ano. V nedli má být zasnoubení a v únoru svatba. Ceká jen na

svolení svého otce, který iní prý jakési pekážky ; ale svolení jeho

jest prý jisté, jak ujišoval ..."

Ticho veerní perušováno bylo pouze oním zvláštním zvukem tete-

lících se dvou lístk na vrcholi osyky: „tsi, tsi, tsi".
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V Cyrilovi jakoby se bylo náhle netušené svtlo rozlilo. Tisíce

malých okolností z minulosti soustedilo se mžikem v jeho mysli a na-

bývalo vždy více tvaru, jistoty: „Ona t miluje."

Sklopil oi a kráel mlky dále, sbíraje myšlenky k odpovdi a

snaže se zárove potlaiti výbuch svých dlouho, peliv tlumených a

skrývaných cit. Ale nešlo mu to. Myšlenky jeho rozletovaly se jako

hejna vyplašených ptáat.

Tak kráeli chvilku vedle sebe, pomalu a mlky dále.

„A co vám mám poraditi?" otázal se náhle s trpkým úsmvem
Cyril, zastaviv se a hled palivým, suchým zrakem na dívku.

„A tak se mne tážete vy!?"

„Co mohu íci k dokonané tém události?" optoval mladý muž
temným hlasem, který se mu v tom okamžiku mimovoln pohnutím

zachvl.

Dve kráelo dále, sklopivši zrak a rozhrnujíc nožkama pi chzi
v zamyšlení suché listí, po pšin nakupené.

„Myslela jsem jen, že vy . . . vy mi poradíte!"

Pronášela tato slova jako k sob, úryvkovite, plaše a jaksi s výitkou.

„A pro jste tak nemluvila díve ke mn?" zaal opt Cyril.

„Pro jste svolila? Domníval jsem se . .
."

„Mla jsem zapoíti snad já?" eklo dve, nepohlédnuvši na.
„A vše mohlo býti tak krásné," dodala polonahlas. Slzy zaleskly se jí

v oích. „Nemáte pro mne ani nyní slova útchy ?" pokraovala, nehledíc

na, a oekávajíc marn odpovdi dodala: „Nuž — dobrou noc!" a od-

vrátila se rychle k odchodu.

„Milado!" promluvil konen Cyril vroucn, snaže se uchopiti

dívinu ruku. „Odpuste mi, pedstavoval jsem si vše jinak. Sel jsem

pímou cestou a považoval jsem za híšnou nerozvážnost, chtíti buditi

ve vás pedasn city a marné snad nadje. Chtl jsem si ruky vaší

zasloužiti, vydobýti. Po mém náhledu je slabý muž ten, jenž se uchází

o dívku, které nemže bezpen budoucnost zajistiti a domníval jsem se,

že bych se pokoil, snížil, kdybych projevením svých cit byl si ná-

klonnost vaši hledl získat. Zdálo se mi, že by na ele mém nesmaza-

teln byla napsána slova: ty spekuluješ na její jmní. Zdálo se mi, že

by muž mého podízeného spoleenského postavení musel ztratiti vážnost

v oích vašich, vašich rodi i ped sebou" . . . ka to, pivinul ruku

díviny ke rtm.

„O bože, co mám dlat? Já nemohla jinak jednat," pravilo dve,
vyvinuvši rau ruku a tisknouc šáteek ke rtm. „Matka mne zapísahala,

abych otce odporem svým nezniila — neusmrtila . . . Povolila jsem ..."

Nad nimi se ozývalo v nastalém tichu tesklivé suslení dvou lístk

osyky: „tsi, tsi, tsi, tsi." Vrátili se totiž, aniž to zpozorovali tam, kde

se setkali poprvé . . .

„Milado!" pravil náhle Cyril, uchopiv ob ruce díviny a jemn je

stahuje s jejích tváíj snažil se zachytiti její pohled. „Jsem na vše od-

hodláu. Zapu sebe, svou minulost — budeš mou!" to ka, pivinul

dve na svá mohutná prsa, na které ono hlavinku sklonilo. , Promluvím
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s tvým otcem, pohnu ho — neodepe mi . . ." mluvil, nadzvedaje nžn
sklopenou její tvá a sklánje se k ní k polibku . . .

„Milado, Milado!" ozval se v tom stranou od zámku hlas.

„Pozd!" vzchopila se dívka, tisknouc dlan ku spánkm a pohlí-

žejíc strnule, beznadjn do prázdna.

„Na vše již pozd!" a odbhla smrem, kterým hlas se ozýval.

10.

„Ale posate se pece, pane Žilino," pravil Dolanský, nabízeje ve

svém kabinet keslo Cyrilovi. Jeho zdvoilý tón lišil se od bývalé

srdenosti, na kterou Cyril byl pi nm tak navyklý, svou formálností.

„Nabídka vaše je sice pro mne estná," pokraoval, když se byl mladý

muž usadil, „ale pišel jste již pozdp. Pedešel vás pan ze Stangenau

a píští nedli má být zasnoubení" —
„Pane Dolanský, ráíte mne znáti. Neopovážil bych se takto ped

vás pedstoupiti, kdyby mne k tomu okolnosti nenutily. Nebyl bych

z reservy své vystoupil, kdybych se byl nepesvdil, že tím snad pro-

spji, že tím uiním šastnou vaši dceru."

„A pro jste tak dlouho váhal?" otázal se s nádechem výitky,

jak se alespo Cyrilovi zdálo, skepticky se usmívaje, pan Dolanský.

„Nemohl jsem jinak jednati. Neopovažoval jsem se buditi jisté

city v dítti vašem, pokud jsem jistoty neml, že budou optovány. Pane

Dolanský, vy a rodina vaše jste tém jediní na svt, za které bych

vše podstoupil a vše obtoval. Jak byste byl však pohlížel na mne,

kdybych byl za zády vašimi osnoval pomr, který by byl vypadal jako

spekulace na vaše jmní? Díve byly pomry vaše píznivjší a já

pravil k sob : potlaím city své, pokud nevydobudu si vlastní prací svou

nezávislého postavení. Události poslední však mne pekvapily a proto

považuji, jsa o to Miladou požádán, za svou povinnost, abych zkusil ješt

krok poslední a prosím vás tedy jménem jejím a svým, abyste zasnou-

bení poodložiti ráil."

„Nemožno! " pravil Dolanský, vstávaje ze svého kesla a pecházeje

po pokoji. „Nemožno! Dal jsem své slovo a mimo to — znáte pec
mé finanní pomry? Jsou snad horší, než si myslíte. Jest-li pak víte,

že mi hrozí sekvestrace?" dodal tišeji, hled na Cyrila se zvláštním

výrazem, který jeho, jindy vždy veselé a joviální tvái dodával náhle

výrazu ustaranosti, kterou na nm Cyril nikdy díve nepozoroval. „Vidíte,

že jsem k vám upímným, jako vždy, ponvadž vám svuji nejtajnjší

své pomry a že vám dvuji. Ale zárove služiž vám to za mítko
mých pomr, které urují pesn mé chování pro budoucnost. Jsem to

své rodin povinen. Dnes neb zýtra pojedu za tou píinou do Prahy

a zkusím, zdali se mi podaí sekvestraci zastaviti. Nebo to vám bude

vdomo, že to bývá poátek konce. Vitelé a zejména sekvestr dovedou

to tak obratn zaíditi, že se nevymotá více majitel ze sít, kterou je

opeden, jako moucha nevyletí z pavuí sít. Potom následuje nutn
exekuní prodej objektu ; a kdyby se mi podailo nyní i nakrásn sehnati

potebných penz, abych tento osudný pro mne obrat zastavil, kdybych
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i vitele uprosil a novými sliby ukojil, smeuky vystavil — bude to

pece jen, jak se íká, šibeniní lhta. Smnky zaplaceny býti musí a

není-li to možno nyní, jak to bude možno v budoucaosti, pi vzrsta-

jící mé penžní tísni? Vidíte, jak jsem s rodinou svou skromn živ, že

krejcaru marn neutrácím a vše to je marné. Zbývá mi tedy jediný

krok, nabízí se mi samodek a nehledána estná pomoc, která zažehná

rázem mé rozpaky a nebezpeí, ztrátou jmní mi hrozící : satek Milady

8 panem ze Stangeuau. Jednal bych rozumn, kdybych tuto pomoc odmítl?

Položte ruku na srdce a rcete, jak vy byste jednal v mém postavení,

jsa otcem rodiny? Veliké penžní prostedky dovolují pak panu ze

Stangenau, který je bohatší pán Rabe a nejmén trojnásobný milioná,

zachrániti mou rodinu ; ovšem pejde bezpochyby tímto zpsobem statek

do rukou jeho ; bude však zárove náležeti též Milad. Též pan ze Stangenau

je muž estný a upímn Miladu miluje; jsem pesvden, že ji uiní

šastnou. Ale dejme tomu, že bych svolil k vašemu satku s Miladou,

že bych na vše ostatní nedbal, že bych dané panu ze Stangenau slovo

odvolal: jaké mžete vy poskytnouti záruky vzhledem ku blahu méha
dítte? Váš nepatrný kapitál závisí na podniku našem a jest pádem
mým ohrožen stejn jako vaše postavení^ budou-li mi Krapiny exekun
prodány. Co potom zanete? Mimo to mám ješt jednu dceru, která

pádem mým, anebo provdáním se Milady za vás, ztratí své vno."
Domluviv, zastavil se Dolanský u okna a pohlížeje bez cíle do

krajiny, bubnoval z lebka, mechanicky na sklo. Nastalo pomlení. Cyril

nevdl co odpovdti. Ale nejasná jakási nadje udržovala ho na jeho

míst : nadje na strýcovu pomoc — nadje neuritá — ale pece —
nadje!

„Jediná byla by zde možnost," pravil náhle Dolauský, obrátiv se

od okna k Cyrilovi, jakoby byl uhodnul jeho myšlenky: „Mžete ješt
od svého pana strýce nco oekávati?"

„Nevím nic uritého, ale uiním v tom rozhodné kroky," pravil

Cyril, chápaje se tohoto východu jako tonoucí stébla. „Vím, že má strýc

veliké jmní —

"

„Muselo by se to však brzy stát!" pravil rozhodným tonem
Dolanský. „Jen vzhledem k této možnosti a abych vám a Milad
dokázal, že nejsem proti vám v zásadném odporu, dopíšu panu ze

Stangenau, že pro náhlou churavost Milady jest si páti, aby slavnost

zasnoubení na njaký as byla odložena." Na to poklonil se Žilinovi

obadn na znamení, že si peje, aby rozmluva se skonila.

„Dkuji vám, pane Dolanský," ekl Cyril srden, blíže se ke
starému pánu a podávaje mu ruku. „Zaídím zde pouze nejnutnjší ped
svým odjezdem a vydám se ihned na cestu ku svému strýci. A prosím

vás, abyste mi zachoval i na dále svou píze, své pátelství, kterým

jste mne díve poctíval. Co se mne týe, dopadni si rozhodnutí mého
strýce neb i vaše jakkoliv, nezmní to nic na upímných a oddaných
citech mých k vám a rodin vaší ..."

„Jsem pesvden, milý pane Žilino!" odvtil Dolanský, vpadaje

mimovoln ve svj starý pátelský ton k Cyrilovi, „a bute ujištn,"

pokraoval s jistým pohnutím, „že kdyby se pomry mé nebyly zhoršily
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tak, jak jsou dnes — vás jediného pál jsem si míti syuem — " a
podal mu ruku, kteroužto Cyril upímn uchopil a s úklonou odcházel.

„Apropos!" volal za ním Dolanský. „Vymiuju si ovšem, že vaše

chování k Milad zstane až do koneného rozhodnutí, jako dosud ve

formách písn konvencionelních, a že se nikterak nepokusíte, abyste

s ní mluvil beze svdk ..."

„Pane Dolanský!" zvolal sebevdom, vzpímiv se hrd, Cyril.

„Pipomenutí vaše zdá se mi pokoujícím pro mne i pro vás ..."

„Vím, pane Zilino, že jste poestný muž a nic jiného od vás jsem
neoekával."

11.

„Co se to nkdy dje?" promlouval k sob Cyril, kráeje pes
dvr Krapinský ke stodolám, kde se mlátilo parou. „Jsou v našem život
doby, v nichž objevuje se nám cosi jako starovké, neúprosné fátum?
Ci vkládáme pouze my, obmezení lidé, kteí píinu a úinek dobe
nepostehujeme, do našich ubohých, malicherných událostí úinkování
tajemných sil, které se o nás nikterak nestarají? Nevím v náhodu a

v osud; obé je pouze výrazem obmezenosti lidské, která vidí úinky a

nepostehuje píin. Ne, nelze popíti logiku v událostech. Mlo by se

však íkati shoda a ne náhoda; žádná exaktní vda nezná náhody;
uí nás píinnosti již ve škole. A najednou by ml tento zákon, jímž

vše trvá, pozbýti platnosti? A pro? Že si to a to vysvtliti nedovedeme?
Kdo vidí blesk, mže pedpovdti, že zahmí. Jsou však jisté doby
v našem život, kdy se nám náhle zdá, že vše je proti nám. Naše
úmysly, iny, jindy neklamnými výsledky korunované, v takových dobách
potkávají se s úplným nezdarem ; tak že se zaraženi ptáme : což jsme
se stali jinými? Ci se okolnosti zmnily? Bývá to obyejn tato poslední

píina. My kombinujeme logicky jako jindy, ale události, jindy paralleln

s našimi úmysly bžící, náhle se s nimi kižují, je nií, paralysují. Tak
to bývá v politice, ve válce : jediný nepedvídaný obrat rozhodne bitvu

a skíží nejlepší plány. Slavený státník — náhle se spatí opuštna,

pohanna, nepochopena a pece jedná logicky v témž duchu jako díve,

fiekne se, že se opoteboval, sestaral, že nové dob a jejím potebám
nerozumí.

Po léta stavil jsem peliv budovu, kámen pikládaje ku kameni
a náhle vidím, že se mi celá ta nákladná stavba nad hlavou boí. Vše

praská a ítí se, i to, co by mi za jiných okolností bylo pevnou oporou.

Po léta šlo mi vše hrav, jakoby neviditelné moci odstraovaly pekážky
z mé cesty — a nyní vše, co podnikám, se hroutí. — Je chyba ve

špatném plánu, ve stavb, i ve staviteli? Zapoal jsem snad trochu ne-

rozvážn. Ale též jiné síly nepátelsky zde psobí, skryt, mn takoka
nedostižný. Ano, Bystrý dobe pedpovídal : mám tušení, že Geyer je

pvodem všeho. V nm se koncentrují tajné, hybné nitky mé zkázy,

zkázy všeho, eho se dotkne ..."

„Dobrý den, pane iditeli! Pro tak zamyšlen?" probudil známý
hlas Cyrila z myšlenek.

„Hle, jako Mefisto vystupuje, když na nho myslím," pravil k sob
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Cyril, spativ Geyera, podávajícího mu jako vždy na oko upímn a bode
pravici.

„Máte mnoho starostí," pokraoval na pohled s úastenstvím Geyer.

,Xení divu, mlácení, dobývání epy, pi tolika dvorech ..."

„Pejete si neho, pane?" otázal se Cyril, chtje ukoniti tuto

jemu nepíjemnou rozmluvu.

„Ano. Jak víte, ceny cukru jsou hanebné a konjunktura svtového

trhu se tak brzo nezmní. Dnes je obchod cukerní pedmtem spekulace

jako hra na burse. Amerika, Anglie, Hollandsko a Paíž rozhodují. Za

tchto pomr bylo by šílenstvím, s neprospchem uzavírati prodeje.

Nutno vykati, až svtový trh lepší nabude tvánosti —

"

„Zajisté," pravil Cyril netrpliv, nevda, kam Geyer svou, jako

vždy nauenými, bombastickými frásemi prošpikovanou pedmluvou cílí.

„Tší mne, že se v tomto názoru srovnáváme," pravil rychle Geyer,

„a proto picházím vás požádat, abyste do svých dvor a hlavn do

Krapin a Stezivojic, jisté množství cukru uložiti dovolil."

„Ale kam, pane Geyere? Snad ne do zámku? mám se snad vyst-

hovati i s majitelem, panem Dolanským?"

„O nikoliv! Toho nežádám!" ekl s krátkým, úseným svým smíchem

Geyer. „Ale máte zajisté dosti prázdného místa na sýpce, ve stodolách!"

„Nikoliv, pane! Práv se mlátí a nemohu z týchž dvod, které

vy pro cukr jste uvedl, pece obilí na silnici vysypati, aniž je tak rychle

za fatku vyhoditi. Také vám je asi známa konkurence Ameriky, Ruska,

Uher ..."

„Ovšem!" pravil z ticha, jako pesvden, Geyer, klada ruku d-
vrn na rám Cyrilovi. „Ale vy pece snáze nkde obilí umístíte, než

já cukr, který má desateronásobnou cenu obilí. Dopsal jsem již v tom
smru panu Rabemu a požádal ho za sprostedkování u Dolanského.

Svolení mne došlo, vizte!" doložil s drazem, podávaje iditeli listy

Rabeho a Dolanského.

Cyril, zbžn je pehlédnuv, vrátil je Geyerovi, nepromluviv slova.

Již již chtl vybuchnouti a vrátiti se k panu Dolanskému. V jakémsi

roztrpení nad tímto rozhodováním v okresu jemu sveném, bez nho,
proti nmu chtl již tomuto íci: „Pane, jsem zde zbyteným! Vydám
poet z úadování svého a odejdu." V tom však mu napadlo to, co

ped chvílí ho zamstnávalo. „Zajisté, že je to nová, nepedvídaná
léka onch sil, které v poslední dob proti mn psobí. Nepoddej
se! Snad jsou to jen poslední pokusy nepíznivých událostí. Unav sám,

svou stálostí, tuto proti tob psobící skrytou sílu a nevyzývej konflikt,

kde lze se mu vyhnouti. Hanba! Stáváš se sám k sob nedvivým,
to jest slabým, a tím se stavíš na plochu vratkou, kde nutn padnouti

musíš!"

„Pane Geyere!" pravil Cyril mírn, nahlas. „S radostí bych vám
vyhovl. Ale pesvdte se sám. Mimo to, naplním-li sýpku a stodolu

cukrem, alespo z ásti, jak snadno mže vzniknouti v pípadu ohn
zkáza celého dvora, neštstí nedohledné, nebo stodoly uzavírají jediný

možný píjezd do dvora, sevšad vysokou zdí ohrazeného. Na hašení

požáru by nebylo ani pomyšlení : sýpka, zásoby, dobytek, ba i zámek
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sám byly by vydány zkáze. A že je to možné, uznáte sám. Mám teprve

polovici obilí vymláceno a v mlácení pokraovat musím. Jak snadno

zalétne jiskra do slámy — a neštstí je botovo!"

„Ale jdte, pane Zilino! vždy máte dozorce. A konen, nevídáno!

Jste pece pojištn? Cukr mám dobe pojištný a kdyby na krásn vše

shoelo, nebude pi tom ztráta ani pro vás, ani pro mne ..."

„Dle nových pojišovacích pedpis nutno pojistiti dle lokalit a

pesn udati místnosti a množství, kde se co nachází," hájil se Cyril.

„Vím to," odtušil Geyer. „Nuže hlete," pokraoval, vstupuje na

mlat krajní stodoly. „Zde na právo je všechno prázdno mimo trochu

slámy. Je to mlatem oddlené; to mi mžete penechat?"
Cyril neodpovdl a pisvdil tak na pólo mlky jeho dvodm.

Kráeli dále kolem mlátiky, kde v prachu a hluku vše piln pracovalo.

Adjunkt, dozorem tam zamstnaný, pozdravil oba píchozí; kráejíce

kolem lokomobily, byli pozdraveni topiem, který zvlášt uctiv Geyera

uvítal, jenž mu navzájem dvrn pokynul.

„Jak se vede, Josefe, budete brzy hotovi?" zeptal se Geyer.

„Tak za ti nedle!" ekl topi tžkým jazykem,

„Tak dlouho?" ekl se svým úseným smíchem Geyer.

Pišli na sýpku.

„Vidíte," pravil Geyer, „zde mi mžete polovici nejdolejší podlahy

penechat!"

„Ale vždy máte polovici prvního patra! A budova byla by tím

nepomrn zatížena. Petížíme-li pízemek, který na starých trámech

spoívá, je budova v nebezpeí. Nahoe jsou veškerá poschodí zasypána

sty a sty centy pšenice, že není hnutí!"

„Nuže tedy až v nejnutnjším pípadu, vás znovu o to požádám.

Ale onu ást stodoly mi penecháte?"

Zdráhav svolil Cyril, naež jej Geyer opustil.

„Pane Suku," ekl Cyril svému adjunktovi, „co je zase s Josefem ?

Svítí mu oi jako sýkovi a sotva se drží na nohou?"

„Opt si pihnul, pane iditeli. Je to s ním kíž!"

„Od které doby se tak chová?"

„Co jste ho poprvé vyplísnil pro pití ..."

„Nebudu toho trpt. Vystídejte ho zítra a vezmte sem Holuba.

To je tichý, mírný lovk a nepije. eknte Josefovi, kdyby se to

opakovalo, že pijde o místo!"

„Pohrozil jsem mu tím již. Ale smál se, jakoby tomu nerozuml."

„Promluvím s ním tedy pozdji sám. Odjedu na nkolik dní a

spoléhám se ve všem na vás. Zarazte zatím mlácení až do mého píchodu

a jen šrotujte. Bude se sem voziti do první stodoly cukr. Pihlížejte

ke všemu bedliv ; nevím zvlášt tomuto Josefovi od té doby, co se

opíjí.

"

„Dobe, pane iditeli!"

„Lidi ze stodoly, mimo ty, kteí zstanou na sýpce pi ištní a

obracení obilí, vezmte na pole k ep. Ale sám se nevzdalujte na

dlouho ze dvora a hlavn nedávejte klíe od sýpky z rukou nikomu!

Slyšíte? Nikomu! a kdyby vám teba násilím hrozili!"
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„Ano, pane iditeli!" pravil adjunkt, pohlížeje udiveno na svého

chefa a nechápaje úel tchto písných rozkaz.

„Pošlu vám svého bratra ze Stezivojic sem. Zastane ho tam zatím

šafá. Spoléhám se však hlavn na vás. Dejte pede vším pozor na
ohe a kdyby nco nepedvídaného nastalo, telegrafujte mi do Prahy

na tuto adresu."

„A kdyby vás telegram nezastihl?" podotkl opatrn adjunkt.

„Bude mi dodán. Oznámím v hotelu vždy, kam se ubírám."

„Jak dodává vdomí innosti síly!" mluvil k sob Cyril kráeje
ku svému bytu, „teba bychom v pozadí i nebezpeí blížiti se vidli.

Vzpružuje nás to a nkdy i boj jest dobrý, ano nutný, povzbuzuje

k nové innosti, rozproudí jae naši krev, když jsme se vdomím
bezpenosti v pílišný klid ukolébali. A hlavn dodává nám netušených

sil vdomí, že vše to podnikáme pro bytost milovanou ..."

12.

„Nechtl byste, pane Žilino, vypiti s námi dnes íšku aje?" pravila

paní Dolanská, potkavši v parku Cyrila, vracejícího se dom.
„S radostí, milostpaní," odvtil Cyril, „a nevím — mám ješt

ped odjezdem leccos k vyizování — nebudu-li pozdji obtžovati."

„Xebudte dtinský a pijte bez okolk," pravila paní, jsouc obadným
tonem Cyrilovým ponkud nemile dojata.

Cyril vešel do kanceláe, kde prohlížel a vyizoval došlé dopisy.

Mezi jinými byl dopis z cukrovaru od Geyera, že zapone voziti cukr

„dle úmluvy" též do Stezivojic.

„Dle úmluvy!" pravil sarkasticky se usmívaje, Cyril. „Vždy mezi

námi nic dále umluveno nebylo! Vru, u jistých lidí platí písloví:

„Drzé elo lepší než poplužní dvr". Znají to hlavn semitští národové

a potom pivandrovalí k nám geniové z rajchu."

„Ale nechme toho. Zde prozatím nic initi nelze, hlavn proto, že

s tím i pan Dolanský souhlasí a mimo to jest mi to i milé, ponvadž
v Stezivojících je více místa než zde. Jen k vli Ratiborovi — Ale

to na mých disposicích nic nemní, stodoly jsou tam prázdny. Apropos
Geyer! Ten lovk stále mne na sebe upomlná, jakoby se staral, abych

na nho nezapomnl; dobe tedy, podívejme se na nho blíže; odkládám
to stále a dnes teba míti každou zbra pohotov."

Zamknuv kancelá, odebral se do svého bytu.

„Sotva šest hodin," pravil, hled na hodinky. „Ješt dosti asu
k Dolanským; veeívají až po osmé."

Ve své soukromé pracovn otevel skínku na svém elegantním

stolku, na zpsob pokladny pevn se zavírající, a poal hledati v ulo-

žených tam dležitých, vtšinou k jeho rodin se vztahujících listinách.

„Kam jsem jen ten Ratiborv list založil?" mluvil k sob, prohlížeje

nkolik maní do rukou mu pišlých, starých knížek ve vybledlých, ba-

revných destikách.

„Zápisky mého otce z dob studentských," mluvil k sob dále, bera

jeden po druhém z tch sešit s patrnou úctou. „Jako dnes pamatuji
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se na dojem, který na mne tyto zápisky, matkou mi darované uinily,

když jsem je poprvé etl. Znal jsem již tehdy moderní nauku o ddi-
vosti; znal jsem i prostonárodní prastarou víru v dedivost; znal jsem

Darwina, Schopenhaura, Lombrosa, Mantegazzu a jiné — a pece jsem

býval vždy skeptikem, v tomto smru. Snad je to charakteristické v povaze

mé, že vše nové nerad pijímám za pravdu, pokud jsem se o tom ne-

pesvdil sám a že nevím v to, o em jsem si sám neutvoil pe-
svdivý úsudek. Jen to, co duch mj pojal a ztrávil, razí si u mne
cestu a v tom smru jsem synem své doby^ realistou. Teprve když jsem

etl zápisky svého otce, byl jsem takoka poražen, usvden, že ona

theorie ddivosti je pravdivá. Jak mohl uhodnouti myšlenky mé otec

o padesát let naped? tázal jsem se udiven. A pece zažloutlé ty lístky,

psané rukou jeho v dob, kdy ješt byl studujícím na vysokých školách

pražských, svoboden, nevda, zdali, kdy a s kým se ožení, a zdali tyto

intimní listy, urené patrn jen pro nho sama, kdy se dostanou do

rukou jeho syna, nezvratný podaly mi dkaz o tom, o em jsem díve
pochyboval. Nebo tytéž snahy, myšlenky, city, které v jistých létech,

periodách mého života hýbaly celou mou duchovní i fysickou podstatou

— prožil a procítil mj otec díve ! Pravda, u nho se v mnohém,
urován okolnostmi, bral život jinou drahou. Nkteré vlohy, které on

neml asu rozvinout, u mne vypuely v celé mohutnosti své, jaksi po-

tencované. Ale u nho nacházím klí k tomu všemu, zárodky k nim,

jako v zrcadle. A co více; choroby fysické v tchže létech jeho života

a téhož zpsobu vypukly a probhly svou krisi i u mne. Vru, že málo-

která vdecká kniha na mne mla podobný úžasný ethický vliv, jako

tyto zápisky mého otce, a pochopuji vru výrok onoho ínského mudrce,

že by ml každý lovk sepsati svou nesfalšovanou, istou zpov a po

smrti ji odkázati jistému sboru vdc k prozkoumání; jaký vdecký
materiál by se takto nashromáždil a jak blahodárný, netušený vliv by

to mlo na povšechnou vzdlanost a normy životní? Ale tak? — Zda po-

chopí již syn svého otce? V mládí je otec dítti bytostí tajemnou, více

mén milou
;

jsou to city egoistické lásky. Ve starších létech stává se

snad za píznivých pomr pedmtem skutené lásky synovské : ale

který syn vstoupí do duševní dílny svého otce a pochopí jeho snahy,

utrpení? A dedivost rozluští vše! Jak by takové vademekura, na cestu

života synovi otcem odkázané, uvarovalo jej pemnohých chyb a

kotrmelc v život ! Nemusel by mnohé vci zapoínat znovu, nemaje

k nim nadání, ale vyhnul by se jim pímo, pouen výstrahou svého otce.

A natož dd, Bartoš! Pamatuji dda s matiny strany dobe a byl jsem

pi jeho smrti. V dítti vzbuzoval tém strach, a jsme se mu, návodem

rodi s úctou blížiti museli a teprve poslední léta života jeho jsem jej

ponkud pochopil, toho dobrého muže zlatého srdce — ale na krátko

;

bylo pozd. Co zbylo mn, jeho vnukovi, z nahromadného jím duševního

kapitálu ? Tém nic — a pece tento duševní kapitál zajisté byl cennjší

odkázaného jím pozemského jmní. A co víme o svých prarodiích?

Tu se vše rozplývá v mlze historie, této tajemné sfingy, o které nevíme

mnohem více než o tmavé budoucnosti, jež nás všechny svým zapome-

nutím ovane — a co víme — to nepochopujeme ..."
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Cyril zadíval se v myšlenkách na žluté listy památek otcových

;

kolem jeho skrání jakoby zašumla tajemnou perutí svou vnost. Náhle

je však opt peliv na místo uložil. „Vše je marnost a trápení ducha!

ekl židovský král již ped tisíci lety. Ale kdepak je to prožluklé psaní

Ratiborovo? Aha zde. Nuže tme. Však hle, zde vypadl z nho kus

papíru, který nese známky, že byl zmakán a pošlapán a na nm je

nmecký nápis

:

„Uvdomte prince; od jeho píchodu závisí vše. Ostatní chifrováné."

A co píše Ratibo?
„— Bydlel jsem v opuštném panském dvorci. Chýlilo se k rozhodné

bitv u Hradce Králové, akoliv ješt nikdo neml tušení, že již druhý

den nastane. Chystal jsem se též opustili svj byt, vytrvav svdomit
do posledka ve sveném mi panském dvoe. Ostatní moji kollegové

dávno již byli uprchlí a hospodáská zvíata odvedena ped blížícím se

nepítelem do les. Nadcházel veer, když ped stavením sestoupili dva

jezdci, jeden na pohled mladý muž, zahalený v komisní pláš vojenský;

druhý starší, as padesátník, písného marciálního pohledu, jsa taktéž

pláštm zahalen, prozradil se mi, když jsem límec jeho náhodou mohl

postehnouti, jakožto vyšší pruský dstojník. Oba vstoupili do prázdné

komnaty, pouze píkou od mého pokoje oddlené. Mladého muže jsem

od vidní znal ; byl jakožto husarský poruík rakouský ubytován nkterý
den ped tím u nás.

Z vedlejší místnosti ozval se hlasitý, skoro prudký rozhovor nmecký,
který však záhy utichl; hovoeno na to tišeji a já niemu více nerozuml.
Brzy na to vyšel starší muž, ouen domnlý pruský dstojník, vsedl na

osedlaného, na dvoe uvázaného kon a dal se smrem severním.

Za chvilku ozvalo se nkolik výstel. Hned na to vybhl takoka
mladý husarský dstojník a vsednuv na uvázaného dosud u vrat kon,
dal se smrem opaným, užívaje opatrn zákrytu plotu a dále nízkého lesa.

Vstoupil jsem do opuštné práv obma vojíny svtnice, z níž,

jakožto nárožní, poskytoval se mi širší po vkolí rozhled. Byla to hospo-

dáská kancelá. Ihned padl mi do oka mezi okny na stolku stojící

kalamá a na zemi ležící kus peliv složeného papíru, který asi ve

chvatu jedním z obou muž byl upuštn. Chvatn jsem jej zdvihl a

uschoval, nebo k bedlivjšímu jeho prohlížení nebylo více asu. Z lesa

vyrazila totiž eta našich husar a pádila smrem, kterým se dal domnlý
pruský dstojník.

Byl jsem jako na trní. Zvláštní pocit nejistoty v mé úplné odlou-

enosti od svta pi možném blízkém, a neznámém nebezpeí, zvyšován

byl tušením, že se kolem dvorce nco divného kuje. Mimo to jsem byl

hladov a ekal jsem pouze na hajného, s kterým jsem hodlal pšinami
lesem proniknouti mimo dosah vojska a obrátiti se k našemu tehdejšímu

rodinnému domovu do Zálesí. Již již chtl jsem vykroiti k odchodu,

maje veškeré své malikosti pi sobe a hl v ruce, když jsem se setkal

náhle tváí v tvá ve dveích s oním husarským dstojníkem ; zdál se

ne mén než já pekvapen, že mne zde nalézá. „Proklatá historie!"

zahromoval, „uklouzla nám hlavní koist a mn snad zlaté ostruhy —

"
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„Snad ne Bismark sám?" otázal jsem se neprozeteln; nevím kde
se ve mn vzala odvaha k tak nebezpenému žertu.

„Málem byste byl uhodl!" odvtil taktéž ironicky dstojník, prošed

chvatn komnatou a pátraje oima po stole i na zablácené podlaze

kanceláe.

„Ztratil jste snad nco, pane poruíku?" otázal jsem se.

On však, pohlédnuv mi oste do tváe, div mne zrakem neprohodí,

a uchopiv revolver, u pasu mu visící, namíil jej na mne zasyev tém:
„Lístek sem, nebo jste syn smrti!"

V tom se ozval prudký dusot koní a zatroubení. Dstojník zaklel

a vybhl.

„Sem!" volal, „sem!"

Já však, vybhnuv chodbou z kanceláe na dvorek a odtud vrátky

a zahrádkou, skoil jsem do hustého podrostu, kterým jsem pádil jako

bezhlavý známou mi pšinou. Zaslechl jsem ješt kik: „špion" — n-
kolik výstel a pak vše utichlo. Ka mé pronásledování nebylo ani po-

myšlení; byl jsem v hustém mlází a vše za mnou zmizelo jako sen. To

vše sbhlo se rychleji než to píšu, v nkolika vteinách. Mj cestovní

kufík s prádlem, lepším odvem, fotografiemi a jinými malikostmi,

který ml hajný nésti, zstal ovšem, ponvadž hajný nepišel, ve dvorci.

Shledal jsem se s ním až po bitv králohradecké ; byl násiln oteven

a nejcennjší vci z nho zmizely. Ten lístek Ti posílám. Obraz onoho

dstojníka vryl se mi v onom osudném okamžiku nesmazateln v pam
a proto mne pekvapila, ano ohromila podobnost jeho s Geyerem. Jsem

pesvden že je to bu on, aneb nkdo jemu nápadn podobný. Jen

to mne zaráží, ano mate v koneném úsudku, že se tak klidn, ba

sebevdom vi mn chová. Bu mne dosud nepoznal — anebo má
isté svdomí ; i se domnívá, že jsem ho nepoznal já, aneb že mu ne-

mohu nic dokázat?"

Cyril se zamyslil. Mýlil se Ratibo? Ci je to týž démon, který

pracuje všemi prostedky ku prospchu svého státu a svého národa?

„Jak se o tom pesvdím? Nemohu pece proti nmu zejm vy-

stoupiti ! Pohešuji nyní dvojnásobn pítomnost pítele Hynka Bystrého.

Ten by byl asi mnohé vypátral a prohlédnul, kdybych mu byl své do-

mnnky svil. Snad abych mu dopsal? Hm! Neradno vše svovati papíru.

Navštívím ho v Praze ; vždyt mže i odtamtud pátrati. Ostatn promluvím

s Ratiborem. Dopis však a zvlášt ten anonymní nmecký ádek peliv
uschovejme; kdo ví, k emu bude dobrý?"

Uloživ opt papíry, zamknul peliv stolek, pohlédl na hodiny a

rychle se vzchopil. Blížila se osmá.

13.

„Podívej se, Milado, pro nenesou aj!" pravila paní Dolanská

k dcei, která ihned vyšla.

„Pro tak zamyšlen, pane Žilino?"

„Sám nevím, nebývá to mým zvykem; alespo ne ve spolenosti,"

odtušil Cyril. „Ale rozhlížím-li se po tomto sále, mimovoln mi napadá.



Boj s kapitálem. 601

jak mnohé píjemné chvíle jsem zde prožil. Ty staré obrazy vaší rodiny

pohlížejí se zdí na mne dnes zvlášt dvrn ; to piano a celé zaízení

mi pipomíná dobu, když jsem zde poprvé v kruhu vaší rodiny dlel

a ve vás, milostpaní, takoka druhou svou matku nalezl ..."

„Jste dnes jaksi sentimentální, dojatý, pane iditeli," pravila se svým

dobrotivým, shovívavým úsmvem i hlasem domácí paní. „Vše na svt
se mní a my též, aniž to pozorujeme. Stárneme všichni. Jen se podívejte

na mne," dodala s jakýmsi tžkomyslným úsmvem, „jak jsem sestárla

a sešedivla za poslední dobu ..."

„Milostpaní. — Jest mi líto, že snad já též pispl jsem mimovoln ..."

„Prosím vás, nemluvte o tom. Co vám to napadá? Vy jste dnes

divný. To vše není píinou, abychom se poddávali smutným myšlénkám.

Alespo ped Miladou, prosím vás, nemluvte podobn. Dti mi odr-
stají a suad mne i opustí, kdož to ví. To svta bh. Vzpomínáte na

minulost? .
."

„Auo, mimovoln!"' ekl upímn Cyril. „Napadá mi, že vše mohlo

být jiné . . . Jak píjemné trávili jsme zde veery, když jsme ekávali

na návrat pana Dolanského z Prahy a vy jste mu vykládala oblíbené

své passianse na šastné poízení."

„Dobe mi pipomínáte," pravila paní, snažící se dáti rozhovoru

jiný smr. „Zkusíme to dnes opt po dlouhém ase a ztrávíme veírek
jako ped lety vesele vzpomínajíce, ale nevšíce hlavy ..."

Po tch slovech odešla do druhého pokoje pro karty.

Milada se vrátila se služkou, nesoucí samovar, a poala nalévati

aj. Jakási únava byla rozložena po jejím bledém oblieji, iníc jej ne-

obyejn pvabným. Cyril byl dojat oním klidem, pouze ženám i v roz-

hodných okamžicích vlastním, v kterých se nám zdají nkdy silnjšími

nás. Milada pochytila výraz upímného obdivu v jeho pohledu a usmála se.

„Pro na mne dnes tak pátrav pohlížíte?"

„Odpustte. Práv jsem luštil hluboký problém psychologický. Nemohu
odepíti obdivu krásnému pohlaví v tom, v em nad nás, muže, asto

vyniká. Pozoroval jsem je asto v rozhodném okamžiku života, v kterém

by mnohý silný muž byl se oddal zoufalství: ale na hladkém jejich ele
nejevila se ani stopa toho, co se v nich dlo a pvabný úsmv neopustil

jejich rty ..."

„Nejsme všechny stejné," pravila Milada. „Na koho jste pi tom

vlastn myslel?"

„Na vás a na Xenii. Pamatujete se, v jakém postavení zde v po-

slední dob svého pobytu byla: zasypávána od svta kalem pomluv,

které by snad jinou byly zdrtily: a její tvá neprozradila pece nieho
z toho, co cítila, a již to byl hnv, lítost, aneb opovržení ..."

„Snad se pece trochu mýlíte a neznáte nás ženy dobe," ekla
Milada s divným úsmvem. „Ostatn pravda — ped lidmi byla Xenie

statená ; ale za to když byla sama, mnohdy hoce plakávala. Však dobe,
ie jste mi na ni vzpomnl. Víte co nového? Xenie jest šastn provdána.

Dnes jsem od ní dostala oznámení satku."
„To mne vru tší a peju jí z toho srdce štstí," odvtil Cyril.

„Bylo to pec jen ádné dve —

"
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, Myslíte Xenii?" pravila s kartami se vracející Dolanská. „Vskutku,

v dobré se jí vše obrátilo, asto jsem to pedpovídala a ji tím tžívala.

Nuže sejmte, pane Žilino. Vyložím nejprve mému muži. Pi tom mžeme
popíjeti aj a rozmlouvati."

A poala vykládati svou oblíbenou velkou Metternichovu passians.

„Bude míti jakési pekážky, ale vše se dobe skoní. Podívejte seí

jak vše dobe vyšlo, pane Žilino. A nyní vám. Sejmte levou rukou,

na tikráte. Hle," pokraovala ve he, „jak vám vše z poátku šlo a nyní

vám hra vázne. Coeurdáma vám pekáží ..."

„A ten pikový král," dodala Milada.

„Vezmme záložní karty. Nevyjde to. Myslil jste si zajisté nca
nemožného. Pokejte, vyložím vám tedy karty, Podivno, opt ten pikový

král a coeurdáma. Pjdete na cesty a potom — hie to mariáš!"

Všichni se zasmáli.

„Vskutku chystám se na cestu," ekl Cyril.

„Hle, již je dvanáctá!" zvolala Dolanská, když veliké hodiny s po-

divnou sochou, snad Afriku symbolicky pedstavující, dvanáctou odbily

a na to oblíbený tehdy pochod Švarcenberkv spustily.

„Jak mi to vše pipomíná nejkrásnjší chvíle mého života!" myslit

Cyril, kráeje po schodech dol do svého bytu, „Ale pro dnes stále

k té minulosti se vracím, jakoby mi hrozila ztráta neho ? i je to

známka blížícího se stáí, jak dnes paní Dolanská pravila? Busi, Cas^

abych pomyslil na budoucnost!" (Dokonení.)

•-ífiT^S^j^^-^SM"
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Oasa Jupitera Ammona.
(Siuah.)

Dle cestovních poznámek H. Burchardta upravil Quido Mansvet Klement.

(Pokraování.)

amur Ismail Cheider bej, pvodem Turek z Kandie,

zastává již plných dvanácte let místo administrátora

v oase Ammouov a v nkolika menších k ní pi-

dlených oasách; ped tím, za vlády Ismaela paši,

b3l úadníkem v Darfuru a Kordofanu. Jest to pí-

jemný, veselý muž, který se pro svj úad výborn
hodí a se zdejší arabskou cháskou zachází, jak se

sluší a patí. Hned po mém píchodu, když jsem mu líil rozliné pí-

hody své cesty, vplétal do mého vypravování velice trefné poznámky,

svdící o bystrém rozumu a ízném humoru. Když jsem vyprávl o Abu
Kasimovi (jen jsem vyslovil toto jméno, již stíhal ušima), že byl naším

vdcem a že jsem mu za prvod až do Alexandrie vyplatil 2 libry

a mimo to v Kirdasi pjil jednu libru, uinil mj poslucha rukou

posunk pímo klasický a výraz jeho oblieje projevil mi upímnou soustrast.

Na to ulevil si hnvivým: „Syn psa!" Abu Kasim byl vbec niema
a pi dve, kterou jsem mu na poátku naší cesty vnoval, zapomnl
jsem moudrého poekadla, že „v Orientu mohlo se dvovati lidské

poctivosti pouze jednou a to za otce Noaha v arše". S poátku byl

Abu Kasim skromný, vždy spokojený, zdrželivý, ale znenáhla vyrostly

mu ržky a ím více jsme se vzdalovali od Kahiry, tím nestydatjším,

drzejším a vyzývavjším se stával. Jednoho dne ml dokonce i ten

roztomilý nápad, že si pinesl své spací náiní do mého stanu, aby se

tam na noc uložil. Za tuto drzost vyletl i se svým majetkem hned zase

na volný vzduch poušt. Také znamenité mé cibule a cukr mu chutnaly

tak dobe, že si k nim pomáhal beze všech okolk, K tomu ke všemu

neustával popichovati proti mn mého prvodího Husseina a snažil sCj

kde mohl, vykoistiti mé obtížné postavení v poušti.

Když jsem své vypravování ukonil, prohlásil mamur Kasim a za

nejvtšího lotra a šejdíe, známého na západ i na východ, jenž prý

se v Alexandrii nesmí ani ukázat. O pravém štstí prý mohu mluviti,

že mi Kasim do konce mé cesty nic závažnjšího nevyvedl a dobe by

bylo, kdybych zpátení pochod vykonal bez jeho vdcovství. Zaplatil-li

jsem za vyuenou jen jedním modrým okem, mohu prý Alláhu dkovati,

že to nebyly obe.

Nežli jsme se rozešli, radil mi dtkliv, abych nepodnikal procházek

a výlet sám, bez prvodu kavas, které mi pikázal, ponvadž jest

obyvatelstvo poslední dobou opt fanatitjší a pohledem na Evropana

snadno bývá podráždno k násilnostem.
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Hned po obd — byl to po dlouhé dob opt jednou obd po-

ádnjší a chutnal nám proto výborn — dostavili se etní návštvníci

z msta, aby se na mne jako na njaký výstavní pedmt podívali, po

všem možném se vyptávali a ne mnoho lichotného si o mn myslili.

Mezi jinými pišli i šechové dvou na smrt se nenávidících stran i vlastn

kmen v Siuahu, totiž kmen Rharbyin a Lifaya, vesms v krásných,

v Kahie práv moderních oblecích z nejdražších látek, dále kádi nábo-

ženského soudu a nejvtšího zde vlivu požívající „vekil" Sidi Senussiho

v Sarabubu (asto se íká také Džerbub), s nimiž se mamur velice živ
bavil. O moji více pozorující nežli mluvící osobu zajímal se arci nejvíce

zástupce Senussiho a podrobuje mne písné prohlídce mluvil zárove
po tichu s bejem, tváe se pi tom zpsobem, z nhož jsem vyrozuml, že

ten fanatický pán mnoho dobrého o mn nemyslí. Hussein sedl tsn
vedle tchto dvou muž, tak že mohl vše slyšeti, a sdlil mi pak jejich

dialog, v nmž vekil prohlašoval, že nepochopuje, jak mže nkdo tako-

vouto cestu pro zábavu podniknouti a práv tak vzdálenou od Kahiry

oasu si zvoliti. Není prý žádné pochybnosti, že jsem „gasus" (vyzvda)
mocných Anjzlian, kteí, kdo ví, co mají zase za lubem.

Návštvní sedni trvalo hodn dlouho a byl tém veer, nežli se

vše rozešlo a já zstal sám s bejem, který mi takka se rt vyetl

nepronesenou ješt otázku a hned na ni odpovdl: „Vypu si cestu

k Senussimu z mysli ; není na ni ani pomyšlení. Kdyby se byl tvj
prvodí Hussein o té cest jen zmínil, byl by to nedvivý pednosta

zdejší filiální sauyah pokládal za urážku, ba vím zcela jist, že nyní

Hussein, a jest muhamedáu, nesmí ne okázati v Sarabubu jen proto,

že doprovázel kesana do Siuahu. Pjde-li to tak dále, bude vtší ást
severní Afriky pro Evropany uzavena, ponvadž Senussi s velikou mocí

svou a ohromným vlivem píke proti nezvaným hostm se staví a po

pípad fanatisované obyvatelstvo i k povraždní jich vyzve."

Toto sdlení rozhodlo o mé další cest a proto jsem požádal

mamura, aby mi o ádu Senussiho podal nkterá vysvtlení, což milerád

uinil. Vyprávl asi toto: ,Si Muhamed Senussi, zakladatel ádu, pocházel

dle jednoho udání z Uem^euu, dle druhého z oasy Džalo ; byl pak na

vysokém uení v Karuinu ve Fezu a pojal již tehdy úmysl, založiti ád.
Na to odebral se do slavných poutniekých míst Mekky a Mediny ve

svatém Hedžasu a tam seznámil se s pravovrnými a nejdivoejšími

vyznávai islámu, kteí ve spolku s ním asto uvažovali o prostedcích,

jakými bylo by lze povznésti mohamedánstvo k bývalé moci a istot. Tam
uzrál v nm úmysl, že sám toto dílo zapone, a vrátiv se do Afriky

vyhledal nkolik stejn smýšlejících, s nimiž odebral se z Benghasi do

neutšené poušt k hoe el Achdar v Bárce, kdež založil matiní sauyahu,

zaopativ si potebné k tomu svolení caihradského sultána. Odtud zahájil

pak „mokkadem" ili kanclé ádu zimninou innost, zde organisoval

své apoštolstvo a odtud je vysílal do všech konin severní Afriky. Tito

vyslanci, tlem i duší mu oddaní, zizovali filiální sauya (kláštery), žili

pesn dle pravidel jeho ádu, podncovali nenávist a fanatismus proti

všemu, co z Evropy pocházelo, a brzy získali tolik pívrženc, že se

stal tento ád nejmocnjším v severní Africe. Jeho jednatelé, koující
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kazatelé a vekilové nalézají se nyní všude, bojujíce pro oištnou víru

islámu a proti všelikým novotám v tomto náboženství. Roku 1859 one-

mocnl tžce a z praktických dvod — nikoli, jak se v Evrop za to

mlo, pro pílišnou blízkost evropských konsul v Benghasi — peložil

celý složitý aparát hlavního kláštera se všemi pedními pomocníky

:

doktory (tolbah), profesory (fakihat), žáky a nkolika sty otrok dále

k Siuahu do oasy Faradgy, ležící u stejnojmenného jezera. Brzo na to

zemel starý, Bohem neobyejné nadaný Senussi, kterému bylo možno
konati zázraky a dle libosti poklady vyzvdati, kteréžto vlastnosti zddil

po nm i jeho nejstarší syn Mohamed el mahdi, nynjší mokkadem ádu.
Uzdravuje nemocné, kteí se k nmu s dvrou obracejí, a jeho povst
sahá nyní až k divokým národnostem do stedu Afriky."

„V Evrop jest rozšíeno mínní, že ml ád Senussiho spojení

s Mahdisty; jest tomu tak?" tázal jsem se mamura.
„Tento náhled" — odpovdl — „jest úpln mylný; nebo Mahdi

východního Sudanu považován jest všemi klášterníky (chuan) ádu Se-

nussiho za obyejného podvodníka. Sultanáty v Uadaii a Bornu, nalézající

se pod vlivem Sidi mahdiho v Sarabubu, vypovdli sudanským Mahdistm
válku a porazili je na hlavu. Z residence onoho nepravého Mahdiho
v el Obejad vysláno poselstvo k Senussimu se žádostí o spolený postup

a úplné slouení, avšak Sidi mahdi posl ani nepijal a tito vrátili se

tedy s nepoízenou. Také psaní z el Obejadu zstalo bez odpovdi, nebot

mokkadem ádu nechce o rebelu Mahdim ani slyšeti. Sidi Senussi jest

po vtšin pístupen jen svým dvrníkm a bývá znamením neobyejné
pocty, promluví-li nkolik slov s cizinci. Já ml," tak tvrdil bej, „již

nkolikráte v Sarabubu rozliná vyjednávání; zejména dovolával jsem se

jeho všemohoucího prostednictví oproti vzdorovitým šechm pro neza-

placené dan a to vždy s úspchem dobrým. Senussi užil zcela jedno-

duchého prostedku : dal zavít v Siuahu meetu a neotevel ji díve,

dokud nebyly všechny dan ádn zaplaceny."

Tím konil mj první zajímavý interview a já dkoval srden svému
dvrníku, který mi na konec znovu velice dtkliv a starostliv pi-
kazoval, abych jen ve spolenosti kavas z domu vycházel, ponvadž
bych se jinak snadno mohl ocitnouti v nebezpeí života. Dodal, že ped
4 lety za návštvy posledního Evropana, Vlacha, bylo na steleno na

blízku tohoto domu ; na štstí ho kule nezasáhla.

Nežli vylíím oasu Siuah, jak vypadá za dnešního dne, zachytím

zbžn nkolik hlavních rys z djin staré proslavené oasy Jupitera

Ammona, dílem dle G. Partheyho výborného pojednání: „Vštírna a oasa

Ammonova", dílem dle jiných rzných udání.

Z bájného temna starých, sto branami opatených Theb v horním

Egypt zalétlo prý dvé erných holub na rzné strany, jeden do Dodony,
druhý do Libye, a na jejich povel — samo sebou se rozumí, že mluvili —
založeny tam slavné veštebny. Knžstvo v Thebách vypravovalo Ilerodotovi

odchylné podání, dle nhož Feniané dv posvátné paní unesli a jednu
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z nich do Hellady, druhou pak do Libye prodali, od kterýchžto žen

ony proslulé vštírny pocházejí. Dle tetí verse založil orakulum Dionysius,

a jeho otec Ammon byl tu prvním vštcem nového ústavu. Prostší je

výklad lydického zem- a djepisce Pausania, dle nhož chrám zdejší

založen pastýem Ammouem. Také zpsob psaní toho jména je rozliný

:

u nkterých teme Ammon, jinde Hammon neb Amun a slovo toto zna-

mená dle rzných výklad otce, ovci, písek nebo je to prost jméno
zakladatele pastýe. I podoba boha popisuje se všelijak: bu líí se

jako pouhý drahokamy posázený kužel neb jako pupek neb jako d-
stojný muž se zlatými, vrkoovitými vlasy a zatoenými berauími rohy na

spáncích, pnodný asnatým nachovým pláštm a zvláštními stevíci.

Zdejší vštebna byla nejtajemnjší a nejbájenjší ze všech míst

starovku, k emuž pispívala její nepístupná, od celého svta odlouená
poloha. Vstilo se tu podle zmny drahokam, jimiž podoba Ammonova
v chrám byla okrášlena. Již Perseus dozvdl se zde, že potopa Po-

seidonem seslaná pestane, až obtována bude Andromeda netvoru, naež
bájený ten hrdina obludu zabil a krásnou osvobozenou za manželku

pojal. Také Herkules obtoval na tomto míst. I odchod žid z Egypta

piítá se dle jedné povsti Ammonovi, u nhož prý se farao Bokchoris

dotazoval a poslušen rady orakula syny Israele ze své zem vypovdl.
Postrachem naplnil slavné msto Ammonovo perský vlada Kambyses,

když po uchvácení Memfisu mohutné vojsko 50 tisíc muž do libycké

poušt vypravil, aby msto i chrám z koene vyvrátilo. Ale hrozná pí-

roda poušt pohbila celý ten ohromný voj pod žhavými smrštmi vzbou-

eného písku.

Povstný cestovatel Belzoni objevil na své cest do oasy Kasr nkolik

objemných, do snhové blosti vybledlých hromad kostí a tvrdil, že jsou

to zbytky perské armády, což arci po tolika vcích pravd se nepodobá.

Z pozdjších výrok Ammonových zaznamenáváme ješt tyto : Otci dje-

pisu Herodotovi potvrzeno tu jeho díve prohlášené mínní o hranicích

Egypta a vyslancm aténského vojevdce Kimona oznámena jeho smrt

na Kypru. V pední ad mezi návštvníky vštírny dlužno však jme-

novati Alexandra Velikého, který sem slavný pochod pouští vykonal a

tak domnlých svých pedk Persea a Herkula následoval. Vypravil se

z Alexandrie, práv založené, táhl podél moského behu do Paraetonia

a pak sledoval tajuplnou cestu na jih, pi emž s vytrvalostí a obezelostí

nevšední všechny svízele pekonal. On a jeho nepíliš etný vojenský

prvod prošli za sedm denních pochod pouš a osmého dne spatili

již z dálky hlavní msto Ammonc s hradem starých král, jakož i chrám

v rovin, kyprými zahradami pokryté.

Na chrámovém prahu — což bylo velkým vyznamenáním — uvítal

Alexandra veleknz s nevšední uctivostí a nazval hned mladého krále

synem Zevovým. Slavnostn pronesené proroctví o budoucím život

vzácného hosta zvstovalo mu nepemožitelnost a vládu nad celým svtem.

Za vštbu tak skvlou Alexander bohat obdaroval svatyni a knžstvo

píznivého božství a zstal mu po celý svj další život vdným, což

dosvdil astými do oasy vysílanými poselstvími, ba ped smrtí projevil

žádost, aby jeho tlesné zbytky v chrám Amraonov byly uloženy, což
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ale Ptolomeus Lagi neuinil — Alexander pochován ve velikolepém

mausoleu v Alexandrii.

Pozdji klesalo proslavené místo více a více ; mystická poesie ustu-

povala stízlivé úvaze, která se nám zraí nejlépe ve slovech mladšího

Catona, který navštívil oasu a na otázku pátel, „pro se vštc otázati

nechce?" odvtil: „Zvolil si Bh své sídlo ve vyprahlé poušti, aby
malému potu lidí pravdu zvstoval? Není-liž Bh na zemi, v moi, ve

vzduchu, v ctnosti a ve všem viditelném pítomen?"
Vítzstvím kesanství vzaly brzy za své všechny starovké vštebny

;

akoliv zdejší prorocké místo ze všech ostatních nejdéle živoilo,

zapadla konen i slavná oasa Ammonova jako meteor do tmy zapomenutí
a ztracenou zdála se na vždy. Po dobytí Egypta Araby v 7. stol. vy-

skytovaly se ve zprávách arabských djepisc sem tam pouze neurité,

orientalskou obrazností zbarvené zmínky o divukrásných ostrovech v poušti

se stavbami bájené nádhery, v nichž pebývají mocní duchové. Teprve
slavný zempisec šerif al Edrisi ozauje prvním zásvitem vdy oasu

Siuah a tvrdí, že jest rauhamedany obydlena.

Po dlouhých, dlouhých dobách nalezena optn oasa Ammonova
r. 1792 anglickým badatelem Browuem, který se ubíral po téže cest
jako Alexander, akoliv ješt zcela urit nevdl, že oasa Siuah jest

totožnou se starým vštebníra místem. Po Brovvnovi následoval Hornemann
r. 1798, který stvrdil údaje prvního s dodatkem, že oasa není na Tu-
recku závislou a že tam vládnou šechové zcela samostatn. Pak sem
pišel Francouz Boutin (r. 1819), kterého chtli tuzemci zavražditi; po
nm následoval slavný jeho rodák Cailiiaud, který se musel také bez

výsledku vrátiti následkem nepátelského chování fanatických obyvatel,

pokládavších jej za vyzvdae místokrále egyptského, Mehemeta Aliho.

Ale velitel tohoto Hassan bej pitáhl se zástupem 700 vojín, týmž
potem velbloud pro náklad vodní a temi dly k Siuahu a navzdor

udatné obran nezbylo tuzemcm po tíhodinném boji než vzdáti se na
milost a nemilost. Dobyvatelé vešli pak do msta a doprovázející je

francouzští badatelé Jomard a Drovetty mohli tu vše dkladn pro-

zkoumati, jakož i nedaleko msta ležící zíceniny chrámu Um Beidah,

pak zajímavou vesnici Agermi, kterou za pravé sídlo Ammonovo poklá-

dali, což se pozdji také zjistilo. Pak podnikli odtud dvoudenní výlet

k tajuplnému jezeru Arašieh, pi emž je pro osobní jistotu doprovázeli

rukojmí, akoli vdecký výtžek nebyl valný, ponvadž se ani jediné

z bájených udání tuzemc nesplnilo a jedin cestou objevený, pkný
egyptský chrám, Kasr el Rum, stál za prozkoumání.

Rok na to (1820) podnikl sem novou výpravu pruský generál

Minutoli ve spolenosti vdeckých badatel a za ptidenního pobytu
prozkoumány rzné památnosti a starožitnosti oasy. Zle vedlo se však

nkolika badatelm, kteí konali nejdíve výpravu do Kyreny a pak
spchali do Siuahu za Minutolim, jenž ale nkolik dn ped tím již byl

odcestoval. Fanatití obyvatelé je stežili jako zajatce a po pti dnech
byli donuceni oasu opustiti.

Pak mla, abychom se ve smyslu tuzemc vyjádili, oasa ped
nenávidnými Evropany po plných 27 rok pokoj, naež se tu objevili
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ti Angliaué s badatelem Bayle-St. Johnem. Ponvadž jim však nedo-

voleno vstoupiti do msta, mohli prozkoumati jen okolí, zejména zbytky

chrámu v Um Beidah.

Nejlépe zdaila se cesta Skota J. Hamiltona roku 1853, který zde

nalezl zbytky staré vštírny. Ale hned jeho vstup do Siuahu mohl se

mu státi osudným, nebo za veera prorazilo nkolik fiících kulí stny
jeho stanu, tak že byl ihned nucen, uchýliti se ku svému ochránci, šechu

Bu Alimu, v jehož dom za stálého nebezpeí života plných sedm nedl
pebýval. Xa štstí se mu podailo, že mohl svj osud oznámiti poslem

anglickému konsulovi v Kahie, naež místokrál vyslal ihned 150 jezdc
k osvobození ohroženého badatele. Dalších 200 vojín následovalo a

tuzemci pinuceni vydati všechny zbran, 49 pak obyvatel tohoto rozkazu

nedbajících odvedeno do hlavního msta, naež mohl Hamilton bez závady

svá bádání konati. Malé místo Agermi, dle Drovettyho vštební velehrad

Ammonv, poutalo jej nejvíce a navzdor tvrzení obyvatel, že se uvnit

žádné staré zbytky budov nenalézají, vyzvdl, že jsou tam zbytky velikých

zdí podobné troskám v Um Beidah, o emž se také pesvdil. Nejdíve
nalezl budovami obklopenou rozmrnou stavbu egyptského pvodu, jejíž

stny byly pokryty hieroglyphy a v níž si jeden tuzemec, pokryv tyto

zdi stropem z klád, píbytek upravil. V jedné ulici nalezl staroegyptskou

bránu a dle polohy celku soudil, že zde stávala stará vštebua, z níž

dle Diodora vedla cesta k nedaleké, již Jomardem objevené studni, kde
se obti bohu darované istily. Diodorovy poznámky souhlasily pesn
se vším tím, co zde Hamilton objevil, tak že není pochybnosti, že místo

Agermi stojí na troskách staré vštírny. Hamilton navštívil také vnitek

msta Siuahu a vylíil jeho i za dne tmavé ulice, v nichž bylo teba
rozžatých svíek. Vše inilo zde dojem hnusný. Krom dvou malých

prostranství, kde nalézal se píchod ke studním, byl celý prostor msta
úpln zastaven tsn k sob sraženými a v nkolika patrech nad sebou

se pnoucími píbytky. Ovzduší bylo prosyceno puchem a nezdravými

výpary. Z okolí msta uvádí „pramen slunce", vtékající do vtšího rybníku

8 vodou solnatou (23
'/a R teplou), z nhož vystupují stále bubliny, jako

z vaící vody. Zajímavý jsou poznámky o chrámu v Um Beidah, kde
ped jeho píchodem jeden turecký mudir poklady hledati kázal, pi
emž objeveny ti bronzové sochy a lev. Kam se tyto starožitnosti podly,
nemohl mu nikdo povdti. Vytýká nezdravost bahnité krajiny a bídné

vzezení tuzemc následkem astých tžkých zimnic a jiných nemocí.

Ze 4000 obyvatel kupí prý jen praskrovná ást; vtšina žije ze znaného
výnosu datlových palem. Nestálou, povrivou a fanatickou povahu pi-
pomíná tento znamenitý cestovatel zvláš, nebo zažil zde trpkých zkušeností.

Po Hamiltonovi navštívil oasu vyhlášený cestovatel G. Rohlfs, nej-

díve na své cest z Tripolisu do Alexandrie r. 1869 pes Audžilu,

Džalo, pískové presypy Rhartské ke studni Tarfaya, odkud 6. kvtna
do Siuahu dorazil. Následkem odporuení Ismaila paše uvítán byl neoby-

ejn vele a ob nepátelské strany v oase, Rharbyin i Lifaya, pe-
konávaly se po celou dobu jeho ptidenního pobytu v úslužnosti. Významná
byla jejich omluva stran chování se proti Hamiltonovi; pravil šech Hamed
mezi jiným: „asy jsou dnes jiné nežli díve; my seznali ,vapor' (že-
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leznici) a železný drát (telegraf) v Egypte. Kdyby byli naši otcové ped
•desíti lety vidli to, co my nyní, nebylo by se nic podobného pihodilo,

ale ,ma ša Alláh kan' — co chce Bh, stane se."

Pokrytecké duše! My zde o njakém polepšení mnoho nezvdli;
nalezli jsme je tak nevraživými a fanatickými jako díve.

Rohifs potvrdil údaje všech dívjších cestovatel a doplnil Ilamil-

tonem nashromáždný materiál snímky hieroglyf ve velkém chrámu
v Agermi, v nichž pak znamenitý egyptolog Brugsch shledal staroegyptské

nápisy, vztahující se k ad mužských božstev, zvlášt Ammona a beraní

hlavou opateného Ilaršafa.

Po druhé zavítal sem Rohifs po svém velkém pochodu pouští dne
20. února 1874 ve spolenosti palaeontologa K. Zittela a profesora

geodaesie W. Jordána. Úelem výpravy bylo prozkoumání libycké poušt
a chediv Ismail povolil znanou ástku ty tisíc liber sterliug k úelu
tomuto. Badatelé uvítáni zde za takovýchto okolností co nejokázaleji.

Po Rohlfsovi zde byl roku 1889 dotený již Vlach, jehož jméno jsem
nemohl vyzvdti; pro nepátelské chování obyvatelstva opustil oasu

po krátkém pobytu.

Po této struné odboce do minulosti zaznamenám, co jsem já zde

za svého 10 denního pobytu vidl a zažil.

As pl kilometru od msta stojí na zdejší pomry dosti prakticky

zaízený dm nejvyšší vládní osobnosti, shora již jmenovaného mamura i
mudira, který jej na své útraty ze zdejšího staviva zbudoval. Skládá se

z nízkého pízemku a prvního poschodí. Vše jest ze solnaté hlíny —
i ty sedaky kolkolem ku stnám pilepené, jež ovšem etné koberce

a houn promují ve slušné divany. Tento palác oasy, v nmž se mi

hostinné komrky dostalo, má také píjemnou zahradu s etnými datlo-

vými palmami, granáty, fíky, merukami a pnoucími se révami, jimž se

zde daí výborn. Mimo to jsou v ní dva vodojemy, jeden s dobrou

pitnou vodou, druhý s nahoklou vodou solnatou. Na dohoz kamenem
odtud stojí dm druhého soudního písae ; tento jakož i první písa

a rodiny jejich jsou koptití kesané — jediní kesanští obyvatelé oasy.

Ve spolenosti kavasa Ilusseina Slimana vyšel jsem si na první výlet,

abych prohledl polohu msta a jeho nejbližšího okolí. Pichází-li cestovatel

po nkolikadenní jízd z neutšených plání písité poušt ku zdejší oase,

vidí již z dálky mohutné palmové stromoví a když se ocitne konen
na zeleném tom ostrov, oddychne si radostn a rázem zapomíná všech

cestovních svízel a starostí. Mní se býti v ráji. Prvuí dojem netrvá

arci dlouho ; nebo takový ráj v poušti má více temných nežli svtlých

stránek. Tak jest i s oasou Ammonovou. Krásné, tém vždy bezmrané
nebe klene se nad tou celou, statisíci palem pokrytou krajinou. Velké

ásti tohoto obrazu zaujímá erstvá zele bujných zahrad, jimiž protékají

etné isté potky; tu a tam vynikají lazurovou modí lagunovité „sebchy"

pokryté korou soli, a splývají v dálce s dlouhými arami vrb, „agol"

zvaných. Uprosted mohutných skupin stromových vidti žitná a pšeniná
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políka s dozrávajícími tžkými klasy, a domky malých osad vykukují

na nkolika místech z požehnaných niv. S píkrých, skalnatých, as 90 m.

vysokých hor Amelal na západ a Džebel Muta na severu od Siuahu

máme úplný pehled celé krajiny : na sever až tam, kde se táhne dlouhá

ára výšin pláne libycké, na jih tam, kde se spojuje okraj poušt
zdánliv s klenbou nebeskou, na severozápad až k Maragi a na severo-

východ až k Muley Yus. V táhlém údolí oasy vidti vtší místa Siuah a

Agermi, pak osady Menšia, Sebucha a Chamissa.

V této celé, dle Jordána 29, dle Cailliauda 28 m. pod úrovní

stedozemního moe ležící nížin, do níž studené, ze severu vanoucí

proudy vzdušné vniknouti nemohou, ponvadž je náspem výšiny libycké

chránna, úinkují slunení paprsky blahodárnji než kdekoliv jinde;

stední temperatura obnáší tu 28^ R. Déš zavítá sem nkdy za dva,

ba i ti léta, mnohdy jen v rychlém peletu, zato však spustí-li se

prudký, po celý den trvající lijavec, zle se daívá zdejším budovám, ze

solnatého bahna stavným, a široké trhliny ve stnách, ba i sesutí

celých stavení bývají nemilým následkem takového dešt. Nejvtší parna

panují zde v srpnu a záí, kdy tu zárove ádí nebezpené zimnice.

Tvrzení tuzemc, že netrpí mnoho stídavkou, není pravdivé; mudir
prohlásil zvlášt msto Siuah za pravé paeništ zimnice a dodal, že

byl proto nucen, z vládního domu v mesté uchýliti se na venek. Kdyby
nebylo jiného svdka pro nezdravé ponebí v Ammonov oase, již pohled na

žlutavou barvu obliej, obestených nkdy popelavšedým nádechem,

a na hluboko vpadlé, temnými kruhy obklopené oi, pesvdí nás, že

je tu zimnice stálým hostem. Navzdor znanému množství dobré, pra-

menité vody, tvoí se nehybné hnijící kaluže a solnaté bažiny vydycha-

jící nezdravé výpary.

Nejvydatnjší sladké prameny, potem 34, leží v užším i širším

okruhu kolem msta Siuahu a mezi nimi vynikají zvlášt : mohutný staro-

slavný „pramen slunce", také Ain el hammam t. j. pramen holub zvaný,

dále Musa, Ben Lif, Hendeli, Mestedžedda, Chota, Tálo, Messir, Deheba
a nejlepší ze všech, dv hodiny odtud ležící pramen Chamissa u místa

stejného jména. Dobrý pomrn stav, v jakém se všechny tyto prameny,

pravé zdroje života i úrodnosti pro celou oasu nacházejí, není zásluhou

nynjšího obyvatelstva neb blízkých jeho pedk, ale spíše pradávných

pokolení, kteráž tyto vody starostliv a znalecky mohutnými obezdív-

kami z velkých balvan ohraniila, by je ped zbahnním uchránila a

pítoky upravila. Pi nkterých jsou tyto obruby již tém zcela, u jiných

na pólo znieny a jen kolem dvou pramen zachována kruhovitá obe-

zdní. Tém pi všech pramenech obnáší teplota, jak to již slavný

badatel Rohlfs udává, 29 st. C a jen v parném období bývá prý voda

jejich o nco teplejší. O mnivé jejich teplot bájilo se ve starém vku
všechno možné a zejména „pramen slunce" vzbuzoval nejvtší podiv

zvláštními promnami své temperatury. Jméno své prý dostal proto, že

proudila v nm o plnoci vaící, ráno a veer teplá a v poledne erstvá

studená voda, tedy ím výše slunce stoupalo, tím byla studenjší, ím
hloubji klesalo, tím teplejší, tak že o plnoci nejvyššího, o polednách

nejnižšího stupn teploty dosáhla. Jiní ponkud odchyln tvrdili, že jest
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voda pramenu o plnoci a v poledne horká, ráno a veer studená, opt
jiní dokonce, že má v noci vodu horkou a trpkou, o polednách studenou

a sladkou. Zvláštní jest, že sám Minutoli oklamati se dal a vše to za

pravdu ml, co mu doprovázející jej vdcové vypravovali ; stále z vody
vystupující bubliny, jakoby se vaila, utvrdily jej v této domnce, z ehož
mžeme souditi, že sám temperaturu pramene nezkoumal. Celá vc spo-

ívá asi na klamném pocitu, jejž ti cestovatelé po Orientu velice dobe
poznali, kteí za dne ruce neb nohy do takových pramen ponoili. Pi
rychlém ponoení ruky do pramenité vody mající 28*^ C teploty zdá se

každému pi teplot vzduchu na p. 20° C neobyejn studenou, kdežto

naopak pi vzdušní temperatue na p. 15° a vyšší vodní 18° C máme
pocit znané teploty.

Stálá teplota vody v „pramenu slunce" dokázána mením St. Johna,

Hamiltona, Rohlfsa; zaznamenali po trojím mení za rzných denních

dob na vlas stejnou výšku teploty 29° C. Také obyvatelé oasy potvrdili

nám, že jest voda vždy stejné teplá.

Tento pramen, as '/^ hodiny pesn na východ od Siuahu vyvírající,

má z poátku výtok jednoramenný, dlící se dále v nkolik ramen, a jest

obklopen krásnými skupinami strom palmových a olivových. Odtud

8 minut jižnji nalézá se pramen Hendeli, 10 minut na západ Tammagrat,

16 min. severozápadn pkný pramen Mojžíšv a jižn na blízku Siuahu

pramen Ben Lif, o kterém tuzemci tvrdí, že voda jeho pi rozliných

nemocech má léivý úinek.

Všade, kudy pitná voda se prýští a proudí, vzrstá vše co nej-

bujnji a poskytuje pehojného ovoce, aniž jest obyvatelstvu teba na-

máhavé práce. Veliký nadbytek vody odvádí se dle poteby do zahrad,

pirozených sad a políek, poskytujících neobyejn utšený vzhled;

malí krajiná našel by zde skvostné studie vzácných skupin stromových.

Královna strom, hrdá palma, dosahuje zde vzrstu, jakého bychom
v Egypt marn hledali, a v obdivuhodné bujarosti pne vzduchem své

kyprostí pekypující, tžce ovocem ovšené, široké a dlouhé ratolesti.

Veliké širokolisté stromy fíkové tvoí zde zelenavé klenby, pod nimiž

v oberstvujícím stínu milo odpoívati, a svží, jemná zele strom oli-

vových rzní se od sytjší zeleni strom granátových a merukových.
Znamenit daí se též rév a broskvím, kdežto jablka a švestky jsou

zakrslé a chuti nedobré. Pomeranové stromoví vidti zde možno jen

na jediném míst oasy a to v nejvzdálenjší odtud Chamisse, kde jsou

zahrady ješt nádhernjší.

Ze zelenin rostou zde okurky, tykve, vodní i sladké melouny, tomaty,

velmi mnoho esneku a cibule, pak epa, boby, malochin, ervený pep,
etkve a kmín, což se vše pro domácí potebu pstuje. Ozdobných kvtin

tu však není. Nemnoho pšenice, více jemene a jetele nalézáme na

nemrvených políkách a zahrady okopávají jen širokou, krátkým toprkem
opatenou motykou. Nejvtší užitek dávají etné druhy datlí a dle potu
datlovník urují se také dan. Ale ponvadž jest „chediv daleko a nebe

vysoko", napoítalo se zde pro vládu pesné 230 tisíc datlových palem,

kdežto ve skutenosti jest jich o celých 90 tisíc více, z kteréhožto pe-
bytku plyne výnos do kapes osob, „jež zná a do jejichž erných srdcí
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nahlíží jen sám Alláh". Pesnou íslici vývozu datlí udati jest tžko;
prý 5000 až 8500 velbloudích nákladu (chiml) po 160 kilo vyváží se

do Kahiry, Alexandrie a Ben Ghasi. Xejvzácnjší ze všech druh datlí

jsou chutné, krásné, svtlé firichi neb sultáni, pak erveuavé rhaselli,

kdežto obyejný druh, saidi, v oase pro vlastní potebu obyvatel zstává.

Jako tu zdárný vzrst datlových palem je zpsoben a podmínn jediné

hojností vody, tak zase na palmách tchto visí celá existence zdejšího

obyvatelstva, i možno smle tvrditi: „Bez vody není datlí a bez datlí

nebylo by Siuahanc". Pro výmnu mají tuzemci vedle trochy olivového

oleje jen datle; obchodníci z kmene Uled AU vyvážejí toto ovoce ve

tyech msících chladnjšího období velkými karavanami a i)ivážejí

výmnou nazpt zboží materáloí všeho druhu, tabák, hedvábné, vlnné
a bavlnné látky, kávu, cukr, kovové pedmty, nástroje a náiuí, sirky,

nádobí a vbec vše, eho si jen obyvatelstvo peje. Obilí spotebuje se

tu více, nežli oasa produkuje, tak že pívoz polních plodin není ne-

patrný. Konená každoroní bilance jest pro tuzemce rozhodn píznivá

a po odetení nevelkých daní uloží si zdejší majitelé pozemk slušný

výdlek 11 až 12 tisíc tolar Marie Terezie. V tch hlinných pí-

bytcích Ammoucv uloženo jest mnoho, velmi mnoho hotových penz
a Siuahan hlídá své kovové poklady jako Argus. Pi svém jednoduchém
zpsobu života nemá mnoho poteb, obecních píspvk zde nemají, stále

uzavené ženy nevyžadují také as mnoho pepychu, následkem ehož
úspory rok od roku vzrstají.

Dobrý dar matky pírody tvoí zde také v „sebchách" se usazující

znamenitá sl, které si obyvatelstvo prost nasbírá, kolik jí potebuje.

Za zimního období tlaí se totiž siln solnatá voda v lagunovitých sebchách

na povrch a pokrývá velké plochy zem, Xa slunci se tato voda vypa-

uje a zstavuje na onch místech ledu podobné 3—10 centimetr silné

vrstvy krásné soli, z níž tu a tam tpytné tyiny beloskvoucích kišál
vynikají. Dioskoridovo ve starém vku proslulé africké ,ammoniakon"
bylo výrobkem ze spáleného trusu velbloudího a nemže se stotožovati

se zdejší solí, jak se nkdy stávalo.

Zvíena oasy jest chudá. Nejužitenjší zvíe poušt, velbloud, se

zde navzdor hojné píci nechová a všichni sem picházející velbloudi

(bili) náležejí kmenm berberským. Hlavní píinou, pro se zde „lodím

poušt" nedaí, jest množství ovad, jichž bodnutí spsobuje silné krvá-

cení a kteí vyskytnou-li se ve velkém roji, zvíata až k divokosti dráždí.

Bídn vypadají zde miniaturní oslíkové a kravky. Za to tuným ovekám
a kozám, dobré mléko poskytujícím, daí se mnohem lépe. Uvedeme-li

ješt psy, skokušky a myši, pak na pokraji poušt žijící ušatou lišku

„feneka", vyerpali jsme obor lvernožc. Vzduchem poletují havrani

a vlaštovky; v korunách palem, oliv a zahradních strom prohánjí se

hejna vrabích proletá a druh malých divokých holub. Vodstvo oži-

vují hbité rybky, dle badatele Zittela druhu cjprinodon, a žabky.

Z ostatních živoich jsou tu ješt hlemýždi, pod kameny a ve zdivu

skorpioni, v písku ještice, meláci a množství stevlík. Tím by byla

zvíena odbyta až na cizopásníky lovka obtžující, o nichž radji

pomlím.
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Pokud se obyvatel oasy týe, mohu o nich bez ukivdní tvrditi,

že nevynikají krásou tlesnou. Rohlfs praví dokonce bez obalu, že ne-

mohou ani býti ošklivjší. Veliké tlusté rty, ploský nos, neobyejn siln

vyvinuté lícní kosti, silné vyklenuté elo, pichlavé tmavé oi, hladký neb

vrkoovitý vlas, nemohou dohromady tvoiti krásnou hlavu a tato hlava

sedí na tle nepíliš silném, sice dosti úmrném, ale prozrazujícím hodn
temnou pletí svou znaný pídavek krve ernošské. Co do povahy jsou

tvrdohlavci, plní nedvry, divoce nevázaní a fanatití jako ostatní oby-

vatelé Sahary, akoliv jim za zvláštních okolností nelze upíti pohostinnosti.

O jejich spoivosti již jsem se zmínil. Tabák jim slouží více ke žvýkání,

nežli ke kouení a potajmu krátí si prý na osamlé oase dlouhou chvíli

pitím ohnivého moku „lakbi" nebo „araki", akoliv co nejochotnji pi
svém místním svatém Slimauu písahají, že áblových tch nápoj neznají.

Poet obyvatelstva tžko jest udati, tuzemci sami poítají muž
zbran schopných brzo 650, brzo 700, otrok obojího pohlaví ke 1400
a všeho obyvatelstva as 6000 duší. Egyptská vláda naídila za posledních

let již nkolikráte sítání lidu, avšak dti Ammonovy odmítly tento zámr
s velkým rozhorlením, tušíce v nm vládní nástrahu, smující jen ke

zvýšení daní.

O nepátelství kmen Lifaya a Rharbyin již jsme mluvili. Jako rodiny

Montech a Capulett hašteí se tyto dv nepátelské strany ustavin
a píležitostn rozbíjejí si navzájem hlavy. Hlavní píinu tohoto po staletí

již trvajícího sporu dlužno hledati v tom, že Lifayové sebe za dávno usedlé

pvodní obyvatele a tudíž i za jediné pravé vlastníky oasy pokládají,

ve lenech kmene Rharbyin pak pouhé vetelce ze západu spatují, akoliv

tito i onino stejn ke kmenm berberským náležejí, hroznou míchanicí

tamjších náeí mluví a s dostatek krve ernošské ve svých žilách mají.

G. Rohlfs podotýká ve svém díle „Ti msíce v poušti libycké",

že tu již nebývá krvavých srážek, o prý se egyptská vláda stará.

Nynjší mudir tvrdí opak a ujišoval, že ješt v posledních letech strhl

se mezi tmito kmeny krvavý boj, pi nmž ob strany ped mstem
na sebe stílely, až zstalo nkolik mrtvých a ranných na bojišti. Zvláštní

jest, že strana mající mén mrtvých musila druhé stran za každého

zabitého jeden rial zaplatiti, ímž malá tato válka ukonena. Miidir uložil

zápasícím znané penžité pokuty, kteréž po nkterém reptání byly

zaplaceny, a pak se obrátil na všemocného Senussiho, který svému zástupci

uložil, aby šechm kmen napravil hlavy, což se také stalo. Od tch
dob je prý zde pokoj. Zástupce Senussiho hraje ve všech místních otázkách

první úlohu. Ve všech? Jednu záležitost vj-jímaje, v níž synové oasy

žádného cizího vmšování nesnášejí: je to vná, vždy svízelná a pece
zas lahodná otázka ženská.

Jako všem muhamedánm jest i obyvatelm oasy, piznávajícím

se k ritu malekitskému, dovoleno, míti tolik žen, kolik je každému libo,

(zákonit tyry) aneb lépe eeno, na kolik jich mšec toho neb onoho
staí. Siuahanci jsou však chytí, prozíraví, praktití lidé a dle toho

jednají. V osmnáctém roku vezmou si tináctiletou ženu, naež asto již

za rok vzájemná nechu se dostavuje a ponvadž se žen zaíná líbiti

jiný a také muži jiné se zachce, rozlouí se bez bolu v srdci a ob
40
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strany jsou spokojeny. Pi velikém potu žen — dle mého zpravodaje pi-

padají dvé a pl ženské na jednoho muže — nemžeme se ani jejich lehko-

myslnosti diviti a skoro uvíme, že G. Rohlfs vidl vodáka šedesátkráte

po sob a vždy s jinou ženou oddaného.

Zdejší ženy nelibují si v pílišné parád a jediným pepychem jsou

tžké mdné neb stíbrné kruhy kolem krku, kotník a ramen, pak

rzné kovové prsteny. Dlouhou modrou neb rzn pruhovanou kalikovou

košili a široké spodky nosí stejn ženy vznešené jako nejchudší otrokyn
a kolem hlav vážou si šátky ku pikrytí vlas. Mužští si rádi vykraují

v pkných, namnoze i drahých oblecích dle nejmodernjšího kahirského

stihu ; otroci odívají se v dlouhé bílé nebo pruhované košile a neobyejn
široké spodky. Otrokyn nosí mimo to ješt kolem krku amulety, sklenné

eské perly a jiné cetky, mající jistý symbolický nebo kouzelný význam.

Vbec jsou veškeí tuzemci neobyejn povriví a zejména pevn ví
v uhranutí, jako i jinde v Orientu. Pro odvrácení uhranivého pohledu

zavšují zvíatm kolem krku kaní tesáky a za týmž úelem pipeviíují

v zahradách vybledlé kosti osl a velbloud. I sám bej holduje této

pove a na doklad uvedl mi pípad, kdy jeden majitel takového zlého

pohledu v jeho zahrad uknul velikou révu. Podíval se na ni a pravil

:

,To jest pekrásná réva!" — a druhý den na to zaala schnouti, od-

umírati a za krátkou dobu zhynula úpln. Zde to není nic neobyejného,

že lidé njakým neštstím postižení podají žalobu na tu neb onu osobu

pohledu závistného (ain el hasad) a soudce odsuzuje domnlého škdce
k náhrad škody. Ponvadž se evropští cestovatelé obyejn nejvíce

o zíceniny zajímají, pokládá je zdejší povrivý lid vesms za hledae
poklad a za hovoru s nimi prodlévá nejradji pi tomto pedmtu.
Nemže-li pak cizinec z píin na snade jsoucích tuzemcm sdliti, kde

poklady zlata a drahokam se nalézají, projevují nespokojenost neb

nedvru, jsouce pesvdeni, že cestovatel nechce prozraditi své tajemství.

Práv proto nií etní poklady hledající tuzemci staré stavitelské památky,

rozkopávají a rozhrabávají vše a nenajdou-li nieho, vykonali aspo
záslužný in, zniivše dílo nevících.

Mé procházky mly — vyjma nkteré menší události, z nichž jsem

mohl poznati tajenou nenávist a fanatinost obyvatelstva — celkem klidný

prbh, což arci bylo nejvíce zásluhou doprovázejících mne kavas. Místo

Siuah, eknme hlavní msto oasy Jupitera Ammona, leží dle Jordána na
29" 12' sev. šíky a 25" SC vých. délky (Greenvich) a tvoí souvisící,

hradu podobnou, as 20 metr vysokou stavbu v objemu 400 metr,
rozdlenou na nkolik poschodí a vystavnou na nevysokém vršku tvaru

konického. Jest to velehrad Lifay, do nhož možno vejíti 15 branami;

avšak nevícím, nenutí-li k výmince zvláštní okolnosti, jest pístup za-

kázán. Nkolikráte jsem žádal, abych sml msto navštíviti, ale vždy

marn, ba bej dal mi na srozumnou, že by se nevraživé obyvatelstvo

i proti nmu obrátilo a že by se v mst na mne i na kavasy sesypal

déš kamen. Bylo mi to velmi nemilé, avšak musil jsem se podrobiti

a spokojiti se tím, že jsem fotografoval jen zevnjší strany. Po dlouhá,

dlouhá století nenavštívil žádný cizinec vnitek msta (posledním byl prý

Pausauias) a teprve za Hassanovy výpravy vnikli tam r. 1819 Drovetty,
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Ricci a Linant de Bellefouds, pozdji pak Hamilton, Rohlfs a jeho spoleníci.

Z jejich pozorování uvádím toto:

Y našich menších mstekách a vesnicích leckdy ozývá se dm od
domu hlasitá výstraha: „Zavete husy a kuata, komedianti jsou tu!"

Zde v nedostupném Siuahu volají poslové : , Zavete ženy, nevící jdou!"

a teprve když toto opatení jest vykonáno, mže cizinec vstoupiti do
první nízké a peklenuté ulice, která brzy po schodištích, brzy po zvolna

stoupajících odstavcích do výšky vede. Z této hlavní tepny odboují etné
postranní chodby na všechny strany do brloh ze solnatého bahna splá-

caných, nad sebou a pod sebou ležících, tu a tam galeriemi spojených,

namnoze zcela tmavých, a také do onch prchod vniká toliko na málo

místech svtlo a vzduch.

Prazvláštní tento zpsob staveb má svou píinu v tom, že jakmile

syn se ožení, otec mu jednu neb dv komrky nad svým píbytkem
zbuduje; následkem toho postupem dlouhé doby nalepeno tolik píbytk
nad sebe, že za posledních dvacet rok pro nebezpeí sesutí uvnit msta
již se nestaví. Nové stavby provádjí se nyní na stran severovýchodní,

tsn pi uzaveném mst, kolem velkého námstí (midan), kde již

nkolik nových ulic povstalo. (Dokonení.)

Sníh.

Báse Svatopluka Gecha.

(Pokraování.)

Znali domácí již dávno prostoduchý píbh ten,

ale naslouchal vždy znovu každý mile zveselen,

upoután spíš zvukem ei, staré líce výrazem,

v níž ples upomínky živým znl a záil odrazem.

A též Hanuše, a málo dtinný ho bavil dj,

k úastenství ladil bodrý povídae obliej,

v jehož vráskách, modrých oích radostný se kmital jas,

jakby v n svou zái vracel dávno prchlý mládí as.

Však te po skoneném jídle perušena zábava

;

v pokoj vešla paterá te rázovitá postava

:

Nejdív šedý, statný šafá rozložitých ramenou,

vzhledu klidn rozšafného, s lící zdrav rumunou

;

poklasný pak ostrohranný, suché tváe zvtralé,

pivíraje oko jedno, mrkal druhým zchytrale;

za ním vyouhlý se ovák sklonn šoural potichu,

8 lesknoucí se holou lebkou, v pelichavém kožichu

;

40*
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vedle štpa, drobný mužík, v rozpacích si hrající

s bledým, ídkým vous stínem na bezbarvé na líci;

na konec muž pkn rostlý, odn v lovce zele, še,
s orlím nosem, erným knírem, jako z bronzu tváe ple,

pod vypjatým elem z pímá vzpíral jiskící se hled,

mezi polesným a hajným úad maje uprosted.

Na potaz je stálým zvykem správec brával z veera.

V rodinné tu besed vždy nastávala mezera,

vyplnná hospodáství starostmi a úkoly,

kdy duch penesl se rázem do luk, lesa, do polí,

kdy sem s vní prsti vnikl ovína i stáje dech

v hovoru i v oškubaných kožešiny záhybech.

Vlasta s matkou odnášely nádobí vše se stolu,

Jaroslava podjala se uspávaky úkolu,

odvádjíc do ložnice drobných sourozenc sms,
kteí arci s veeadlem tžko louili se dnes,

až pak Stanislava také pimlo jich úsilí,

do ložnice s nimi ješt odebrat se na chvíli.

Od stolu host poodstoupil v okna šerý výklenek,

na polovic naslouchaje z lehké mlhy myšlenek

správce rozkazm a výtkám, podízených rozprav,

v níž se idylly vdk dvorské s prosou stídal mav.
Však již vrátila se Vlasta; zíc, že sám tu v okn host,

vzala na se pro tu chvíli spolenice povinnost.

Tiše spolu o tom onom vedli všední rozhovor,

když tu lesník hmotným hlasem k sob upjal obou zor.

Odpovídal práv správci: „Dokud Racek za míží,

pokoj máme; s lesní hlídkou polovic je potíží.

Na chrastí sem tamo stihnu nkterou jen staenu

a též na vánoní smrky snadno chu jim zaženu.

Však až Racek vyjde z trestu, ve zlo vše se promní —
a mn zdá se, že již brzy konec jeho vzení.

Za dob starých práva lepší byla na sb takovou

:

povsit ji na nejbližší v lese vtev dubovou!"

Romantika lesní polen prosaickým výkazem
konila ; však Hanuš s tichým Vlastu žádal dotazem

:

„Kdo ten Racek?"

Dívka nato: „Zlou jen onm slýchám zvst.

Pro pych lesní, s hajným bitku tžký zastihl jej trest.

Ale ze srdce pec želím jeho bedné rodiny."
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„Znáte ji? ím te se živí?"

„Není z naší ddiny.
Na hodinu odtud stojí sešlá chatr u boru,

dusný vzduch tam s vlhkou plísní v tsném jizby prostoru,

ze všech kout zeje bída, kalným okem zírá hlad,

ženu vidíš umoenou, polonahých dítek ad."

„Vy jste byla v této jizb?"

„Nedávno jsem byla v ní,"

ješt tišej' dívka ekla, s lehkou v líci ervení.

Však tu práv konec nastal hospodáské rozpravy,

klaníce se vyšli adou rázovité postavy.

Porouel se též pan Dank. V užším kruhu rodina

dlela ješt, než jim zazní zvyklá spánku hodina.

e se vedla o zábavách, které venkovský ten kout

za nevlídné zimní doby mže hostm poskytnout.

Stanovili naposledy mladí ústy jednmi,
z rána na umrzlou eku vydati se s bruslemi,

odpldue pak vyjedou si v saních všichni pospolu

za práskotu karabá, za rolniek hlaholu.

S dtským plesem na to všecko, lehce v ruce tleskajíc,

tšila se Jaroslava. Záila jí všecka líc,

blahým ruchem uzardlá; pod kmitavou clonou as
o závod se svžím retem smál se oí modrojas.

Plno blaha životního, rozkošné to veselí

odlesk svj i Hanušovi slalo v pohled zjasnlý.

Posléz v kout s hodin starých kukaky se ozval hlas

a vstal správce napomenuv, že již vhodný k spánku as.

VIII.

Bílé hvzdky šerým vzduchem
víí dovádivým ruchem,

z vlnivé chmury

do snhu lích

sype se shry
sníh jen a sníh.

Le v tom reji úblovém
nad starého zámku krovem
ponenáhla prosvitává

obrys jemných ar.
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:

vlok houšt se zachytává

v ásných kídel tvar,

svítá hlava naklonná,

divn krásná líc,

ruejemi obronná
mkkých, svtlých kštic,

které spíná v ela steda
diadem ze tpytných led
a jež bílý províjí

máku kvt a lilií —
andl to spánku

do tichých stn
s hvzdného stánku

pináší sen.

Duchovými zrak svity

proniká krov žlábkovitý,

vzdušnou rukou dol sahá

v jizby dtské klid,

ped usnulá oka blahá

kouzlí duhy tpyt.

Krabice se odklopuje

plná divných krás

a z ní záiv se snuje

bájných vidin pás

:

zlatý plod se s palmy kloní,

o stíbrné vtve zvoní,

ptaí nohou vzepena
fž se toí sklenná,

knžka v ní leží

líbezných vnad,

branc ji steží

devných ad.

Nade dvojí lože jiné

andlský te stín se šine,

k jinochu se tuto sklání,

prstem kývá na,
a tam v luzném pousmání

díví bere dla.

V rozkošný sad oba vede,

v luzný polostín,

kde jim svlaec z bájných pede
zvonc baldachýn.

Jaký vzduch a jaká vn

!

V zái kišálové tn
jak sníh práv napadlý

vtví kvt se zrcadlí —
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písnmi zvoní

každá tu snt,

ke rtu se kloní

v rozkoši ret.

Andli sn divukrásných,

kde sníh kídel tvojich ásných?
Zavije-li ješt jednou

kouzelný tvj prst

v noc mé zimy pustou, bednou

rajských kvt hrst?

Zda už nikdy tvoje hlava

uesvitne mi z as tmavá?
i až uloží m spát

kdys tvj ernokídlý brat,

ješt mi shry
na chvilku pak

prozáí chmury

hvzdný tvj zrak ?

(Dokonení.)
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Blouznivci našich hor.

ada postav z Pojizeí. Napsal Antal Stašek.

(Pokraování.)

Bochova vypravování zajímala Vrabce jedin paní Stou-

pová, které hned dal jméno „hloupá baba". Ani k rytíi

nebyl dnes tak shovívavý a laskavý, jako jindy. Nestavl

se proti nmu píke, ale v duchu si myslil: „Hloupý

ddek!"
„Jak jsem si mel jinak poínat?" tázal se host optn.
„Eh, co, ml jste na hloupé bab vymakat, co se

vymakat dalo . . . vzít peníze, dát se s ní oddat a po svadbách makat
zas, at by baba zvdla, co je být šlechtinou a bohakou."

„Ale ... ale ... to by nebylo pkné ... to by byl hích."

„Hích . . . hích . . . prosím vás, co je hích?"
Boch nco blábolil, ale nevdl, jak by správn odvtil. Vrabec mu

vpadl do ei a zlostn i podráždn vykládal: „Slovo ,hích' si vy-

myslili bohatí a mocní tohoto svta . . . všechno, co jim je ke škod,
jmenují híchem a špatností; co jim je k užitku, o tom íkají, že je

dobré. Je na ase, aby se ty vidle obrátily . . . náš katechismus je jiuý

:

všechno, co mocným a bohatým tohoto svta škodí, bude dobrým ; všechno,

co jim prospívá, bude híšným a špatným ... tot náš katechismus."

Rytí spleteným pojmm tm nerozuml; ale vycítil v tom kacíství.

Odporoval i vyvracel, jak uml. Starochové se dnes nepohodli a dali

se do hádky, „ím starší, tím horší," myslil si host o hrbákovi. „ím
starší, tím hloupjší," soudil krejí o Bochovi.

Jako Vrabec ped asem každého obracel na duchoverství, tak nyní

každého chtl mít socialistou na svj lad. Spiritismus byl v nm sta-

noviskem trochu juž pekonaným. Ml sice i pes úední zákazy, pokuty

a vazby svj tajný sbor, jenž se nkdy v jeho baráku scházel; ale

i duchové, kteí tam mluvívali ústy prostednice Maturové, jaksi se

pozmnili. Nehlásávali juž s takovým drazem lásku všelidskou; za to

tím více mluvili o rovnosti všech lidí, o híších a neestech bohá a

mocných tohoto svta, ba jeden z nich — jmenoval se Marek — míval

dlouhé výklady o tom, že i nejsprostší lovk na svt má právo, aby

ml podíl na statcích pozemských. Ku podivu stali se duchové, kteí se

zjevovali ve Vrabcov domku, skoro takovými revolucionái, jakým byl

hospodá sám, a všímali si více tohoto než onoho svta. Nebylo v tom

nic nadpirozeného : vždy prostednice Maturová byla všecka prosáklá

stejným hnvem a záštím, protože i ona musila své duchoverství odpykat

ve vzení.

Všechna Vrabcova výmluvnost vi Bochovi byla marná; rytí stál

na svém, že hích je híchem a tím i ukonili rozhovor. Oba byli

nevrlí a mrzutí.
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„Pjdeme spát," rozhodl hospodá a uinil, co bylo potebné. Svou

postel ve svtnici s peinami vykázal hostu; pro sebe pinesl s pdy
nkolik šit slámy, prostel na podlahu, dal na ni starou jakousi plachtu,

všechno v dome uzamykal, v peci nlil ohe, na stole shasil svtlo, ulehl,

pikryl se hounmi, ale neusnul.

„Hloupý ddek, ert ho sem pines'! Dluh beztoho nezaplatí, marn
mn tu dlá nepohodlí. Není s ním nic, ím hrnek nave, tím zapáchá,

až se rozbije . . . no, no . . . daleko do toho nemá, tuze schází," pe-
mítal hádkou rozjaený hrbáek.

Boch usnul, ale brzy se probudil. Nebylo mu kale ; lomcovala jím

ziraice ; všecek se klepal, pevaloval se se strany na stranu a vzdychal.

„Pro nespíte? Co vám je?" ptal se hospodá.

„Dala se do mne zima," vtil host.

Vrabec zapomnl v okamžiku na hnv, jejž proti nmu choval;

vstal, rozsvítil, nanovo v peci zatopil a shánl po baráku, ím by chu-

ravému pomohl. Našel ve staré polici trochu usušeného lipového kvtu,

uinil z nho horký odvar, lil do nemocného rytíe a poád se ho vy-

ptával: „Jak je vám, kmote?" Jindy ho tak nejmenovával ; ale nyní

byl k nmu nžným a nevdl, jak by soucit svj jinak vyjádil než

pátelským slovem „kmote'. Vyítal si, že se sním ped chvílí urputn
hádal, a bylo mu, jakoby se tím proti hostu a dávnému kamarádu byl

prohešil. Chtl napravit, o em myslil, že provinil. Když se zimou

skehlý staroch trochu zahál, pistoupil hospodá k posteli a nabízel

mu pomoc.

„Nechtl byste ... já bych vám pipjil ješt nkolik zlatých . .

.

vidím, že ta vaše muzika moc nevynáší."

Boch pisvdil, že by tomu byl rád, a Vrabcovi bylo leheji. Oba
ješt o všeliems pohovoili a když se hostu udlalo lépe, usnuli. Hrbáek
splnil ráno slib, dal rytíi na cestu nco penz a oba se po snídani rozlouili.

Od té doby se rytí potuloval s houslikami jen po horách ; vrzal,

vrzal, ale lidé vdli, že chodí žebrotou. Ba i on sám si toho byl vdom
a nkdy mu pišla myšlénka, že jeho hudba je podobná tomu manželství,

jaké ml uzavít s paní Stoupovou: jen najfoci^^ jen na oko, aby se jí

zakrylo pouhé holé žebrání Vzpomínával asto oné divné píhody.

Vyprávl ji každému, kdo jen chtl poslouchat, a lidé se divili „hlou-

pému ddkovi", že nebral, co mu nabízeli. On sám i pi nejvtší bid
nelitoval nikdy, že utekl ; divíval se jen tomu, jak tenkráte ten advokát

všechno tak divn skroutil, až by ho byl málem piml, že by byl

spáchal veliký hích.

Ale ubožák scházel ; do rukou dostal tesení, hrát na housle nemohl

a nosil je jen pi sob tak, jako kolovrátkái ukazují kliku. Almužny

se mu dostávalo velmi spoe ; chuasa tížila nouze. Když bývalo nejh,
docházel k Vrabcovi, jenž dal, rád dal; ale ostýchal se picházet píliš

asto a byly dny, že míval hlad. Nejdív dal do zástavy v staroveské

hospod housle; když utratil peníze na n pjené, pišla ada na starý

rodinný me, jejž tam penesl z Roztockého mlýna; a když dostoupila

bída vrchole, rozlouil se se slzami v oích i s rodokmenem a erbem.

Všechno ml v zástav hospodský Turpiš a staroch se toulal žebrotou
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od ddiny k ddin. V nkterém mlýn se nad ním slitovali, živili ho

po nkolik dn a tak ho našel doktor Voborský, jak jsme vypravovali

na poátku našich obrázk.

Kráeli spolu ddinou vzhru k Vysokému. Šli volným krokem,
nebo ddous se asto zastavoval a pokaždé vzdychl: „Dech mn juž

neslouží." Léka ml s ním trplivost a rytí široce rozkládal o všem,

co se s ním sbhlo od doby, kdy se naposled vidli, ba piznal se, že

má všechny své drahocenné vci v zástav. Voborský se ho ptal, mnoho-li

je na n dlužen, a když šli vedle Turpisovy hospody, dal mu peníze,

aby své drahé památky vykoupil. Staroch poítal, co dostal, a s radostí

shledal, že mu ješt nco zbude.

„Pospíchám, nestail byste . . . zejtra mne ve Vysokém navštivte,"

louil se s ním doktor.

Boch dkoval, utíral si slzy a šel vyplatit z vazby me i rodokmen.

Voborský.

1.

Druhého dne po tom, kdy se doktor Voborský setkal s rytíem
Bochem, byl na Vysokém výroní trh. Léka si ped polednem zaizoval

byt, pikládaje sám ku všemu ruce : pibíjel, zatloukal, skládal, postavoval

a prve než odzvonili poledne, byl hotov.

Poobdvav pak v hostinci, vrátil se do bytu ; ulehl na pohovku,

zapálil si doutník, odfukoval kou ke stropu a pemítal, jak lovk pe-
mítává, když se po mnohých životních zmnách octne o samot v novém
bydlišti a nemá jiného na práci. V rozpoložení byl mrzutém, ba proti

své povaze skoro sentimentálním. Amerika, Rusko, Praha a jioá místa,

jež v život vidl, mihaly se ped ním v pestrých obrazech, zbarvených

šerou mlhou vlastní duše.

„Hnízdo, opravdu hnízdo! Kozel mne sem zanes' . . . milé vzpomínky

mládí vykouily se mi za pl dne jako opika po šampaském, zbývá

holá všední prosa se všemi obvyklými hloupostmi a komediemi . . . nu,

ort vozmí."

Picházel z Ruska a všechna svá trudná rozjímání zaháníval slovy

:

„Krugóm durák" nebo „ort vozmí". Ale nyní ani to nepomáhalo a tkavé
myšlénky uvázly v nové síti. Vzpomnél si svých dluh ; vstal, vyndal ze

schrány papír, z kapsy tužku, posadil se k stolu a poítal. Skládal si

soupis toho, co má, i toho, co je dlužen. iníval tak astji, ale pokaždé

se stejným výsledkem : nemohl se dopoítat. Úetní rozvaha konívala

smutn. Pomyslil si: „Nevídáno, o nkolik set víc dluh než majetku!

Když jsem se sthoval do Ameriky, byl jsem pesvden, že se stanu

milionáem; když jsem odjíždl do Ruska, doufal jsem, že tam zbohatnu...

a te nemám nieho. Jak vlastn lidé bohatnou? Nejleheji zloinem...

opravdu nejsnadnji . . . jsou zloiny, kterých žádný trestní zákon nestíhá,

jsou hrozné zloiny, kterých spolenost netresce ani šibenicí ani krimi-

nálem, naopak odmuje úctou, vážností, údlem slávy a moci skoro
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neobmezené . . . Hlouposti ... co pak mne je nyní do toho. Snad se

ješt ožením . . . nco nažením . . . nkolik tisíc."

V rozjímání nastala krátká pestávka, Vyskoil ze židle, polohlasit

zaklel a chodil rychlými kroky po pokoji. Na mysl mu vtanulo, že se

po delší dobu i v Americe i v Rusku zabýval otázkou ženskou a že

vždy s rozhoením mluvil o tch, jimž manželství je pouhou zaopato-
vací hospodou, kde se lovk nají, napije a vyspí.

„eský vzduch je dusný, lovk sotvy pekroí hranice a juž se

stává sosákem. Kam jsem do horoucího pekla vlez'? Vidl jsem starý

mlýn, vidl jsem Kokrhá, vidl jsem to hnízdo zde a juž toho mám
pod uši . . . udusím se tu."

Tak mu probíhalo mozkem. Chtl zahnat, co ho tížilo, chvilku si

pobruíval ruskou popvku: „Ach ty vólja, moja vólja, zolotája ty moja"
a stanul u okna, jež hledlo na námstí, kde se tlupily pestré zástupy

lidu. Jarmarení hluk dorážel až k nmu.
V tom ho vyrušilo zaklepání na dvee a Boch vstoupil. Pinášel

me s rodokmenem, jež v) platil ze zajetí, a zdlouha i široce vyprávl,

co, kde a jak. Staroch byl svou obšírností obtížný. Doktor ml s ním
útrpnost; chtl mu pomoci a pemýšlel o tom, jak ho zaopatí v nkteré
okresní nemocnici; jeho soustrastné hnutí neslo se vždy k inm, nikdy

k pouhým citm neb slovm. Tam, kde jiní pelévali slzy, naíkali neb
lomili rukama, míval hned pohotov skutenou pomoc, byl-li s to tak

uinit. Nebyl-li s to, nebdoval s nešastníkem, aniž ho tšil. Neuml
a snad ani nechtl umti to, emu Rusové íkají „nžnia". Lidé ho
proto pokládali za bezcitného a tvrdého jako kemen. Kivdili mu.

„Me a rodokmen necht u mne uloženy, abyste nepišel v pokušení,

dát je zas do zástavy ; až vám dojdou peníze a bude nejhe, pihlaste

se ; hlad vám trpt nedám ; nebudu-li s to sám pomoci, najdu pomoc
jinde," pravil Voborský hostu domýšleje se, že tím vc je odbyta a že

ddous hned odejde. Ale to to. Rytíi se u nho zalíbilo. Usedl bez

pobídky na židli, líbezn se usmíval, dal do uschování me s rodokmenem,
jal se rozšafn hovoit a vedl si, jakoby se tu chtl ulebedit. Nevrlý

hostitel mu bez obalu ekl, že nemá kdy ho poslouchat, aby pišel jindy.

Staroch tím nebyl nijak uražen; vstal, podal mu ruku, dobrácky ji stiskl

a opíraje se o sukovitou chodeckou hl šámal se ven.

Voborský za chvíli vyšel také.

„Beztoho nikdo nepijde, dosud málokdo ví, že jsem tady. Podívám
se na námstí . . . snad bych mohl uiuit nkolik návštv a trochu se

tu seznámit,* myslil si a octnul se v tlaenici mezi lidem na jarmárce.

„Návštvy . . . hloupé ínské zvyky! Te odpoledne je pece dle

zdejších obyej nemohu ani odbývat, sice ti mšáci budou uraženi.

Taková návštva je vbec pravou mukou. Ale co dlat? Nezbývá, než

výt s vlky . . . ort vozmí!"

Takové mrzoutské nápady mu probíhaly hlavou. Rozmýšlel, kam jít;

rozhodl, že se chvíli potoulá mezi zástupem a pak že zajde do lékárny.

Bylo ervnové odpoledne a úpalné vedro; po námstí se hemžilo

lidu jako vel v úle. Mezi nimi byla i Ržena s matkou, jež pišly na
jarmark nakoupit potebných vcí. Byly obleeny napolo po selsku napolo
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po mstská. Nenosily žádných klobouk. Strojily se tak od té doby, co

se pesthovaly na chalupu. Ržence slušel roztomile hedbávný šáteek,

jejž si koketn po spsobu selských dvat obvázala kolem hlavy. A jí

let pibývalo, neztratila z krásy nieho; jen ruce mla od práce tvrdé

a tváe od slunéka osmahlé.

„Co myslíš, holka? Mám si koupit nový sluneník, abych, když

jdu do kostela, nevypadala jako nejsprostší baránice?" ptala se matka.

„Teba ... ale na to je dost asu. Dív musíme poídit dva srpy

a režné plátno na lochtuše ; schází vám také nkolik hrnc . . . nezapomete
na cezáky a sbraku . . . pokejte, mám všechno napsáno," vtila dcera

a vyndala z malé píruní torbiky seznam vcí.

„Ba, práv, kam se lovk podívá, všude tej nco schází. Pokud

jsme byli ve mlýn, bylo všeho dostatek ... no však soudy nejsou dosud

u konce, všechno nám musejí vrátit," vykládala stará.

Notá Bouek, kterého jsme na poátku našich obrázk vidli, jak

jel ze Semil do Vysokého, ml byt díve zaízen, než se tam sám pi-
sthoval. Pracovat se mu dnes ješt nechtlo; v>šel na námstí potoulat

se mezi lidem a pobavit se pohledem na pestrou jarmarení sms.
V hlav i v srdci ml to, co ve vku jeho i jiní mladí mužové

:

touhu po bohatství a city k hezkým dívkám. City ty nenesly se vysoko

;

tkaly hrav, laškovn, prchav; nebyly sprosté, nízké, ale ani hluboké.

V jedné vci se lišil od valné ásti souasných vrstevník : nestaral se

o veejné vci, neml ani zbla ctižádosti, jež u jiných lidí pohlcuje

všechny ostatní vášn, a zúmysln se vyhýbal rozhovorm o politických

neb sociálních otázkách. Chtl jen užívati svta, ale moude, rozumn,
jako muž slušný a dobe vychovaný, jenž nikdy nepekrauje mezí

jemnjších spoleenských mrav. Chtní toho si nebyl valn aui vdom

;

ale leželo v nm jako utajená síla, jež slep urovala smry jeho konání.

A pece nebyl hejskem ; byl spíše epikurejcem, jenž je prost pílišných

vášní, nade vše miluje požitky bez námahy a cení si pohodlí bez šosáctví.

Vyšed z bytu potkal Kostku, poruíka u dlostelc, jenž dlel

v mst u píbuzných na krátké dovolené. Rodem byl Pražák a s Boukem
se znali z hlavního msta.

„Moje úcta, pane notái, picházíte vhod . . . ztratil jsem stopu,"

prohodil dstojník, jehož celá bytost vzela v lesklém vojenském stejno-

kroji a v hezkém, pravidelném oblieji s ernými, peliv pstovanými

knírky, které psobívají na ženské mocí neodolatelnou.

„Moje úcta . . . jakou stopu?"

„Potkal jsem selské dve — písahal bych, že to je njaká do

selského kroje pestrojená hereka nebo zpvaka . . . hraje výborn,

pímo výten . . . kráska prvního ádu. Te se mi mezi lidem ztratila,

pomozte hledat. Tuším, že tu v tom hnízd jsme jediní dva znalci . . .

ti horští medvdi asto nevdí, co mezi sebou mají," laškoval Kostka,

jenž si na tom zakládal, že mluvil správn po esku. Býval v eských
školách a potají i dvrn se chlubíval, že zstal i na vojn echem.
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Hodil se zvláštní švibáckou dovedností k pravému oku sklíko, pohladil

si levicí knírek, zainel šavlí, zavrtl hoení ástí tla zpsobem, jejž

obyejný smrtelník marn by se snažil nápodobit, zamžoural na svého

známého, jakoby chtl íci: „Vi, že jsem chlapík!" — a šel hledat

s Boukem krasavici. Našli ji, jak kupovala s maminkou hrnce.

„Ví o tom, že ji pozorujeme, ale tváí se, jakoby jí to bylo

lhostejno — pohlete na ty ušlechtilé a hrdé rysy v oblieji, na tu

stepilou postavu s plnými adry . . , Byla by ozdobou každého šlechtického

salonu. V pamti se mne mihá, jakobych její podobiznu nkde byl za-

hlédl. Kde pak to asi bylo? Ah . . . pravda . . . vidl jsem nápadn jí

podobnou ženskou tvá v drážanské sbírce novodobých obraz."
Kostka pi slovech tch tu hledl na Rženu a tu mžoural na

spoleníka, jakoby od nho chtl mít potvrzeno své nadšené chváloenní.
Bouek nebyl menším znalcem ženské krásy, ale byl lovkem mén
affektovaným a stavl city i myšlénky své mén na odiv.

„Hezká, velmi hezká dívka ... ale naše pohledy jí pekážejí.

Pozorujete, jak se stydí smlouvat s hrníem? Odstupme, prosím, trochu

stranou."

„Tohle není žádné selské dve, ne, spíše njaká hereka ... i ta

máma je dosti slušná osoba."

Tak se bavili mladí muži. Ženštiny vdly, že jsou pozorovány.
Matce to lichotilo a Ržence to nebylo nepíjemné. Zbylo v ní i po
všech pohromách dosti ženské marnivosti.

Chodily po námstí, skupovávaly, eho mly potebí, a když byly

hotovy, složily véoi u souseda Kykala, aby jim je na trakai odvezl dom.
„Tak tej ten sluneník," prohodila stará a šla s Rženou na druhý

konec námstí. Stál tam stojan s deštníky a s jiným zbožím. Za ním
poskakoval, kroutil sebou a hulákal jeho vlastník Martin Zástava

z Rovenska, mužíek malého vzrstu, pihovatých tváí a pichlavých oí,

jenž o sob íkal, že vede obchod. Býval nejdív obchodníkem „v kži",
potom „v mouce" ; když prosmolil, co mel, stal se jarmarením kramáem
s nevymáchanou hubou a prohnaným šibalem s drzým elem. Vedle nho
stála spolenice jeho života, jež v manželov nepítomnosti ped jinými

bdovávala, že je jako cikánský k: dostává prý více ran neb obroku.

„Proklatí horáci, kupujou fajfišata, botišata, ale deštníky a slun-

níky ... to to . . . jejich Anata moknou bez deštník jako došky na
pazdernách a dávají se od slunce opalovat jako šindele na kostelní vži.

Mizerný jarmark, chlap a dvek jako much na sýení, ale ani jeden

nezavadí . . . erti m sem dnes nesli."

Tak láteil potichu; na hlas pak hulákal: „Stavte se lidiky.

Kupujte . . . hedvábné, vlnné, svtlé, tmavé . • . kanafasy, štráfy,

kartouny, širtinky, kalika, co kdo chce ... za pac, skoro zadarmo,

vydrží vk, ješt vnuci budou nosit."

Ale pestré zástupy kráely neciteln vedle ; každý se lhostejn na

kiícího kramaíka ohlédl a šel dál. Porznu i njaká ženská se zastavila

a jala se smlouvat; ale jakmile slyšela o cenách, našpulila rty, a hledala

jinde. Milý Zástava marn se dušoval, že tam ten druhý, co prodává

lacinji, má zboží kradené a z cuck.
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„Neutržím ani tolik, co mne stojí forman . . . musím nkoho starým

zpsobem napálit, jen kdyby tu šla njaká kantorka nebo kantre, tem
se nejlépe podstrkuje, vždycky se stydí a dají," klábosil polohlasit žen.

„Se džbánkem se chodí pro vodu, až se rozbije. Nech toho dnes,

a nenalítneš a nezavou t. Víš, že's ml v Turnov na mále," namítala

bledá jeho Baruška. Muž jí nco odsekl, co se v slušné spolenosti

neopakuje, a íhal až uíhal. Pišla Rženka s matkou; vybraly a

smlouvaly.

„Aha, kantorka s dcerou . . . ntbo snad bohatší selka; s tmi bude
lehká hra," myslil si Zástava a chut se dal do díla. Nadcenil, neprodal

a ženštiny odcházely. To práv chtl. Vzal nepozorovan sluneník, stril

si jej hodn nahoru a tsn k tlu pod kabát, nechal ženu u krámíku

a v hustém zástupu se plížil za odcházejícími. Zastihl je u jiného krámu,

pitoil se k nim z boku, vyndal slunník, podstril jej matce k pedu
tak, že byl o ni open, ustoupil na krok, pak piskoil, chytil ji za

rameno a šeptal do ucha: „Paniko, ukradla jste mn slunník, máte ho

ped sebou, nemžete zapírat. Dáte-li mn desítku, budu mlet jako

s teplou babou, nedáte-Ii, strhnu povyk a bude zle."

I Rženka zaslechla, o šlo. Ob ženštiny pohledly, spatily ped
sebou opený sluneník a zarazily se. Dívku jala úzkost. Bojíc se ve-

ejného pohoršení vyndala tobolku a chtla zaplatit. Matka se rychle

vzpamatovala a poala se s obvyklou rázností bránit. A to netrvalo než

nkolik vtein, pece lidé juž vdli, o bží, a pokikovali: „zlodjka"!

V tom sáhla ze zadu silná ruka po milém Zástavoví, nemilosrdn ho

uchopila za límec kabátu a kramáík slyšel hlas: „Konen jsem t,

chlapíku, vyíhal! Pasu po tob juž druhý jarmark . . . známe tvé spády,

hajdy poj, kam patiš." Šibal se otoil a ped ním stál etník. Zara-

zilo ho to, ale neporazilo ; rychle se vzpamatoval, jal sebou kroutit a

kiet, že je nevinen; drze se obracel k tlup lidu, jenž se pihrnul

se všech stran; hulákal, že zná ob ženštiny dávno jako zlodjky, že

etník na míst, co by ml zatknout je, zatýká jeho ; a se slzami

v oích prosil, aby se ho dobí lidé zastali, že má dti a ženu. Naku-

pený zástup bývá lehkovrný. Zástava škemral, plakal a hustý dav jal

se hrozit a obma ulekaným ženštinám spílat.

„To je pkná spravedlnost: zlodjky pouští a okradeného zatýká,"

reptaly po rznu hlasy.

„Osvobome ho a zlodjkám dejme pamtného," hulákali výrostkové

a zdvihali pst.
„Vida fiíieny, pišly si na jarmark pro laciný slunník," pošklebovaly

se ženské a ukazovaly si ua matku s dcerou.

Strážce veejného poádku, cht se vyhnout srážce s rozvlnným

lidem, pustil šejdíe volaje za ním: „Jak my t najdem!" — a obrátil

se v jinou stranu. Jarmarení kikloun si oddechl, chvilku se ošíval,

nkolik slov ješt k své obran zahubácel a proklínaje celý svt vracel

se k žen a krámíku.

Ržence bylo zle. Výrostkové se tlaili kolem ní a pokikovali :

„zlodjka!" Matka se ervenala; dcera klesala pod tíhou letního

žáru, jenž smáel potem její krásný obliej, i pod tíhou studu, jenž
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kormoutil její duši. Jímala ji zavra; byla jako pimrazena, nemohla
z místa a zachytila se matky, aby neklesla.

„Sleno, podejte mi rám s druhé strany, odvedeme vás na erstvý
vzduch . . . nebo do lékárny pro njaké oberstvení," zaslechla vedle

sebe hlas.

Ohlédla se; tsn po jejím boku stál Bouek, a blíže nho mladý
dstojník.

Matka souhlasila a dcera bezdky poslechla.

3.

Voborský byl v lékárn. Bavil se hodnou chvíli s lékárníkem

;

práv, když jim došla nitka rozhovoru a doktor se chtl vzdálit, vrazil

do místnosti Kostka a s rozpustilým smíchem ohlašoval: „Pan notá
vám sem vede omdlévající Markétku — je Faustem — já bude Mefistem
— honem njaký lék! Hle, už picházejí!"

Domluviv otevel sklenné dvee a dovnit vstoupila Rženka, po-

depíraná matkou se strany jedné, Boukem se strany druhé. Byla

v mrákotách; oi mla pivené a tváe na smrt bledé. Posadili ji na
pohovku, jež tam stála u psacího stolku pro domácího pána.

Lékárník podal doktorovi lahviku s jakýmsi pavým prostedkem,
jakého se užívá proti mdlobám. Voborský uinil, co uznal vhodným^ a

za malou chvilku bylo dívce lépe. Bledé tváe se zarumnily ; otevela

oi a dívala se udivené kolem sebe. Jediný cit, jenž se v ní probudil,

byl stud nad tím, co se pihodilo
;
jediná myšlenka, jež se v ní vynoila,

byla snaha, ukonit trapné položení a pijít na erstvý vzduch.

„Dkuju," prohodila hlasem sotvy sljšitelným, vstala a dala matce

znamení, aby se vzdálily.

«^ypijte ješt kalíšek malagy, pivede vám krev do patiného
proudu," pobízel Voborský, a když na jeho pokyn lékárník pinesl víno,

sám jí nalil a podal. Podívala se naií, jakoby se divila, pro má pít,

sklopila zrak ped zrakem jeho, uinila, jak jí velel, zapálila se až po

uši, ješt jednou šeptmo podkovala a netrpliv kynula matce, aby se

vzdálily.

„Sleno, nespchejte, odpoite si chvilku, je tu milý chládeek . . .

Není divu : venku úpalný žár a k tomu ta divoká lza, ta niemná
chátra" — obrátil se k ní dstojník. Naladil tváe, jakoby ml ped
sebou plnou setninu hezkých dívek, ped nimiž má dlat parádu, za-

kroutil si knírky a chtl zapíst rozhovor. Tšil se, jak Rženka mu
ekne, že není žádnou slenou, a jak se to všechno bude hodit na

Markétku. Ale místo toho mu odvtila:

„To není lza, to není chátra, to jsou naši lehkovrní lidé, kteí
cítí s každým, jenž si ped nimi ponaíká, teba lhal."

Z hlasu i ze spsobu, jakým promluvila, bylo pítomným patrno,

že není obyejnou selskou holicí. Doktor, vyslechnuv, co se na trhu

pihodilo, byl udiven nad klidem a pevností dívky, jež, a lidem poha-

nna, pece nedopustila, aby byl nazván lzou. Líbilo se mu to; i on

by byl rád zapedl s ní delší rozhovor. Ale spchala a juž po tetí vy-
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bízela matku k odchodu. Stará by se byla s chutí pobavila mezi pány,

aby ukázala, že není ze sprostého selského pytle ; vidouc však dceru,

zaplatila nepatrnou ástku, kterou jí lékárník udal a ob se vzdálily:

Ržena proste a nenucené, matka s nejapnými poklonami a s mnoho-

mluvným dkováním.
Sotva odešly, dal se Kostka do hlasitého smíchu a prohodil:

, Výborn hraje, žádná hereka by lépe nedovedla ... ale krásná je!"

Pi lom ušpulil ústa, jemn mlaskl a ptal se lékárníka: „Prosím

vás, kdo je ta dívka?"

„Nevím, neznám jí," vétil lékárník a nevšímaje si dále host odbýval

s pomocníkem zákazníky, jichž nkolik pišlo.

„Hraje výten," opakoval dstojník, jenž optování takové míval

ve zvyku, když nco tvrdil a ekal, aby ostatní mu v tom pisvdili.

„Nikoliv, nehraje, je naopak velmi prostá a nenucená, a trochu

stydlavá," odpíral Voborský.

„Hm, uvidíme," odtušil Kostka a hledaje záminku, aby se vzdálil,

dodal: „Musíme za ní, dovdt se o ní podrobných zpráv."

Vysekl poklonu dle všech pravidel a odkvapil s Boukem. 1 doktor

odešel brzy po nich.

Seznámil se s obma juž vera v hostinci a nebyl novou známostí

mile dojat. Notá se mu nelíbil a Kostka byl mu protivný. Poítal ho

mezi ty, jež, byl-li v mrzuté nálad, nazýval komedianty života. iny
i ei lidí tch jsou pouhou afektací; vše, co konají i mluví, je nastro-

jeno na odiv svtu ; nic nevychází z hlubin duše. Vrhají se s nasazením

života do ohn neb rozkácených proud, aby vzbudili obdiv; potýkají

se v soubojích, aby inili dojem ; mluví krásné vci, aby byli v novinách

;

pijí šampaské a prohrávají v kartech, aby se o nich druhý den mluvilo.

Není v nich citu ani pro vlastní velikost ani pro utrpení bližních; je

v nich jen dtinská marnivost neb sprostá ctižádost; jsou to sobetí

divoši, ulízaní novovkou osvtou. Ve vlastním nitru nemají nižádné

opory a cení samy sebe jenom dle toho, jaké mínní o nich mají druzí.

Cizí úsudek bývá jim jedinou spružinou všeho jednání.

Tak soudil Voborský; byl vždy písným; domýšlel se, že je i znatelem.

O lidech, kteí mnoho znají, se íká, že mnoho odpouštjí. On neodpouštl

nikomu nieho ; snad proto druzí neodpouštli ani jemu. (Dokonení.)

-^r-^f^^



ly ]a panenka do hájeóku,

cliytila tam ptáka,

dala si ho do šáteku,

_ _ ^ ^ by ho nezamákla.

^ ^^%^é£j^^ „Pus mé, pus m, zlaté dít

já ti budu zpívat:

až se tudy se svým milým
budeš procházívat."

lUustrace k národní písni. Kreslil Mik. Aleš.
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Dm u „Tonoucí hvzdy".
z pamtí neznámého. Podává Julius Zeyer.

(Dokonení.)

•ojko nemohl dále mluvit. Stkal, až mu srdce usedalo.

Když se ponkud utišil, tázal jsem se: „Nemohl jste

aspo asem napravit svj hích?"
„Nemohl a nechtl,'^ odvtil. „Za dva dni poslal

m lord Angus do Skotska a vrátil jsem se až za msíc
do zámku Angus-Manor. Pijel jsem deu po svatb
Edithio, vdala se za toho, s nímž ji píbuzní byli

zasnoubili. Vidl jsem ji, ale nepoznal jsem ji tém. Byla snad ješt

krásnjší ve svém nyvém smutku než ped tím, ale byla to jiná osoba

Zdálo se mi, že už nežije. Videi jsem ji pi velkém plesu, který se

odbýval na rozlouenou na zámku. Mla opt ty smaragdové šperky své

prababiky, jejíž podobizna visela v knihovn, vidl jsem ji jako tenkráte

v první veer, když jsem v Angus-Manor zavítal. Ale te byla bez duše

a zdálo se mi, že ji vidím v rakvi. A byl jsem jejím vrahem . . . Druhý
den odjela se svým manželem nkam do Nmec nebo do Itálie, nevím

kam. Já ulehl a pál si smrt. Ve své horece ml jsem jen jeden smrtelný

strach : že se setká s lordem Daltonem, že vše se vysvtlí, že m bude

nenávidt a proklínat, že bude mnou opovrhovat! Ale ten strach jsem

nemusil míti. S lordem Daltonem se Editha sejíti už nemohla. Když se

doetl v novinách v Paíži o jejím satku — zastelil se."

Mráz šel mi tlem, nedýchal jsem, když Rojko takto promluvil.

„A vy jste to pežil?" tázal jsem se.

„Pežil jsem více," odpovdl a tlo jeho zaalo sebou trhati, držel

m obma rukama a kiel mi tém do ucha: „Editha zemela za dv
léta, chadla, chadla, umírala žalem ! Utekl jsem dávno z domu jejího

bratra, protloukal jsem se s bídou v Londýn, slyšel jsem o její nemoci

náhodou od bývalého komorníka lorda Daltona. Pšky došel jsem zámku
Angus-Manor, dovdv se, že tam umírá, prosil jsem pro boha, by mi

dali s ní promluvit. Nechtli m dlouho k ní pustiti, byla už na pokraji

smrti, ale na zoufalé mé prosby vyídili jí pece mou žádost. Andlsky
dobrá až do konce, hned vyhovla mé prosb. Ploužil jsem se na kolenou

k jejímu lžku. Pozvedal jsem ruce k ní jako v modlitb. „Odpuštní!

Odpuštní!" úpl jsem. Nerozumla, co chci.

„Jsem bídný," kiel jsem, když me z pokoje vyvésti chtli jako

šílence, „jsem bídný! Zradil jsem vás! Miloval jsem vás píliš — a proto

jsem ubil vás a jeho! Zde, zde, dv písma, která nedošla vinou mou,

zloinem mým, nikdy vás ni jeho!'

Podal jsem jí ta dv písma. Oi její se šíily, když poznala ruku

jeho i svou, etla to jeho psaní a rumnec jí pelétl tvá. Vzlyk dral
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se jí do hrdla, pohledla ua mne, jakoby mi nco íci chtla a v oích
tch byla již smrt!

„Odpuštní!" bylo vše, co jsem úpti dovedl. Ale Editha byla již

v agónii. Nepromluvila již slova, tiskla jen ten jeho list k prsm . . .

Nuž, a tak ubil jsem i ji!"

„Nešastný!" vzkikl jsem a padl na židli.

„Ne, ue!" zvolal Rojko jako v šílenství, „ne, nebyl jsem hned

nešasten! Cítil jsem to, o em jsem vám mluvil ped chvílí, tu rozkoš

dokonaného zloinu ! Až pozdji, teprve pozdji pišla ta nevýslovná úzkost!

Až tenkráte, když ten balvan na mne hledl ... Až tam v tom starém

pokoji, kam m zaveli šílícího, když m našli v jakýchsi epileptických

záchvatech na silnici u toho balvanu a když m nesli milosrdn zpt
pod stechu toho zámku, kde zemela! Ano, po nkolika dnech teprve,

tam v tom starém klenutém pokoji, kde ty husté záclony splývaly a okna

zahrnovaly, tenkráte když m pronásledovala myšlénka, že je musím
rozhrnout ty záclony, že tam musím nkoho v tom jejich stínu hledat,

když jsem vdl, koho tam hledat musím, když jsem byl jist, že ona
tam stojí, mrtvá, zsinalá, s tma sklennýma oima, pokryta starými tmi
šperky ze smaragd a opál, v nichž na parádním loži ležela ped
pohbem, s tím hrozným úšklebem smrti na rtech, když jsem vidl,

že tak tam stojí a za ní že plný msíc tvoí disk, tak bledý a mrtvý

jako její obliej a ta pustá pole, pokrytá snhem, že se za ní šíí v té

zsinalé noci svtlé a hluboké, hluboké jako prázdno a nicota celého

svta . . . tenkráte byl jsem teprve pln nešasten!"

Rojko padl tžce na lože zpt, pna byla na jeho rtech, skiveuých,

škubajících sebou, z nichž vycházel píšerný, nelidský ev jako stonající

zve. Pivykl jsem v nemocnici mnohému, ale toho pohledu jsem nesnesl,

ježily se mi vlasy, tásl jsem se na celém tle a vzpomnl jsem njak
neurit, že jsem v Cechách jednou slyšel ženu z lidu íci: „hrzy ua

m lezou ..." I na mne lezly tehdy hrzy. Poskytl jsem nemocnému
s velkým pemáháním nejnutnjší pomoci a když tak dalece se vzpama-

toval, že sténat a kiet pestal, že nehybn na posteli ležel, prchl jsem

jako štván z domu „u tonoucí hvzdy".
Pemohl jsem se, když jsem asi hodinu po ulicích bhal bez cíle,

koist všech tch rzných, silných, rozrušujících dojm toho dne, a vrátil

jsem se k Rojkovi, abych u nho ztrávil noc. Nemohl jsem jej pece
nechat bez hlídání a neml nikoho v dom, mimo pani Celestiuu, za-

mstnanou už píliš i Virginií i svými spolubydlitelkami
;
jinak pihlížela

a spravovala Rojkovu skromnou domácnost jakási poloblbá, nemluvná

ženština z prvního patra, staící zrovna tak dalece, že zametala, stlala

a vodu a uhlí pinášela. Ztrávil jsem tedy noc s Rojkem, a proti všemu
oekávání byla noc ta velice klidná pro nemocného. Padl do jakési

lethargie a k ránu do tžkého spánku. Sám nemohl jsem oka zamhouit.

Poade „ty hrzy na m lezly" a nejvtší z nich byla ta, že jsem

zaínal jaksi píliš jasn chápat „tu rozkoš z vdomí dokonaného zloinu!"

IJylo mi chvilkami, jako bych si pál ji pocítit, jako bych jí zloincm
závidl. Bylo to jako blesk, svítící na propasti a propastné vody, blesk

zjevující skryté jejich, dsné, ale velkolepé a k smrti vábírí ary. Tu

41*
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chytal jsem se za hlava, jako bych se bál o špetku svého rozumu.

A pak, když jsem ty myšlenky od sebe plašil a je zažehnával, zdálo se

mi, že vidím oi lorda Angusa, adepta skrytých vd, zírati na mne,
jako by poznávaly ve mne jednoho z tch, kteí po „zasvcení" prahnou!

Dávné moje sny a touhy, seznati se s nkým, kdo by m vedl pes
tajuplný práh, za nímž leží nepoznaný svt, rojily se mi v duši. Nebyly

to tedy prázdné sny, žili tací lidé a bylo lze je potkati v pustých ulicích,

uhodnouti je, spoliti se s nimi ! . . . Hlava se mi toila, a když jsem

se díval oknem v tu starou, odvkou noc, zmládlou bílými hvzdami,
ml jsem sám duši plnou hvzd a ta temnota se mi hemžila dlouhými

prvody táhnoucích nesmírným prostorem duch a nadlidských tvor,

andl a larv, geni a píšer, a všickni kývali mi, kývali, jako by m
vítali mezi sebe a ped oima mýma zaševelil se nesmírný, mlhavý,

prhledný a pece neproniknutelný závoj, zastírající nejvyšší pravdy, a

srdce moje bušilo nadjí, že nkterý jeho cíp nkdy pozvednu! Pl
století prožil a prosnil jsem v té krátké noci! . . .

Ráno bžel jsem dom, a znaven k smrti, padl jsem na postel

a ponoil se v hlubokou, tupou bezpam , . .

Churavl jsem dva dni a teprve na veer toho druhého dne byl

jsem schopen vstávat a jít do domu „u tonoucí hvzdy". Vešel jsem

nejdíve k Virginii. Byla už tém zdráva, a se rány její musily pe-
vazovat; byla jen na duchu velice skleslá.

„Vzkázala jsem mu po hochovi dolejšího obuvníka," ekla mi, „že

mu odpouštím, prosila jsem, aby pišel. Pak poslala jsem mu vtší ást
tch penz, které jste mi dal. Leon však, a peníze pijal a slíbil, že sem

zajde, nepišel. Arsen, hoch obuvníkv, vidl ho dnes odpldne ve squar
za Notre-Damským kostelem, sedl pod stromem s mladou ženštinou.

Ah, pane, jsem velice nešastna."

Mlela zádumivé, sedla se sklopenýma oima a nevdla, co s ní

mluvím, po em se jí tážu, odpovídala krátce, roztržit, na zdabb. Nechal

jsem ji v nyvé únav, kterou jevila, a zašel do „klece pomatených."

Tam byl úplný klid, Antonia pletla si vlasy a dívala se s uspokojením,

usmvav do svého zrcadla; ubohá markýza hejkala cíp své pokrývky

a paní Celestina pipravovala njaký pokrm. Vlídný, resignovauý její

úsmv inil na mne blahodárný pímo dojem; klid její a ilost pi práci

psobily na mne konejšiv. Ta žena mla sílu a odvahu k tomu boji,

který se nazývá životem. ítozmlouvali jsme chvilku tiše o „našich pa-

cientech" a šel jsem k Rojkovi.

I tam byl jsem tenkráte spokojen, pomrn aspo. Byl sice úžasn
slab, ale nebyl tak strašn rozilen; ekl pouze, že se cítí ve všech

údech jako sbit a rozlámán. ekl mi, že se mu zdá pravou rozkoší

uehuouti sebou, ležet jako skácený strom. Neuinna mezi námi nejmenší

narážka na minulý hrozný výjev, na strašné jeho upomínky, na hrzy-

plnou jeho zpov. I já byl jako „sbit" a nechtlo se mi do rozmluvy.

Vytáhl jsem z kapsy noviny, které jsem po cest koupil. Zaal jsem

z nich nahlas peítat. Ale nezajímaly ani mne ani Rojka. Hodil jsem

je stranou.

„Chcete-li mi nco peítat," ekl Rojko, „pak prosím, otevete
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nejdolejší pihrádku sekretáe; najdete tam zelen polepený karton a

v nm nco popsaných papír. Mezi nimi opis de Quinceyova malého

mistrovského díla, „Levana a ti matky žal". Znám tu sta sice na zpam,
ale rád bych poslouchal, kdybyste mi ji peítal."

Nalezl jsem na naznaeném miste ten rukopis a zaal jsem jej ísti.

Z poátku jen že si toho Rojko žádal, ale brzy byl jsem obsahem tak

zaujat, že jsem zapomnl na vše, mimo na to co jsem etl. Kladu zde

volný peklad, jejž jsem si pozdji shotovil, nebo nepestala m ta sta

už nikdy hluboce zajímat. Bjl jsem jí rázem oarován, ve smyslu vážném,

hned od prvního toho tení.

Levana a matky žalu.

astokráte v Oxfordu vídal jsem Levanu ve snách svých. Poznával

jsem ji dle ímských jejích odznak. Kdo to, Levana? tenái, nedlající

nárok na mnoho asu pro dobývání velmi mnoha uenosti, nerozhnváš

se zajisté, povím-li ti to. Levana byla ta z ímských bohy, jež vyko-

návala u novorozeného dítte nejprvnjší službu povznášející laskavosti,

zobrazující konáním svým onu velkost, která lovku jest vezdy vlastni

a onu dobrotivost mocí neviditelných, která i ve svte pohanském nkdy
sestupuje, by mu byla podporou. V samém okamžiku narození, hned

když nemluvn poprvé okusilo vzduch smutné naší planety, položili je

na zemi. Avšak bez odkladu, aby tak vznešený tvor se tam neplazil

leda jediné mžiknutí, pozvedla bu ruka otcova, na míst bohyn Levany,

nebo blízký nkterý píbuzný, dít rovn vzhru, kázal mu, by vzpímen
liledlo kolem jakožto král celého toho svta, a vznesl elo jeho proti

hvzdám, ka tak asi v srdci svém: „Hle, co je vtší než ty!"

Symbolický tento výkon pedstavoval úad Levanin. A tajuplná tato

bytost ženská, která nikdy nezjevila tvá svou (krom ve snách mn) a

vždy jen jednala v zastoupení, mla jméno své z latinského slovesa (jež

posud jest slovesem italským) levare, vzhru povznášeti.

To jest vysvtlení jména Levany a z toho pošlo, že nkteí mli
Levanu za ochraující moc, bdící nad prvním opatrováním dítek. Avšak

ta, která nedopouštla pi jeho zrození ani pouhé obrazné neb zdánlivé

ponížení svého vyvoleného chránnce, mohla tím mén dopustiti, by

skuten snížen byl nevyvinováním jeho vrozených vloh. Bdí tedy nad

vychováním lovka. — — — Vychováváním Levany jest nám však

rozumti ne onen chatrný stroj, jenž se pohybuje slabikái a mluvnicemi,

nýbrž onu mohutnou soustavu soustedných sil, utajenou v hlubokém
ln lidského žití, která vášnmi, zápasem, pokušením, tlakem odporu

bez ustání na dti psobí, nezastavujíc se ani ve dne ani v noci, tak

málo jako mocné kolo tch du a nocí samo ustane, jejichž chvíle, jako

nezastavující se, mihotající loukot, vn se otáejí. Jsou-li však tako-

vými ti pomocníci, s nimiž Levana koná dílo své, jak velkou váhu má
pak ve služb její žal ! Avšak ty, tenái, myslíš snad, že dti nebývají

podrobeny takovému žalu, jako byl mj ? Nuž, netvrdím, že všeobecn
jsou takového schopny. Avšak jest jich více než tušíte, tch, které umírají

steskem. Povím vám obyejný zjev. Pedpis školy v Etouu vyžaduje, aby
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boch tam trávil dvanáct let. Vychází odtamtud osmnáctiletý, tedy tam
pichází v letech šestých. Dti odtrženy v onom stáí od svých matek
a sester nezídka umírají. Mluvím jen, co vím. Neduh jejich není zapsán

registrátorem jakožto stesk — ale jost jím. Stesk toho druhu a v onom
stáí, zabil více jich, než bylo kdy poítáno mezi jeho muedníky.
A proto Levana asto stýká se s mocnostmi, jež zatásají lidským srdcem
a protož také blouzniv miluje hoe.

„Tyto paní," šeptal jsem si tiše, vida pomocnice, s kterými Levana
rozmlouvala, „to jsou žalosti, a jest jich tré, jako jsou ti grácie, jež

krásou zdobí žití lovka; Parky jsou také ti, jež tkají temný aloun
lidského žití na tajuplném stavu svém, vždy v barvách ásten smutuých,

nkdy hnviv v tragickém šarlatu a erni. Fúrie jsou také ti, jež

volány, s druhé strany hrobu picházejí mstíti provinní spáchané na

této stran, a nkdy byly také Musy pouze ti, jež uvádjí harfu, troubu

nebo loutnu v souzvuk s velkým obsahem lidského, vášní plného tvoení.

To jsou žalosti, které všechny ti znám." Poslední slova pravím nyní,

avšak v Oxfordu ekl jsem : „Jednu z nich znám a ostatní píliš jist

poznám." Nebo už v jae svého mládí vídal jsem (šee naznaené na

temném pozadí mých sn) neurité obrysy hrozných tch sester. Tyto

sestry — jak ml bych je nazývati? Éeknu-li prost „Žalosti", snadno

neporozumlo by se názvu, mohlo by se rozumti žalost osobní, zvláštní

pípady žalosti, kdežto je mi tu teba názvu, vyjadujícího mohutné
abstrakce, jež vtlují se do všech individuálních utrpení lidského srdce

a snažím se podati tyto abstrakce jako zosobnlé, totiž odné lidskými

píznaky života a výkony pipomínajícími tlo. Nazývejme je tedy

„Matkami žalu". Znám je dokonale a kráel jsem všemi jejich íšemi.

Ti jsou to sestry z jedné tajuplné rodiny a dráhy jejich jsou daleko

od sebe, ale oblasti jejich není konce. Vídal jsem je tedy asto roz-

mlouvati s Levanou a nkdy rozmlouvali o mn. Tedy mluví? Oh, nikoli!

Velké fantomy jako ony opovrhují nedokonalostí mluvy. Mohou vydávati

hlasy ústrojem lovka, meškají-li v lidských srdcích, ale mezi sebou

nemají ani hlasu ani zvuku, vné mlení panuje v jejich íších. Nemlu-

vily, když rozmlouvaly s Levanou, nešeptaly, nezpívaly, a mnohdy se

mi zdálo, že mly by zpívat, nebo asto na zemi slýchal jsem taje

jejich luštné harfou a tamburinou, cimbálem a varhanami. Jako Bh,
jehož sluhami jsou, dávají libost svou na jevo ne zvukem, který zaniká,

neb slovy, která zapadají, ale znameními na nebi, pevraty na zemi,

[iroudním skr}tých vod, zvstováním, rýsujícím se na temnot a hieroglyfy

vrytými v blanku mozkovnu. Ony toily se v chorovodu a já ítal

jejich kroky. Ony telegrafovaly, já hádal jejich signály. Ony osnovaly

spiknutí a na zrcadlech temnot stopovalo moje oko jejich zápletky.

Jejich byly symboly, slova jsou moje.
ím ty sestry jsou? Co konají? Popíšu jejich podobu a jejich zjev,

byla-li to podoba, co bez ustání rozplývalo se v obrysu, neb byl-li to

zjev, co vn se neslo ku pedu nebo vn couvalo mezi stíny. Nej-

starší ze sester nazvána „Mater Lachrymarum", Matka slz. Jest to ona,

jež ve dne v noci hoekuje a sténá, volajíc za zmizelými tváemi. Stála

v Eama, kde hlas naíkající slyšán byl, — Ráchel bdující o své dti
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a odmítající všechnu útchu. Stála v Bethleheme v oné noci, když me
Herodv pustošil kolébky, když malé kroky neviátek byly zastaveny

na vky, které, když slyšány byly nkdy cupající v dtských komnatách,

budívaly onen tlukot v milujících srdcích pítulných, jenž nezstával

bez ohlasu v samých nebesích. Zraky její jsou brzy sladké a nžné,

brzy vášnivé neb dímavé, asto povznášejí se k oblakm, asto vzývají

nebe. Kolem hlavy nosí diadém. A vdl jsem z dtských upomínek,

že putuje po vtrech daleko, zaslechla-li vzlykání litanií neb brom varhan

a zahlédla-li prvod letních oblak. Tato sestra, nejstarší, nosí klíe na

pásu, mocnjší než klíe papežské, klíe otvírající jí každou chaloupku

a každý palác. Sedla, vím to jist, celé loské léto vedle lože slepého

žebráka, toho, s nímž jsem tak asto a tak rád hovoíval a jehož osmi-

letá milující dcera, slunné tváe, odolala pokušení vábícímu ji ke hrám

a k vesnickému veselí, a putovala po celý den po silnicích plných prachu

s nešastným otcem svým. Za to seslal jí Bh velkou odmnu. Na jae
toho roku, pokud ješt jaro její vlastní puelo, povolal ji Bh k sob
zpt, Ale slepý její oiec truchlí vn o ni; vždy ješt zdává se mu
v plnoci, že malá, vedoucí jej ruka spoívá posud v ruce jeho a pro-

bouzí se v tmu, která je nyní obsažena pro nho v druhé a ješt hlubší

temnosti. Tato Mater Lachrymarum sedla též po celou zimu tyicátého
pátého toho roku v ložnici cara a kouzlila mu ped oi dceru ne mén
milující, jež zmizela odcházejíc k bohu, ne mén pedasn, a zanechala

za sebou temnotu ne mén hlubokou. Mocí klí svých vklouzá Matka
slz, peludná vetelkyn, v komnaty bezsenných muž, bezsenuých žen,

bezsenných dtí od Gangu k Nilu, od Nilu k Mississippi. A ponvadž je

prvorozená svého rodu a má íši nejširší, poctíme ji názvem „Madonny".
Druhá jest zvána Mater Suspiriorum — Matka vzdech. Ona nikdy

nestoupá po oblacích ani nekráí po vichrech. Nenosí žádný diadem.

A oi její, kdyby mohly kdy vidny býti, nebyly by ani sladké ani

nžné; nikdo by nemohl ísti jejich osudy; byly by plny hynoucích sn,
plny trosek zapomenutých delirií. Ale ona ncpozvedá zrak svých; hlava

její, ovinuta roztrhaným závojem, klesá vždy, je vždy k prachu sklonna.

Nepláe. Nesténá. Ale vzdychá neslyšiteln chvílemi. Její sestra, Madonna,

je asto boulivá a šílená, burácející výstedn proti nebi a žádající své

milé zpt. Ale matka vzdech nikdy nekií, nikdy nevyzývá, nesní

o vzpurných podnicích. Jest pokorná až k nízkosti. Její jest krotkost,

náležející beznadjným. Reptává, ale pouze v spánku. Šeptá, ale pouze

sob samé v soumraku. Pozdvihá hlasu nkdy, ale to jen v samotách

tak smutných jako ona sama, v rozvalených mstech, když slunce se

schýlilo k odpoinku svému. Tato sestra navštvuje páriu, galejního otroka

a vyhnance, vymazaného z knihy pamti, navštvuje znieného kajicníka,

upírajícího vn zrak na osamlý hrob, jenž se mu zdá pekáceným
oltáem, dokonané a krvavé žertvy, oltáem, na nmž nemže žádná

ob více platnou býti, a už pohnutkou k ní by bylo odpuštní, kteréž

by vzýval, nebo náprava, kterou by poskytnouti chtl. Každý otrok, jenž

v poledne hledí s krotkou výitkou na tropické slunce, jednou rukou

ukazuje na zemi, spolenou naši matku, jemu však macechu, rukou

druhou ukazuje na bibli, pro nebo zapeetnou a zavenou — každá.
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žena, sedící ve tmách, bez lásky, která by spasila její hlavu, bez nadje,

která by osvtlila její samotu, trpící, ponvadž nebem vzniklé pudy, jež

budí v ní zárodky svatých nh, byly udupány spoleenskými nutnostmi

a hoí nyní mdle a dohoívají jako hrobní lampy v starovku — každá

jeptiška, oloupená zlými píbuznými, jež Bh zatratí, o nevracející se

jí už nikdy máj, — každý zajatec ve vzení, všickni, již jsou zrazeni

a všickni, již jsou vyvrženi pevzatými z podání zákony, všechny dti,

jež zddily potupu — ti všickni kráejí s Matkou Vzdech. Ona též

nosí klí; avšak málo ho potebuje. Nebo íše její jest hlavn pod stany

Semovými a mezi tuláky bez písteší ve všech ponebích. — — —
Avšak tetí sestra, která jest nejmladší — — — Tiše, šeptejme,

mluvíce o óí. fiíše její není rozsáhlá, jinak by pokolení našeho už

nebylo; ale v té íši je všemocná. Hlava její, ovžena jak ona Kybelina,

trí málem nad dosah vidu. Ona se nesklouí a oi její, povzneseny tak

vysoko, mohly by skryté býti dálí, ale jsouce ím jsou, nemohou býti

ukryty. Trojnásobným krepem, který nosí, šlehá zuivý plamen horoucí

bídy, neustávající nikdy ni ráno ni veer ni v poledne ni o plnoci ni

pílivem ni odlivem.

Ona rouhá se líohu. Jest též matkou pomatenc a vnuká samovraždy.

Koeny její moci leží hluboko, ale pokolení, kterému vládne, není etné.

Nebo mže pistupovati jen k tm, jejichž hluboká mysl byla podvrácena

nejvnitrnjšími konvulsemi, k tm, v nichž srdce se chvje a mozek se

potácí v bouích vnitních a zevnjších. Madonna šine se nejistým krokem,

rychle nebo pomalu a vždy s tragickým vdkem. Matka vzdech plíží

se plaše a kradmo. Ale tato nejmladší sestra blíží se nevypoítatelnými

pohyby, skoky tygími. Nenosí žádný klí, nebo, a zídka se objevuje

mezi lidmi, vráží násiln do tch dveí, v které vbec jí jest vejíti.

A její jméno jest Mater Tenebrarum — Matka temnoty.

To jsou tedy „Semnai theai", Vznešené bohyn mých sn v Oxfordu,

Eumenidy, neb jNIilostivé (tak nazvány starovkem v strachuplném chlá-

cholení).

Madonna promluvila. Mluvila svou tajuplnou rukou. Dotýkajíc se

mé hlavy, oslovila Matku vzdech a co pravila, zní petlumoeno ze

znaek, jež nikdo ísti nemže (krom ve snách), takto: „Viz, zde jest

on, jejž jsem v dtství jeho vnovala oltám svým. To on, jejž jsem

si nkdy vyvolila za miláka. Jej jsem zavedla na bludnou cestu, jej

jsem klamala a jeho srdce odcizila jsem nebi pro sebe. Mnou se stal

modloslužebníkem a psobením mým zbožoval nyjícími žádostmi erva
a modlil se k hrobu, plnému erv. Hrob byl mu svatým, tma hrobu

byla mu sladká, a prácheíí jeho svata. Jej, mladého toho modloklace,

pipravila jsem pro tebe, drahá, tichá Sestro vzdech! Vezmi jej ty

nyní, tiskni k srdci a piprav jej pro naši dsivou sestru. A ty — pravila,

obracejíc se k Mater tenebrarum — ty sestro zlá, jež uvádí v pokušení

a nenávidí, vezmi jej od ní. Hle, by žezlo tvoje tžce spoívalo na

hlav jeho. Nedej žen a její nze piblížiti se mu v jeho tmách. Odplaš

kehkosti nadje od nho, vyhla každou mkkost lásky, vysuš zdroj

jeho slz, kl mu tak, jak ty jen proklínati dovedeš! Tak vyjde z výhn
dokonalý, tak uvidí, co vidno by býti nemlo, uzí pohledy, jež jsou
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mrzkostí, taje, jež vysloviti nelze. Tak bude ísti v pravdách dávnjších,

v pravdách smutných, pravdách velkých, pravdách dsuplných. Tak
povznese se opt než zeme a tak bude úad náš, jejž Bh nám svil,

dokonán — muiti totiž srdce jeho, až úpln rozkvetou schopnosti

jeho ducha." — — —
Doetl jsem. Vzhlédl jsem na Rojka. Sedl na posteli a upíral na

mne zraky; výraz jejich byl záhadný.

„Trýznily m ty ti sestry," ekl, „není vám to podivné, že mohl

de Quincey tak psát, jako by byl znal mne a moje osudy? etl jsem

v tch smutných pravdách, srdce moje bylo v té výhni, ale schopnosti

mého ducha z toho muení prospchu nemly . . . Te je kolem mne
tma, tma, tma . . . 6 Mater tenebrarum ! Jsem celý tvj ! 2íipadl jsem,

propadl, zahynul! ..."

Oi jeho byly jako sklenné, hmatal kolem sebe, jako by skuten
se propadal a nkde zachytiti se chtl. Se vzdechem tak tžkým, jako

tenkráte v kostele sv, Juliana, když jsem ho poprvé uvidl, padl do

hlubokých mdlob. —
Od toho dne opouštl jsem Rojka už málo ; vdl jsem, že smrt

jeho jest blízka. Pesídlil jsem se takka k nmu. Nevím, vdl-li o tom,

byl docela apathický, nemluvil a hledl jen tup ped sebe. Já sám
tém nežil, atmosféra toho domu ležela tžce na mne a byla naplnna
hoem a mystériem. Zdávalo se mi neustále, že vidím ji naplnnu zjevy,

stíny, píšerami. Obzvlášt ty ti sestry de Qainceyem líené strašily m
z každého temného kouta a nkdy bylo mi, jako by „Matka temnot"

dsuplué své ruce kladla na moji skrá. Hrzu inila mi ta zelená záclona

v pedsíni, za níž to pohozené náadí se válelo : tam stála pro mou
fantasii vn Mater tenebrarum

Jednoho rána klepala paní Celestina na dvée. Když jsem otevel,

byla velice rozechvna.

„Pane," šeptala mi, „pro bh, pojte se mnou! Myslím, že stalo

se velké neštstí."

Sel jsem okamžit. Na chodb pokraovala paní Celestina takto:

„Celý verejší den nevidla jsem Virginii jen ráno a byla uplakána

a bledá a zdála se nad míru nešastna. Na mou otázku, co se stalo,

odpovdla, že život je jí bemenem již nesnesitelným. Ten voják už

k ní nepišel a vzkázal jí surovým spsobem, že už vbec nepijde.

Šla za ním, zbil ji na ulici, byla z toho výtržnost. Na mou domluvu,

by se vzdala do svého osudu, neodpovídala než hnvivými pohledy.

Zavela pede mnou dvée. Te jsem klepala, hnal mé tam jakýsi nepokoj.

Klepala jsem te už po tetí, nikdo se neozývá, nikdo nevidl Virginii.

Je mi, jako by byla spáchala samovraždu."

Stáli jsme te pede dvemi a paní Celestina klepala znova a za-

bušila docela v strachu svém i pstí. Domlouval jsem Virginii skrze dvée,

aby se aspoií ozvala. Ale zstali jsme bez odpovdi. Zatím, na náš hluk,

sbiLali se sousedé a jeden z nich zvolal: „Není pochybnosti, že se za-

vraždila! Hlete, kliuí dirka je ucpána klckem ! Tak iní všickni ti,

kteí se chtjí udusiti j)lynem uhelným!"

Chvíli bylo mrtvé ticho na ta slova, ale pojednou nastal velký hluk
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a než jsem se nadal, byly dvée u Virginiina bytu vypáeny. Silný zápach-

plynu a oudu, vycházející z pokoje a naplující chodbu, pesvdil nás

okamžit, že byl onen soused uhodl. Za chvíli inela okna, která vniknuvší

lidé rozbili a za chvíli ohlíželi jsme se v pokoji. Dv železné pánvice,

naplnné popelem a polouhoeným uhlím, vjsvétlily nám, jakým spsobem
Virginie našla smrt. Ležela udušena na posteli ; vedle lože byl stolek,

na nmž stála fotografie toho vojáka, celá ovnena kvtinami ; voskové

srdce, propíchnuté velkou jehlou, bylo vedle té fotografie a kídou bylo

na stole velké L. a V. nakresleno.

Za okamžik, po prvním leknutí a po prvním dojmu hrzy, pro-

vázející vždy smrt, zatím co jsem se marn pokoušel Virginii kísit,

zaali se nkteí sentimentalit té obstárlé už ženštiny smáti. Já však

a paní Celestiua, my se nesmáli a byli jsme tou tragickou smšností dojati.

Ohlížel jsem se po pokoji, mimodk, než jsme dvée zaveli a za

policejním kommisaem poslali. Oi moje zabloudily k oknu; klec, kde
malý pták vždy zpívával, byla otevena a prázdna, Virginie darovala mu
svobodu, než se usmrtila. Bylo mi, jako bych zaslechl krásuý akkord,

tichý, táhlý, jakési zaševelení strun ve vav hrubých hlas všedního dne.

Vzpomnl jsem si na malého zpváka, mihl mi obrazností, jakobych jej

vidl letti do svatyn snivého lesa, kde fialky v stínu vonly, a nevím,

v jaké souvislosti myšlenek jsem si hned také na mladého bratra neblahé

Virginie vzpomnl, toho bratra zemelého v mládí, tam daleko v té staré,

melancholické zemi bretouské, kde posud u pradávných beh moe
keltické duby šumí . . . Ubohá Virginie ! Do kraje svého dtství a své

nevinny se tedy už nevrátí nikdy, nikdy nepoklekne kajicn vedle hrobu

toho istého, beze hích jinocha, jenž ji, v neest a kal se noící, tak

nžn miloval! Nenesl snad drobný ten zpvný pták poslední pozdrav

té prese vše hoe a prese všechnu úzkost citlivé ješt duše, tam daleko

k zelenému rovu mladého seminaristy? — —
Vrátil jsem se k Rojkovi. Šum a pokiky v dom vnikaly asi njak

až k nmu do komnaty ; uetázal se po niem, ale ekl tak beze vší

souvislosti, jako sám sob: „Smrt vešla do domu."

Toho dne byl velice slab a ml vzezení úpln jaksi somnambulní.

Nedotekl se ani pokrmu ani nežádal krpje vody. Chvilkami ml tu

strnulost oblieje, jako tenkráte, když jsem jej vidl na nábeží, a kdy-ž

mi ekl „že oni s ním zase po dlouhé dob mluvili."

Cítil jsem po celý den neuritý jakýs nepokoj a pak se o mne
pokoušela dímota. Byl jsem ze svého polospánku vyrušen mnohými kroky

na chodb a rznými hlasy. Vyšel jsem, uhodl jsem snadno píinu

:

pišli pro mitvolu ubohé Virginie, kterou odnášeli do Morguy. „S Bohem!"
zašeptal jsem a vrátil se do pokoje. Zapanovalo úplné ticho i v komnat
i v dom. Zdálo se mi, že Rojko spí tvrd a sám jsem za krátko usnul

též, velmi tvrd. Pojednou zaznl mi v uších smích, smích tak píšerný,

tak pronikavý, tak nezemský, ekl bych, jaký jsem nikdy neslyšel. Krev

se mi zarazila a mráz šel mi tlem. Vyteštn díval jsem se kolem

v temném už pokoji a sbíral své rozptýlené ješt a neurité vdomí.
Byl to Rojko, jenž se tak šílené smál. Piskoil jsem k nmu. Vzal

jsem jej za ruku.
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„Co pobádá vás k takové veselosti?" tázal jsem se udiven a rozechvn.

Tásl se ješt dlouho smíchem, pak mi pravil: „Zasmjete se též,

píteli . . . Yzte, zase po dlouhé dob byl jsem si vdom jich. Vidl
a slyšel jsem ..." Zasmál se zase, a mén šílen a pak když se utišil,

pokraoval: „Tam nkde v té temné prostoe, na nkteré z tch hvzd,

pp kterých se ohlížíme tak toužebn, vidl jsem zmírati tvora, nco
jako lovka, zmírati jako zmírám sám . . . Ani on nebyl opuštn úpln.

Nkdo byl s ním, jako jste se mnou vy, nkdo jej tšil, jak tšíváte vy

nkdy mne . . . Zdá se, že mnoho a dlouho trpl tam na té hvzd,
tak mírn a smírn naší nocí svítící ! Pítel jeho pozdvihl klesající hlavu

umírajícího a pra\'il mu: „Ty odcházíš a konen všechen tvj žal a bol,

všechno tvoje utrpení se koní! Spása kyne ti. Ale nezapadneš v nic

a v tmu ! Pozvedni oí tam k tm záícím hvzdám. Na jedné z nich

se opt zrodíš! Tam nepoznáš už slz a vzdech, bude to tvoje náhrada!"

A konejšivý ten pítel pozvedl ruku a ukázal na hvzdu zelenavé záe,

putující v hávu tiché glorie nesmíruostí prostoru s vrným druhem svým,

bledou lunou, a poznal jsem v té hvzd, ó ironie boh, poznal jsem

v té hvzd naši zem!"

Opt propukl Rojko v šílený, nikdy ped tím mnou neslýchaný

smích, a smích ten mnil se k mému úžasu v chrapot agónie a Rojko

zemel tak, smíchem svým nelidským, keovitým, démonickým polo-

udušen v mém náruí! —
Pustil jsem jeho náhle tžký trup a chvje se hrzou a lítostí,

více však hrzou, prchal jsem z pokoje, nezavíraje za sebou ani dvée,

jak se te urit pamatuji. O patro níž, nedaleko dveí nebožky Virginie,

zastavil jsem se na okamžik k oddechu. Pamatuji se te také docela

urit, že jsem tam cítil dým a že jsem zakašlal. Ale nedbal jsem

a nepátral, odkud ten dým picházel. Vše, co jsem vidl, slyšel, cítil,

bylo neurité a do všeho mísila se hrza toho smíchu, jehož ohlas mi

stále v uších, v mysli, v pamti znl. Oddychl jsem okamžik a prchal

dáie. Jako pomaten, bhal jsem po ulicích, vrážel do lidí, picházel

desetkráte do nebezpeí dostat se pod kon a koáry. Na nkterém
nábeží, zastaviv se a klon se k huící vod, nabyl jsem posléze trochu

rozvahy. Vracel jsem se pomalu k domu „u tonoucí hvdy". Bylo již

pozd a pekvapilo m, že v sousedních ulicích, vždy tak pustých už,

tou hodinou byl neobvyklý ruch. Lidé se njak sbíhali. Proud jejich m
unášel. Zahnul jsem za rob. Dm „u tonoucí hvzdy" stál pede mnou
dsn osvtlen. Hoejší jeho patra hoela plamenem. Plameny šlehaly

ze všech oken, z oken Rojkových, z oken Virginie, z oken „klece po-

matených". Stál jsem jako obrácen v sloup. Byl jsem davem njak ke

zdi vržen, kde jsem jako pikován státi zstal, pitlaen množstvím lidí

pede mnou. Díval jsem se, tup, na svítící plameny a byl jsem jako

v dímot. Slyšel jsem nedaleko vypravování, nkdo vykládal dkladn,
že v tom hoícím dom se samovražedn udusila ženština uhlím. Njak
prý se stalo, že nikdo nepozoroval, že v jejím pokoji asi už doutnalo,

když po její smrti tam vnikli. V noci vypukl tam dlouho doutnající

ohe, šíil se prudce a rychle. Nebylo možno vniknouti v patro vyšší.
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tam udusily prý se ti staeny. Když pišli hasii s ebíky, byla ta ást
domu prý už pravá výhe. Také muž jakýs nemocný prý tam shoel,

a byl-li prý nkdo s ním, tou dobou, zahynul zajisté také . . .

To vše slyšel jsem jako v dímot a oi moje neodvracovaly se

na okamžik od skákajících, divokých plamen a v ssujícím se okn
Eojkov, zdálo se mi, že vidím ti ohromné stíny, tajuplné, zastené

závojem erného dýmu, ty ti sudice, ty ti „matky žalu". . . a nad

všechen pokik lidí, nad všechen povyk pracujících hasiských stroj,

nade všechno huení vtru a požáru, slyšel jsem poade píšerný, dsu-
plný, šílený, démonický smích toho nešastného, umírajícího lovka . . .

Orel.

Na skalním trnu hrd stál

mohutný orel, ptactva král,

zablýskal okem v ší i dál,

rozhled' se, hlasn zaklektal

po dálném, lesnatém svodu:

„Ptáci, zvu všecky vás k hodu!

Zvu dvoanin vzácnou sms,
co má jich niva. luh i les:

zvu sokolí i soví rod,

zvu racky, vštce bouných vod,

chástaly, ápy i sluky

s drobnými dtmi i vnuky!

Nuž, šplhavci, kde který dlíš,

i datli, žluvy, blíž jen, bliž,

sem holubové z konin všech

i rorýsové, na pospch,

nedejte znova se zváti,

léto se koní, as krátí!

Sem kukaky, jichž vroucné ždám,

i pvci, nejradj' jež mám,
sem drozdi z háj, lejsci z luk,

i vy, jichž v plnoc zvuí tluk:

slavíci, lindušky, skorci

k mému si pospšte dvorci!
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Sem, kdo jen mžeš, kídla tuž,

sem, erné vlaštovice, už,

sem, kdo jsi nejmenován zbyl,

bu strnad, uhýk, vrabec, hýl,

stízlíci, pnice, rehci —
nikoho urazit nechci!

Sem vynechán-li's posud kdos,

at dlask, a brkoslav, a kos,

a mandelík, a koroptev,

a kivka, ervená jak krev,

s ervenkou stehlík a pestrý,

s jiikou behuie sestry.

Sem, kdo rád hndých plž rod,

kdo z polí hmyz a ryby z vod,

kdo larvy mravenc a vel,

kdo z tuných pondrav zmohutnl,
tešn kdo snídá i svaí,

hrozny i vajíka ptaí.

Sem ze všech les, niv i lad,

kdo il a zdráv, sem odevšad,

kdo prosem živ, kdo semenem,
kdo rybou, hmyzem — sem, jen sem,

a teba louskáte pecky —

"

a šeptem dl: „Pojte, sním všecky!"

Adolf Heydulc.
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Boj s kapitálem.

Román Otakara ervinky.

(Dokonení.)

14.

ruhý den odjel Cyril do Prahy, aby se odtud po vyí-

zení nutných obchodních záležitostí, opt jednou po

dlouhém ase do Ošelíaa odebral.

V hospodáské kancelái v Krapinách sedl adjunkt

Suk za pultem, zapisuje piln úty a ísla do veliké knihy.

Mohlo býti kolem deváté hodiny ráno, když na dvée
kanceláe zaklepáno a hned na to vstoupili dva pánové.

Jeden z nich, zdravých, ruméných a ducatých tváí a sádlem pro-

rostlého zášijku, nejvýše tyicátník, ml bradu vyholenou, s otylým la-

lokem, oi povypoulené, drze kolem pohlížející, silné, smyslné ervené

rty pod mohutnými ryšavými kníry, ohrnutý, vyzývavý nos a vlasy nad

nízkým elem peliv namaštné a hladce na skráních do šístek sesané.

Druhý bledý, o nco mladší, velmi slušn, a ponkud smutn a

huben vyhlížející pán ml pohled a zevnjšek bezvýznamný, jsa bled-

modrých, vodnatých oí, splývajících tah ve tvái, plavými, ídkými
vousisky a vlasy obrostlé.

Za nimi vešel etnický závodí v plné výzbroji s bodákem na od-

pažnici, postavil se u dveí a nechav klesnouti pažbou pušku svou

hmotn k zemi, jako pi povelu: „k noze zbra!" — pozdravil po

vojensku.

„Jsem soudní vykonavatel, Držkraj, a zde mj kollega pan Pošepný,"

pravil první z píchozích, pozdraviv zbžné adjunkta Suka, „a picházíme

promluvit s panem iditelem Žilinou v dležité a neodkladné záležitosti."

„Jest mi líto, pánové," pravil zdvoile Suk, „že pan iditel Žilina

není doma; odejel do Prahy."

„Snad tedy majitel statku, pan Dolanský," odvtil, nadmuv ješt

více své ducaté tváe pan Držkraj, a zafunl pi tom, jakoby dechu lapal.

„Ani ten není doma, odcestoval na delší dobu. Ostatn má pouze

pan Žilina plnou moc k zastupování gruntovního pána."

„V tom pípad musíme se obrátiti k vám, pane píruí," ekl,

blyšt oima, Držkraj. „Zde," pokraoval, vyjímaje z náprsní kapsy

velkou, koženou tobolku, z kteréžto vybavil tvermo složený papír úadní
jakosti i zevnjšku.

„Zde je naše plná moc, kterou ve jménu zákona máme pejati

veškeré zásoby píce, obilí, fundus instruktus atd. a pedati to v ruce

soudem jmenovaného sekvestora velkostatku, zde v té instrukci jmeno-

vaného, který se ješt dnes dostaví. Rate nám vydati klíe od sýpky

a ostatních zásob."
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Suk ponkud zbledl, ale jsa dobe vyškolen a iditeli Zilinovi tlem
i duší oddán, pravil: „Jest mi líto, pánové, že vám nemohu vyhovti.

Jak jsem pravil, pouze iditel Žilina zastupuje zde majitele velkostatku

a bez jeho vle nemohu nic uiniti; jsem pouze jemu podízeným
óadníkem."

„Pane píruí, jménem zákona vás vyzývám, abyste mi klíe vydal,

nechcete-li si pipsati nemilé následky a donutiti mne k zakroení ..."

to ka, ohlédnul se po etnickém závodím, který posud nepohnut
u dveí stál v póse dívjší: „k noze zbra!" a ani sebou pi tch
slovech nepohnul.

„Doufám, že si to, pane, rozmyslíte, než užijete násilí. Ostatn by

to bylo naprosto marné," pokraoval s úsmvem adjunkt Suk, což u nho
znamenalo, že se nepodá za žádnou cenu. „Mám est, vám opakovati,

že jsem podízen pouze iditeli Zilinovi a bez jeho rozkazu nevydám
vám nic. Zde jsou klíe od sýpky!" dodal, sejímaje se hebíku na zdi

svazek tžkých, koženým emíukem, tak zvaným šlahounem, svázaných

klí a ukazuje je Držkrajovi. „Tyto klíe beru k sob a nevydám je,

leda násilím pemožen!" To ka, uložil klíe za adra a skížil ruce

na prsou. „Zkuste to!"

„Vy se tedy zpouzíte, protivíte zákonu!" pravil do ruda hnvem
zardlý Držkraj, zafunv siln. „Vy jste svdkem, pane Pošepný a vy

též, pane závodí, že pan adjunkt Suk nám ve vykonávání úadní po-

vinnosti pekážel!"

„Nikoliv, pane!" pravil blyšt oima, ale klidn Suk; „konám
pouze povinnost svou. Konejte také vy, co vám patí."

„Myslím," ekl, odkašlávaje, pan Pošepný suchým, slabým hlasem,

„abychom zavedli o tom protokol, to jest, jestli se pan adjunkt lépe

nerozmyslí!"

„Pejete-li si, pánové, budu telegrafovat iditeli Zilinovi, jak mi

naídil, do Prahy a on se do veera vrátí. Budu pak své povinnosti

prost a vy s ním mžete zítra dle libosti dále jednati." -

„Pane, náš as jest odmen," ekl Držkaj, „nemžeme se zdržo-

vati s každou malikostí, ekají nás jinde," mluvil dále, dodávaje si

dležitosti a pohrávaje pravou rukou, na které se prsteny podezelého
rázu blyštly, tžkým etzem, který jako zlatý vypadal. „Vyzývám vás

do tetice. Vyhovíte našemu pání?"
„Nikdy!" ekl Suk pevn.
„V tomto pípad musíme vás žádati, abyste nás k sýpce a ostatním

zásobám doprovodil."

„Za jakým úelem?"
„Piložíme na dkaz zájmu soudní peet na zámky ..."

„V tom vám ovšem brániti nemohu," odvtil Suk, nevda, jak se

jinak zachovati. „Pojme, je-li libo."

Všichni tyi mužOvé vyšli na dvr.
„Pane Suku!" ozval se z prvního patra zámku hlas dámy.

Suk se obrátil a spatil ve vyhlídce okna pívtivou, ale ponkud
ulekanou tvá paní Dolanské.



646 Otakar ervinka:

„Porouíte, milostpaní?'' otázal se, smeknuv klobouk. Také ostatní

pozdravili paní, která si je zvdav prohlížela.

„Rate na slovíko!" pravila k adjunktovi.

„Pánové, rate chvilinku posekati, aneb jíti naped k sýpce —
tudy. Pijdu za vámi."

„Radji zde na vás posekáme," ekl Držkraj zafunv a šeptal

nco svému kollegovi.

„Ale dovolte, pane Suku, co pak se to dje?" otázala se paní,

když k ní adjunkt do sálu vstoupil.

„Milostivá, pišli soudní vykonavatelé, aby prý zavedli sekvestra

do hospodáství," oznamoval mladý muž.

„A to pravé, když není doma pan Žilina! Mj muž je také v Praze,

ne-li již v Liberci a neznámo, kdy se vrátí ..."

„Chtli ode mne klíe od sýpky a zásob —

"

„A vy jste je vydal?"

„Nikoliv, milostpaní," ekl s úsmvem Suk. „Mám je zde. Ale nyní

jdou zapeetit veškeré zámky u sýpky a zásob. Nesmí prý být niím
hnuto až do píchodu sekvestra."

„To podivné — snad omyl, i zlomyslnost?" pravila Dolanská.

„Neznám se v tom; co jen initi?"

„Nemohu zde odpor klásti," pravil Suk, „ale pan iditel odevzdal mi

adresu, na kterou mu mám do Prahy telegrafovati v pípadu nutné poteby
a pijede nejbližším vlakem — ovšem zastihne-li ho ješt telegram ..."

„Udejte mi adresu, pane," ekla Dolanská, „Vypravím ihned

telegram, aniž kdo co zpozoruje."

„Zde!" pravil Suk, vyndávaje z tobolky lístek, jemu Cyrilem ped
odjezdem doruený.

Za chvilku kráel opt Suk s Držkrajem, Pošepným a etnickým
závodím k sýpce.

„Otevte nám sýpku, pane adjunkte!" ekl pánovit Držkraj.

„A na? Tam nic není než obilí nahoe a cukr dole. Ostatn cukr

patí spolenosti."

„Já si vše zodpovím!" ekl Držkraj. „Zstate, pane závodí, zde

dole a vy, pane kollego, pihotovte si svíku, vosk a papír. Podívám

se jen nahoru, je-li tam vše bezpené."

Suk otevel sýpku a schoval na to klíe opt za adra. Držkraj

kráel, tžce oddychuje, po píkrých devných schodech vzhru, až

pod ním praštly.

„Zde dole, v pízemku je, jak vidíte, cuki- a zde, na tch pdách
plno pšenice a jemene — ani hnutí," mluvil Suk, provádje ho.

„A míže v oknech bezpeny?"
„Nestarejte se, pane; dvakráte se sem dobývali zlodji okny, ale

pokaždé marn."
„To je božího požehnání!" pravil Držkraj, otíraje si pot hojn na

ele jeho se perlící a rozhlížeje se vkol.

„Víte co, pane správce?" ekl náhle, zaklepav Sukoví dvrn na

rameno. „Za dobré slovo se leccos udlá!" a pi tom, z blízka svými

vypoulenými, blyštícími zraky mladíkovi ve tvá hled, mocn zafunl.
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„Hahaha!" vypakl adjunkt smíchem. „Za koho mne máte?"

„Nic jsem vám neekl!" odvtil, vztáhnuv proti nmu ruce, významn
Držkraj. „Však starý pánbh ješt žije a poctivost trvá na vnost.
Pojme! však vy mi rozumíte, jsme beze svdk." Suk se podíval

s opovržlivým úsmvem na nho, když kráel opt, z tžká oddychuje

po schodech dol.

„Tedy vše v poádku, konejte svou povinnost, pane Pošepný," pravil

Držkraj, když se byl k ekajícím na druhm navrátil. Suk sýpku opt
peliv uzamknul a klíe za adra uschoval.

Brzy byl zámek sýpky dle všech pravidel, pomocí papíru, úadní
šry, peeti a vosku zapeetn.

„A nyní nás dovete k zásobám," pravil Držkraj.

„K jakým zásobám?"

„Píce!" zvolal Držkraj.

„Tamto jsou!" pravil, maje ruce v kapse. Suk, a ukazoval pohledem

na dlouhé kolny, v nichž bylo seno.

I tam zavšeny peeti. Suk pihlížel k tomu všemu pozorn.
„A nyní na pdy!" rozkazoval Držkraj.

„Ale dovolte, pane, ím budeme krmiti dobytek? Snad ho nene-

cháme hladovli až do píchodu pana iditeleV" namítal Suk.

„To je má starost, pane adjunkte, konám pouze svou úední po-

vinnost a já jediný jsem za vše zodpovdný."

„Dovolte, pane Držkraji," promluvil poprvé etuický závodí.

„Pan adjunkt má pravdu. Pokám zde až do píchodu pana sekvestora,

aby nebylo nic odcizeno."

„Jsem téhož mínní," pipojil se k nmu Pošepný svým suchým,

slabým hlasem.

Držkraj odvedl tohoto stranou, kde oba mužové spolu potichu,

ale horliv rozmlouvali. Držkraj okazoval pi tom palcem pravé ruky

na dla levé, jakoby sázel peníze. Pošepný vrtl hlavou a pokašlávaje,

odporoval. etník hledl na vše flegmaticky, jsa patrn podobným vý-

jevm zvyklý. Suk pohlížel pak netrpliv ke vchodu dvora; snad oe-
kával již píjezd iditele.

Konené se oba mužové opt piblížili.'

„Necháme tedy tyto vikýe otevené, pane adjunkte, ale zarute se

nám, že ze zásob nebude nic odcizeno."

^Pane, nejsem zde více pánem a ustupuji zákonu," odtušil Suk

s nádechem ironie. , Zajisté sob z chasy nikdo více nevezme, než co

ke krmení bude potebovat. Ostatn, máte zde assistenci!" dodal s po-

hledem na závodího.

„Dobrá," pravil Držkraj. „Nyní sepíšeme o tom všem protokol

u vás v kancelái a podáme o výkonu u soudu zprávu."

Suk, pokriv netrpliv ramenoma, kráel s nimi pes dvr ke

kancelái.

„Dovolte, pánové, a jdete naped. Uvdomím šafáe a poklasného,

aby se nestalo nedorozumní," pravil cestou, spativ zevlující odevšad

na cizí hosty chasu. „Hned pijdu za vámi."

42



648 Otakar ervinka;

15.

„Dobe jste se držel," chválil druhého dne Cyril svého adjunkta.

„Telegram mne zastihl v hotelu a ihned jsem mohl odejeti. O chvíli

pozdji a byl by mne již nenašel; chystal jsem se práv dále k Ošelínu.

Vše je urovnáno a sekvestrace zrušena. Nyní pospíším do okresního

msta k soudu, abych vymohl sejmutí úadních peetí. Dekuji vám ješt

jednou," dodal, tiskna mladíkovi ruku.

Za chvíli ujíždl Cyril povozem k okresnímu, as ti hodiny vzdá-

lenému mstu.
„Byl nejvyšší as," mluvil k sob. „Nyní je vše urovnáno a ne-

bezpeí prozatím odvráceno. Ale na jak dlouho? A co to stálo? Musel

js^m vtší ást pšenice a jemene takoka za babku vyhoditi. Odkud
pišla tak náhle a nepedvídan tato rána? Ah, tuším to! Ale nepodaí
se vám to asi tak snadno. Ženete útokem na velkostatek a chtli jste

nás pekvapiti. Domýšlel jste se, pane Geyere, že jste již sekvestorem

a že porouíte již nade vším. Nyní se to již nepodaí, dal jste mi na-

hlédnouti do karet. Ale pece jsou opt mé plány pekíženy. Nemohl
jsem na Ošelín a nyní nebudu hned tak brzy moci se vzdáliti, pokud
opt vše nebude v úplném poádku, pšenice a jemen odvezeny. Ale

zdali co u strýce poídím ? Matka mi sice psala, že mne oekávají a

že strýc na mj píchod se tší, ale nic více. Neví, chudák, jaká je

píina mé nastávající návští^y. A strýc? Irena?" Zde mu pásmo myšlének

selhávalo. „Uprosím strýce! Vsadil jsem vše na jednu kartu a podaiti

se to musí! Popože kon, sotva se vleem!" zkikl na koího nahlas.

Nkolik dní uplynulo Cyrilovi v stálé práci a starostech v hospo-

dáství, tak že skoro na své soukromé záležitosti ani pomysliti nemohl.

Pan Dolanský se posud z cesty své nevrátil. Došla od nho pouze

dv psaní. Jedno paní Dolanské, v kterémž ji oznamoval, že vyjednává

v Liberci s firmami Rabe a ze Stangenau a ji tšil, že po brzkém pí-

znivém urovnání se navrátí do Krapin. Druhé, adresované na Cyrila,

v kterémž stálo, že vci pomalu ku pedu se berou, ale že je pece
nadje v píznivý obrat. Žádal zárove, aby hledl za každou cenu

sekvestraci, o níž ml ovšem již vdomost, odvrátiti a „záležitosti"

uspíšiti,

„Již se stalo," pravil Cyril, dota psaní. „Ale v em má záležeti

ten píznivý obrat? Zdali není tím samým nepíznivý pro mne? Ovšem
píše dále, abych záležitosti uspíšiti hledl. To se týká mne a Milady

a souvisí to bezpochyby s oním píznivým pro nho obratem. Pospíším

zítra do Ošelína, není již vyhnutí. Snad rozumí též uspíšením mlácení,

abychom mohli vtší partii obilí odprodati? To se beztoho dje. Mlá-

tíme o pítrž."

Od stodoly zaznlo náhle pronikavé, táhlé pískání lokomobily a

mlátika se zastavovala postupn, huíc mén a mén a Cyril pohlédl

mimodk oknem na dvr, jehož ást mohl pouze pehlédnouti, jak to

inívá ze sna vyrušený mlyná, když stroje mlýnské pracovati pestanou.

„Spadl asi emen a stroj se zarazil," rozumoval znalecky Cyril.

„Dnes to vbec jde špatn; každou chvíli stojí. Abych i tam všude za
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nimi stál a dohlížel," dodal mrzut. „Topi je bezpochyby zase opilý.

Budu nucen ho vyhnati."

„Hle, jaká divná pára táhne se tam nad kolnami?" myslil si Cyril,

pohlížeje posud v myšlénkách na dvr a oekávaje každou chvíli, že

uslyší znovu zapísknutí stroje, jakožto znamení, že vše jest opt ve

svém chodu.

Kdežto jindy podobným, každodenn pi mlácení piházejícím se

episodám nepikládal nižádné dležitosti, vyrušovala ho poslední dobou
z klidu každá nepatrná okolnost.

Nad hebenem dlouhé, taškami kryté kolny, která mu širší po dvoe
rozhled zabrafiovala, táhla se vskutku jakási pára, modravá a ídká,
jako šedomodrý závoj, ale zejm od blankytné, tmavomodré oblohy se

odlišující.

„Je to asi kou z lokomobily," rozumoval Cyril, zvyklý podobným
výjevm. „Ale pece ne!" pokraoval v myšlenkách dále, jsa znepokojen,

nevda ani sám pro. „Jest západní vítr a ten kou, i pára táhne od
východu k západu, i spíše stojí nad kolnou jako dým po výstelu

z pušky se ztrácející. A hle, pro ti holubové tak nepokojn nade dvorem
krouží a tamo lidé nepokojn sem tam pebíhají — a poklasný bží
sem úprkem celý polekán. Stalo se njaké neštstí?"

A již pospíchal ke dveím, kde se tém srazil s udýchaným po-

klasným, který vyjeven na pohlížel.

„Co se stalo?"

„Milostpane, nelekají se — ve dvoe hoí!"

„Kde?" tázal se Cyril, snaže se opanovati a zachovati ducha-

pítomnost.

„Celé zásoby nad ovínem a nad kolnami. Pibhla ke mn Ma-
reková, že vidla na pd nad kolnou ohe v plevách, když vysejpala

ouhrabky a sotva vyskoila z vikýe, již za ní plamen vybuchnul —
všude najednou — " vyprávl trhan poklasný, pospíchaje s Cyrilem ke

stodolám.

ás dvoru krapiuského tvoila tverec a byla obklíena k severu

a západu rozsáhlou adou stodol, ovínem a kolnami se tí stran, kdežto

tvrtou stranu tverce k východu dlouhé chlévy a ratejua tvoily. Tato

ás dvoru byla naplnna tžkým, erným, dusivým dýmem, který byl

lehkým vtrem k zemi srážen a z tohoto tverce stavení vymotati se

nemohl. Bylo pod ním tak tma, jakoby slunce ani nesvítilo; pouze

stranou ke kolnám vyskakoval z viký rudý žár ohn, který se posud

pod tžkou taškovou krytinou dusil, vydáyaje temný hukot, jakoby v roz-

kaceném živlu jakási bájená bytost hnvivé mumlala a hrozila. Podobalo

se to vzdálenému hukotu boue aneb huení rozvoduné eky.

Cyril probhl kouem pes rozsáhlý dvr ke stodolám, potkávaje

mužské i poloobleené ženské, které s hlasitým nákem ze chlév
i z ratejny vybíhali a sem a tam, jako rozumu zbaveni bhali. Nkteí
vynášeli z ratejny svj chudiký, bídný majetek, njakou tu truhlu,

peiny a nco hadr. Dti v tom zmatku plakaly a kiely, podšený
dobytek ve stájích val. Na hašení v leknutí tom nikdo ani nepomýšlel.
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„Dejte vytáhnout stíkaku, pane Suku!" naizoval Cyril adjunktovi,

který zbledlý, s nkolika muži ke kolnám pádil.

U stodol stál veliký stoh slámy, vzdálený sotva nkolik sáh ode

dvíek ovína, z kterých již ohe jako z pekelné výhn sálal. Od tchto

dvíek byla natroušena vysoko sláma pi vynášení otýpek od mlátiky

ze stodoly na pdu ovína.

„Sem!" volal v tom silným hlasem Skála, který v tu chvíli s n-
kolika sousedy ku pomoci pichvátal. „Sem ke mn! Chrame stoh, sice

chytí stodoly a od nich celý dvr!"
„Je v nich cukr!" zvolal Cyril, jemuž náhle celé nebezpeí ped

oima vytanulo.

„Šlapejte, shrabujte!" volal kolá Kratochvíl, skákaje po planoucí

na zemi slám, která jako stelný prach pod vedrem požáru hoeti

poala a stoh ohrožovala.

„Kolái, hlete to zde zadržet, hned pijdu!" zvolal náhle Skála,

kvap do stodoly a za chvilku se vrátil s poklasným, táhna velikou,

tžkou, ohnivzdornou plachtu od lokomobily, kterou okraj stohu pikryl.

Na to sebou vrhl na zem a váleje se po chytající slám, nic ne-

dbaje, zdali se popálí^ aneb šaty na sob znií, vskutku pokrok požáru

v tu stranu vydatn zdržoval,

„Vodu sem!" zvolal náhle, „sice to neudržíme!"

Dvr se naplnil v brzku lidmi z celého vkolí. Mnozí jen zevlovali,

zvlášt pelivji ustrojení sousedé. Ba, na mnohých tváích bylo znáti

i jakousi škodolibou radost. Byly to však nejvíce postavy otrhané a

schátralé. Vtšina píchozích inn chopila se díla. Voda nošena v konvích,

v hrncích, putýnkách a hasiských koších. Utvoil se etz a obrana

proti zuícímu živlu zorganisována. Nádoby s vodou lítaly z ruky do

ruky. Dostavilo se i etnictvo, liknavé ku práci popohánjíc a zevlouny

zbytené ze dvora pudíc. Plachta a stoh, na který Skála navzdor svému

vku jako junák se vydrápal, polévány vodou n vskutku se podailo

nadlidskému takoka namáhání a energii Skálov, Cyrilov a hlouku
muž, odhodlanost i druhým sdliti a síly takoka zdesateronásobiti.

Z této strany, od stodol, nebezpeí alespo na ten as odvráceno.

Komise, dostavivší se po požáru k vyšetení škody a spativší a zm-
ivší prostoru mezi stohem a požárem, nazvala toto zachránní stodol

pravým divem a pikla potom pimenou odmnu Skáloví a druhým
pi tom spoluúinkovavším.

Mezi tím vytažena Sukem stíkaka; ale co s ní pi tomto požáru?

To, co již hoelo, nebylo lze více zachrániti, nebo pod taškovou kry-

tinou posud tlumený požár náhle prolomil tašky, které s ohlušujícím

rachotem k zemi se sypaly, a zárove vyšlehly plameny a kou vysoko

k obloze.

„Á!" zaznlo táhle, ulekau z hrdel etných divák.

Tím výšlehem se ponkud rozsvítilo na jevišti požáru. Dusný kou,
posud vše pokrývající, zdvihl se a plameny osvítily nádvoí.

Nezbylo, než obmeziti se na hájení ostatních stavení, zvlášt zámku,

který k západu nejblíže stál. Chytí-li ten, bude ohrožena i celá víska

a s ní i cukrovar.
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Brzy však ustala stíkaka v práci : nedostávalo se vody ; kašna

byla již na dno vyerpána. Proud vody, hnaný strojem z rybníku v údolí

pode dvorem, k napájení jejímu za normálních pomr úpln dostatený,

dnes nestail.

„Otevete hydranty!" zvolal Cyril.

„Nemožno najít poklopy," pravil Suk, jsa ve tvái kouem, mourem
a potem celý znetvoen.

„Kde je topi?" otázal se Cyril, „má pece klíe?"
„Jest na mol opilý!" pravil hnviv Suk. „Sotva na nohou stojí."

Konen oteveny poklopy k hydrantm, které byly zemí celé po-

kryty a zajezdny povozy, pes n po celý rok jezdivšimi, ponvadž
nikdo — jak to obyejn bývá— s možným nebezpeím ohn nepoítal.

Piveden též topi. B3i hled a potácel se ; oi mu podezele svítily.

Vlezl do otvoru k prvnímu hydrantu, ale nebyl s to, tesoucíma se

rukama matku klíem otoiti.

„Jste opilý?" vzkikl hnviv Suk. „Dejte sem, otevru sám!"

„Nejsem opilý!" blábolil topi v úzkém, hlubokém, do tverhranu
vyzdném otvoru, nedávaje klíe z rukou a snaže se otevíti. „Je to

ezem zašlé ..."

Cyril a Suk stáli s etníkem a jinými nad ním, netrpliv ku práci

jej pobízejíce.

„Mám podezení!" pravil polonahlas Suk k Cyrilovi. „Nikdo jiný

než on to nezavinil!" Cyril byl bled, ale dovedl se dosud opanovati.

„Však se to vyšetí!** ekl z tžká, neúprosn.

„Já — já nezaložil!" blábolil v otvoru k hydrantm topi.

„Rychle, rychle!" voláno. Konen se podailo hydrant otevíti a

hadici se stíkakou spojiti, která poala chrliti spousty vod na hoící

kídlo kolny, zámek nejblíže ohrožující. Dostavily se též stíkaky dobro-

volných hasiských sbor z vkolí, které však pro nedostatek vody ne-

mohly se pi hašení požáru píliš súastniti.

Cyril se ponkud upokojil a šel vstíc Milad a její seste, které

s gouvernantkou Durieux od zámku picházely.

„Upokojte se, sleno, a rcete paní malince, že zámku nehrozí žádné

nebezpeí více," pravil Cyril.

„A stodolám a cukru nehrozí nebezpeí?" otázala se Milada.

„Doufám, že nikoliv. Je tam Skála a iní tam divy!"

„Šetete se, pane Cyrile!" ekla Milada, hledíc se zvláštním výrazem

obavy na nho. Byl sice na oko klidný; ale zimnin se jiskící jeho

oi, chvjící se chvílemi rty a žíly na skráních a na jeho ele siln

nabhlé, svdily o jeho fysickém i duševním pohnutí. Vlasy ml pod

kloboukem spocené a vodou prosáklé do ela shrnuty. erný mour ze

slámy, celý vzduch naplující, inil tvá jeho popelavou.

„Bute bez starosti, sleno!" opakoval Cyril, snaže se usmáti, což

se mu však nepodailo.

„A já se nebojím!" ekla Olginka, usedajíc na voj u vozu a hledíc

vesele na ohe a na pracující do úpadu lidi. „Hned bych šla také hasit!"

„Poj, Olgo," pravila Milada, berouc za ruku sestru a odvádjíc

ji dom, následována gouvernantkou, která na své obvyklé shoking a
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bte zapomnla. Ješt jednou se zraky Miladiny setkaly s Cyrilovými

a zavrtla jaksi smutn hlavou, když zvolala: „Bute opatrným!"

Ale hluk kolem panující a praskot ohn slova její pehlušily.

„Hle, pan Betislav Burdil!" zvolala Olgiuka, vytrhnuvši se Milad
a tleskajíc v dlan. „Jak mu to sluší! Já s ním pobhuu hasit!"

Vskutku uhánl s tovární stíkakou kolem pan Betislav Burdil

v plné parád, s blýštící se bohat kovanou helmou hasiskou na hlav

a pozdravil s úsmvem po vojansku dámy, zvlášt Olginku.

„Poj, Olgo!" zvolala podruhé Milada, uchopila sestru znova za

ruku a odvedla ji dom.
„Panenko Maria, chlévy chytají!" vykikla v tom njaká žena,

upustivši leknutím plnou konev vody na zem a hledíc vyjeven k šinde-

lové steše dlouhého stavení, které, jak výše praveno^ východní ást

dvora uzavíralo a v nmž byly stáje pro voly a krávy.

Kolem stojící ohlédli se man smrem, který naznaovala : šinde-

lová, suchá stecha vskutku již na jednom míst hoela a z viký valil

se dým, houstnoucí vždy víc a více.

Stalo se to tak, že když veškerý pozor hasících byl obrácen k sta-

vením na západ dvora, ke kolnám, stodolám a zámku, pehledlo se^

že oharky, ohnivá sláma a doutnající kusy dev peletovaly pes celý,

rozsáhlý dvr k východu. Nikdo se pi vzdálenosti chlév v tu stranu

nebezpeí nenadal, a i zde naízeno bylo Cyrilem hlídání. Dlo se však

patrn velmi nedbale. Jiskry zalétly otevenými vikýi pod stechu do

ohromných zásob slámy a sena, které se vzaly. I pístup k chlévm
byl ohrožen^ nebo žárem a oharky poal chytati místy i hnj ped
chlévy.

Vše tém pádilo jako bezhlavé k chlévm, jimiž byly znovu

i stodoly, od nich pouze vraty oddlené, ohroženy.

Pinášeny žebíky a pistavovány k vikým. Mžikem nahrnulo se

na první pistavený žebík nkolik nejhorlivjších muž, nesoucích plné

nádoby s vodou. Rozlehl se krátký praskot a se zlámaným pod tíží vy-

lezlých žebíkem, ítili se první smlci k zemi, strhujíce s sebou ostatní.

Rychle obráceny tam stíkaky, které jinde nebyly zamstnány —
ale nedostávalo se pro n vody. Brzo nebylo také na záchranu chlév

ani pomyšlení.

„Vyvádjte dobytek! Rychle, rychle!" volal Cyril na skotáka, šafáe

a chasu, spchaje sám píkladem naped.

V chlév setkal se se svým bratrem, který ze Stezivojic též ku

pomoci pichvátal. Ratibo byl siln zahátý, oi se mu leskly a pkné
jeho, hndé kueravé vlasy líply spoceuy na elo a spánky pod klo-

boukem, na stranu vraženým. Byl jeden z nejhorlivjších a ve tvái

kouem a mourem celý erný.

„Sem, Ratiboe!" volal Cyril, odvazuje spínající se a strachem voucí

dobytek.

„Kde nelze rychle odvázat, perazte etz sekyrou!" volal Cyril

na skotáka, šafáe a druhé lidi. Spolené neúnavné horlivosti podailo

se vyrvati jisté zkáze tém veškerý krásný skot dvora krapinského. Ale

byl také nejvyšší as. Devný kryt chléva, sestávající ze stropnic, pouze
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na pd blinou tak zvanou lepenicí oplácaných, byl již místy schátralý,

ervotoivý a díví na nm vesms jako troud skoro vyscblé. Sotva vy-

vedena vtší ást dobytka, poaly plaménky probleskovati mezi stropni-

cemi, jakoby krvavé jazyky šelem oblizovaly jistou koist.

Jediný mladý, istokrevný bernský býk vzdoroval svým osvobo-

ditelm. Marn se namáhal sám Cyril s Ratiborem, aby krásné zvíe za

etzy vyvedli a jisté, blízké záhub vyrvali : býk, svit zuiv krví pod-

litýma oima a z hluboká mumlaje, poal sebou zmítati a své ochránce

rohama ohrožovati. Když konen se pece podailo oba etzy, jimiž

ku žlabu upoután byl, sekyrou ura^iti — vyskoilo zdšením zdivoilé

zvíe pedkem do žlabu a zuiv mumlajíc- nehnulo se z místa.

Chodbou od nho oddlena stála krásná, istokrevná, bezí jalovice

bernského plemene, která také živou mocí nedala se vyvésti. Akoliv
odvázána, vzepela se nohama o pdu a majíc krásné, erné oi vyje-

ven na stropem se prodírající hrozný, záhubný živel upeny, nehnula

se z místa. Ani spojené síle tí silných muž, Cyrila, Ratibora a skotáka,

nepodailo se jí z místa pohnouti. Konené zaaly kou a horko již

povážlivé míry nabývati ; bylo tou dobou v chlév jako v peci, k udu-

šení, a všichni ti mužové ustáli tém vysíleni a potem zbroceni

v marném poínání a pustili jalovici, která, na celém tle se tesouc,

s vyvalenýma oima, z tžká oddychujíc, na zem klesla s hlasitým, úpní
podobným povzdechem.

„Položte na ni namoené pytle, skotáku. Zvlášt na hubu, aby se

nezadusila otravnými plyny a dýmem. Neprohoí-li úpln strop na tomto

míst, zstane na živu!" rozkazoval Cyril, obraceje se ke dveím, aby

se dostal z dusné té atmosféry, když tu spatil na chodníku v prosted

chléva státi známou mu postavu, která, ozáena požárem, se založenýma

na prsou rukama ku prohoívajícímu stropu pohlížela, jak se zdálo zcela

chladnokrevn pozorujíC; jak dlouho ješt mže ohni vzdorovati.

„Hle!" zamruel, úmornou prací udýchaný a sebe tém již ne-

znající Cyril ke svému, vedle nlio stojícímu bratru. „Geyer, ten zloboh,

pichází v pravou chvíli, jako Mefisto. Poznáváš ho?"

„Ano, je to on !"

„Onen husarský dstojník?"

,Ano!" — Cyril se ohlédl. Byli mimo dokonávající dva kusy do-

bytka ve chlév sami. Skoták již byl díve vybhl.

„Jde se podívati na své dílo!" mruel k sob Cyril, v nmž rozi-

lení poalo nad rozvahou nabývati vrchu. „Ale nebude se z nho tšiti,

ani z nho koistiti!" to ka pikroil ke Geyerovi, následován Ratiborem.

„Znáte tohoto mladíka?" otázal se Geyera hroziv.

„Znám! Je to pece váš bratr?" odvtil svým úseným hlasem,

v kterém vždy jaksi výsmch se ozýval, Geyer. „Ale pospšme — vše

je zde marné — ztraceno. Je zde dusno k zalknutí a za chvilku se

provalí strop ..."

„Pokejte chvilinku!" pravil Cyril, zatarasuje svým tlem Geyerovi

východ. „Mj bratr vás také již dávno zná. Pamatujete se na rok šestaše-

desátý a na bitvu u Hradce Králové?"

„Jak to sem pichází?" zamruel Geyer, zamraiv svoji beztoha
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vždy chmurnou tvá ješt více a sahaje pravicí do náprsní kapsy, ucouvuul

bezdky ped hroziv jiskícími pohledy obou bratí. Plamen ohne, pro-

dírající se stropem, ozaoval toto skupení tí proti sob hroziv uprosted
všeobecné zkázy stojících postav.

„Pokraujete dstojn v díle vámi tam zapoatém," mluvil se vzr-
stajícím hnvem Cyril, ztráceje úpln vládu nad sebou. „Ale zde jste

narazil na kámen — je to poslední váš in . .
."

„Vy se opovažujete?" zvolal Geyer, napahuje zaatou pst proti

nmu.
Byla prázdna. Marn hledal snad mimovola za adry obvyklou

zbra.

„Ano, opovažuji se!" zvolal taktéž Cyril. „A neopustíte již svoboden

tento dvr. Pomoz mi, Ratiboe — i zavolej etníky ..."

„Blázníte?" zvolal ješt jednou Geyer, chtje si mocí proraziti

cestu k východu z této výhn, nebo vzduch dýchal již požárem, který

krytbu stropu byl prorazil.

Cyril chtl jej zadržeti — suad jednal neuvdomle, mimovolu —
pod vlivem událostí — —

Ale v tom rozlehl se nad hlavou jeho praskot, déš jisker a blesk
sesypal se se stropu dol — ped oima se mu udlala ohnivá kola —
cítil silný náraz do prsou a zárove jakoby mu nkdo nohy podrazil a

mrštil jím nadlidskou silou o zem.

Pozbyl vdomí . . .

ást VII.

1.

V malé, obdélné, ist vybílené svtnici pražské nemocnice ležel

na posteli Cyril, maje obvazek na ele. Jediným vysokým zamíženým
oknem padl v tom do pokoje na koso paprsek slunení a ozáil protjší,

holou stnu. Nemocný na posteli sebou zahýbal a snažil se nadzvednouti

obvazek, který mu ásten též oi zakrýval.

„Dobré jitro, pane Žiliuo," ozvala se u malého stolku pi stn
naproti sedící obtloustlá, as padesátiletá, ist po domácku odná paní

a pibatolila se rychle k posteli. Potebovala k tomu as pt krok,
„Nehýbejte obvazkem,'- pokraovala, sejímajíc mu zvolna ruce s ela

a s oí, kam je nemocný kladl.

„Ale dovolte," pravil Cyril mdlým hlasem, „rád bych pece trochu

vidl, kde jsem."

„Játe na separaci v pražské nemocnici," pravila píjemným hlasem

paní, v jejímž oblieji jevila se jakási mateská dobrodušnost, dílem

z dlouholetého návyku, dílem z pirozené dobroty srdce pocházející.

„Chvála bohu, pestál jste již to nejhorší a nj^ní musíte býti trpliv,

až jak a co pan professor naídí."

„Kolik je hodin?" otázal se Cyril.

„Blíží se devátá; visita každou chvíli mže pijíti. Jakpak jste spal?"

„Dkuji, dobe. Zdá se mi, že jsem se dlouhým spánkem posilnil."
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„Ovšem, za ti nedle —

"

Pede dvemi ozval}' se blasy a etué kroky; dvée se otevely

a vstoupil ordinující léka, professor X ... se svým assistentera, obklopen

celým štábem mladých doktor.

Na pokyn jeho odstranila ona paní obvazek s ela Cyrilova a pro-

fessor prohlížel pokroky v léení.

,Otok se zmírnil. Jak jste spal?" pravil starý pán.

„Dkuji, dobe, pane; ale prosím . .
."

„Pokraujte zatím stejn dále, piložte erstvý obvazek," obrátil

se doktor k obsluhující paní. „Zítra, nebo pozejtí naídím další; zm-
níme též dietu —

"

„Prosím, pane/ poal opt Cyril, „rate dovolit, jak dlouho to

ješt potrvá?"

„Nebute netrplivým," odtušil mírn, s laskavým úsmvem professor,

„nemohu posud nic uritého íci; snad asi za dva, ti dny — Zatím

se vystihejte co nejpelivji veškerého rozilení; odporuuji, ano nai-

zuji vám všemožný klid, hlavn duševní."

Cyril, po odchodu doktora a družiny jeho osamv, snažil se býti

klidným. A dailo se mu to ku podivu. Nedávné píhody a výjevy za-

létaly k nmu nyní jen jako matné ohlasy doznvší boue a cítil jakési

uspokojení, oddech, jakoby oištní ze rmutu a vášní všedního života.

„Mám alespo jednou po dlouhých letech prázdniny!" konejšil se

s úsmvem. „Tak mi bývalo doma, když mne matka na lože pro jakous

chorobu dtskou ukládala a já si léhal v blahém vdomí, že nebudu

muset zítra do školy, kde mne písný professor a nechutná, tžká latina

oekávali. Ale ti nedle již jsem zde!" perušil se. „To je skoro

nemožno!"

Za chvíli vrátila se ona paní a piložila mu na elo karbolovou

vatu a erstvý obvazek.

„Nu za dva, za ti dny budete již zase choditi, pane Žilino!"

„Budu moci vyjíti?" otázal se radostn pekvapený Cyril.

„To jsem neekla. Jen po pokoji. Ale pedevším úplný klid vám
naizuje pan professor a pak snad za trnácte duí budete moci vyjíti."

„Za trnácte duí!"

„Byl tu nkdo, co jsem zde?" otázal se Cyril.

„Ano byla zde stará paní v prvodu páua. Snad paní raatinka?

Mla oi uplakané, bylo mi jí líto. Pišla ješt jednou s njakou sle-

inkou, ale tak hezounkou — snad nevsta i sestinka?"

„Nikdo jiný se po mn neptal?"

„Njaký mladý pán tu byl vera. ekl, že pijde dnes neb zítra,"

pravila zklamaná ošetovatelka, nedozvdvši se od Cyrila nieho o do-

mnlé nevst.

Uplynulo nkolik dní. Cyril se nyní rychle zotavoval. Jednoho od-

poledne zaklepáno na dvée a vešel Hynek Bystrý.

„Vidíš, nenadal jsi se asi, kde se shledáme!" vítal Cyril svého

pítele. Bystrý se usadil jemu naproti na prázdnou židli.

„Jen když je lépe."
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„A jak se tobé vede?"

, Každý poátek je tžký. První rok byl nejhorší. Nyní doufám, že

se budu moci samostatn zaíditi."

„Já nemohu o sob dosud nic uritého íci. Závisím, jak vidíš, od

pana professora, jako druhdy, když jsme spolu ve škamnách sedávali.

Co máš nového?"

„Myslíš snad z Krapin?" pravil Bystrý, který pání svého pítele

uhodl. „Ne mnoho," doložil opatrn.

„Nemusíš se obávati íci mi pravdu!" usmál se Cyril.

„Vskutku nevím," otálel Bystrý. „Slyšel jsem pouze, že se opt
rychle ve dvoe staví. Nemusíš toho litovati, že's odtamtud pry. Radil

jsem ti to vždy, abys hledl z Krapin vyváznouti, ím díve, tím lépe ..."

„Tj mluvíš, jakobych se tam již neml nikdy navrátiti."

,To také doufám. Co bys tam poal?"
„Kdo vede hospodáství?"

„Nevím urit; zaslechl jsem jen, že t tam zastává pan ze Stangenau.*

„Ou?"
„Co chceš, mj milý? Svt nezstane pece státi? Tos mohl ped-

vídat!"

„Ano," pravil Cyril. „Poínám nahlížeti, že jsem tam zbyteným.

Též nadje má v brzké, úplné zotavení je daleka a tak bude nejlépe,

když se do nevyhnutelného vpravím. Domníval jsem se, že dobe jednám

a pece jsem musel nkde pochybiti, že to k takovým koncm došlo."

„Nikoliv," odtušil po svém zpsobu, pokašlávaje, Bystrý. „Za nor-

málních pomr byl bys se dodlal jistých výsledk."

„Zaal jsem s píliš malým kapitálem —

"

„Ani to ne. Ale propásl jsi nejvhodnjší doby — nekul jsi mnohdy
železo, když bylo horké. Však mi rozumíš. A kdyby byla bývala tamní

spolenost jiná, kdyby byla kráela svorn za jedním cílem, nemohl ani

tebe úspch minouti. Ale pi divergujících úpln snahách tvých spole-

ník musel jsi podlehnouti. Již vystoupení toho Hrubého bylo nepátelské

a když se objevilo, že za ním stojí nkdo, který má jedinou snahu,

opanovati úpln pole, zmocniti se všeho, mohlo se pedvídati, že pro-

hraješ, ponvadž ten jistý vládl daleko vtšími prostedky než ty. A my,

v továrn, po odchodu Hrubého, nezkušení, jeden na druhého soící,

pracovali jsme tomu vetelci do rukou. Konen, možno, že lépe tak,

jak se vše stalo. Možno míti o všem zvláštní náhledy. Záleží na tom,

s které stránky se na vc pohlíží. Snad je lépe, žes tam v poutech

sladkého Hymena neuvíz' a chceš-li, dám ti hádanku. Éckni mi, co je to

šastná ženitba?"

„Milý píteli, jak vidíš, opustil mne mj dvtip po as mé nemoci

a mého, abych se tak vyjádil, pádu, úpln a proto nejsem s to rébus

tvj rozluštiti a ženitbu definovati," pravil s úsmvem Cyril.

„Nuže poslyš, není to vynález mj, nýbrž sdlil mi jej náš známý

a kollega Dr. H . . . Inu vše jedno, ale pijímám ho za svj. Tedy

šastná ženitba jest úloha, nalézti v pytli plném škorpion a štír,

v kterém se jediný poctivý, neškodný, jedlý rak nachází, práv tohoto
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jedlého raka po tm a holou rukou. A práv proto ti jaksi upímn
gratuluji. Do uvidní ..."

Cyril sml již psáti. Hlavn ho potšil dopis jeho v daleké cizin

žijícího bratra, jehož názor životních velice si vážil. Prošel on trpkou

skulou života jako Cyril, ale smrem jiným. Jsa lékaem, osvojil si

hluboké vzdlání všestranné a neztrácel hlavn nikdy mysli, pohlížeje

na zjevy a promny života s povýšeného stanoviska všelidského. Ponvadž
vypravuji zárove vnitní, skutenou historii života Cyrilova, dovolím si

zde uvésti úryvek onoho listu
;

jest on charakteristickým pro smr,
jakým se duch Cyrilv nadále ubíral.

„Též prosím, bys nadji neztrácel, co se týe budoucnosti i zalo-

žení krbu vlastního. Zabrání-li tomuto poslednímu choroba: bu pe-
svden, že lépe tak se stalo, že ten prbh vci jest jen výrazem
podmínek, jež nebjly by mohly zabezpeiti šastný výsledek ..."

„Vím, že vše toto je slabou útchou naproti pemocným dojmm
bezprostedn na nás doléhajících fakt. Naproti tm staí každému, kdo
k ní dospti mže, obrana jediná, kterou si dovoluji pojmenovati „ide-

alistickou resignací". Co tím myslím, podobá se ústupu ped nepítelem

do bezmérné pustiny vnitní, duchovní, z které duch díve i pozdji
soustednou silou co vítz vyrazí; není to tedy pouze passivní pojem;
doznati musí ho ovšem každý zpsobem svým, v sob sám. V každém
odbývá se dj ten jinak, i nestejnou dobou, jež u pemnohých pekro-
uje meze vezdejší existence; ba u nejvtšího potu lidí dje se to

poslednjší."

„Co se otázky , náhody" a „vyšší vle" týe, mám za to, že obé

je pouze lidským výrazem neodpovídajícím skutenosti. Myslím, že ve

skutenosti existuje jen vyplnní plánu ohromných rozmr, v nmž vle
a in jsou identickými, as a prostor jen formou iutellektu bytostí ob-

mezenýcb. Jíž analogické, ale neznámé nám potence odpovídají, náhoda
pak jen opisem naší nedostatenosti u pojímání píin, podmínnost a

píinnost jen výrazem neposlihlé dokonalosti jednutné a duchovní, tedy

v jistém, ovšem nekonen vyšším smyslu osobní. Tím vysloveno též,

že ni v nejvtších, ni v nejmenších vcech nic nezachází vskutku, vše

je vn a zárove všechny možnosti skuteností. Tudíž pro pontí naše

v rozliných sférách. A soujem všeho nikoliv není pístupen mysli obme-
zené, by hranice její se rozšíily jakkoliv. V oné skutenosti nejvyšší

vsak veškerá samoinnost bytostí stvoených, která pro vývin jejich jest

nevyhnutelná a od nich co postup vnitní pociovaná, existuje vn již

co dokonalost celková. Vše to jsou i mohou býti jen symboly, podo-

benství, obrazy, nástiny, setkané z látky, podobné snm. Vezdejší exi-

stence nám jiné neposkytuje. Ale jest úpln dosti na tom, že nám posky-

tuje takové!"

Tento zpsob filosofie, odpovídající tehdy úpln duševnímu smru
Cyrilovu, navracel mu asem úpln klid. I umínil si, že v nucené prázdni,

která mu nyní dle pedpis lékaských na dlouhou dobu nastávala, bude

pokraovati ve studiích tohoto smru.
„Mžete nyní odejíti," pravil po trnácti dnech professor Cyrilovi.

„Ale dlouho musíte se ješt všeho rozilujícího a píliš namáhavého
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zamstnání varovati. Organismus váš, nervy vaše jsou valn rozrušeny

a recidiva mže snadno nastati. Nejlépe, kdybyste se mohl odebrati nkam
do venkovského zátiší a oddati se úpln klidu a fysickému zotavování,

spojenému s mírným tlesným namáháním."

Minulo pes pl léta.

Ve známém, pízemním pokoji na statku Ošelín sedl v nedli

odpoledne Cyril. Zotavoval se vihled po své nemoci, ale zmnil se

velmi. Akoliv se oddával opt zamstnání hospodáe, stal se málo-

raluvným, zamlklým. Pouze houževnatá jakási energie v práci v nm
zbyla, která inila jeho povahu zdánliv tvrdou, nepodajnou. Trávil as
na Ošelín ; ale o své budoucnosti kul posud plány, které nikomu ne-

sdloval. Nehodlalt zde zstati.

U okna etla matka jeho v bibli. Na devné pohovce u zdi sedl

strýc Bartoš. Nezmnil se skoro za poslední léta, jenom že nco stíbrných

nitek mu pibylo do vlas a vous.

„Záležitosti tvé v Krapinách jsem uspoádal. Nejpotebnjší vci
tvé jsem dal odvézti sem. Kapitál náš jsem vyzdvilil. Máme pi tom

njaké ztráty, ale není to zlé."

„Mj kapitál jest vám úpln k disposici. Nechci, abyste njaké,

ranou zavinné ztráty trpl."

„Nestarej se o to. Bratru tvému, který za nových, zmnných pomr
nemohl tam zstati, zaopatil jsem samostatné místo v horních Uhrách."

Bylo to poprvé, co strýc s ním o minulosti mluvil. Varoval se

dosud co nejpelivji každé na ni narážky, doufaje dle úady s lékaem,

že Cyril takto nejlépe k sob pijde. V duchu však se tšil, že Cyril

zstane pi nm a že jeho pvodní o nm plány se pece snad vyplní.

Vdl, že všechny intimní pásky, Cyrila dosud ke Krapinám vížící, jsou

petrhány, Milada Dolanských s Petrem Stauglem ze Stangenau oddána:

a Cyril to vše nesl, jak se zdálo, s klidem dokonalým. Více prozatím

starý Bartoš nežádal, ponechávaje moude vývin další asu a budoucnosti.

Cyril chodil po pokoji a bral tu neb onu vc do ruky, pebíraje

se v novinách a dopisech na sekretái strýcov ležících.

Paní Žiliuová, která asem na syna úkradkem pohlížela, promluvila

konen: „Jsi dnes njak smutný, Cyrile. Co ti schází?"

„Nevím sám. Ale jsem njak nepokojný. Trvá to již nkolik dní.

A ten mj dnešní sen, který jsem vám hned ráno vypravoval, byl tak

podivuhodný."

„Sny jsou sny," pravil Bartoš. „Moudrý se jimi neobírá."

„A tak podivn jsem se cítil osvžen, jako dávno ne," pokraoval

Cyril, který slova strýcova snad peslechl. „Jakoby nemoc, dosud mne
tížící, na isto mne byla opustila."

„Pro tedy na to myslíš?"

„Nevím sám. Ale uvidíte, že brzo nkam daleko pocestuji."

Matka neodpovdla, pohlížejíc starostliv na nho. Strýc pozoroval

ho nespokojen a již chtl po svém starém zpsobu píke promluviti,
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navzdor tomu, že dsledn se dosud vyhýbal veškerým narážkám na
minulost nebo budoucnost. Dnešní chováni Cyrilovo ho dráždilo. Videi

v tom bu recidivu, i zbytené poddávání se tžkomyslnosti.

„Promluvím o nm s lékaem!" ustanovil si konen v duchu.

V tom zaštkal na zápraží zuiv pes.

„Jde sem hlída ze stanice," pravil strýc, hled oknem, svým ob-

v}klým, jednotvárným hlasem, jsa rád, že smr nepíjemné jemu rozprávky
tím zmnn. „Co pak nám asi nese. Bezpochyby telegram."

Ozvalo se zaklepání a staniní dozorce vstoupil doprovázen vrícím
Neronem.

„Panu Žilinovi!" pravil, podávaje telegram Cyrilovi, který na to

recepis podepsal a hlídai vrátil, naež jej se zvláštním, jemu neobvyklým
oekáváním otevel.

„Ratibo Žilina zemel dnes zántem plic ..." etl.

Tyž den odejel Cyril na poheb svého bratra veerním vlakem.

3.

Tetího dne vrátil se Cyril z cesty. Vyprávl strýci a matce po-

drobnosti posledních okamžik a pohbu Ratibora, naež pozd v noci

odebral se do svého pokoje.

Byl fysicky unaven, nevyspalý. Pouze oi se mu leskly zvláštním

zpsobem následkem zvýšené innosti duševní. Sedl u svého starého

pultu, pokrytého kuihami a spisy, zaznamenávaje do svého denníku dojmy
posledních dn. Navykl si tak od njaké doby, co znovu na Ošelín

pobýval, neboC pozoroval, že se tak nejlépe zbaví tížících jej myšlenek.

Konen unaven odložil péro.

„Opt jsem tam, odkud jsem vyšel ped lety — sám; a kde jsou

mé snahy — kde jest on, kterého jsem nedávno znal? Jakoby to vera
bylo, pipomínám sob i ty nepatrné okolnosti našeho dtství i nedávných

zápas." Pi tom vzal Cyril velkou koženou svou tobolku a probíral se

v listinách jejích v myšlenkách, pod dojmem, o kterém sám sob nemohl

podati jasné pedstavy; jakoby nco hledal, snad upomínky na svého

bratra, njaké k nmu se vztahující listiny. Konen otevel v ní schránku,

z které vypadla uschlá rže. Cyril vzal ji do ruky, sbíraje v pamti
upomínky na dobu, kdy rži tu obdržel a do tobolky vložil a náhle

spatil ped sebou onu chvíli, kdy v témž pokoji ped léty chystal se

do Krapin, pln odvahy a sebevdomí.

„Jaký to rozdíl, dnes a tenkráte! Tato rže — totl obraz mé
minulosti. Tak uvadly mé snahy a nevzkísí se znova nikdy více. Kdybych

byl Amerikán, Anglian neb Francouz, považoval bych pád svj jen za

episodu — Ale oni jsou jinak vychováni — jinak cílí. Jiný by se

lehkovážn pes to vše penesl, aneb by nalezl rozluštní, východišt

z labyrintu v tomto — " to ka, vzal do ruky revolver a prohlížel

náboje. Byly v dobrém stavu.

„Hm," pravil, klada hlave na elo, „jak to chladí — ale ne, to

není cesta má. My jinak cítíme, jsme zvyklí tragice života a vidíme

úkol životní v tom, nésti útrapy jeho s mužnou resignací. V nás žije



660 Otakar ervinka:

jiná minulost. Ne, to není cesta pro mne — * pokraoval, odkládaje

revolver. „Ale jaká jest ona a kdo mi ji okáže?"

„ím je to, že myslím, cítím, miluji, raduji se, nenávidím? Od mládí

uili mne, že je to duše a že jest tato duše nesmrtelná. Ale rzní
vkové, rzní národové a jejich náboženství — rzný o ní mli a mají

pojem. Aegypfané, ekové, filosofie kesanská, Indové budliisté, naši

pohanští praotcové — jaká to stupnice pojm o ní a pece je to jedna

a táž duše a možno mluvili jen o rozliném stupni poznání jejích vlastností.

Realistická filosofie moderní uí, že není žádné duše v tom smyslu ne-

smrtelné, jak tomu uí rozliná náboženství — i alespo, že naše duše

najde ukonení svého co jednotka s fysickou smrtí individua. V celku

cítí každý myslící lovk asi tutéž nejistotu pi vyslovení pojmu „duše"

jako já. Kam se podly duše lidí, které jsem znal a vidl umírat?

Nemohu si o tom žádnou uritou pedstavu utvoiti, duše umírajícího

proklouzne mimo diváka, který pi nm stojí, nespatena, nepozorována.

Co jest vbec ta smrt? Jako když mnou nkdo o zem praští, nkdo
obrovský, netlesný, nepemožitelný, neznámý. Tak mi bylo v Krapinách,

když mne náraz trámu srazil k zemi a já pozbyl vdomí.

Z mládí, když je tlo a mysl pružná, odvážná, jako vichr, vanoucí

kam chce, všeho nového se lovk chytá, všemu novému se obdivuje,

každou odvážnou myšlenku za svou pijímá, kdy neví ve smrt, ba

pímo a s posmchem ji vyzývá: tu úplné bezvrstvl zdá se pirozeným
a snadným. I já prožil tuto fási a pece si nemohu nikdy pedstaviti,

pokud má pam staí, nech ji napínám jakkoli, že jsem ped svým

zrozením neexistoval. A stejn, naproti tomu, nech uvádím si na mysl

dvody nejdmyslnjších skeptik neb materialist-filosof, nemohu si

nikdy pedstaviti, že skoní vše se mnou, mou smrtí.

Ale je to správným dvodem nesmrtelnosti duše? Básníci, intuicí

vznešenou jsou snad pravd nejblíže. Nejkrásnjší sloky kaceovaného
pro bezvrství Byrona bývaly mi v dobách nejvtší ztráty útchou. To
však nedlá nám pedstavu o duši jasnjší, pístupnjší.

Má snad pravdu pítel Bystrý v tom, když tvrdí, že si nedovede

posmrtný život jednotky lidské, duše, monady, pedstaviti jinak než

kumulativn, co souhrn splynutí veškerých jednotek duší, s duší veške-

renstva v jedinou bytost? i mli pravdu Skála neb Kra ve své naprosté

negaci nesmrtelnosti? Kra si alespo zstal dsledným, usmrtiv se sám.

Já však? Já, který znám moderní pokroky písných vdeckých pokus
hlubokých myslitel? Tisícerými píklady, od nejstarších do nejnovjších

dob možno dokázati nepochybné duševní psobení bytostí na sebe, spojení

jich i v smrti. Je to jako sí nesíslných telegrafních drát, které psobí
však a odpovídají jen tehda tazateli, když je spojení mezi ním a oním,

s kým mluviti chceme, oteveno. Musí tedy pedcházeti jisté rozpoložení

duševní, vybavení latentních schopností, prprava, jakýsi duševní cvik.

Cítím v sob nyní tuto sílu, tuto nám nepojatnou moc. Chci však

dkaz, jistotu bezprostednou, bez piinní njakého media, které mže
samo klamáno býti a tím nevinn i jiné klamati svou vlastní snahou,

svou vlí. Cítím snahu tu po bezprostedním poznání pravdy v sob rsti,
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cítím ze sebe vyzaovati tu moc, že se spojuji s duší drahou, daleko

ode mne nedávno tlo své opustivší, cítím, že se mn blíží, ba více —
já ji s sebou z té dálky pivedl — jest stále kolem mne — slyš!"

Cyril vyrušen byl z tchto myšlenek, které se mu tísnily v duši

zcela logicky, ale jako proud bleskem uhánjící — zapraskáním podlahy

v druhém, tmavém pokoji, ku kterému ml dvée oteveny a v nmž
okno, na dvr vedoucí, pro panující v tu dobu roní neobyejné
horko, též oteveno nechal. Zapraskání to podobalo se, jakoby nkdo
oteveným oknem do tohoto vedlejšího, tmavého pokoje byl vstoupil a

na podlahu u okna se postavil, kierá pod nim zapraskala. Cyril naslouchal

bez bázn tmto zvukm, ale s jistým mimovolným zachvním celé své

bytosti, jakoby se blížil ten, na koho napjat poslední dobou myslil a

kterého tím pivolal. Po prvním tomto zapraskání podlahy u okna, blížil

se tento pronikavý v tichu noním zvuk dlouhým, tmavým vedlejším

pokojem postupn, jakoby ten nkdo neznámý, který první krok do

pokoje uinil, blíže picházel, krok za krokem : praskání podlahy se

opakovalo v stejných intervallech blíže a blíže k jeho pokoji, jakoby

nkdo tžkým krokem a pece bez obuvi, duchovým práv krokem, ke

dveím druhého pokoje, v kterémž sedl, se blížil a podlaha pod ním

praskala, jako pod sochou gouvernéra v Don Juanu. Tyto domnlé kroky

zastavily se na prahu jeho pokoje u otevených dokoán dveí — kam
až dosahovalo stlumené, bledé polosvtlo jeho noní lampy, zeleným

stínítkem pokryté ~ jakoby nkdo na prahu se byl zastavil a dále ve-

jíti váhal, aneb — což Cyrilovi v tu dobu s jakýmsi zachvním napadlo,

jakoby dovnit na nho oteveným tmavým otvorem dveí hledl.

Cyril se mimovoln s dojmem hrzného vytržení obrátil a zvolal,

pate v temný, zející otvor dveí: „Je zde nkdo?"
Hlas jeho rozlehl se prázdnou místností — ale nikdo mu neodpovdl.
Cyril oekával na jisto tém, že spatí postavu svého zemelého

bratra . . . Jeho vlastní hlas ho pesvdil, že bdí a že je úpln normální.

Tepna jeho bila obyejným tempem.

Tu ucítil, jakoby ho nkdo pojal za vlasy — a hned na to, ne-

pemýšleje déle, aby se trapné nejistoty zbavil, jak si v duchu namlouval,

uchopiv hoící lampu se stolu, spchal do druhého pokoje.

Pokoj byl prázdný a tichý.

Cyril si netroufal definovat z prvu to, co cítil v tomto okamžiku.

Ale nco se mu stále v duši ozývalo slovy

:

„Byl tu! — ne, jest tu nkde." Urit vdl, že pi celém tom

pozorování bdl, že praskání podlahy nebyla hallucinace sluchová.

Zárove však cítil a sob vyítal, že neml dosti odvahy vytrvati.

Kdyby byl nepodlehl neuritému dojmu nikdy díve nepocítné hrzy —
snad by byl spatil — ale co? — Duši?!

Snad tam stála na prahu — snad je posud zde. — Ale zda ji

neuráží touto mimovolnou nerozhodností? Snad toužila s ním vejíti — jsouc

jeho vlí k tomu pinucena — v bližší kontakt? A on ji zapudil svou

slabostí v rozhodné chvíli ! Cyril zavel okno, hled díve chvíli do

tiché noci. Bylo, jak se na hodinkách pesvdil, pl jedné s plnoci.

„Práv v tu dobu zemel mj bratr!" napadlo mu.
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Noc byla hvézduá, vlahá, tichá a teplá. Veliká, ervená, skoro

krvavá deska úplného msíce, s podivnými, tmavými skvrnami, vycházela

za dálnými lesy. erné a místy blavé mouhy zakrývaly asem hvzdy
a táhly se po nebi do nesmírné dálky až ku vzdálenému obzoru, na

nmž se hory a lesy tmly.

„Tamo, v tu stranu nkde, ale daleko leží bratr na tichém hbi-

tvku horském, se všad šumnými jedlemi a modíny velikány obklopeném !"

myslil, hled k jihovýchodu, smrem, kde msíc vycházel.

Cyril se uložil, ale nespal. Cítil stále jako pítomnost nkoho, který

jest s ním v pokoji. Na to ucítil po pestálých, nedávných dojmech

jakousi duševní únavu, reakci a potebu klidu.

„Podailo se mi snad pomocí tajuplné sympatie a vle pivolat

ducha bratra mého? Jako se mé vli dosud podrobilo vše? Zajisté však

neml jsem dosti síly jej zadržet a spatit. Snad jindy?"

4.

Druhého dne sedl Cyril v besídce kvtinové zahrádky. Vzduch
dýchal vní nového života, kvtin, jara. Svit slunení prodíral se hustým

spletením zimozele a divokého vína do besídky, tvoe v ní jakési zele-

navé pološero.

Venku sálalo takoka slunce s temnomodrého blankytu nebe ; z háje

a z polí ozýval se zpv ptactva a šveholení vlaštovek, bzuení poletu-

jících brouk.
Bylo úplné ticho. Zele háj, strom a kvtin leskla se nedotknuta,

panensky istá, jakoby nebylo zmaru, jenž se nazývá smrtí.

„Jako v první den stvoení!' pomyslil si Cyril. Byla to táž myšlenka,

kterou vyslovil ped lety v Krapinách, když pln nadje v budoucnost^

pln hrdosti a odvahy mladické zapoínal své dílo, tam na poli v Ryb-

níkách, kde dnes nkdo jiný asi tutéž práci podniká.

Dnešní píhoda v noci nešla mu s mysli. Vlastn jeho krátký, tichý,

bezesný s])ánek zdál se býti jen pokraováním njakého tajemného pro-

cesu, který v nm a snad i mimo nho se odbýval. Když pak se pro-

budil, zdálo se mu bdní býti pokraováním snu.

„Tak to nemže se mnou dále jíti, cítím to!" vzpružoval e Cyril.

„Z tohoto labyrintu není východišt než zapoetím nového života. Pokra-

ování v této nálad duševní by mne muselo vésti k šílenosti, k rozkladu.

Ale nový život? Jaký? Smrt je také východištm k novému životu.

Nový život — a pro koho? Matka! Ano, tato jediná toho zasluhuje,

abych pro ni žil, teba bych trpl. Ale síly mé jsou rozrušeny, vyerpány
a doktor mi zapovdl veškeré rozilování — jakou innost si tedy

zvolím? Jak mám najíti zmny? Ci mám ponechati zmnu všehojícímu asu?"

Oko jeho matn záilo z ubledlé vpadlé tváe, pod zaervenalými

dlouhým bdním víky.

„Pro zemel bratr, který život tak miloval a pro ne já, pro

kterého život nemá pvabu?"
Ano, tyto vné otázky lidstva: „pro?" které nikdy nebyly a
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uebudou zodpovídány ! Tisíce let volá je lidstvo v hluchou noc všehomíra

bez ustání — a nedostává na n odpovdi. Únavou sklonil hlavu do

dlaní a opev ruce o stl, setrval tak, snaže se sebrati myšlenky a na

nem konen se ustanoviti. Cestovat? Studie? Pracovat musí — ana

práce pivádí zapomenutí — ale pro koho ? Yždy pracuje denn piln,

do únavy a pece cítí, že jeho duch je rozdlen mezi okamžitými dojmy,

které oko mu donáší a mezi dojmy práce v tajemné díln tam nkde
uvnit, na dn jeho bytosti, té jeho duše, kterou definovat neuml, kam
zapadá jeho vnitní zrak v dobách klidu a odpoinku, tak že dvojí

žije život.

V tom ucítil na svém pravém rameni ní ruce, které se lichotiv

položily na jeho vpadlé tváe, snímajíce s nich nžn jeho ruce a zárove
se pitiskl njaký obliej na levou jeho líci. Nepozvednuv oí uchopil

tyto ruce a pozoroval je: jedna byla starší, vrásitá, osmahlá, tém
bez krve, s vyvstávajícími klouby a žilami, upracovaná, stará ženská

ruka, druhá pak, touto starou rukou prsty držená, byla ruka mkká,
jemná, kyprá a bílá, jako ruka mladého dvete.

Cyril, uchopiv tyto ruce a pohlížeje na n chvilku, pitisknul je

ob ke svým rtm.
A jakoby tímto dotknutím se rt jeho tchto rukou bylo prolomeno

kouzlo, opádající dosud celou jeho bytost, spadla veškerá tíha s jeho

duše, drtící ji balvanem ; ucítil v oích svých slzy, poprvé od svého

dtství — a ulevilo se mu.

Objal na to svýma rukama ob tyto ženské, jej milující bytosti

a pitisknuv hlavy jejich k hlav své, pravil

:

„Má drahá matko — má Ireno!"

úli



664 Antal Stašek:

Blouznivci našicin hor.

ada postav z Pojizeí. Napsal Antal Stašek.

(Dokonení celého cyklu.)

oborskv šel z lékárny a ml zlost. Do zlosti se mu
mísila pedstava omdlévající dívky a bylo v nm jakési

nejasné tušení, že náhoda, jež ho s ní svedla, nebude

bez dsledk. Zahánl pedstavu tu a pišed dom
namáhal se nasbírat etbou jiných dojm i myšlének.

Vzal Krylova, jehož bajky mu byly zamilovanou knihou;

nacházel v nich pokaždé nový vtip, novou pravdu,

novou stránku ruského lovka i ruského života. Tentokráte ho nebavily
;

ml v rukou již asi tvrtý spis, ale k žádnému nemohl upoutat pozornost.

Byl roztržit; v nálad té natáhl se na pohovku a usnul. Stávalo se mu tak

asto ; bu pracoval nebo spal a valn se ani takovému životu nebránil.

Nejsa nikým vyrušován, probudil se teprve, když se sklánlo k veeru.

Dny byly dlouhé ; nevda, co poít, vyšel za msto na procházku a po-

ítal si za nemilou náhodu, že se setkal zase s Boukem i Kostkou.

Živá veselá letora, podobné celkem názory, neveliký rozdíl v jich veku

a vzpomínky na Prahu psobily, že si byli oba píjemnými spoleníky

a strávili pohromad málem celé odpoledne.

„ort vozmi!" zabruel si Voborský, když je zahlédl. Chtl se

vrátit a nebo projít vedle nich, ale spoleenská lež, proti niž v zásad
asto bojoval, jíž ale ve skutenosti ješt astji podléhal, pinutila ho,

že nedal na sob znát, jak mu jsou nepíjemní. Vrátil se s nimi do

msta, když ho k tomu vybídli a všichni šli do hostince na veei.
Jarmarení ruch na veejných místech ustál a jen v nkterých

hospodách bylo ješt živo. Nejhlunji bylo „u eské koruny"; tam byly

místnosti nejrozsáhlejší, pivo nejlepší, posluha nejrychlejší a hostinský

nejhrubší. Jak známo, mají hrubiáni v cechu štstí a starý Vohnout

8 epikou na hlav byl v ohledu tom povstný. Bylo o nm známo,

že nadává Nmcm, když mluví s Nmci, a láteí na Cechy, když je

mezi echy. Hubu ml zlou a když nemohl jako pes kousat, alespo

štípal jako had. Ale host ml vždy dost, protože toil jen dobré a od

epu. Byl nájmem v celém patrovém dom; v pízemí na levo od pr-
jezdu byla „formanka", na právo , panský pokoj". Ve formance bylo

hlnno a juž se tam svítilo. I v panském pokoji bylo dnes živji a

hovornji.

Vdcové mluvívají o duši lidí na jednom míst shromáždných a

tvrdívají, že hromady takové mívají spolenou vli, spolené city a spolené

myšlénky. Ve formance byla duše jen jedna: pijácká; ale v panském

pokoji byly duše ti : karbanická, klepaská a politická. Karbaníci sedli

v hoením levém kout u bulky, klepai obsadili místa u oken po pravé

stran a politikái, jakožto zástup nejetnjší, zmocnili se hlavního a nej-
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dležitjšího místa: velikého tyrohého stolu uprosted prostranné svtnice.

Vévodil jim advokát Špaek a léka s notáem i dstojníkem padli proti

své vli mezi n. Bylo u nich nejhlunji ; klepai si vedli mnohem
mírnji a opatrnji.

„Tenhle Špaek myslí, že ho budem voli za poslance, ale mejlí se...

tlue hubou jako na buben po všech hospodách, ve všech spolkách vede

hlavní slovo, svolává schze, mele samou politiku a chce takhle pomoct

své kancelái na nohy . . . erta mu jde o národ, zbohatnout chce a aby

se o nm hodn mluvilo."

Tak huboval po tichu kupec Mazánek k sousedu Beldovi, jež sedl

vedle nho a nacpávaje si dýmku posmšn i závistiv mžoural k pro-

stednímu stolu.

„Ba to že," vtil Belda a doložil pólo šeptem: „Jeden toho na-

drmolí, až hlava bolí, a za to druhý sedí nmý jako ryba . . . myslím

nového doktora ... co pak je to za lovka?"
„Je juž pi letech . . . snad se nám tu ožení," prohodil kupec.

„Aha, myslí, že by si mohl vzít teba jeho dceru," pravil si v duchu

soused, ale neekl nieho. Jenom si oblízl špiky prst u pravé ruky;

iníval tak, když mu nco napadlo, eho nechtl prozraditi. Zvyk ten

mu zbyl z dob, kdy karbaníval; te nehrává.

Voborský, o nmž práv mluvili, sedl opravdu jako zaezaný a ne-

promluvil ani slova. Advokát se marn namáhal, aby ho pivedl do proudu

;

probíral otázku za otázkou, hrav ešil juž asi tetí „dležitost" eského
národa a to vše jen k vli lékaovi; ale ten ani cek. Špaka to mrzelo;

nestál sice o nií pátelství, ale chtl mít všechny svými stranníky a ml
strach ped každým, kdo by se mu mohl stát soupeem neb odprcem
pi volbách do íšské rady, kam se chtl dostat. Byl nerad, že na

Voborského neiní valného dojmu, a cítil k nmu nechu. Vzájemn
i lékai byl advokát odporný — odpornjší než Kostka.

„Horší komediant než tenhle, který je sice sobeckým divochem,

ale divochem ulízaným a snad i rytísky dtinským. Tam ten je hotovým

dravcem . . . ano nalíeným dravcem . . . všechny vnitnosti, celá duše

jeho je jedinou velikou hubou ba tlamou, jež by ráda pozela, co žaludek

ani zažít by nebyl s to," dumal u sebe a netrpliv žmolil doutník,

srkaje po chvilkách trochu bílého vína. Vykával píležitosti, aby mohl

odejít. Ale Špaek nehodlal ho jen tak propustiti a pojednou obrátil se

k nmu pímo s jakousi otázkou, která mla Voborského pinutit, aby

piznal svou politickou larvu.

Voborský však odsekl: „Cením v politice pedevším in, pak úspch
a nenávidím šarlatanství, k nmuž poítám i plané hospodské patokáství."

Špaka jakoby polil studenou vodou ; cht zakrýt rozpaky jal se

vykládat o politice in a úspchu.
„Ten ho al!" pomyslili si ostatní a mezi nimi i ti, kteí se po-

kládali za pívržence mnohomluvného politika. Byli z pokolení pátel,

kteí mívají tajnou sice, ale tím upímnjší radost, když se jejich milo-

vanému soudruhu nco nemilého pihodí.

Bouek i Kostka sedli jako na trní; marn se namáhali, aby pi-

vedli rozhovor do jiných proud. Dstojník si umínil, že tomu uiní

43*
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rázem konec, a pravil žertem: „Nejlepší politika pod sluncem je milion

vojska s ádným dlostelstvem ... ale vte, pánové, nebo ne, že po
vojsku jakožto vrcholu všeho tvorstva jsou hned první na ad hezká
dvátka. Ano, pkné ženské jsou také dobrou politikou a v ohledu tom
dávám na píklad mladoeškám rozhodnou pednost ped staroeškami."

Kostka byl u obanstva dobe znám
;

jsa synovcem kupce Petiny
trávíval prázdniny v msteku

;
pokládali ho napolo za svého rodáka a

nebyl neoblíben. Proto je prázdné vtipkování neurazilo ; ba zasmáli se

mu, ovšem jen asi tak, jako lidé podízení smávají se z nucené zdvo-

ilosti nejapným vtipm svých pedstavených. Jen Špaek a Voborský
se mraili; onen proto, že dosud cítil hrot lékaovy odpovdi; tento

proto, že ho ve spolenosti té všechno mrzelo.

„Pro tu sedím? Pjdu dom," pemítal a pil rychleji než dosud,

aby se mohl vzdálit.

Dstojníkovi se zdálo, že nad stolem, pi nmž sedl, visí cosi

rušivého ; byl lovk dobrosrdený a chtl to sladit pitkou, o níž ml
zkušenosti, že srovnává i kiklavé protivy.

„Markér Póza" — kikl na sklepníka, jemuž vlastn íkali Josef.

Volával tak nkdy na íšníky ve venkovských mstech domnívaje se,

že je vtipné pektívat markýza Pózu na markéra.

„Co porouejí, pane lajtnant?" ptal se Vohnoutv íšník, jenž ne-

chodil ani ve fraku ani s ubrouskem na ruce, ale byl po svém pánu
všemi mastmi drbaný chlapík a mimo to jako bývalý voják i „prefatýn"

znal dstojnické spsoby.

Kostka mu nco pošeptal a za malou chvíli stála na stole kupa
láhví s vínem.

„To jsou patrn také dlostelecké baterie a náležejí k vaší dobré

politice," prohodil Špaek, jenž nechtl rušit zábavu a býval, jakmile ne-

chával ešení „dležitostí" eského národa, dobrým i veselým spoleníkem.

„Te nemohu odejít, pokládali by mne právem za medvda a po-

dobalo by se, jakobych skrblil dát vzájemnou poctu," rozjímal léka.

„To bude drahé pití; pro nás by stailo pivo, ale pro hanbu ne-

mžeme utéci," myslili si sousedé.

Tak ml každý njakou výmluvu. Zstali všichni, statn popíjeli

a brzy jim pišly jiné nápady. Když byli hotovi s prvními láhvemi, dal

notá pinést jiné.

„Karle," šeptal Kostka za chvíli své milé duši, „neopij se, pozor!

Pamatuj na est . . .jsi mezi civilisty ; kdybys byl mezi kamerády, bylo

by nco jiného . . . Pedevším se s nikým uebratíkuj, aby si's s nimi

nemusil zejtra tykat."

Ale a pitahoval jak pitahoval brzdu své rozjaené mysli, udržet

ji v pravé míe nebyl s to. Pil a pil, až se hory zelenaly.

Karbanický stl byl juž prázdný. Bulkai bývají šosáci, milují po-

ádek a o desáté chodívají dom. Klepai se také pomalu vytratili

;

spchávali k ženám, aby jim za tepla vyprávli, eho se dovdli. Nej-

vytrvalejší bývají politikové a pijáci. Jen prostední stl zstal obsazen

a te tam na míst Špaka vévodil Kostka. Vypravoval anekdoty, sypal

vtipy a hrál si na hrdinu pitky. I ostatní mli plno eí. Advokát sdílel
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dvrn, kde kterou soudní rozepi vyhrál a kde koho napálil svou

chytrostí, na níž si nemálo zakládal; soused Zanta široce vykládal, že

se mu loni urodilo po jednom pytli brambor pytl deset a letos že

má žito, jemuž daleko široko není rovn ; lékárník Smaha povídal, co

na svých cestách po Švýcarsku i Nmecku pil a jedl, nemálo se zlob
na Sasíky, že míchají plzeské pivo se sodovkou a tak zbryndané pomalu

do sebe srkají. Neslušnost ta mu z cest utkvla nejvíce v pamti;
pokládal jednání takové za zneuctní plzeského, jehož byl horlivým

ctitelem. Kupec Koudelka mluvil mysliveckou latinou, vyprávl divy

o lovecké dovednosti své Diany a prášil o svých honech. Mšan Stehlík

opakoval juž asi po tvrté vtip, že, když on v hospod pije, jeho žene

doma to leze do hlavy a do žaludku. Tak každý ml nco a ubohá
politika s ešením „dležitostí" padla pod stl.

„Nu, ort vozmi, koli IjubiC — bez razumu; koli pir — to pir

gorój," zabruel si do vous Voborský a poruil šampaského. Vohnout

ho míval vždy v zásob — jak íkával, pro „kmotra píhodu".
Nalili, pili plnými doušky a mli juž všichni v hoeních patrech

;

Voborský také, a mezi všemi snesl nejvíce. Kdykoliv býval drknut,

mnívalo se i jeho jednání. Vylézával z nho rezonér a malkontent.

V obyejném život mnoho s jinými nerozumoval, ale pi vín vystrkoval

ertovo kopyto. Dnes mu pišlo na mysl mluvit o ženské otázce
;
jal se

vykládat, jaký je rozdíl mezi ženskými eskými a ženskými u jiných

národ, jmenovit u Rus a Polák. Vrcholem bitkých jeho rozjímání

bylo, že naše ženy jsou prosáklé nmeckým duchem i nmeckými názory

;

že dle toho je i jejich vychování; že naše dívky lepších tíd jsou loutky,

jež si hrajou na „Gretchen", „Klárchen" a na jiné protivné postavy

z nmeckých divadelních kus a román. Tím vzbudil živý odpor; každý

ml bu matku bu ženu bu dceru, kterou proti nmu hájil.

Bouek podobn jako. Kostka vzpíral se vážnému rozhovoru a obracel

každou myšlénku v žert.

„Je vidt," pravil léka, „že jste žil dlouho mimo echy ... nic

vám není doma vhod, ani ženské. eknte upímn : nelíbila se vám ani

ta, kterou jste dnes kísil v lékárn?"
Voborský byl pímou otázkou zaražen. Pohledl na notáe a odvtil

vážn, jakoby nešlo o pouhý žert: „Ano, to dve se mi velmi líbilo!"

„Mn také ... a juž vím, kdo je a odkud je," doložil Bouek a

vypravoval, eho se o Ržen dovdl.
„Mn se líbila ješt víc, než vám obma," vykikl Kostka.

Léka na upel zrak osteji, než se slušelo pi hospodském rozhovoru.

„Po ertech nepíjemná vc . . . jedna na ti . . . kdyby bylo naopak

a pipadly by ti na jednoho, bylo by snesitelnji," smál se Bouek.
Voborský se nápadn zakabonil, aniž to pi obecné rozjaenosti

ostatní pozorovali.

„Pro jedna na ti?" ptal se dstojník a doložil: „Já ji našel,

mn jedinému patí; dovedu svou koist hájit jako lev."

Léka se ješt více škaredil ; oi mu svítily a upen i zlostn

mil poruíka.

„Koistí je jen to, eho kdo dobude; ješt ji nemáte ve své moci,"

odmlouval notá.
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„Nemám, ale budu mít."

„Jak?"

„Tak, jak se vbec dobývají ženské. Víte, jak jsou kehké; znáte

starý, ale dobrý vtip: ženská cnost je jako pracbárna; jediná jiskra ji

vyhodí do povtí. Markétka nebude z jiných . . . víte, jak divadeln
se nesla, jak se stavla, abychom ji vidli z nejpíznivjších stran a jak

nám ráda ukazovala všechny své krásy. . . pracbárna, nic než pracbárna;

ale hezká je, stojí za bich."

I pes to, že si v myšlénkách pes tu chvíli optoval: „Karle,

neopij se, jsi mezi civilisty," byl poádn drkuut a tžko bylo rozeznat,

zdali mluví vážn nebo žertem.

Voborskému bylo po jeho slovech, jakoby ho uštknul had. Ve tvái

zbledl, v oích se mu zajiskilo a kolem rt mu škubalo. Vstal, obrátil

se ku Kostkovi a s napjetím všech sil, aby se zdál klidným, vážn pravil

:

„Pane, jestli tu dívku, kterou jste poprvé vidl a ktez'á vám nijak ne-

ublížila, jakýmkoliv zpsobem a by ješt i jen slovem zneuctíte, zabiju

vás . . . jej bogu . . . zabiju vás!"

Uchvátil ho pojednou divoký vztek a sám by byl nemohl íci, bylo-li

toho píinou naduté chvástání dstojníkovo i cos jiného. Ale zajisté

mlo na tom i víno svj podíl. Všechna krev se mu pivalila k srdci,

v oblieji vypadal jako stna; na duši mu bylo, jako by to, co práv
pronesl, byl povdl ne on, le nkdo jiný, jenž se zahnízdil v jeho

duši. Zdálo se mu, že ped jeho zrakoma v pokoji prostírá se hustá

mlha, z níž se na nho šklebí Kostkova tvá s ernými knírky. To vše

bylo pedstavou jediného okamžiku a juž v druhém slyšel kolem sebe

ohlušující lomoz podnapilých spoleník, kteí dávali na jevo úžas

i nevoli. Ze všech nejvíce pekvapen byl dstojník.

„Pravil jste to opravdu nebo žertem?" ptal se písným hlasem,

když se vzpamatoval z prvního ustrnutí. Sebral všechnu duchapítomnost,

aby se zdál silným a mužným.

„Ano, pane, pravil jsem tak opravdu, a zvdl byste, že nežertuju,

kdybyste se opovážil dívku tu dále urážet," odvtil Voborský.

„Pak nemám, eho bych nadále ve vaší spolenosti hledal."

„Máte pravdu . . . pjdeme."
A odešli oba : nejdív léka a za ním Kostka.

„Blázen!" zvolali jednomysln sousedé, kteí zbyli v hostinci.

„Hotový blázen," dotvrzoval Špaek
,
jenž byl podivné události rád,

protože poškozovala vážnost nového lékae, jejž pokládal za svého soka.

Jediný Bouek nevykl úsudku a jen si myslil: „Podivín, hrozný

podivín ... jen aby z toho nebyl souboj."

Zábava byla perušena, ale ne dokonena. Ostatní zstali ani notáe

nevyjímaje a pili r.anovo. Výstup, který se práv stal, byl jim toho

omluvou i vítanou píinou, aby vše dkladn rozebrali, „dohovoili"

a posedli.

Na východ se rumnily ervánky, když íšník vail v kuchyni na

samovarku pro své hosty ernou kávu, bez níž se nikomu nechtlo dom.
„No, ti dlali dnes paseku," bruel si a podpaloval lib pod ká-

vovým strojkem.



I

Blouznivci našich hor. 669

Kostka na cest dom trochu vystízlivl. Ml ho v moci jediný

pocit : zlost proti civilistm. Ponoukala ho divoká choutka, aby se pustil

za Voborským a šavlí ho rozsekal na kusy. Kochal se chvilku píjemnou
pedstavou tou, inel šavlí po námstí, po nmž mu bylo jít, a namáhal

se pi tom klidn pemýšlet, má-li doktora vyzvat na souboj aneb ho

jen veejn dát spolikovat.

I Voborský byl rozilen, Z hospody šel za msto, cht se ped
spaním projít. „Polno, bratc, namazal se's poádn . . . nu, ort vozmi,"

bruel do sebe a šel po cest ke hbitovu. Nevedla ho tam sentimen-

talnost, ale rovná, pohodlná cesta, odkud byla pekrásná vyhlídka na

hory, jedna z nejrozkošnjších v té krajin. Ubývající msíc teprve

vycházel a daleká prostora se leskla v jeho zái. K východu trely

Krkonoše a mezi nimi hrd se nesl mohutný Kokrhá. Obrysy horstva

odrážely se od bezoblané oblohy a ryly teníeny svými jakési hiero-

glyfické klikyháky do jasných nebes. Pohled byl arovný, ale nedojímal

valn pozdního chodce ; z obklopující ho pírody byl mu nejmilejší

vtérek, jenž vanul od hor a chladil mu rozpálenou hlavu i mysl. Pemílal

v sob hospodskou událost, vzpomínal, uvažoval, rozjímal, ale do všeho

se mu mísila dívina tvá z lékárny. Bylo mu milo si ji pedstavovat;

byl si juž jasn vdom, že mu siln utkvla v duši a kochal se v la-

hodných o ní pedstavách.

„Eh, brate, nalízl se's a tej sentimentálniíš . . . kdyby tu radji

byl džber erstvé vody, pálí mne žíze."

Tak zahánl myšlénky na Rženu; ale namáhal se marn, obletovaly

ho jako stádo švitoivých pták, jež ranní ervánky probudily z hnízd.

Vrátil se a ulehl do postele. Krev v nm dosud bouliv proudila.

Obracel se na lžku, ale usnout nebyl s to. V takových okamžicích

nepracoval v nm rozum, jen obraznost. Pedstavoval si sta a sta roz-

manitých vcí, vymýšlel si kupu píjemných píhod; a když ani to

nepomáhalo, dal se na politiku : ešil nejpalivjší otázky svta. Nejdív

uspoádal celou Evropu; krásn ji rozdlil, že byla radost se na ni

dívat, a když byl hotov, zašel si do Asie ; rozezával ji, jako švec

knejpem flák kže, vyhnal z ní Angliany a šastn ji roztídil k vše-

obecné spokojenosti všech mimoanglických národ. Pak si zajel do

Ameriky a práv tam cosi spravoval ve spojených státech, když se mu
poaly pedstavy motat, mezi stíbro, zlato, banky, lod i jinou zm
pletla se mu a splývala v jednu smsici Rženka, vedle ní dstojník

s erným knírkem a za ním advokát Špaek. Usnul.

5.

Kostka se potýkal celou noc ve snách s civilisty; když se ráno

probudil, byla první pedstavou vzpomínka, co se pihodilo v hostinci.

Zaklel a pemýšlel; obracel vci na líc i na rub, ale a je kroutil jak

kroutil, kudy kam nevdl. Souboj se mu podniknout nechtlo a veejn
soka dát spolikovat bylo nebezpeno. Rozhodl, že projeví opovržení
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všem, když odjede. Uinil tak hned odpoledne, uhánl v povoze po silnici

k Plavskému nádraží a byl pesvden, že vykonal pomstu.

Voborský vstával pozd a byl dlouhým i tvrdým spánkem všecek

osvžen. Cítil se zdráv, bylo mu po prohýené noci veselo a hned mu
vtanula na mysl dívka, jež byla nevinnou píinou hospodské výtržnosti.

„Tak psobí šampaské... Snad mne ten dstojník nevyzve na souboj ?

A to zkusí, chce-li dostat do žaludku kuli ; stílím jist lépe než on,

ale se šavlí by byla bída, v šermování nemám cviku."

Otevev skí, v níž ml pknou sbírku bambitek a revolver, díval

se na zbran. Ale nebyl s to pipoutat myšlénky k jednomu pedmtu.
Tkaly mu a vracely se pokaždé k Ržen.

„Na mou vru, jsem zamilován, nemohu se zbavit pedstavy té

dívky . . . nu, nic nevadí ... ale na mj vk to pichází trochu náhle

a i trochu pozd . . . Pozd? Jsem zdráv, silen a proto i pi svých

letech mlád."

Bylo mu opravdu mlad ; srdce i duše mu kyply jinošskou bujarostí.

Picházívala na astji a pokaždé se jí všecek podával. Byly to nej-

milejší a nejšastnjší okamžiky jeho potulného života, když v nm vela.

Zevnjškem inil dojem lovka drsného, odmeného, v sebe uzameného;
ale dojem ten byl klamavý. Duše byla jiná; jediným v ní pánem byl

pud, vznt, nkdy i okamžitý záchvat. V tom snad byla píina životních

neúspch, jež ho honily od místa k místu ; ale neúspchy nemly nad

ním žádné moci; zstal mužem, jemuž spružinou konání bývaly mohutné

city. íkával sám o sob, že v tom záleží jeho životní štstí i životní

síla. Bylo s podivením, že pi takovéto podstat své bytosti byl lovkem
nevlídným, jemuž vtšina lidí byla protivná ; miloval na svt málo koho

a tvrdíval, že láska je pokladem píliš drahocenným, aby se jí plýtvalo

a aby se házela almužnou žebrákm. Opakoval si, co nkde etl, že ten,

kdo miluje každého, nemiluje vlastn nikoho.

Ržena mu utkvla v duši ; cítil po ní touhu a neodporoval jí.

Neznal brzdy rozumových dvod a umínil si, že ješt dnes ji vyhledá.

Srdce ml vzntlivého barbara a duši bezohledného lovka. Odbyv

v mst a ve vkolí nkolik návštv u nemocných — pi tom zvdl
také, že Kostka odejel — vydal se k ní na cestu. Vdl nco o osudech

jejího života z Boukova hospodského vypravování. Nepemýšlel, co

jí ekne, pro pichází, nebo nemíval ve zvyku pemítat o tom, co bude

mluvit, a íkával si, že jeho ei nestojí za to, aby se na n pipravoval.

Chýlilo se k veeru, ale slunéko stálo ješt vysoko, když byl za

mstem. Urychlil krok a dorazil na místo ped západem slunce. V chalup

byli po práci i po veei a odpoívajíce sedli ped okny na drnovém

sedátku, vedle nhož vedla do luk pšinka. Otim kouil z krátké dýmky,

maje skíženou nohu pes nohu, a matka s dcerou hovoili o hospodáství.

„Kdo pak k nám tak pozd jde?" ptal se Mach a vyndav z úst

dýmku díval se v stranu, odkud picházel léka.

„I pro pána krále . . . doktor, co jsme ho vidli vera v ha-

patyce . . . bž, Rženo, piísni se a ho na sebe honem njaké lepší

šatstvo," pimlouvala matka.

„Juž je pozd; zstanu, jak jsem."
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Voborský pišel, pozdravil a beze všech okolk pravil k dívce

:

„Picházím se nevolán podívat, nejste-li po verejšku nemocna."

„Jsem zdráva jako ryba . , . smšná jarmarení událost nemla
jinak zlých úink. Pracovala jsem dnes jako jindy. Dékuju vám za

zeptanou," vlila dívka a pobídla hosta, aby pisedl. Uinil tak a všichni

zapedli rozhovor. Otim myslil, že musí užít šastné náhody, jež mu
pivedla do domu doktora, a chtl ho moit dlouhým vypravováním

o nezahojených dosud bolestech v nohou. Léka ml jiné myšlénky

a v}hýbal se výkladm o nemoci. Macha to urazilo; sebral se, vyklepal

z dýmky popel a šámavým krokem se vzdálil do svtnice.

„Jste po veei, pane doktore?" ptala se matka.

„Nejsem."

„Udlám nkolik vajíek a pinesu mléka," prohodila a odešla.

Byla ráda, že našla záminku vzdálit se také.

Rženka s Yoborským zstali sami.

..Tušil jsem, že nejste nemocna; ale pece jsem pišel, abych vás

optn spatil. Není vám to nepíjemné?"

„Nikoli" — vtila dívka, sklopila oi a zaervenala se rumncem
rozpak a studu.

To mu stailo. Zavedl rozhovor v jinou stranu, vyprávl ze svých

cest to, o em myslil, že by ji bavilo a prohodil nakonec: „Picházím
do krajiny, kde jsem se narodil; a pece mne vše dojímá cize. Nejsem

tu dosud ani ti dny, ale juž pozoruju, že naši horáci se za posledních

ticet let valn zmnili. Pijali nové názory, o nichž nebývalo ani potuchy,

a všechen jich spsob života je dokonale zvráceu. Praví se o lidu vbec
a o horském zvlášt, zeje setrvaný, O našich horácích to tvrdit nelze."

, Nepozorovala jsem tak náhlých zmn; naopak se mn zdá, že

naši chalupníkové jsou práv tací, jakými bývali ped sto lety."

„Nemyslím . . . pohlete, jak se tu šíí na jedné stran socialismus,

na druhé stran duchovrství."

„Jste snad nepítelem smr tch?"
Chtl odtušit, že není jich pítelem, ale odmlel se vzpomenuv, co

slyšel o Ržence.
Dívka se bála, aby nespustil proti souvei-cm, a pravila: „1 já

jsem spiritistka." Dla tak tiše, skoro bázliv.

„Vím juž, vyprávl mi o tom vera vysocký pan notá."

V rozhovoru nastala trapná pestávka. Voborský ji perušil

:

„Zdá se, že zmínka o duchovrství peízla nit naší zábavy, jako

bychom se oba ostýchali o nm mluvit. Dovolíte mi pímou k vám
otázku?"

„Zajisté."

, Víte v duchy?"

„Tak se vtšiny z nás nesmíte tázat. Musíte se spíše ptát, zdali

víme v lidské milosrdenství, v lidskou lásku, v dobrotu lidského srdce

a v lepší, krásnjší budoucnost lovího pokolení. Kdybyste mn uinil

otázku tak, odpovdla bych : Ano, v to vše vím a víra ta by mla býti

pesvdením všech nešastných, nízkých, chudých, bolestmi obtížených."
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Voborský mel na jazyku íci: „A krom toho všech duševních

i tlesných mrzák, " ale potlail myšlenku a pravil: „Tedy vlastn
kesanství ve své nejvnitrnjší podstat!"

V slovech jeho bylo nco jizlivé trpkosti, kterou Rženka vycítila.

Dotkla se jí nepíjemn a tázala se

:

„Nejste dle svého pesvdení kesanem? Neceníte vysoko lidské

milosrdenství?"

„Chci být více než kesanem; i milosrdenství chci jiné, výše

stojící než kesanské.

„Jaké?"

„lovk bu na svou lásku skoupým. Každého milovat je tolik,

jako nemilovat nikoho. Milosrdenství je almužna, lovk bu štdrým,
ba plýtvej almužnou, ale nežádej jí od nikoho zpt. Chtít od jiných

milosrdenství je tolik jako snižovat se na žebráka. Má mravouka je

velmi krátká a všecka obsažena v pikázání: „Bu hrdý!" Budeš-li

hrdým, nespácháš nikdy nic mrzkého, nic podlého. Bu sám sob ve

všem písným soudcem ; budeš-li takým, budeš míti ped sebou vtší

úctu ba i vtší strach, než ped zákony i soudci celého svta. Skrývej

na dn duše všechny své bídy a bolesti, aby jich nikdo nevidl, ba neml
o nich ani tušení a i, jako iníš s nežity a boláky tla, které peliv
zahaluješ ped cizími zraky, aby se nestaly pedmtem hnusu. Zai
všechno konání tak, abys nikdy nepoteboval milosrdenství svých bližních."

„To nová jakási nauka," divila se Ržena,

„Nikoliv, prastará, mnohdykráte opakovaná a mnohými již vykládaná,

aie dosud nepochopená," pravil Voborský, jenž cítil, že v rozhovoru

zašel daleko. Stávalo se mu tak s osobami, jež mu byly milé. Napravoval

chybu a doložil: „Divíte se zajisté, že si vedu jako njaký kazatel.

Ale jste tím sama vinna. Vaše blízkost na mne psobí, že bez obalu

odkrývám své myšlénky. Myšlénky nejsou boláky. Nemusíte se jich dsit,

odporují-li názorm vašim. Shledal jsem hned, že jste dívkou na obyejnou
úrove vynikající, a proto jsem vám povdl, co bych jindy smlel."

Lichotilo jí to ; byla ráda a chtla se rozhovoit o zásadách, které

pronesl. Vyrušila je matka, jež Rženku volala do svtnice. Dívka šla

a ob pinesly ven ped sedátko bílým ubrusem pokrytý stoleek, na

njž pipravily veei z vajec a mléka. Neupejpal se a chut pojídal

;

byl hladov. Matka se rozplývala blažeností; vyprávla s nadšením o své

dcei vše, co pkného vdla.

Slunéko zapadlo, vzduch se ochladil a za veerními stíny se do

údolí loudilo šero ; ale ped chaloupkou bylo dosud živo. Voborský a

Rženka byli hovornjší i veselejší než obyejn; vyprávli, sdíleli si

své náhledy, ba i polaškovali a vzájemn se pak divili, jak se pihodilo,

že pi prvním setkání duch duchu se vyznal jako pi njakém soudním

výslechu a skoro se tomu smáli. Pipozdívalo se juž hodn na noc, když

se host rozlouil a nastoupil zpátení cestu k domovu. Dlouho, dlouho

se za ním dívala, jak se ztrácel do noní tmy.
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6.

Padl jí do srdce nový nepokoj. Ped tím, než poznala Voborského,

netkala ani myšlénkami ani city, pracovala jako nejprostší selská holice

a zabývala se jen tím, co ji otáelo. Nyní zadul do duše silný vítr a

rozeil její hladinu. Po doktorov návštv bylo jí smutno. ekala a

vyhlížela ho každý den na veer, ale nepicházel. Po' dlouhé dob klidu

sklioval ji pocit samoty. Zdálo se jí býti trýzní, že jí na venkovském
zátiší nikdo nerozumí a že sama bez soucitné duše musí vše prožít,

promyslit.

Nemla pítelkyn, ale mla kamarádku. Holánova Krystynka,

iperná asi dvacetiletá dívka ervených zdravých tváí, kyprých tvar

a živé letory, byla dcerou sousedního chalupníka; astji navštvovala

Rženku, ale nemla tušení, jaká zmna se stává s její družkou.

Bylo nedlní odpoledne. Na horách zrály ervené jahody ; slunéko

krásn svítilo a celý svt se tpytil v jeho lesku. Dny byly nejdelší,

píroda nejkrásnjší; jenže ptákové juž pestávali po lesích zpívat;

odmleli se v houštích i kosové i drozdi; jen skivánek v polích mezi

bujným osením a pnkavky po stromech vedli starou písniku. Ržena
sedla ped chaloupkou a ekala, ale marn. Nepicházel. Za to pibhla
štbetavá Krystyna a juž zdaleka kiela: „Pojme do háje na jahody."

„Pojme," pisvdovala Ržena a ob vzavše džbánky šly. Kráely
vedle sebe po úzké cest píkrou strání k pasekám a lesm.

„Pro nemáš slunník? Osmahneš a bude škoda tvé tváiky,"
šveholilo Holán.

„Asi!" vtila družka s úsmvem a otáela se k jarnímu slunéku.

„Pojme dnes veer do Poniklého k muzice ; mezi hochy bude

divení, až se tam ukážeš, potrhají t tancem."

\,Do Poniklého k muzice?" ptala se táhlým hlasem Rženka. Znala

vesnické tanení zábavy, a v nich nebývala, a mla ped oima osmahlé

venkovské výrostky, jak do sebe lijí pivo
;

jak se jim svítí oi, hoí
rozpálené tváe; jak hulákají a kií; jak do pekelné vavy piští klarinet,

vrzají housliky a jak vše se koní krvavou rvakou, pi níž lítají

sklenice a nohy rozlámaných židlí.

„Ne, nepjdu," vtila pod dojmem tchto pedstav a doložila:

„Nebylo by hezké, abych se bavila v neštstí, které nás stihlo."

„A. jak se chceš vdát?"

„Což bez muziky se holka nevdá?"
„To, nevdá, která nechodí k muzikám, zstane starou pannou. —

Zkus to jen jednou . . . v, že naše muziky jsou pknjší, než panské

plesy . . . hoši jsou pi tom veselí, ani nevíš jak," hovoila a myslila

na Vrzalova Toníka.

Mezi hovorem pešly píkrou strá a octly se na vrších. ernaly
se tam rozsáhlé lesy a porznu mezi nimi prostíraly se paseky, palouky,

suchopáry a vysoké travou a kovím porostlé behy. Vyhlédly si paseku

na mírném svahu pod hustým borovím a Krystyna se dala do hledání

jahod. Ržen se nechtlo ; lehla si do bujné, slunením žárem proháté

trávy, poslouchala, jak šumí blízký háj, jak vkol ní bzuí meláci, jak
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nkde v dáli ehoce straka a jednotvárným hláskem cvrlikají penkavky.

Dívala se do modrého nebe, jak po nm plují svtlé oblaky, a kochala

se v jarní pírod. Pak si pesedla ped sluneným úpalem do stínu

košatého javoru, ulehla na znak, hledla nad sebe do rozložitých vtví
a snila, jako snívala ondy v zamilovaném hájku nad Jizerou. Nad její

hlavou táhla dlouhá ada vydumaných postav, jež se vtlovaly v urité

tvary; usedaly na rozložité vtve jako malí šotkové, dívaly se na ni a

vesele dovádly v bujné zeleni hustého, jemným vánkem rozeeného lupení.

„Pane, takhle toho moc nenasbíráš," kielo na ni Holán, jež si

piln všímalo jahod a mlo prometenu juž celou paseku.

Když mla džbánek trochu naplnný, vrátila se pod javor. Ržen
tam bylo milo, píjemno ba i rozpustilo, jak nkdy bývá dívkám, když

jsou samy a myslí, že jich nikdo nevidí. Rozpletla si bujné, dlouhé,

erné vlasy; nechala je voln splývat naped kolem tváí po adrech a

nazad po šíji; jako z erných mrak, vyzíral její krásný, zdravým
rumncem se rdící obliej a leskly se jiskrné zraky. Odhalila krk i šíji

a svží ple blala se ve tmavých kadeích jako labut v temn rozeené
vod. Bylo jí volno, svobodno a mla dtinskou radost ze svých krásných

vlas. Krystyna se na ni dívala a byla v ní díví závist i družná záliba.

„Skoda, že nejsem taky tak hezká," myslila si a jala se vypravovat

o Toníkovi Vrzalovu. Majíc i mezi hovorem všude oi doložila:

„Pohle, nkdo k nám pichází, jakoby nás hledal."

Rženka, jež poslouchala jen ledabylo, pozdvihla zrak, pohledla a

zaervenala se, nebo poznala z daleka Voborského, jak se k nim blížil.

Rychle si upravovala úes i úbor a sotva byla hotova, stál juž ped ní.

„Byl jsem u vás návštvou; pravili mn, že jste vyšla do pasek

na jahody, a tak jsem se vybral za vámi na zobánku," prohodil dívaje

se nejprv na Rženku a pak na její družku, jakoby nechápal, pro
tady je i tato.

„Chcete?" ptala se eraesn Krystyna a neekajíc odpovdi podávala

mu džbánek. Posadil se vedle dvat, pochutnával si na ervených
jahodách a hovoili chvilku o lhostejných vcech Chytrá Krystynka brzy

postehla, že pekáží a pod záminkou, že musí dnes navštívit tetu

v Poniklém, brzy se vzdálila.

„Džbánek s jahodami vám tu nechám," louila se pi odchodu a

rozjímala: „Podívejme se . . . doktora . . . pane, ta to bude mí lip

než já s Toníkem na chalup."

Rženka s Voborským zstali pod javorem sami.

„Jsem nemocen, picházím si k vám pro lék," prohodil laškovn
a zadíval se do její tváe.

, Nejsem lékakou a nemohu poradit ani poradou prostých lidí,

nevím, na stnte," vtila dívka a radostí se jí zajiskily oi. Mla
píjemné tušení, že jí chce íci nco milého.

„Stu touhou po štstí."

„To nemoc všech lidí na celém božím svt,"
„Pomoci celikému svtu není ve vaší moci, ale mne vyléit mžete."
„Jest vlastní a osobní štstí skuten na svt to jediné, co má

trvalou cenu a co hodno jest, aby muž, jakým jste vy, se za tím honil?"
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„Ano, to jediné... V tom záleží celý a plný život. Pohlete
kolem sebe. Vše po nm volá, vše po nm kií, vše se po nm pachtí

:

ervíek, jenž leze v prachu ; motýlek, jenž obletuje kvty
; pnkavka,

jež cvrliká v lupení strom ; zajíek ušáek, jenž bázliv se krí
v houšti ; a tak až k lovku, jenž stejn se za ním, a jedin za ním
lopotí i plahoí. Svt je plný bolu, stesku, utrpení, zoufalství — a

všechna muka ta jsou jen výkikem a touhou po sobeckém štstí."

Voborský cítil, že se stává podivn výmluvným, a byl si vdom, že

nezvyklým spsobem tím ozývá se z nho láska. I Rženka to tušila

a byla tomu ráda.

„Vyssála jste ze mne silu, uzmula jste mi tím mé štstí . . , dejte

mn obé zpt," pokraoval v jakémsi blouznivém nadšení.

„Což štstí záleží v síle?"

„Ano síla . . . síla je plným blahem."

„Vždycky jsem myslívala, že dokonalé štstí záleží v tom, když

lovk vedle sebe i bližního vidí šastného."

,Ach, ach . . . zas bližní, s bližním milosrdenství, s milosrdenstvím

pokora, s pokorou poníženost, slabost . . . Pro nechcete pistoupit na

stanovisko mé?"
,Na jaké?"

„Že síla je i v pírod i v lidstvu jediným zjevem, jenž má sku-

tenou cenu. Síla tvoí vše: i mravnost i sebevdomé i radostné blaho."

„Síla je pemoci, jež utiskuje druhé."

„V tom to neleží. Nech každý sám sebe zkoumá a zeptá se, kdy

v život ml pocit nezkaleného blaha. Bude-li upímný, odpoví si: Když
jsem byl duševn silný, duševn mocný. Vdomí síly, vdomí moci psobí
lovku radost i nad sebou i nad celým svtem a v radosti té je celé

štstí. Znám z vlastní zkušenosti duševní ten stav. Byly v mém život

okamžiky, kdy se mi zdálo, že není pod sluncem žádné pohromy, jež

by mne skrušila neb rozrušila. Ani prorada ani nevra ani bída ani

zklamání ani pronásledování ani jiné pohromy nebyly s to mne duševn
zmoci, mravn povaliti, nešastným uiniti. Vdomí síly zušlechuje."

„Domnívala jsem se, že milosrdenství s poníženými, lítost a soucit

se slabými, vlastní neštstí a bolest šlechtí lovka. Pociovala jsem

vždy nechu k mocným a silným."

„Jste eška?"
Rženka na pohledla s podivením, jakoby nechápala ani dosahu

ani dvodu náhlé otázky té.

„Ach ano, vím, co mi odpovíte . . . Xe, ne . . . na to se neptám.

Chci se dovdt, zda národní píslušnost je u vás živelní silou, elemen-

tárním pudem, rasovním vdomím, plemennou nenávistí i láskou."

„Miloju, ale neumím nenávidt."

„Ach, ach . . . škoda!"

„Pro odboujete od pedmtu našich rozhovor?"

„Chtl jsem se dotknout ve vaší duši jedné struny, aby se roze-

chvla ohlasem mých zásad. Chtl jsem vám íci, že ujamený, podro-

bený národ má postavit si úkolem, aby v sob vypstoval nejvyšší stupe

bujaré síly. Nemaje vlastní šlechty, musí ze sebe vy plodit, vytvoit nový
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druh lidí cílných, lidí šlechtických, kteí hnáni nezdolnou vlí budou
razit nové dráhy, lámat železa zastaralých zvyk, krušit pouta, stírat

plíse pežilých pedstav. Musíme vzhru, výše a výše k výsluní moci,

radostného bytí a blaha!"

„Rozumím vám dobe: chcete postavit na míst starého násilí násilí

nové. Proti tomu pravím já: ne vzhru, ale dol, vždy níže a níže

k trpícímu lidstvu s paprskem nadje do temných propastí odvkých
bolestí lovích."

Cítili oba, že zabedli tam, kam nechtli, a že za všeobecn pro-

nášenými názory ukrývá se váše, jež eká vhodného okamžiku, aby

vytryskla plným proudem. Rozpádali své myšlénky, dívali se druh na

druha a druh k druhu pisedal blíž a blíž. Když u sebe byli tak blízko,

že se skoro dotýkali, rozlehla se nad nimi stelná rána, dunla i ztrá-

cela se táhlou ozvnou po vkolních lesích a z vysokého boroví vyletl

veliký pták s pronikavým kikem „kiki". Na pasece se objevili dva

mladíci, z nichž jeden držel runici, a hned za nimi Krystynka. Všichni

hledli na prchajícího dravce, jak mizí v nedozírné dálav.

„Pokej, ty mn neujdeš!" pravil zlostn starší a pehodil flintu

pes rameno.

Rženka i Voborský vstali. Hoši s dvetem pustili se pasekou

dol vedle javoru, pozdravili a Krystynka se zastavila, nechávajíc mla-

díky naped.
„Potkala jsem Toníka Vrzalova," vykládala emesn, „šel s Petíkem

Matchovým na krahulií hnízdo sem do boroví, víš s tím, co jsem ti

vyprávla, jak se mu Francka zabila ... to je ten s flintou . . . Vrátila

jsem se ; sluníko bude za chvilku zapadat, je as poklíze a strojit se

k muzice. Ty ješt nepjdeš?"
Rženka se podívala s úsmvem na Voborského a vtila: „Pjdeme

také."

Vracely se a doktor je vyprovázel až k chalup. *

7.

Od té doby se s Voborským stýkala astji. Picházíval pod veer
a bavili se bu u chaloupky a nebo chodívali na procházku až tam na

paseku do stínu košatého stromu, jenž se jí stal zamilovaným místem,

kam chodívala v prázdných chvilkách, když vdla, že nepijde on.

Za krásného letního veera sedli tam oba pod javorem, do jehož

rozložitých vtví a bujných haluzí s lupením tkávala Rženka své sny

a vtlovala pestré postavy. Byli sami. Vdli o sob vzájemn, že druh

druha má rád, ale nedospli dosud ani k vyznání lásky, ani k první

hubice, ba ani k skrytému tisknutí rukou.

Rozmlouvali, trochu laškovali a pišli zase na duchovrství, jehož

se doktor astji dotýkal.

„Stále nám vytýkáte víru v duchy, jimž pezdíváte strašidel; mlu-

víte i o mrzké pove, ale zapomínáte na hluboký mravní podklad víry

té," bránila Rženka svých souvrc.
„Mravním podkladem vaším" — promluvil doktor — „je útrpnost
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a soustrast, city naprosté nízkosti a slabosti vi slabým a nízkým ; city,

jež stávají se peasto chorobou. Mravnost je dokonalostí a dokonalost

nemže být ani slabostí ani chorobou; musí být silou, ohromnou silou" . .

.

Cítil v nitru žárný ohe; zjednával mu prchod ve slovech, aby se

neudusil ve vlastních plamenech, a horoval o tom, že mravnost musí se

stát chrabrostí, udatností, silou, velikostí a slova se mu sypala z úst

jako proudy vodopádu. Horoucí v nm láska inila ho výmluvným.

Ržence se líbil ; mají dívky pi mužích rády ohe ; ale, pravdu

povdt, byla jen s polovicí pi jeho myšlenkách; druhá polovice tkala

jinde a pála si: „Kdyby mne radji líbal." S úsmvem na rtech pe-
rušila proud jeho ei

:

^Vaše názory jsou píkré, drsné a slušejí snad mužm; zásady naše

jsou jemné, mkké, nyjící, jako nyvé je každé utrpení, a sluší zásady

ty lidem malým a nám ženským."

„Ach, ne . . . ne . .
."

Nedala mu domluvit a tveraiv se tázala:

„Je z vaší mravouky láska naprosto vylouena?"

„Naopak — je vrcholem a takka její svorníkem . . . Ale ne ta

titrná, malicherná, útrpná a soustrastná" . . .

.,,Jaká tedy?"

„Veliká, chrabrá, silná!" vtil Voborský a hled pronikavým zrakem

na dívku doložil rychle a vášniv: „Taková, jako je láska mák vám!"
A po vyznání toužebn práhla a zdála ho, pece se lekla; krev

se jí hrnula k hlav, tváe se zardly hlubokým rumncem, z oí vy-

šlehly jiskry vniterného ohn a než se vzpamatovala, leželi si v náruí

tonouce v slastech prvních polibk.

Kdyby všechny vydumané postavy, jež, hovívajíc si ve stínu rozlo-

žitého javoru a k nmu se vzhru dívajíc, tam Rženka do vtví vtlo-

vala, byly sedly ve vrcholku a hledly dol, byly by se daly do ukru-

tánského smíchu, jenž by se rozlehal po vkolních lesích a pasekách.

Zasmavše se pak do sytá byly by zvolaly: „Vidíš, vidíš, milý doktore . . .

žádná láska k žen není veliká, chrabrá, silná ; každá je, chceš-li to tak

nazvat, titrná i malicherná a všechny mají týž poátek i konec ; i hlu-

páek i mudrc i prosáek i velikán — všichni líbají a stejn pi tom

cítí; jenže jeden ekne: je to píjemné; druhý: je to krásné; jiný: je

to posvátné ; opt jiný nazve to jinak a jinak o tom horuje — ale v,
že jsou si v tom všichni rovni". Tak by dozajista byly mluvily postavy

s javorových haluzí ; vítr je však dávno odvál a dávno odlétly do širého

svta na oblacích, jež se vzuášívaly nad planinou. Zamilovaných nikdo

nevidl krom malé pnkavky, jež sebou vrtla na vršku, a ta si jich

nevšímala ; mla jiných ptaích starostí.

Veer po té schzi s Rženou chodil Voborský dlouho venku po

polích. Blouilo i velo v nm a v pohyb uvedené struny rozvlnné duše

neutichly ani, když se v pozdní hodin vrátil dom. Otevel okna, roz-

svítil a rychlým krokem chodil po pokoji, ale marn se namáhal nabýt

klidu a soumrného rozpoložení mjsli. Sáhl k léku, jehož v takových

pípadech užíval, a psal do denníku. Pod okamžitým dojmem nartal toto

:

„Jsem zamilován, jako mladý študent . , . Ne, to je kulhavé poro-
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vnání. Láska v mládí je pouhou hrakou, pouhou zábavou, pouhj'm

ohýnkem, jaký si chlapci topívají na polích nebo pi lesích majíce radost,

když se z nho klubí modrý dým a valí i zdvihá se k obloze. Ba nkdy
bývá mladíkova láska pouhým plamínkem v kuchyských kamnech, pi
nmž se vaí chutný obd. Ale láska v zralém vkn, láska má je ohnm,
je žárem, je mohutným, vše ve mn porývajícím živlem. Milovat dovede

jen muž; láska mladíkova je jako láska starcova: pouhé miliskování,

pouhé mazleni. Cítím, že láska ve mn je plamennou silou, je vášní,

odvahou, chrabrostí ... je vším velikým, eho jsem schopen."

Odhodil péro, jakoby byl nespokojen s tím, co napsal, vstal, za-

bruel: „Co pak jsem se zbláznil? Nu, ort vozmi!" a pecházel semo

tamo. Do duše mu zas vtanuly vzpomínky dnešního veera a peskoily
na celou minulost. V nkolika minutách pebhl ji z poátku do konce,

pak z konce do poátku a bylo mu, jakoby pedstavy ty tišily rozvl-

nnou v nm boui. Život ležel ped ním jako nerovná, klikatá, astými

výmoly prorývaná, hrbolatá, pes hory a doly, pes lesy a planiny vi-

noucí se cesta, o níž sám nevdl, kam vede. Probhl ji v myšlenkách

ješt jednou ; na nkterých místech stanul se zálibou a píjemné vzpo-

mínky vyluzovaly mu úsmv na rty ; z jiných míst utíkal a pádil pry,

jakoby mu na hlav vlasy hoely
;
pi nkterých místech zavíral oi,

jakoby se stydl. A opt usedl k denníku a psal:

„Vidím ped sebou celý prošlý svj život divných a spletených

motaniu. Kdybych ml cenit životní dráhu dle toho, jakých hmotných

i nehmotných úspch jsem se dopracoval, musil bych být nespokojen,

ba rozerván. Nejsem niím, nieho nemám. A pece sám sebe cením

vysoko, tak vysoko, že, kdybych se tím pochlubil, celý svt by se mi

vysmál. Ano, jsem jediný, jenž znám svou cenu . . . snad i Ržena má
tušení o veliké cen té. Vždy a ve všem jsem stail sám sob ... i pi
svém oceovaní. Nyní k tomu pibyla ješt Rženka . . . tím lépe . . .

Ale o to nyní nejde. Ožením se ; tím ukoním starý, ponu nový život

a proto chci sestavit úetní závrku. Co bylo nejvnitrnjší podstatou mé
povahy, mé veškeré bytosti? Kdo by mn nahlédl do útrob, podivil by

se, jaký poklad lásky leží v duši mé. Horoucn jsem miloval a miluju

vše, co pokládal jsem za hodno lásky své ; ale proto jsem i hrozn ne-

návidl a nenávidím. Myšlénka, že milovat máme i nepátely své a že

nemáme odporovat zlu, není lidská . . . leda že se hodí pro otroky a

ty, kteí vu vk otroky chtí zstat. Láska musí být silou, ba musí

být nenávistí proii všem, kdo jsou nepátely tch, jež milujem. Jen ta

láska je pravá, která zárove nenávidí, sžíravým ohnm nenávidí. Tak

jsem miloval svj národ, svj lid, jenž dotud bude úpt v porob, pokud

se nepovznese sám k sob k lásce takové."

Pi slovech tch se zamyslil, odložil péro a ptal se: „Pro tohle

píšu? K emu to zpovídání?" Chvilku pemítal, má-li pokraovat, a bylo

mu, jakoby se mu do srdce plížila únava. Po tolikerém vnitrném zmí-

tání cítil zemdlení, ale k spánku rozpoložen nebyl. Prohrabával se ve

svém denníku a bavil se tím, že porznu etl, co tam byl vepsal.

„Tohle jsem psal, když jsem byl v Americe," peletlo mu vzpo-

mínkou a etl: „Nejde o to, aby se v stedu Evropy udrželo nkolik
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milion lidí, kteí mluví po esku. Úkol je vyšší a vznešenjší. Bží
o to, ab}' v zemích našich vzrostl a vyviuul se národ neobyejné duševní

i mravní velikosti, jenž by v sob utváel nové myšlenky a jimi blažil

svt. Nejde o to, bydlet jen v srdci Evropy, ale o to, být skuteným
jejím srdcem . . . Pro utíkám ven z toho srdce a toulám se po svt? . . .

Protože nejen miluju, ale i nenávidím!""

Pestal íst, zamyslil se, pak zase pevracel listy a zrak utkvl na

tomto odstavci :

, Socialismus tak, jak bývá od vtšiny vrstevník pojímán, nemže
být ideálem lidstva. Právem se mu vytýká, že proveden zpsobem, jak

si pedstavují nynjší jeho vdcové, byl by krmením a nacpáváním ža-

ludk tm, kdo jsou slabí a titrní, od tch, kteí jsou silní a bujaí.

Otázka veškerého lidstva je hlubší; není pouhou otázkou prázdných a

hladových žaludk; je otázkou zdokonalení lidstva i po stránce mravní

a vnitrné, i po stránce tlesné a zevnjší; je otázkou obrození a osv-
žení lovenstva. K tomu cíli nedovede je ani kesanství, ani uení
Tolstého. Ne odíkání a zapírání sebe, ne tlumení a potírání vášní, ne

pouhá negace toho, co dosud bylo vtlovanou lidskou vlí, ale ušlech-

tní i zdokonalení lidské bytosti; obrozená mravní síla, pede vším bu-

jarost životní — tof ta pravá otázka sociální. Nikoliv nazad, nýbrž ku

pedu! Kéž národ náš postavil by se na ele tak pojatého socialismu!"

Skoniv pomyslil si: „Tohle jsem psal na Rusi" — a obrátiv n-
kolik list etl

:

„Zinaida má oi do zelena jako vodník, ba v celé bytosti její je

nco démonického, vlastn diblického, ertovského, co lovka láká

i straší zárove ..."

Praštil denníkem o desku stolu, vstal a pronesl mezi zuby nkolik

nesrozumitelných slov.

„Spálit . . . spálit ... a to hned!" projelo mu hlavou a dal se do

díla. Vešel do druhého pokoje, kde byla vtší kamna, rozsvítil tam

svíku, rozštípal starou devnou krabiku, aby ml zápal, papírem a

tískami z ní rozdlal ohe a, když plamen v peci jasné plápolal, pi-

nesl denník. Drže svazeky jeho v rukou, díval se chvilku ped sebe,

jakoby se ješt rozmýšlel, pak náhle sebou škubnul, trhal list za listem

a házel do ohn. Papír syel, svíjel se a mnil se v plamen i kou. Vo-

borský hledl upen v šlehavé plápoly, z nichž se mu mihala tvá
krásné Zinaidy a upomínkou zvonily zvuky jejího hlasu, jako když za

letního veera v šeru vedle dímavých les ozývají se zvonky letmo

pádící trojky. Vedle ní hoely v plamenech steré myšlénky, steré city

sl syely, kypl>, vely, ztrácejíce se v dýmu a koui.

Neustál, pokud nevmetl do ohn poslední lístek. Pak se obrátil a dl:
„Nová láska, nová síla, nový život!"

44
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Po stop plagiátu.

Píspvek k filosofii a technice básnického tvoení od J. Arbesa.

(Dokonení.)

e jest dramatický pokus Rueífv u porovnání s dobrými

historickými kusy z konce minulého století, kdy vznikl

i Schillerv Vilém Telí, práce slabá, neteba snad ani

dokládati. Prolss praví, že postrádá „psychologického

prohloubení, veškerého poetického lesku, veškeré dra-

matické živosti a ráznosti, veškeré individualisující síly

výrazu." Oba poslední akty nebudí prý daleko takového

zájmu jako akty pedcházející. tvrtý akt jest skoro zbytený. Pro

dramatickou komposici nemá prý autor skoro ani smyslu, o scénickém

úinku pak má pojem velice nedostatený, ba pímo mylný. Staí prý

v ohledu tom poukázati na rozdlení scény o sestelení jablka, od kteréž

si autor, jak se zdá, sliboval nemalý úinek — ve dva akty. Rozd-
lování kus v akty bylo však v tu dobu ješt pouze zevním napodobo-

váním latinských vzor. Po vlastní, logické a umlecké, po pípad dra-

matické píin tehdejší dramatikové nmetí a namnoze i jiní ani se

nepídili. Rovnž tak byly napodobovány i chory, na jejichž míst bylo

zde použito hudby.

Z asté promny místa v druhém a tetím aktu, kde jsou mimo
to scény také krátké, soudí Prolss, že pi provozováni hry té dekorace

naznaovaly bu rozliná místa dje souasn nebo že bylo jevišt roz-

dleno na ásti, v nichž jednotlivé scény odehrávány. První nasvdovalo by

vzorm francouzského jevišt, druhé pak vzorm církevních her starších.

Jinak nutno prý uznati, že dbal autor o jistou charakteristiku ei,
aniž však souvké a dívjší dramatické spisovatele nmecké pekonal.

Rovnž tak prý dbal i toho, aby osoby, by i mluvily jinak zpsobem
mlkým a rozvláným, nemluvily z pravidla jinak, než jak toho situace,

v které se nalézají a vbec stav jejich vyžaduje. Slovem Rueffova hra

jest a zstane pouhým dramatickým pokusem ; ale i jako takový má
vzhledem k dramatu Schillerovu nemalou dležitost.

Až dosud vidli jsme na nkterých dokladech, jak uml Schiller

prosu oblékati v háv verše nebo jí užíti k celému dramatu. Vizme nyní

také aspo jediný doklad, jak uml básník ten použíti v pravd poetických

a to svrchovanou mrou svérázných výlev antických k básni taktéž

antickým duchem prodchnuté.

„Jeáby Ibykovy" (Die Kraniche des Ibykus) zaaují jak

známo literární historikové nmetí i jiní mezi nejznamenitjší básn

Schillerovj. I u nás v echách byla báse ta za dob všeobecné germa-
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nisace ve školách nad jiué populární hlavn proto, že byla umístna
v ítankách a žactvo nuceno uiti se jí na zpamt. Na gymnasiích a na

realkách nebylo snad ani žáka, kterýž by ji tehda nebyl uml bu
celou nebo zásti zpamti.

Pamatujeme se, že obzvlášt sloky, v nichž líí Schiller vystoupení

Eumenid a jejich zpv, psobívaly v pravém slova smyslu „anticky pí-

šern" a pokládány za perly celé básn.

Citujeme aspo dv sloky do slova:

„Und sehauerlieh, gedreht;im Kreise,

beginnen sie des Hymnus Weise,

der durch das Herz zerreissend dringt,

dle Band um den Frevler sehlingt.

Besinnungsraubend, herzbethorend

sehallt der Erinyen Gesang,
er sehallt, des Horers Mark verzehrend

und duldet nicht der Leier Klang:

Wohl dem, der frei von Sohuld und Fehle
bewahrt die kindlieh reine Seele!

Ihm diirfen wir nicht ráehend nahn,
er wandelt frei des Lebens Bahn.
Doeh wehe, wehe, wer verstohlen

des Mordes sehwere That vollbraeht!

Wir heften uns an seine Sohlen

das furohtbare Gesehleeht der Naeht ..." atd.

Tentokráte ani se nepokoušíme v pravd antickým duchem pro-

dchnuté tyto verše podati v eském pekladu, abychom neseslabili dojmu,

jaký musí uiniti na tenáe jazyka nmeckého znalého citát, jejž níže

uvedeme.

Mezi antickými dramaty jest totiž také jedno, v nmž po-

jednává se o podobném pomstení vraždy. První z hlavních dvou scén

jedná v chrám Apollonov v Delphi, druhá v Athénách. Strašnými fú-

riemi neustále pronásledovaný vrah zachrání se pomocí Apollonovou

v dob, kdy fúrie tvrd usnou. Sotva však zmizí, procitne cho fúrií

probuzen nákem stínu zavraždné a pronásleduje uprchlíka, až jej

v chrám Minervin postihnou, práv v okamžiku, když byl sochu bohyn
objal s prosbou, by jej chránila. A sbor farií zapje nad vrahem jeden

z nejpamátnjších, nejcharakteristitjších zpv, jaký byl vbec kdy

napsán a v nmž obráží se antický názor a duch jako v zázraném
zrcadle.

Citujeme z choru toho v nmeckém pekladu E, G. Schtze, vy-

daném tiskem ped sto lety, následující

:

Auf nun und sehlinget den Reigen

!

Lasset ertonen

den grausen Gesang!
Singt, wie den Sterbliehen

unsere Sehaar des Sehieksals Loose vertheilt;

wie sie, strenges Reeht zu iiben, sieh freut!

Denn wer in schuldloser Reinheit

seine Hdnde bewahret,

44*
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den besucht tde unser Zoru,

fern von Tlngluck durchioalH er das Leben.
Aber, loer, wie dieser, frevelnd
Ilánde des Mordes birgt,

dem gesellen wir luis rdchend bei,

zeugen wahrliaft den Ersehlagpnen gegen ilin,

fordern von ihm das vergossene Blut."

Pi nejzbžnjším porovnání druhé citované sloky Schillerovy s tímto

úryvkem choru antického, musí býti podobnost každému tak nápadnou,
že neteba na ni ani upozorovati.

Citujme však z antického choru ješt další úryvek:

Uber dem geweihten Opfer
sei diess unser Lied! Sinneraubend,
herzzerriittend, wahnsinnhauchend
schallf der Hymnus der Erinnyen,

aeelenfesaelnd, sonder Leyer
und des ílorers Maric verzehrend.

Denn des Schicksals Riohterausprueh

gab zuin sichern Eigenthuine

dieses Loos uns: Wessen Frevlerarm

raordend iinsehuldsvolles Blut verspritzt,

dem zu folgen, bis er zu den
Schatten walle. Aber sterbeud

wird er nieht der Band ledig.

Uber dem geweihten Opfer atd.

Trváme, že pi porovnání citátu toho s první citovanou slokou

Schillerovy básn není teba ani dokládati, že ob sloky Schillerovy

nejsou vlastn nic jiného nežli volný peklad antického origi-

nálu nebo docela pouhá trans figurace nmeckého pekladu,

A dodáme-li nyní zcela prost, že citovaný námi cho antický jest

vyat z jedné z nejproslavenjších dramatických prací antických, z Aischy-

lových „Eumeuid" — vyjasní se nám Schillerv zpsob básniti v duchu

antickém skoro úpln.

Na doklad, jak tsn pilehá báse Schillerova co do ducha i formy

atd. k nmeckému originálu, citujeme zde jen ješt nkolik verš
z Aischyla:

Pldtzlich aus der Ferne springen

wir dem fliichgen Bosewichfe

in den Weg, und, stellen ihm
unsern starken Fuss eutgegen,

um zuin Falle ihn zu bringen

immer
ríhtig, nimmer fehlend, jedeš

Frevels ewig rdchend eingedenk
;

srhwer den Sterblichen vemdhnbar,

folgen wir viit sonnenscheuer Fackel

fern vom Sitz der Seligen getiennt,

unsers Schicksals grausem Loos' aiif

Pfaden, Schauenden und Blinden gleieh unvvegsam.
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Wen der Sterbliehen ergreift nieht

Zittern? wen nieht banges Grausen?
Hort er unsere Reehte, vom Gesehiek

und den Gottern unverbruehlieli

uns verliehen? Alt und hehr ist unsre

Wiirde, und Verehrung fehlt uns nie

;

ist gieieh in der Erde Schoosse

un8're Wohnung, und im sonnenfernen Dunkel" *)

Do které kategorie tvoení nutno „Jeáby Ibykovy" zaaditi, není

snad ani teba zvláš dokládati. Duchem, sujetem, ba místy i slovy
náleží báse ta — dávnovku a na úet Schillerv jako jejího pvodce
náleží dle toho, co jsme pedeslali, pouze transfigurace sujetu a nová

forma zevnjší. Vlastní podstata básnického díla : duch a ráz, ba z ásti

i forma „Jeáb Ibykových" patí na úet Aischylv — jednoho

z nejvtších dramatik eckých.
Aischylova díla básnická, tedy díla umlecká, nejsou však

žádnými pouhými balvany, žádným pouhým hrubým materiálem, z nhož
umlec literát umlecké dílo teprve vytvoí. Aischylos také není z tch,

kteí by mli potebí, aby jich pozdjší njaký básník novým njakým
svým výtvorem, váženým z jejich dl, pivádl k njaké, teba všeobecné

platnosti a ku sláv atd.

Schillerovi „Jeábi Ibykovi" nejsou tedy umleckým dílem
pvodním. Nevznikli v duchu SLíhillerov z hrubého materiálu na-

stádaného životními zkušenostmi nebo studiem „prameunv." Vznikli

nejen pouhým popudem umleckých dl skoro svrchované dokonalosti,

nýbrž vypueli z vlastní umlecké jich podstaty, z jejich ducha s fra-

pantní vrností pouze jen pozmnných otisk skoro ve všem všudy

:

krátce báse ta není tvoena, nýbrž na nejvýše p atv o e na a nelze

ji zaaditi nežli mezi pouhé básnické transfigurace.
Nejcharakteristitjší však jest, že anonymní autor, kterýž r. 1813

v Hormayerov historickém Archivu, pokud víme, první k nápadné její

podobnosti s Aischylovým chorem Erinnyí poukázal, nad tím ani dost

málo se nepozastavil. Praví sice, že tená Schillerovy básn te v ní

v nkolika slokách „doslovný peklad z eckého" a sice peklad
„závažných slov", jež jednou pronesena, navždy v pamti utkví; pes
to pronáší se posléze v tento smysl

:

,i
Snažme se Schillera napodobit! Važme z tchže zídel

jako on — neomrzele, nepedpojat — a uezpronevéí-li se nám genius

úpln, mžeme býti úspchem jisti!"

Víme na slovo, (jspch dl založených na ryze umleckých dílech

starších nebo docela: díla z dél takových pímo vážená, mohou se

vždycky nadíti nepomrn spíše úspchu nežli díla absolutn pvodní,
vzniklá z prazárodkv — a vznikají také nepomrn snadnji a není

k nim potebí eminentní síly tvrí, nýbrž staí pouze nadání sekundenií

ceny: patvoivost.
Avšak úspch není úelem umleckého díla, nýbrž pouhého

*) W. z Humboldtu v „Berl. Monatschrift", v srpnu 1793. Nmecké vydání
Aisehyla od C. G. Schiitze, díl III. str. 186.
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emesla, obchodu atd. V pravd umlecké dílo zstane takovým, jakým

jest, i beze všeho úspchu, ba i tenkráte, když je velký dav ignoruje

nebo jím docela i opovrhuje. Neztrácí neúspchem na své cen a hodnot
práv tak, jako nemže v t.omto vzhlede získati neho jakýmkoli

úspchem vbec.
Pímo smšným však se nám zdá býti pedcházející vyzvání ano-

nymovo: Xapodobil-li Schiller, napodobte jak on!

Mže-liž býti kivjšího, nesmyslnjšího názoru o tvoení?

A proto že ml úspch napodobující, transfigurující a patvoící

Schiller, mžete míti úspch i vy! K emu byste se pokoušeli tvoiti

v pravém slova toho smyslu, staí-li patvoení, napodobení nebo docela

plagiát, po pípad skoro doslovné pepsání toho, co už bylo ped
mnoha vky ryze umlecky napsáno ?

S tak zvaného „praktického stanoviska" nemže býti zásad výhod-

njších, prospšnjších. Djiny literatur všech národ uí, že zásadami

tmi ídily se celé plejády neslavných i nejproslavenjších literát a

básník. Avšak kritický rozbor a vda porovnávající zase pouuje, že

sláva podobných proslavenc jest pes všechny rzné pednosti jejich

pece jen „z laciného kraje", jak eské písloví praví; že praktití tito

napodobitelové nejsou a nikdy nemohou býti tím, za byli a na mnoze

doposud ješt jsou pokládáni: umlci v nejvlastnjším slova
toho smyslu.

Porovnávací vda kritická nejen že uí, nýbrž dokazuje, že sláva

takovýchto proslavenc jest vylhána, úskon, ba podvodn získána a že

mže potrvati vždy jen na tak dlouho, dokud se neví a nedokáže, odkud

a v jaké míe bylo k sláv té dluženo — cizí okrasné peí.

Klamané a oklamané nejširší veejnosti ovšem jsou dkazy takové

z pravidla více mén lhostejný. Sláva literární i za našich dob není

v podstat uež-li slávou reklamní — pouhým dýmem, pomíjejícím se

zaniknutím reklamních trub a bubn. Velký dav papouškuje pak bez-

myšlenkovit tradicionelní úhrnný úsudek a tak udržuje se sláva

v permanenci.

Známá sentence: „Svt chce býti klamán," nemá snad nikde vtší

oprávnnosti než-li vzhledem ku sláv literární a umlecké vbec.

V žádném oboru lidského snažení nebylo a není lze tak snadno klamati

jako v tchto, ponvadž klam toho druhu byl a jest svtu více mén
lhostejný.

Svtoznámá bajka o vrán cizím peím se krášlící pešla pes
lidstvo jako pouhý dým. Po vky už ji zná a papouškuje každé dít,

a není snad lovka, který byl neuznával její tendence ; ale v praxi

osvdila se jako statisíce jiných podobných mravouných sentencí

bezúelnou.

Nkdy lovka zásada v ní vyslovená zarazí ; ale obyejn pechází

se pes ni k dennímu poádku.
A nejastji v literatue a v umní — dkaz to, že pesný názor

o umní a umleckém tvoení doposud nespovšechnl, že názory o tom

na mnoze pímo diametráln se rozcházejí a ti, kdož o vcech tch až

dosud pojednávali, doposud se o pesných zásadách neshodli.
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Vrame se však ješt na chvíli k Schillerovi, abychom aspo
v strunosti naznaili, kde hledati prapvod tohoto jeho zpsobu tvoiti.

Upozorujeme pouze na jediný moment z jeho života. Když totiž

Schiller r. 1789 nastoupil úad profesorský v Jene, psal jednomu ze

svých pátel v dopise z Rudolstadtu takto

:

„Xetu nyní skoro nic jiného nežli Homera; staí skytají

mi pravé požitky. Zárove jich svrchovanou mrou potebuji, abych

oistil svj vlastní vkus, který se mudílkováním, umelstkástvím a

vtipálkovstvím pravé prostoty vzdalovati poal ..."

V dob té peložil také „Iphigenii v Aulid" a ást „Fenianek"
od Euripida. Aischylv ^Agamemnon", na jehož peklad se Schiller

obzvlášt tšil, ml pijíti na adu pozdji. Peklady Virgilovy „Aeneidy"

vznikly pozdji. Krátce Schiller byl skoro úpln ponoen v studium

antických básník a v tomto ovzduší vznikla také ada autikujících

jeho básní.

Jakým zpsobem asi vznikli „Jeábi Ibykovi", možno se domysliti

z pedcházejícího porovnání. A tak neb aspo podobn vznikla bez

pochyby celá ada jiných jeho prací tohoto a podobného druhu.

O vzniku Schillerovy dramatické trilogie o Valdštýnu a ped-
bžných studiích autorových k práci té jest ledacos známo.

Schiller konal, jak známo, studia k dramatu tomu i v Cechách.

V dob, kdy o díle tom pracoval, neopomenul prý nikdy súastuiti se

jako divák vojenských cviení a pehlídek a manželka jeho musila prý

mu doma pedzpvovati výhradn jen vojenské písn.

Dle vlastních jeho oznaení a pozdjším bádáním zjištno, že

hlavními prameny k „djinám ticetileté války" a prostedn tudíž také

k „Valdštýnovi" byla historická díla Khevenhillerovo, Herchenhahnovo

(Geschichte "Wallenstein's, Altenberg 1790), Schmidtovo (Geschichte der

Deutschen) a Kornerovo „Oxenstierna" v kalendái pro dámy na r. 1791.

Jak Schiller pramen tch použil, vysvitne z nkolika doklad.

„Na svých zámcích a kvartýrech", píše Herchenhahn, „nesnesl

Valdštýn nejnepatrnjšího hluku, ani rachotu voz, ani štkotu ps, ani

hlasitého mluvení, ba ani inení ostruh. Kolem stanu svéBo dal rozestaviti

stráže, jež každému, kdo picházel, musily íci, aby se blížil tiše a bez

hluku.

"

Ve „Valdštýnov táboe", scéna osmá, praví strážmistr (citujeme

zde všude dle pekladu J. J. Kolára):

„Ped ním se nesmí hnouti mjš.
Ten rozkaz všecky stráže mají,

neb hluboké v nm vci zraji,"

Novji vyslídén však R. Bpxbergerem ješt jiný a to nad jiné d-
ležitý pramen a sice píspvky k ticetileté válce, obzvlášt íšského

msta Norimberku za války té od K. B. Murra, r. 1790 v Norimberku

vydané, o nichž Boxberger ve sborníku „Archiv fiir Literaturgeschichte"
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(1871) nezvratn dokázal, že dílo to bylo hlavním pramenem k Schille-

rovu „Valdštýuovu táboru", ba k celému „Valdštýnu".

I toboto pramenu použil Schiller podobným zpsobem jako praraeuv
již uvedených a transfiguroval celou adu míst textu, ba i poznámek
pod textem. Tak na píklad pipomíná Murr na str. 577 v poznámce^
že vždy, kdykoli Valdštýn obdval s Ferdinandem II., synové císaovi

i jemu jako otci lili vodu na ruce, aby se umyl.

Schiller použil poznámky té („Smrt Valdštýnova" I. jed. 7. výstup)

takto

:

„Ten Ferdinand tak milostiv mn býval;

on miloval mne, ctil mne, nejbližší

jsem stál u jeho srdce."

Další — o synech Ferdinandových a jejich úslužnosti jest vypuštno
a vsunuta jen vta:

„Žádné kníže

tak nectil jako mne! A takto skonit?"

Zajímavo jest že byl Schiller s autorem spisu toho osobn znám,

že si s ním dopisoval; ba že Murr na sklonku r. 1791 nabízel Schille-

rovi ku koupi celou sbírku spisv k djinám ticetileté války, a zvlášt

k Valdštýnovi za 157 zl., Schiller však nabídnutí nepijal, odepsav

Murrovi, že vtší ást spisv toho druhu již má.

Vše to možno však pokládati za nevyhnutelná studia historická,

bez kterýchž se spisovatel historického dramatu nebo románu, chce-li

býti i djinám práv, neobejde. I skoro doslovné citáty a rzné traus-

figurace historických míst možno pokládati za charakteristické odstíny atd.

V Schillerov trilogii vystupují však také nkteré osoby nehisto-
rické, zejména v ásti prvé. ve „Valdštýnove táboe". A práv zde

vystupuje nehistorická figura, která skytá nad jiné frapantní doklad

k rozpoznání duševního majetku básníkv.

V osmé scén vystupuje také kapucín a monolog jeho, známý

a proslavený v Nmecku i jinde pod jménem „Schiller's Kapuziner-

Predigt" pokládá se všeobecn skoro za nejgeniálnjší ást celé trilogie.

Právem-li nechceme zkoumati; ale jisto jest, že kdyby nebyl Schiller

pranic jiného vytvoil než-li charakteristický tento monolog, byl by jím

osvdil eminentní talent prvního ádu.

Avšak proslavená figura a na mnoze i slova, jež jí básník klade

do úst — úhrnem nco pes sto verš — nejsou duševním ma-
jetkem Schillerovým.

Zídlem, z nhož Schiller figuru tu i její monolog vyvážil, vlastn

abychom tak ekli, jednoduše vyzvedl a do svého dramatu postavil, jest

spis, vydaný ve kvartu tiskem Štpána Rolcka v Oettingen. Autorem

jeho jest Albert Josef Longinus z Kostnice.

Spis ten vyšel s tak „dlouhodechým" titulem, že registrujeme zde

pouze zaátek: „Welt-Weisen". Beweinet die Thorheit der neuentderkten

Narru-WeUt. Welcher die in diesem Buch befindlichen Narrn ziemlich

durch die Háchel zieht, jedoch auch mit sittlicher Lehr und heil. Schrift
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untermischet atd. a jest mezi milovníky starých literárních kuriosit znám
pod titulem „Narrenwelt" nebo „Narrenspiegel".

Jak si Schiller pi vážení z tohoto pramene poínal, vysvitne dosti

jasn z následujícího

:

I. Na jednom míst klade Schiller „svému" kapucínu do úst slova,

jež níže reprodukujeme v originálu a zde zatím podáváme v doslovném

pekladu prosou, aby bylo porovnání s originálem snazší:

„Kdyby za každý hrom a blesk, jež špikou svých jazyk vypalu-

jete, musilo se zvoniti zvony v širé zemi, v brzku nebylo by lze nalézti

žádného kostelníka. A kdyby za každou zlou modlitbu, která vyjde

z nevymáchané vaší huby, ml vám jediný vlásek vypadnouti z paes,
(Schopf) byly by pes noc hladce oholeny, i kdyby byly tak tlustý jako

Absolonv cop."

V Longinov „Narrenweltu" pak teme do slova:

„Wann dem Soldaten von einem jeden Flucher solíte ein Harl aus-

gehen, so wiirde ihnen in einem Monat der Schedel so glatt werden, so

er aucb des Absoloni Strobel gleich wáre, als wie ein gesottener Kalbs-

Kopf. So man zu allen Wettern, welche der Soldaten Flucb-Zung aus-

briitet, miissten die Glocken leutten, man kunte nicht Messner guug

herbeischaffen, und wann mans auch von den Baumen wie die Holzsbirn

solíte herab scbiittleu."

Schiller užil místa toho veršem takto

:

„Wenn man fiir jeden Donner und Blitz,

den ihr Josbronnt mit euerer Zungenspitz,

die Gloeken miisst liiuten in Lanií um her,

es wár bald kein Messner zu finden mehr.

Und wenn eueh fiir jedeš bose Gebet,

das aus eurem ungewaschenen Munde geht,

ein Harlein ausgieng aus euerem Sehopf,

uber Naeht war er geseboren glatt,

und wár er so diek wie Absolons Zopf."

II. V „Narrenspieglu" teme další místo, jež v doslovném pekladu zní:

„Žena v evangeliu ztracený groš hledala a nalezla; Saul hledal

osly a nalezl je ; Josef hledal své isté bratry a nalezl je ; kdo však

hledá káze a poctivost u ásti voják, nenalezne mnoho."

Do slova citát zní:

Das Weib in dem Evangelio hat den verlohrenen Groschen gesucht

und gefunden ; der Saul hat die Esel gesucht und gefunden ; der Josef

hat seine saubern Briider gesucht und gefunden; der aber Zucht und

Ehrbarkeit bei theils Soldaten sucht, wird nicht viel finden.

Schiller použil místa toho ve verši takto

:

Die Frau in dem Evangelium
fand den vfrlohrenen Groschen wieder,

der Saul seines Vaters Esel wieder,

der Joseph seine sauberen Briider;

aber wer bei don Soldaten sucht

die Furcht Gottes und die gute Zueht,

und die Scham, der wird nicht viel finden,

thát er aueh hundert Laternen anziinden.
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III. V „Narrenspieglu" teme:
„Es gibt freilich wohl viel plumpe Soldaten, die mehristen doch

haben gute Interventiones, absonderlich bei den Bauern, dann wann
sie allda ein Kuh s téhle n, so nehmen sie das Kalb filr

eine Zuewag, ja vor ihnen ist nicht sicher das Geld in

der Tru hen, dio Truhen im Hauss, das Hauss im Doríf, das Dorff im

Land, und haisst bei ihnen das siebente Gebott : Du solt mit stehlen.

O, Narren !

"

U Schillera:

Wieder ein Gebot ist: Du solit nicht stehlen ete.

Vor eueren Praktiken und bosen Kniífen

ist das Geld nicht gehorgen in der Truh,

das Kalb nicht sicher in der Kuh.

Kolár peložil Schillerovy verše ty takto

:

„Jiný zas píkaz zní: Ty nepokradeš atd.

Ped vašich dráp supími ohmaty,
ped vašich praktik zlými chvaty

peníze nelze dost v truhle ukrýti,

chcete i tele z krávy vydíti.

IV. Nemén pekvapující jest další citát z „Narrenspieglu" :

„Dahero der heilige TauíFer und Vorlauífer Christi Joannes, wie

die Soldaten ihn wegen ihres Seelen-Hails um Rath gefragt, denselben

nicht befohlen, dass sie sollen ihren Standt iindern, das Gewahr auf die

Saiten legen, sondern nur, sie sollen mit ihrem Solit zufrieden seyn,

nnd den Leuthen kein Unbild noch berlast anthun. Contenti estote
stipendiis vestris etc.

Schiller sveršoval místo to takto

:

Zu dem Prediger in der Wiisten,

wie wir lesen im Evangelisten,

kamen aueh die Soldaten gelaufen.

thaten Buss' und liessen sich taufen,

fragten ihn: Quid faciemus nos?

Wie maehen vvirs, dass wir kommen in Abrahams Schooss?
Et ait illis: Und er sagte:

Neminem eoncutiatis,

wenn ihr niemanden sehindet und plagt.

Neque oalumniam faeiatis,

niemand verliistert, auf nicmand liigt.

Contenti estote, cueh begniigt

stipendiis vestris, mit euerer Lolinung.

Náš Kolár petlumoil tyto Schillerovy verše takto :

„Ku kazateli tam na poušti,

jenžto kobylky chroustal v houšti,

jak nám Evangelista píše,

pišli též vojáci z celé íše,

inili pokání, dali se ktít,

ptali se: Quid faeiamus nos?
Kterak to poneme spasenu být?
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Et ait illis — a on jim ek':
Neminem coneutiatis,

netlute nikoho, zaneehte vztek.

Neque ealumniam faeiatis,

nikomu na cti neutriiejte.

eontenti estote, dosti mjte
stipendii vestris, na vašem platu

a všechno klení zaneehte katu."

Z citát tchto jest nade vši pochybnost zejmo, kde nalezl Schiller

drobné kamínky, ba místy i celé balvany, z kterýchž proslavené své

„kapucínské kázání" složil.

Zajímavo jest, že Schiller nehledal mosaikové tyto myšlenkové
kamínky pouze na jednom miste, v „Narrenspieglu", nýbrž také ješt
— jinde . . .

Kde všady, nelze nám udati; ale snad staí, uvedeme-li aspo jen

ješt jedno nalezišt, z ehož právem možno se domnívati, že naleziš

toho druhu bylo ješt více, tak že z celého proslaveného kapucínského

kázání není snad ani jediná závažná myšlénka, ani jediný vtipný nápad
atd. duševním majetkem Schillerovým.

U Schillera praví totiž kapucín v prbhu dalšího dialogu do slova

o Valdštýnovi

:

„Riihmte sich mit seinem gottlosen Mund,
or miisse haben die Stadt Stralsund,

und vrár' sie mit Ketten an den Himmel gesehlossen,

hat aber sein Pulver umsonst verschossen."

Náš Kolár verše ty petlumoil:

— — bezbožným jazykem chtl se chlubit,

že musí msto Stralsund zhubit,

a by by je k nebesm etzy spialy."

Základní kamínky k tmto veršm nalezl Schiller v pipomenuté
již Herchenhahnov „Historii Valdštýnov" z roku 1790, v kteréž do
slova stojí:

„Aber staunend stand Vahl vor Wallenstein bei denWorten: „Wáre
auch die Festung mit eisernen Ketten an den Himmel gebundeu, sie

míisste vom Himmel herab."

Po esku: „Avšak udiven stál Vahl ped Valdštýnem pi slovech:

„By i byla pevnost železnými etzi k nebi pivázána, musí s nebe dol."
Koníme tuto sta bez jakéhokoli výkladu, jenž zdá se nám býti po

uvedených faktech naprosto zbyteným.

Píbh, jejž líí Schiller ve své básni „Rukavika", pokládá se za

historický. Udal prý se v hlavních rysech okolo roku IGOO za císae
Rudolfa n. na hrade pražském — v Jelením píkop, kde byly ve

zvlášt a pevnji ohrazené ásti — v takzv. ,lvím dvoe" — chovány dravé

šelmy mimoevropské, jmenovit lvi, tygi, pardalové, levhardi a podobné.
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Za Rudolfa II., vypravuje F. B. Mikovec, nacházel se „lví dvr"
na severní stran hradu, hned u mostu prašného, a táhl se po stráni

až skoro k letohrádku Ferdinandovu. Dravci byli zde dílem v devných,
dílem ve zdných pihrádkách držáni a celý tak zvaný „lví dvr" byl

obehnán silným plotem. Vedle obydlí lv, tygr, pardal atd, byly po-

staveny klece vzácných pták ... K stežení a opatrování šelem usta-

noveno zvláštní služebnictvo a dobrým opateno platem. Hodnost strážce

lv nebo levhard byla velmi výnosná, mnohem výnosnjší než platy

mnohých pednjších dvoenín rodu rytíského a panského.

Jak pirozeno, zaznamenali spisovatelé XVII. vku mnohé výjevy,

jež se ve „lvím dvoe" za Rudolfa II. udaly.

Syn dvorního lékae císae Rudolfa, Hippolit Guarinon, doktor lé-

kaství, vydal nmecký spis „Grewel der Verwiistung menschlichen Gc-

schlechtes", v nmž vypravuje:

Ped nkolika lety sbhla se v Praze v tichosti podivná historie,

která pozdji vešla v známost mnohých. Jistý italský šlechtic byl zami-

lován do sliné panny eské. Jelikož však panna ta o nj valn nedbala,

ekával na ni všady, aby jí byl k službám. O jednom svátku se dovdl,
že odebrala se s matkou za hradem pes most ku „lvímu dvoru", který

byl nedaleko za mostem umístn, aby spatila lvy. I odebral se nahoru,

odkud se na lvy díváno, aby ekal, nenaskytne-li se píležitost ke služb

njaké. Když jej panna shlédla, odvrátila od nho jako jindy tvá. Za
chvilku (nevím, stalo -li se to schváln), upustila rukavici svou dol do

dvora, kde lvi leželi. Mladík spativ to, pospíšil po schodech dol, a

dav jednomu strážci pimené zpropitné pemluvil jej, aby mu otevel

míži „lvího dvora". Vytasiv pak dýku a drže ji za zády, vkradl se

mladík do vnit a rue zvedl rukavici se zem. Jelikož pak jeden lev

již vstával, pospíšil mladík k východu a spustlv závaží, lva zase zavel.

Na to rukavici políbil a podal ji pann, která i s matkou byla leknutím

skoro bez sebe. Od té chvíle panna ta mládence vele milovala."

Píbh ten piléhá v hlavních rysech tak tsn k básni Schillerov,

že právem mohlo býti soudno, že zavdal nmeckému básníku podnt
k sepsání pipomenuté básn. Náhled ten aspo také v mnohých spisech

pronášen a opakován.

Nicmén zakonení básn Schillerovy liší se nápadn od zakonení

píbhu, a již historického nebo jen legendárního, ale pece již pérem

i tiskem, ovšem jen prost a primitivn vylíeného.

U Schillera totiž zamilovaný rytí, vrátiv se, mrští rukaviku dám
do tváe a navždy ji opustí . . .

Mnozí pokládali píkrý ten obrat za pimenjší básnické zakon-

ení, tudíž jaksi za povahopisné zlepšení závrku.

Avšak i tento obrat není naprostým duševním majetkem Schille-

rovým, t. j. i variant ten byl již dávno ped Schillerem a sice v témže

spise, z nhož jsme prostý píbh vypravovali, zaznamenán. Autor, Hip-

polit Guarinon, totiž dodává: „Takovým zpsobem, ale s jiným koncem,

pihodilo se to také ve Španlsku s jistým galáiiem, kterémuž milenka

jeho naschvál rukaviku mezi lvy upustila, kterou on sice taktéž pinesl,

ale milence za odmnu notný políek vyal a dobe tak uinil."
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Variant ten jest dkazem , že mohl Schiller rovnž tak vážiti

z pramene námi citovaného jako z neznámého nám pramene španlského,

teba v pouhém pekladu.

Schiller nebyl však vbec ani prvním, aniž jediným spisovatelem,

jenž si látku tu obral ku zpracování. Již nedlouho po roce 1600. napsal

proslavený básník španlský Lope de Vega drama „El guante de Doa
Blanca" (Rukavika dony Blanky), jež roku 1627. v „La Vega del Par-

uaso" tiskem vyšlo.

Odkud vážil Lope de Vega, nelze nám udati. Sbhl-li se líený
pípad i ve Španlsku, není pochybnosti, že povst udržela se i u lidu,

že byla asto vypravována a stavši se populární snad také v nkterém
spise zaznamenána.

Ve Španlsku ovšem nejspíše již dávno zídlo to znali. Pro Ne-

španly zstalo prazídlo španlského dramatika a nejspíše i prazídlo

nmeckého epika (Schillera) dlouho neznámo.

Teprve na sklonku let tyicátých vydal F. Wolf ve Vídni sbírku

španlských romancí, mezi nimiž jest také jedna, jejíž obsah

i dj co nejtsnji piléhá k Schillerov „Rukavice".
Vážil-li Lope de Vega dj neb aspo hlavní rysy dje k svému

dramatu z této romance, nevíme. Pipomínáme jen, že jest romance ta

vyata ze starší sbírky španlských básní z roku 1572, vydaných tudíž

nemén než-li 65 rok díve, než-li Lope de Vega své drama „El

guante de Doa Blanca" tiskem vydal.

Z pipomenutého roku (1572) vysvítá, že událost španlská (byla-li

totiž romance básnna dle skutené události), sbhla se nepomrn díve,

než-li analogický píbh pražský nebo — že vznikla díve romance a

teprve po té k doložení pravdpodobnosti ujišováno, že líí se v básni

událost skuten se sbhnuvší.

Jelikož však v djinách svta zídka kdy, ba snad nikdy nejsou

zaznamenány tak nápadn podobné, skoro možno íci kongruentní udá-

losti, jako pípad sbhnuvší se okolo roku 1600 ve „lvím dvoe" v Praze

a dj líený v pipomenuté romanci španlské (vážené ze sbírky z roku

1572), nemžeme se ubrániti pochybnosti, že bu ten neb onen pípad
vbec ani se neudal.

Pravd nejpodobnjší zdá se nám býti, že udál-li se píbh ten

skuten, — sbhl se nepomrn spíše ve Španlsku, než-li v Praze, a

že vše, co vypravuje Hippolit Guarinon, jest nejspíše dle španlské

události nebo lomance nkterým, u dvora císae Rudolfa IL žijícím Špa-

nlem analogicky upravená smyšlenka, kterouž Guarinon pozdji jako

pravdivý pípad prost a nelíené zaznamenal.

Náhledu našemu zdá se nasvdovati netoliko závrená poznámka

Guarinonova, že udal se podobný pípad i ve Španlsku, ale s jiným

koncem, nýbrž i úvodní slova: že sbhla se v Praze podivná historie ta

„v tichosti a teprve pozdji v známost mnohých vešla."

Nám zdá se, že by pípad tak neobyejný, teba by se byl udal

v pítomnosti nemnohých osob, nebyl vcházel ve známost širších kruh
teprve pozdji, nýbrž že by se byl jako každá sensaní zpráva tako-

ka bleskurychle po Praze i jinde rozšíil, ba že by byl i po mnoha
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letech ješt jako zvláštnost vypravováu a prodlením doby od jiných

spisovatel zaznamenán.

Nech však jest tomu jakkoli, tolik jest jisto, že ani Lope de Vega,

ani Schiller nevážili látky z vlastní obraznosti, nýbrž ze zdroje cizího —
a již jako skutenou událost nebo jako pouhou povst a že díve, než-li

si oni látku tu obrali k básnickému zpracování, látka ta již v umlecké
úprav a sice ve form romance existovala.

Priorita umleckého zpracování náleží tedy bez odporu neznámému
básníku španlské romance.

Nicmén ani v literatue nmecké není Schillerova „Rukavika"
jediným literárním dílem téže látky, Existuje také ješt zpracování

v prose od Langbeina (1757— 1835) pod titulem „Liebesprobe", o kte-

réžto práci nevíme, vznikla-li díve nebo pozdji než-li báse Schille-

rova. Vypravování Langbeinovo není, jak literární historikové nmetí
ujišují, špatné, ba jako „anekdota" velmi pkn podáno, kdežto ovšem

zpracování Schillerovo prohlašuje se za daleko umletjší a genialnjší.

Zbývá nám tudíž ješt porovnání Schillerova plodu se starou špa-

nlskou romancí. Klademe sem romanci tu v primitivním peklade

z r. 1848 (od Š.) a vedle Schillerovu báse.

Don Manuel z Leonu. Der H a n d s e h u h.

Nikdy nezapomene se,

na hrad co královském

hrab vykonal jest, nazván
Don Manuel z Leonu.

Donna Anna z Mendozy,
dáma vysokého rodu,

vyšla po tabuli projít

královským se ped hradem,

jiné dámy jí po boku
kolem spanilí rytíi,

sé sladkými lásky slovy;

a na vysokém pilíi

usednou si k pohovní.

Vstane krásná Donna Anna,
o míž pavlae se ope,
s ní ostatní dámy všecky,

ctyrem lvm se dívajíce,

jichžto pohled strachy šíil.

A by dáma vyzkoumala,

který z pán nejmužnjší,

pustí jako z nenadání

s pavlae svou rukavici.

Praví, jak ji ztráta rmoutí,

a lichotnou takto eí
ohlídnouc se promluví:

„Zdaliž z tch kdo rytí je

takového udatenství,

by mn z doupte tch dravc
zpt pinesl rukavici?

Slibuji mu svojím slovem,

Vor seinem Liivvengarten,

das Kampfspiel zu ervvarten,

sass Konig Pranz,

und um ihn die Grossen der Krone,

und rings auf hohem Ealcone
die Damen in sehonem Kranz.

Und wie er winkt mit dem Finger
aufthut sich der weite Zwinger
und hinein mit bedáchtigem Sehritt

ein Lówe tritt

und sieht sich stumm
rings um,
mit langem Gáhnen,
und sehttelt die Máhnen
und streckt die Glieder

und legt sich nieder.

Und der Konig winkt vvieder,

da óífnet sich behend
ein zweites Thor,

daraus rennt

mit wildem Sprunge
ein Tiger hervor.

Wie der den Lowen erschaut,

briillt er laut,

schlágt mit dem Schweif

einen urehtbaren Reif

und recket die Zunge,
und im Kreise schen

umgeht er den Leu
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že jej ze všech zamiluju,

za rytíe si jej zvolím,

úctu vrnou jemu vzdám."

Zaslechl to Don Manuel,

Don Manuel, rek statený,

co ta dáma drze mluví,

slavnému rytístvu všemu

k hanb jen a jen na víkor,

až skrz srdce jej to bodlo.

Rychle tasí me svj vrný,
rychle pláš ohrne rukou,

a odvážným, hrdým krokem
sestupuje do Ivárny.

Strnou vidouce jej lvové,

žádný hnout se neosmlí;

netknutý, jak sem byl vstoupil,

vykroí též opt z branky

a v levici rukavici

navrátí se na pilí.

Nežli ale vzácné dám
rukavici její vrátil,

zdvihna pravici svou, notný

vysadí jí políek,
— své rekovství a svou sílu

dosti ml již dokázánu. —

„Vezmte," dí, „rukavici,

necht si však zajít choutku,

byste pro vc tak mizernou

šlechetného est rytíe

na led oupadu kdy táhla;

komu však by se snad zdálo,

že jsem neprav zde jednal,

ne jak na rytíe sluší;

sem poj — chci s ním bojovat."

Bez rozpak ale dáma
moude v tato slova vece

:

„Nechci k také ptce svolit,

dosti že jsem pesvdena,
že se, Done Manueli,

nejsmlejším zváti smíte.

Za manžela vás si volím,

je-li vle má též vaší.

Vždy jsem chot sob pála,

který kivdu umí trestat,

a na mn se vyplnilo

slovo, že — co milujeme,

máme znát též pokárati."

Zvdv nyní Don Manuel,

k jakému to blahostnému konci

onen políek jest vedl,

a 8 jak outlou mu nžností

za onen in odmnno,
nezdráhal se, pivolil —
a hned, jak zde byli spolu

podali si oba ruce.

grimmig sehnurrend,

drauf streckt er sich murrend
zur Seite nieder.

Und der Konig winkt wieder,

da speit das doppelt geoffnete Haus
zwei Leoparden auf einmal aus,

die stiirzen mit muthiger Kampfbegier

auf das Tigerthier;

das packt sie mitseinon grimmigen Tatzen

und der Leu mit Gebrll
richtet sich auf, da vfirs still;

und herum im Kreis

von Mordsucht heiss,

lagern sich die gráulichen Katzen.

Da fáilt von des Altans Rand
ein Handsehuh von schóner Hand
zwisehen den Tiger und den Leu
mitten hinein.

Und zu Ritter Delorges, spottender

Weis',

wendet sich Fráulein Kunigund:
„Herr Ritter, ist eure Lieb' so heiss,

vrie ihr mis schworet zu jeder Stund,

ei, so hebt mir den Handsehuh auf!"

Und der Ritter, in schnellem Lauf,

steigt hinab in den furchtbaren Zvvinger,

mit festem Schritte

und aus der Ungeheuer Mitte

nimmt er den Handsehuh mit keckem
Finger.

Und mit Erstaunen und mit Grauen

sehen's die Ritter und tídelfrauen,

und gelassen bringt er den Handsehuh
zuriick.

Da sehallt ihm sein Lob aus jedem Munde,

aber mit zártliehem Liebesblick —
er verheist ihm sein nahes Gliick —
empfángt ihn Fráulein Kunigunde,

Und er wirft ihr den Handsehuh in's

Gesicht

:

„Den Dank, Dáme, begehr' ich nicht!-'

und verlásst sie zur seíben Stunde.
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eský pekladatel pipojil k pekladu poznámku, z které vyjímáme

:

„Co do foriny (verše a slohu) jest ovšem Španel jednodušší, prostší, a
nikoli mén rázný. Co do básnické myšlenky a jejího vyvedení

bezpochyby že každý staršíma pvodu pednost dá. Schille-

rovo vzdlání jest jako seseknuto, koní dissonancí; španlský básník

k vyššímu, smílivjšímu, poetitjšímu konci dospje."

Nám, kteí nezkoumáme hodnoty a umlecké ceny, mže býti lho-

stejno, dá-li nkdo pednost té neb oné básni; vímef ostatn také, že

závisí to z pravidla na vkusu a libosti posuzovatelv.

Nám zdá se, že každý z básník provedl látku po svém zpsobu.
Španl pimenji duchu doby, do které nutno si dj asi mysliti; Nmec,
jemuž byla událost duchem i látkou nepomrn vzdálenjší, ji slokalisoval

a modernji skudrlinkoval. Španl je prostý, Nmec umletjší, chce-

me-li teba vyumlkovanjší a zárove drsnjší, urputnjší, píkejší.

Zakonení, vlastní pointa, jest u Schillera ryze nmecká. Nmec se mstí,

kdežto kavalírský Španl, a ztrestal, pece se smiuje. Provedení

Schillerovo zdá se nám však býti názornjší, kdežto provedení Špane-

lovo jest pesn epické. Nmec maluje barvitji, plastitji, Španl vy-

pravuje. Odtud klidnjší ton a zárove jistá rozpedenost u Španla,

kdežto u Nmce prošlehuje dramatická úsenost.

Vše to není vsak úkolem našeho zkoumání.

Z toho, co jsme byli uvedli, nade všechnu pochybnost v} svítá, že báse
„Der Handschuh" není naprostým duševním majetkem Schil-

lerovým, že není to ani básnické zpracování njaké povsti atd.,

nýbrž pouhá básnická transfigurace staré více nežli dvestleté a roz-

hodn dobré, ba výtené básn španlské.

Z pouhých tchto nkolika ukázek z tí básnických koryfev n-
meckých — I.essinga, Goethe a Schillera — jest zejmo, že tvoi-
vost v nejvlastnjším, nejpirozenjším a nejpoctivjším slova smyslu

není v nmeckém básnictví pece tak ryzí a elementární, jak by se

mohlo zdáti z vychloubavých dithyramb nmeckých i jiných reklamá-

ských statí a že setkáváme se v mnohých dílech s rznými transfigura-

cemi, plagiáty, ba i s pouhými odvary staletých myšlenek, básnických

rení, ba i pouhých poetických frásí.

Naprostá pvodnost je vzácnjší, uež-li se zdá, vzácnjší aspo
než-li se soudívá. Nové básnické sujet s novou základní myšlénkou a

v nové form objevuje se zídka kdy. A proto zdá se nám býti nemalým

pokrokem v názorech o básnickém tvoení, že i u nás zaíná pvodnost

docházeti aspo v jistých kruzích uznání neb aspo pozornosti.



Jar. Vrchlický: Z básní Victora Huga. (O"

Z básní Victora Huga.

Nové peklady Jar. Vrchlického,

I

Závoj.
Modlila jste se veer, Desdeinouo ?

Sliahíspeare.

Sestra: Co máte, bratí mí, pro stranou

se kloní ela vrásitá?

Jak lampy pohební pro planou

vám oi, v nichž hnv prokmitá?

Jsou roztrženy pasy vaše,

a, tikrát bda!, z pochvy své

pod prsty, jež se tesou plaše,

hrot dýky zahrál blýskavé.

Isejstarší bratr: Zda závoj nezvedlas, jen vzpome, dnes a kde?

Sestra: Já vracela se, bratí, z lázní,

já, paní, z lázní dom šla

se tajíc ped pohledy v bázni,

jež metá chasa aur zlá.

Kol mešity mj prvod hnul se,

mj palankin byl odsteny,

v tom vedru trochu rozhrnul se

mj závoj stále zavený.

Druhý bratr: V tom okolo šel muž, ml kaftan zelený?

Sestra: Snad, možná dost, však tahy moje

ou v smlosti své uepostih;

co šeptáte tak, jaké boje?

Co znamená ten škleb a smích?

Ci chcete krev? Mne nemoh zíti,

pi spáse vaší dím to vám.

Ci nahá, slabá žena míti

a bez pomoci tady mám?

Tetí bratr: Jak slunce krvavé dnes kleslo v náru tmám I

Sestra: Ach milost, úzkostí já zmírám,

ach, tyry dýky v boku mém,
pi nohách vašich, které svírám,

inj závoj bílý dejte sera.

45



696 Jar. Vrehlioký;

Ped krví mojí neprchejte,

mé kroky podpírejte spíš,

na oi mé, ach, soucit mjte,

pad závoj hrobu, zlá to tíž.

tvrtý bratr: Ten aspo dojista si nepozvedneš již.

Genius.

Kdo velký, na chvíli mi^ž poznat všecky ztráty

Svou slávu, vládu svou mž ztratit i trn zlatý,

i vínek, jejž mu berou smlí;

vše, ne však kouzlo své, jež velkosti je vno,
jímž elo plálo mu až v nebe ohvzdeno,

vždy jemu zbude génij celý.

Tak rovnž prapor když obklopí šarvátka,

co bylo cetkami z nachu a pozlátka,

co pestrá tíse v hedváb tkáno,

to v kulí lijavci vše v cárech za chvíli

kus mizí po kusu a v prach se rozptýlí,

jak supa laným zobcem sdráno.

Co na tom ! Pokikem a krok, hlas vavou
a ohnm bojišt, kde rázem nad všech hlavou

se zmaru toí žernov zlý,

na tyi vysoko, na hrobu, pluku sláva,

kde visel purpur dív, jenž v cárech odlétává,

dál orel bronzový sám dlí.

Psáno na tabuli okna Flamského.

Ve starých mstech rád mám zvonk nápv hravý.

Ctná zem, stežící svých otc dávné mravy,

O Flamsko, sever kde se zimomivý zhívá

na slunci kastillském a s jihem v souzvuk splývá,

hra tvoje zvonková když zane z nenadání,

mn zdá se, španlská že tanenice sklání

se s výšin oblohy, zí z okna mraen smlá,
kde bránu vzduchovou si rázem otevela,

jde taníc na stechy, jež spí, na vížek hrot,

stíbrnou zástru, jež plna sladkých not,

otvírá, probouzí vše omrzelé spáe,
a krky drobnými jak ilé ptáe skáe,
se chví jak v teri šíp, doznívá pomalu,

po schodech pružných zde vzdušného kišálu,
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a jako splašená tancujíc s nebe skoí,

až duch, ten hlída, jenž je s uší stkán i s oí,

jak ona pichází, jde, vrací se a houpá,

naslouchá, po stupních jak její nožka stoupá.

Pání.

Kéž byla by jen mnou tvá mysl naplnna!
Co ekáš u cesty juž chzí unavena

na behu jezera všeteným zrakm skryta,

co tvojí pod nohou dol kvetoucí se vlní,

jejž v slunce východu mha purpurová plní,

jak váza, kadidlo v níž vonné v ohni kmitá.

Kéž vše, co vidíš zde, kéž pahorky a nivy,

kéž sladký ke kvt a výdech jejich snivý,

zá, která v oknech zahoí;

kéž luhy zelené, k vsím stezka jež se vine,

kéž píkop hluboký, v nmž listí valem kyne,

jak vlny na moi

;

Kéž zahrada i dm, kéž les i mrak, jenž v dáli

ped šípy poledne se tratí a v stín halí,

vše, co se chvje tu, vše, co tu v jedné zmti;

snt s plody zralými, list suchý na haluzi,

i jese, záím jež svou zahájila chzi,

kéž vše, co leze tu a chodí, víí, letí

;

Kéž sí všech pedmt, jež jímá t v svém reji,

strom, pod kterým te sníš, jenž první uzel její,

ve lásky rozntí,

kéž zem, vlna, list, co svítí, stíní, plane,

kéž dostane vše hlas a vše se duší stane

a moje jméno ekne ti!

Psáno pod krucifix.

Sem, kteí pláete, on Bh a také kvílí,

sem, kteí trpíte, ó pojte, on vše hojí,

sem, již se chvjete, on úsmvem vše zkojí,

sem, kdo spcháte v dál, on v každé dlí tu chvíli.

45*



698 Jar. Vrchlický

:

Náboženství.

Byl veer v dsném klidu, v stín splývala zem šírá.

Druh dl mi: Kde tvá bible, rci, jaká tvoje víra,

mluv, jsi sám obrem sob?
A nejsou-li pn vloky, hra vtr tvoje rýmy,

tvá sloka lou když není, jež vysýlá jen dýmy
v tu spoustu popele v Nic, v mdlob?

A nejsi-li jen duše, již v propast rvou zlé boje,

rci, kde tvé ciborium, rci, hostie kde tvoje,

kde zdroj, zkad piješ smlý? —
Já mlel. On dl : Snílku, jenž lidstvo k zoi vodíš,

do chrámu modliti se, vím, ty sotva chodíš . . .

My pospolu jsme lesy jeli.

Já pravil: Te se modlím! On: V kterém chrámu ale?

Rci, jaký knz mši slouží, k nmuž zíráš, dále,

kde oltá, ped nímž v touze

tvá duše kleká, povz, kde že máš zpovdníka?
Mj kostel valný azur a co se knze týká . . .

V tom v nebes bílé prouze

Jak obrovitá hostij se zvedal velký msíc.

Jilm, cedr, borovice, se chvlo vše, se dsíc

vlk, orel, co zrak stíhá;

ten ukázav nad zemí, jež ve stíny se hrouží,

já dl jsem k nmu ; Klekni ! Mši sám Bh te slouží

hle, hostii te zdvihá!

Básníkovi.

Svj život, druhu, skryj, však rozši ducha svého!

Chlum, na nmž kvete sms trávníku rozliného,

sráz, na nmž z daleka tlum míhá se koz bílý,

dol, nad nímž sntí krov se v husté zmti chýlí,

jež plny ptaích hnizd a šept jsou a hlas,

jež vichr prochvívá a odkud prsten jas,

svit slunce, v duši tvou se zamihne a kmitá,

jak dukát vrhla by tam ruka roztržitá,

pár skal, jež sestavil sám Bh do píkrých tes,

by echo lákaly, jež dímá v hloubi les,

víc nemáš potebí ku svému obývání,

zde, a tvj zpívá dm, se smje, pláe v lkáni,

zde dlužno tob žít, sem prchnout, zde cíl najít,

snad tajný poslat vzdech ku stržím, snít a bájit.
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v té vnitní myšlénce, jež tebe rve a tíží,

a život, ples i bol i každý as se shlíží,

sám dobrý, bez rmutu a výitky v té hluši

dej dtem práci svou a mrtvým svoji duši.

V tu dobu do svta a letí nahodile

dle fantasie hry vážné i rozpustilé

v dál žhoucí za obzor, dál v blankytovou tni
tvá píse jásavá vždy plesuém na výsluní.

A v mstech hluících, a v tichu snivém polí

ten si ji pro vázu a onen pro rty zvolí;

nech téci ji a všem ten krystal živý, vný,
vždy k Bohu tíhnoucí, v ten jícen nekonený,

a istá, przraná v sted zúrodnných duch
je proudem nesmírným sn, cit, dum a vzruch,

jenž pochod slavnostní si sbírá, kol jak spje,

tu vodu ze zem, tu, co se s nebe leje

!

Ty v stínu šastný bu; v svém žití utajeném,

v svém klidu vznešeném a ctném a posvceném
jak v zátiší tam žij, mystický mysliteli

!

A poutník zádumiv a dlouhou cestou zmdlelý,

když svede náhoda jej v žáru pod tvou stechu,

a erpá nadj tu a mír a svžest, tchu,

a strese mdlobu svou, zapomní nebezpeí,

a pije z duše tvé a svoji bolest zléí,

nevda, že z týchž vod pro davy ukoj stéká.

Bu malý jako zdroj, bu veliký jak eka.

^K
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Oasa Jupitera Ammona.
(Siuah.)

Dle eestovníoh poznámek H. Burchardta upravil Quido Mansvet Klement.

(Dokonení.)

ívjší domnnka, že stojí msto na zbytcích staveb

z dob nejvtšího rozkvtu tohoto ostrova poušt, jak

se o tom Bayle St. John zmioval, vyvrácena zkou-

máním G. Rohlfsa. Ale že zde ped nkolika tisíci

lety byla zkvétající osada, tomu nasvdují tyi hlu-

boko do skály vytesané studn, z nichž dv obsahují

dobrou pitnou a dv solnatou vodu. Také tvrzení Dro-

vettiho, že mužové ženatí se svými ženami a dtmi pebývají zvláš

v jedné, neženatí se vdovami v druhé ásti msta, spoívá dle našich

informací na omylu.

Celá ta smsice uliních chodeb, v nichž namnoze jen shrben a

8 rozžatými svícemi možno choditi, oplývá špínou a všelikou neestí,

proež i zdravotní pomry jsou tu hrozné. Zdravjší jest dle výroku

mudirova bydlení v nov vystavných domech na blízku msta. V tomto

novém severovýchodním a jihozápadním dílu msta, pak v menších

místech Sebucha a Menšia mže se cizinec dle libosti procházeti, avšak

nespatí tam mnoho zajímavého.

Velmi zakládá si obyvatelstvo Siuahu ve své naivní obmezenosti na

midanu ili velikém námstí, v jehož stedu stojí dv velké ty-
hranné vže (G. Rohlfs píše: „jedna vysoká kopule"?); jedna chová

v sob pozstatky místního svatého sidi Slimana. Z dom námstí ohra-

niujících vynikají soudní dm a budova pokladní. Námstí slouží zá-

rove za tržišt, ale trh zdejší je chudiký: naleznete tu jen sklenné

náramky a perly, trepky z Fezanu, koše a talíe pletené z lýí a pal-

mových ratolestí, pak žito a bídné skopové maso, kteréž se zde neváží

a jen v malých hromádkách s pídavkem kousku žaludení kže pro-

dává. Za to hemží se tržišt ernými mrany much, které pokrývají

tyto hubené zbytky masa. Díve se zde kupívalo také lidským masem,

avšak od tch dob, co egyptská vláda rázn proti otrokám zakroila,

provozuje se mrzký ten obchod v tajnosti. Obyvatelé Siuahu prosted-

kovali ode dávna prodej erného zboží, kteréž sem otrokái kmene
Modžabras pivádli

;
ponvadž pak otroci po hrozném pochodu pouští

picházeli sem ve stavu pímo zbdovaném, vykrmili je zde naped a

pak teprve odvádli do Egypta. Zejména ernošky byly hledány a po-

nvadž obchod tento nyní jest zapovzen, užívají prodavai všelikých

uskok, aby zboží své podloudným zpsobem do Kahiry dopravili. Po

pípad ožení se i nkterý otroká ve vší form s nkolika ernoškami

najednou a pak si vede své ti neb tyry ženy, z Boruu pocházející,
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do Kahiry a tam je už njak zaopatí. Vláda arci stíhá i takové ped-
stírání, ale prese všechna její opatení provozuje se obchod s otroky

potají dále.

Za tímto nejdležitjším bodem msta nalézá se jiné velké, zdí a

píkopem ohrazené námstí, tvoící ohromné skladišt datlí. V dob po
esání tohoto ovoce uashromažuje se zde úžasné množství datlí a pak
picházejí kupci z Kahiry a z Alexandrie, kteí ve skladištích na midanu

(jindy stále zavených) spousty zboží na výmnu vykládají. Pi mém
pobytu bylo již arci mnoho tisíc náklad odvezeno, ale v ohromných
pytlech leželo tu ješt dosti zboží a celá pda byla lepkavou, sladkou

datlovou šávou takoka potažena. Na špatných, ervy ožraných datlích

pochutnávají si velbloudi, oslíci, neetní zdejší kon, psi, hejna vrabc,

holub atd.

Shora dotený „dm pokladu" (chazne) na midanu slouží zárove
za radnici, vzení a díve bydlel v nm také mudir. Tento bídný, ze

solného bahna vystavný barák s etnými nebezpenými trhlinami, obsa-

huje v pízemku vzení, tmavou to díru bez všeho zaízení, pak stráž-

nici kavas hlídajících poklad, je-li zde njaký. Ukazovali nám tu dva

nástroje, totiž široký bi a píní kládu, k níž se zloinec za nohy pi-

vazuje, má-li dostati bu na paty nebo na záda usouzený poet ran,

ehož jsem byl pozdji svdkem. V prvním poschodí jest poradní divan

a malá komrka pokladu vládních daní, které obyejn sám bej do

Alexandrie neb Kahiry odvádí. „Dm pokladu" i nedaleký soudní dm
jsou hrozn sešlé a marn žádal mudir již nkolikráte o sto liber na

opravu tchto státních budov. Chtl nyní zkusiti poslední prostedek.

Požádal mne o fotografické snímky budov, aby je piložil jako doklad

ku své žádosti. Zhotovil jsem je ochotn a peji mudirovi, aby zatvr-

zelým srdcem vlády pohnuly,

O jediném domácím prmyslu obyvatel Siuahu chci se zmíniti,

který, a se provozuje co nejprimitivnji, jest velmi výnosný. Olivový

strom, za starých vk obraz blahobytu, poskytuje zde neobyejn dobré

a na olej velmi bohaté ovoce. Na jižním konci msta jest nkolik olej-

ných mlýn, kde se tuná ta šáva, rovnající se nejznamenitjším fran-

couzským stolním olejm a v Kahie nad jiné hledaná, vyrábí. V ku-

laté, obrub studnic podobné, as metr vysoké kamenné vyzdívce, která

má svrchu mlkou vyhloubeninu, stojí uprosted silný, na všechny strany

se otáející kl; tímto klem protažena jest nade zdivem okraje dlouhá

píní páka, jejíž delší vynívající konec zatížen jest kamenem, kdežto

druhý konec vzí v otvoru mlýnského kamene, v oné vyhloubenin spo-

ívajícího. Pi výrob nasype se naernalé olivové ovoce do vyhloube-

niny a dva muži otáejí pomocí píní páky mlýnský kámen, pak vyjí-

mají na kaši rozmakané olivy pomocí chumá oví vlny a vše se

odnáší pod nedaleký, dle biblického vzoru zhotovený lis, kde se vytla-

ený olej do vtších i menších hlinných nádob nachytá. Tento zpsob
výroby nevypadá píliš jemn, ale odbratelé v hlavním mst to nevidí

a jakost výrobku je znamenitá. — Tím vyerpal jsem všechny znameni-

tosti msta Siuahu a tená mže mne nyní provázeti na vycházce ke

zbytkm chrámu Umma el Beidah.
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Když jsem opouštl Kairo, neoddával jsem se snad pošetilé nadjí^

že zde najdu njaké velikolepé zíceniny ala Balbek nebo Palmyra, avšak

pece jsem oekával více, nežli jsem tu nalezl.

Všichni neetní evropští navštevovatelé Ammonovy oasy popisují

tyto zbytky chrámové a porovuáme-li jejich údaje, shledáme, že tém
každý pozdjší nalezl zde mén pozstatk než jeho pedchdce. Browne
(r. 1792) vidl na nevelikých stnách pt stropních kamen, což Horne-

manu r. 1798 potvrdil. Cailliaud zaznamenává r. 1819, že r. 1811

zemtesení díl chrámové zíceniny poboilo a pi návštv francouzské,

Drovettim vedené výpravy, pak Minutoliho r. 1820 pokrývaly již jen^

ti balvany postranní stny. Po St. Johnovi piíel llamilton r. 1853,

který udává, že ped jeho píchodem jistý turecký mudir, hledaje po-

klady, na blízku zíceniny vše rozkopati a pehrabati dal. Rohlfs pak
nalezl zde také opt mén než jeho pedchdce.

Jest to pkná procházka, vyjdeme li smrem severozápadním z msta
cestou do Umma del Beidah. Po obou stranách táhnou se krásné za-

hrady, peplnné kyprou zelení bujících strom. Kolem Sebuchy blížíme

se k místu palmami obklopenému, kde stával jeden z chrám Ammo-
nových. Nad stromoví vyniká již z dálky viditelná ás zíceniny a za

hodinu vstoupíme na vrchní plochu vápencov, pískem a kusy kamen
tu a tam pokryté skály, na níž trí do modrého vzduchu dva nevelké

zbyiky stn, stropními kameny kryté. To jsou tedy poslední pozstatky

peslavného chrámu Ammonova, zde jest tedy místo, kam putovalo tolik

lidských pokolení, žádostivých zvdli z úst veleknze vci budoucí.

Trpce zklamáni prohlížíme nepatrnou zíceninu. (Viz vyobrazení na

str. 445. v sešitu íjnovém.) Zvení po stranách jsou kameny vybortny;

možno po nich do jisté výšky vylézti; celkem mí výška nco málo

pes 8 metr, prostor mezi postranními zdmi 5 metr, délka zdi n

právo 4y2 metru a na levo 3 met. 38 ctm. Nejpozoruhodnjší jsou za-

chované na plochách vnitních stn etné ady (na západní 62, na vý-

chodní 53) hierogl3f práce vypouklé a hloubené, na kterých lze pozo-

rovati zbytky dívjšího barevného okrášlení. Lidské alegorické postavy

s hlavami šakalv a krahujc znamenají dle Tolkeua vítzství Ammonovo
nad cizími, po porážce opt na milost pijatými bohy. Dále znázornn tu

prvod knží chrámových a pisluhujících ve svatyni žen, jakož i úmrtí

knížete vnosti Osirida. Celá plocha, na které se hieroglyfy a vyobra-

zení nalézají, jest peliv tmelem pokryta a vyhlazena, jak to staro-

egyptští umlci pi dekorativníih výzdobách vždy inívali; na tuto plochu

byly pak nakresleny obrysy a pda mezi nimi vybrána, ímž povstala

jemná, pomalováním mezer co nejlépe vynikající povypuklina.

Ti ohromné balvany tvoí zbylou stropní krytbu a jiné dva zem-
tesením shozené, které Browne ješt nahoe vidl, leží rozlámány tsné
pi stnách. Následkem astého kopání kolem zíceniny jest mení zdi,,

která nkdy chrám obmykala, nejisté ; s touto výhradou udáváme délku její

od jihu na sever as na 141 metr a od západu na východ na 106 metr.
Trpce zklamáni opouštli jsme tedy místo nyní tak tiché a my-

slíme, že pozdjší navštevovatelé tchto omšených zbytk bývalé veliko-

leposti naleznou již jen hromadu kamení.
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Mnohem méu zbylo ze staveb oasy Ammouovy, nežli z budovatel,

kteí ve vrchu mrtvých Muta —
- aneb jak jej obyvatelé zdejší poktili:

Kára el Musabariu, t. j. vrch balsamovaných — a v Dakruru k vnému
odpoinku byli uloženi. Jak ten vný pokoj vypadá, o tom mžeme se

nejlépe pesvditi na onom prvním, severn od Siuahu ležícím, as dva

kilometry v objemu mícím pohebišti dávných Aramonských pokolení.

As 60 metr nad rovinou trí tento na všech stranách drami rzných
rozmr provrtaný „vrch mlení" a vstoupíme-li do pohebišt, seznáme,

že jsou takoka všecky jeho vnitnosti jako vykuchány. Kamenné stny
rozdlují nesíslné množství hrobek, hrob, prchod, jeskynk, klenu-

tých komor rzného tvaru a velikosti v patrech pod sebou i nad sebou,

tak že se nalézáme v pravém labyrintu íše mrtvých. Po mnohé tisíce

let pohbívali sem Ammonce a hluboký klid panoval zde až do té doby,

kdy se tu Arabové objevili a spánek mrtvých perušili. Zotvírali staré

komory, vytahali z nich mumie, rozvázali neb i docela rozezali stuhové

a plátné jejich obaly a v nesmyslné chtivosti hledáno, hrabáno a pro-

hlíženo, neml-li ten neb onen mrtvý pi sob njaký klenot nebo dárek

pamtní. Ovšem vyneslo toto ádní hanobim mrtvol pramálo, nebo
staí Ammonovci dávali mrtvolám na pou do jiného svta jen hymny
nebo poekadla na papíru napsané a podobné vci. Vztek uchvátil sve-

epé Araby, když nielio nenalezli ; rozervali i ty kostry, hledali uvnit

a konené rozmetali zbylé kosti na všechny strany. Mezi velikými tmi
hromadami kostí a šklebících se lebek vru až mráz lovka obchází . . .

Pátrajíce po starých nápisech, prolézáme s rozžatými svícemi v rukou

celý ten spletitý labyrinth, avšak po písm nenalézáme nikde ani stopy.

V jedné z dolejších pohebních komor ležela málo poškozená mumie a

z odkryté lebky cenil se na nás pkný chrup nebožtíka. Zcela tupé

zuby lebky, kterou jsme zvedli, dosvdovaly nám, že býval jejich ma-

jitel vegetariánem. Vzal jsem si tu lebku na památku — zde beztoho

již dávno nepožívala hrobuího klidu.

Mezi peetnými vchody zvení „hory balsamovaných" nalezl jsem

jeden siln vypuklými sloupy krášlený a z pední komory vstoupili jsme

tu do dvou postranních hrobek, zdobených malovanými listovými festony.

Zda-li kameny, v pozadí hrobky znan vynívající, lidskou rukou úmy-

sln otluené, díve vytesané postavy neb okrasy pedstavovaly, nelze

s uritostí udati. Jsou zde také rozmrnjší hrobní komory, z nichž vy-

neseny všechny zbytky mrtvol a v nichž nyní bydlí zdejší chudina.

Tuzemci tvrdí, že vede z útrob „hory balsamovanjch" podzemní

chodba do Džebel (vrch) Briku, jihozápadn od Siuah-u ležícího, kdež

jsou vtší, peliv vypracované pohební komory. Vchod k nim jest

ásten pískem zanesen. Jsou to patrn hrobky rodinné a s jejich

strop vynívají epovité výtesky. Uprosted tchto nyní zcela vyprázd-

nných komor nalézá se hluboký dl, v nmž pedchdce nynjšího beje

poklady a starožitnosti hledal, však jen drobné trety nalezl. Nkteí
zámožnjší obyvatelé Siuahu, jimž za nejparnjších msíc vn residen-

ního msta pece píliš pronikavými se zdají, užívají tchto bývalých

stánk mrtvých za letní byty. Zde na ptihlavém Dakruru jest istý

vzduch poušt neobyejn píjemný a mudir, který tu jednou ti msíce
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bydlel, chválí zdravý ten pobyt velmi. Na úpatí vrchu vytryskují pra-

meny Hendeli a Mestedžedda, jejichž isté vody slouží za oberstvující

koupele.

Jiných novjších pohebních míst jest v okolí msta veliké množ-
ství. Obyejn to bývají osamlé pahrbeky, palmovými kmeny pokryté.

Tuzemci mi pravili, že jsou to hroby lidí zavraždných a v potykách
padlých, jimž dle prastarého obyeje slušný hrob nepísluší a kteréž

beze všech obad do zem ukládají. Prý na každém lovku, zahy-

nulém nepirozenou smrtí, lpí zajisté njaká vina, jinak by byl násilím

se svta nesešel. Dle ohromného potu tchto hrob mžeme souditi,

jak asté zde byly a jsou vraždy a krvavé bitky.

Jednoho dne vedl nás jeden z kavas do Agermi, hradu Rharbyin,

pes Sebuchu kolem pramene Mojžíšova smrem severovýchodním. Z dálky

a to zejména se strany východní vypadá Agermi velice malebn; etné
palmové háje obklopují tu domy, jako v Um Sseriru na skále vystavné.

Pod krásnou skupinou palem uvidl jsem nejpodivnjší berní úad svta.

Na rohožkách sedli tam pan berní ze Siuahu a jeho písa, ekajíce

na poplatnictvo z Agermi, ponvadž ped odjezdem mamurovým byl

každý povinen zaplatiti dan. Ale podle toho, co jsem vidl, nezdálo se,

že Agermští se zapravením daní pospíchali, nebo pan berní a jeho

písa trávili zde úední hodiny bez vyrušování sladkým lenošením.

Ped branou agermskou stálo nkolik skupin obyvatel, jednajících

o jakési záležitosti, a kavas mi vyprávl, že jsou mezi nimi lenové

kmene Lifaya, kteíž jen tímto spsobem .vn msta s Rharbyiny obco-

vati mohou Za žádnou cenu nesmjí do vnit osady, kteréž se jednou

násiln zmocnili a jen bojem vypuzeui býti mohli. U vchodu stojí vždy

hlídající Agermian a vpouští jen píslušníky kmene; mn ovšem, vida

se mnou kavasa, vstup nezamezil.

Agermi jest uvnit práv tak stavno jako Siuah; i zde vede úzká,

toící se, na nkterých místech tmavá chodba k vyšší ásti msta, kde

jest malé prostranství, obklopené nepatrnými, z bahna splácanými budo-

vami. Onou chodbou vedl m kavas k místní ^starožitnosti" : staré, jen

málo nad povrch zem vynívající zdi z balvan, nad níž jest upravena

malá komrka. O jiných starožitnostech nechtl kavas nieho vdti, až

ho jeden zevlující Rharbyin upozornil, že jsou tu ve smsici dom staro-

dávné místnosti, a uvolil se, že nás tam doprovodí, nebo cizinec sám

nenalezl by tam cestu, ponvadž teba projíti nkolika domy. Prošli jsme

jednou chodbou a zaboili pes dvorky barák ke dvma staroegyptským,

as 7 metr vysokým hranám. Zde byli jsme bez odporu na místech,

kde stávala hlavní dvorana chrámu Amraonova. Diodor zmiuje se o hradu,

trojí zdí obehnaném, v nmž byl palác vládcv a velká vštírna a pak

o druhém, opodál stojícím, témuž kultu zasvceném chrámu. (Zbytky

v Umma el Beidah). Ukazovali nám tmavou komoru, okrášlenou hiero-

glyfy, které G. Rohlfs na své první cest s ásti okrelil, jakož i v tlouštce

dlouhé zdi vedoucí tajnou chodbu, která se konila ped chrámovou

studnicí, kde se obtní dary omývaly. Tímto smrem také vede odtud

cesta skrz jeden dm na ulici a pak pes starou ze na malé námstí

studniní. Vyzdní studny skládá se z velikých otesaných balvan
;
je to pravé
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dkladné dílo dávného starovku a po vnitních stupních možno až posud

sestoupiti do hloubky 16 metr. Dle údaj Diodorových lze tvrditi, že

zde stará vštebua stávala. Avšak úplný dkaz zjednal by se teprve,

kdyby všechny okolní budovy byly zboeny. A muselo by se to státi co

nejdíve, ponvadž Rharbyinové ochotn bourají starodávné zdivo, aby

nalezli poklady, ímž kámen za kamenem se ztrácí a cestovatelé budou-

cnosti marn hledati budou i ty skrovné zbytky, které jsme my zde spatili.

Nejvtší pozstatky starožitného chrámu nalézají se daleko za mstem
Siuahem na blízku osady Chamissa v Bled el Rumu. Tíhodinná cesta

vede zpoátku mezi zahradami a palmovými skupinami smrem severo-

západním, pak na západ pes písitou rovinu, porostlou palmovými houšti-

nami, z nichž tu a tam osamlé krásné vysoké palmy do prsvitného

vzduchu se vypínají a dále v hladin rozsáhlého jezera se obrážejí.

Malá hejna divokých kachen a vodní ptáci druhu mn neznámého pro-

hánjí se po modravém jezee, které v dálce solnatou korou pokryto

v lagunovitou sebchu vybíhá. I na další cest ubíráme se po sebchovité

pd. Mezi horou Amelalem a pramenem Messirem procházíme stídavé

palmovými sady a zelinou „agolem" pokrytými prostorami, naež kolem

jižního úpatí vrchu Džari vcházíme mezi krásné zahrady osady Chamissa,

která se honosí nejbujnjší vegetací z celé oasy Ammonovy. Všechno

rostlinstvo vyniká zde neobyejnou kyprostí a koruny stromoví jsou tak

husté, že paprsky slunení proniknouti nemohou. Mocný vodní pramen

této krásné, 115 obyvatel ítající oasy v oase poskytuje potebnou

k tomu vláhu a také zdejší obyvatelstvo — o kterém se tvrdí, že není

sousedm v Siuabu valn naklonno, akoliv s nimi ve zjevném sporu

nežije, — iní mnohem píznivjší dojem nežli Lifayiové a Rharbyinové.

Vyšedše ze zahrad osady, spatili jsme na západ a severu ást pusté

vysoiny libycké k nížin spadající, a když jsme pešli solnatou, na

mnohých místech „agolem" pokrytou plá, objevila se nám zícenina

Bled el Rum. Pozstává z kvádrových zdí, pokrytých shora monolity,

z nichž se však již jen dva zachovaly. Podle celého založení stavby jest

to budova egyptského pvodu z doby pozdjší, bez hieroglyfních a slou-

pových okras, a mla velkou, otevenou a širokou bránu, kterouž se

nejdíve do malé pedsín a odtud dvemi do vlastní dlouhé chrámové

sín vstupovalo. Šíka obnáší 5, výška 6 a celá délka 19^2 metru. Zadní

ást chrámu jest znan poboena, tak že smsice etných balvan vnitek

pokrývá. Až na St. Johna a Rohlfsa shledávají veškeí badatelé v té

zícenin stopy slohu dorického, což však rozhodn spoívá na omylu,

nebo podle celého zpsobu stavby beze sloup, jakož i z dvod histo-

rických nemže býti tento chrám prohlašován za dílo ecké.

Také v okolí Chamissy jsou etné, bez ladu a skladu založené

pohební komory ; ohledali jsme je na zpátení cest, avšak nenalezli

jsme tam nic pozoruhodného. Tímto výletem ukoneno prohlížení zdejších

znaraenitostí a nic nám již nevadilo, nastoupiti cestu zpátení, avšak

odložiti ji ukázalo se býti prospšným.

Pívtivý bej pozval nás totiž, abychom spolen s ním pochod do

Alexandrie vykonali, což jsem také s díky pijal; bývá v takových

pípadech o jistotu osobní dostaten postaráno, nebo rozumí se samo



c

o



708 Quido Mansvet Klement:

sebou, že úedník peníze pro „našeho pána" (sidina) místokrále vezoucí

cestuje se vší možnou ostražitostí. Ml v úmyslu zvoliti cestu do Ale-

xandrie pes Mughru a Mariut, nechtje táhnouti obyejným smrem
pes Umm Sserir k moi, ponvadž mezi beduíny v té stran znaná
nouze panovala a tudíž dle jeho mínní lépe bylo jim se vyhnouti. Než
byl se všemi pípravami hotov, mohl jsem se ve spolenosti kavas po

libosti baviti a rzná pozorování initi.

Tito odvážní, mne stídav doprovázející chlapíci, rodem erkesové
a Arnauti, žalovali trpce na svj osud ; zejména uvádli, že s msíním
služným, obnášejícím as 36 zl. (300 piastr), vystaiti nemohou. Marný
byly dosud všechny prosebné listy, mamo všechno vyliování pomr,
že na p. potraviny, zejména žito, cukr, aj a oka, tikráte více stojí

nežli v Kairu, marno všechno bdování — vláda neodpovdla ani slovem.

Den co den picházeli kavasové po obd do divanu v pízemí a

ekali tam, až mamur sešel z prvního poschodí, by vyslechl jejich slu-

žebné zprávy. Zatím, ba i za pítomnosti svého velitele, chovali se až

píliš nenucené : váleli se po divanu, žádali asto kávu, kouili, plvali a

bavili se v turecké ei o všech možných vcech, asto také o mn.
Nemli ovšem ani tušení, že mj prvodce Hussein turecky umí a všechny

ty prapodivné, mé osoby se týkající výroky mi pekládá. Byli vesms
na sebe žárlivi a nebyl-li jeden z nich pítomen, povídali ostatní o nm
vse možné, jenom nic chvalného. O jednom z nich, který mne jednou

dopoledne doprovázel, tvrdili, že nepožívá u tuzemc žádné dvry a že

zcela jist zabijou jednoho dne kavasa i mne. Ponvadž jsem mu vnoval
více pozornosti nežli ostatním, obávali se, že on jediný dostane bachšiš

a že se nebudou moci dliti spolen. „Takový Evropan," pravili, „ne-

pichází každoron do Siuahu a jeho bachšiš jest dobrou koistí pro nás!"

Jednou pohádali se kavasové se soudcem a to tak vážn, že nucen

byl bej osobn zakroiti. Dle prastarého zvyku odeberou se totiž vždy

ped poátkem ramadanu dv sporné strany ku kadimu, z nichž jedna

tvrdí, že nový msíc vidla, kdežto druhá tvrdí opak. Prohlášením, že

nový msíc skuten se objevil a tedy pst zaíná, rozhoduje soudce

líený ten spor a hned na to tlukou zde na tobl, druh gongu, jehož

zvuk daleko slyšeti jest. Kavasové nestarali se tentokráte pranic o staro-

bylý zvyk ani o soudce a zaali v tobl tlouci o vlastní újm, což se

ovšem kadimu nelíbilo, nebot v tom spatoval zasahání v jeho práva.

Proto zasypal kavasy spoustou nevybraných slov, nazval je potomky ps,
prasat atd., ba vmetl jim do tváí i hroznou urážku : „me' arrasín" t. j.

kuplíi. Po tomto slov strhli kvasové pušky a jen rychlý útk soudcv
zabránil, že hádka neskonila se tragicky. Kavasové žalovali a kádi,

který ml beje v jeho nepítomnosti zastupovati, pedvolán ped soudný

divan bejv. Mluví uražené strany vykládal, že on a jeho soudruzi

nadávek jako „potomci ps, prasat a nevících" konen by nedbali,

avšak slovo „kuplíi" že považují za tžkou urážku, týkající se nejen

kavas samých, ale i všech len jejich rodin. Chytrák mudir mluvil na

to široce a dlouze o významu slova „kuplí", které nemá v Egypt
takového významu jako v Turecku, pak zaboil diplomaticky na dosavadní

pokojný pomr obou stran, konen všem notn vycinkal a nastalo smíení.
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Druhé soudní pelíení, kterému jsem byl pítomen, jest dosti za-

jímavé. Mezi tuzemci strhla se jednoho dne na datlovém trhu rvaka
a jeden výrostek ohrožoval svého protivníka nožem. Kavasové pispíšili,

roztrhli rváe a pivlékli rabiatního výrostka ped beje a pohlaváry, na
midanu práv k jakési slavnosti shromáždné. Zatený dostal zde nej-

díve od svého šecha ohromný poliek, pak mu vzali nž a na to od-

veden do žaláe. Zde se tresce ohrožování se zbraní v ruce tak tžce,
jako kdyby jí bylo bývalo užito.

Obyejn zstává takovýto provinilec as msíc v šatlav, ale ponvadž
hodlal bej odjeti, nezbylo než souditi provinilce bez odkladu. Šlo to

rychle. Kavasové oznámili in, obžalovaný neodporoval a ortel vynesen

:

Padesát ran a to ihned. Pak mu sali pouta, položili jej na zem, uvá-

zali mu nohy na mrskací kládu a aga mu sázel rány „kurbagem". Jeden
z pítomných tvrdil, že ten chlap mnoho snese, a skuten akoliv rány

dopadaly poádn, nepohnul exekut ani brvou.

Teprv pi sedmé rán obrátil se k šechm a pravil: „Fi arakum!"
(t. j. jsem ve vaší milosti); ale bej ulehil si jenom nadávkou „syne
psa!" a rány padaly dále. Pi dvacáté rán zvolal soudce takovýmto

výjevm nezvyklý, ped krátkou dobou z Egypta sem pišedší: „Bes!

"

(dost) naež potrestaného odvázali a on klidné, jakoby se nebylo nic

stalo, odešel. Mamur nebyl, jak mi pozdji pravil, se zakroením soudcovým
spokojen, nechtl jej však u pítomnosti šech uvádti do rozpak.
„Díve," vyprávl mi, „trestalo se zde biem denn, nebo každý šech

ml k tomu právo a nástroje biovací u sebe v dom, jichž se velice

asto tou mrou zneužívalo, že vysázeno až pt set ran, což ku zmrzaení
trestaného zcela stailo. Proto že jsem si po svém píchodu udílení

takových trest vyhradil, vzbudil jsem nelibost šech." Za prvních let

svého úadování ml zde postavení velice tžké, tak že ped sedmi lety

proti nmu i vzpoura vypukla, pi kteréž byl i s kavasy ve vládním dom
pravideln oblehán. Podailo se mu, jako své doby Hamiitonovi, vyslati

posla do Kaira, naež vláda ihned 40 jezdc poušt vypravila a tito

uhánli na svých výborných velbloudech tak rychle, že stanuli ped
Siuahera za pt dní, osvobodili beje ze zoufalého již postavení a šechm
uložena veliká penžitá pokuta.

Na ržích nemá egyptské úadnictvo ustláno a žije zde jako u vy-

hnanství. Od kvtna až do konce íjna trpí nemocemi, zejména zimnicí,

postrádajíc pi tom lékaské pomoci, nebo který léka, teba i Arab,

by se zde usadil? Pi mém píchodu ádila zde chipka tak hrozn, že

den co den 6 až 8 lidí umíralo, tak že za celou dobu mého pobytu

„ev mrtvých", provádný lkajícími ženami, neumlkal. Mamur piváží

vždy léky z Alexandrie a rozdává je potebným zadarmo. Také roztomilý

a zárove nejbohatší šech Lifay Said Abu Dira, kterýž mne jednou na

trhu ped fanatickými štvái ochránil, podlehl influenze.

Nejvíce naíkalo si úadnictvo na rodinné pomry a to proto, že

každý z nich zstavil rodinu v Kairu neb Alexandrii a satky neb

konkubináty na dobu zdejšího pobytu s tuzemkami uzavené nezdály se

je mnoho tšiti. Soustras vzbuzoval písa šech Muhamed, bývalý editel

solného monopolu v Rosett, nebo žil díve v lepších pomrech, kdežto
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nyní musel se spokojiti se služným ty liber a z tchto skrovných pro-

stedk vydržoval rodinu v Kahie a novou rodinu zde v oase, kde pojal

za ženu tuzemku. Pozval nás jednoho dne do své pkné zahrady a tam
usedli jsme pod skupinu krásných palem. Jeho malé, dkladn nalíené,

tžkým stíbrným kruhem (agru) kolem krku krášlené dvátko sedlo
a pilo s námi nkolik malých skleniek zelenavého magrebinského aje.

Na památku ofotografoval jsem celou skupinu a doufám, že ji písa také

z Alexandrie obržel.

Mohu íci, že se zdejší úadnictvo ke mn co nejpívtivji chovalo,

což o zdejších notáblech, vyjma zemelého šecha Saida, tvrditi nelze.

Jednou na p. chtl si mj prvodí Hussein zaopatiti nkolik psaných

prpovdí z koránu proti zimnici, (Egypané tvrdí, že pomáhají vždy),

avšak jeden šech nesplnil proto jeho žádost, ponvadž muhamedán cestu-

jící ve spolenosti Evropana žádného faíde nezasluhuje. Jindy opustil

mne beze vší patrné píiny mj sluha Muftah, naež mi bej jednoho

ze svých sluh pidlil. Pozdji objevil se Muftah, žádaje za odpuštní

a když jsem se ho tázal po píin, pro službu mou opustil, vypravoval,

že prý se mu v mst posmívali, že slouží kesanu a hlavn prý mu
byla ta okolnost velice nepíjemná, že byl nucen nositi mj fotografický

aparát. Lidé si ho dobírali a se smíchy na volali: „Nestydíš se jako

poestný moslem nositi na ramenou skí kesana?" Vzhledem k tmto
„závažným dvodm" pijal jsem ho zase do služby. Myslím však, že

vlastní píina jeho útku spoívala v tom, že jsem mu nechtl vyplatiti

zálohu pldruhé libry.

Jednou tázal se mne bej také, zdali by neml Abu Kasima

stran tch tí liber pedvolati, avšak dodal ihned, že šejdí ten nemá
ani jediného para a mimo to že by mne mohly stihnouti nemilé následky,

ponvadž zde má Kasim etné píbuzenstvo, které by klidn nestrplo,

kdyby na žalobu kesana byl dán do vzení. Nezbylo mi tudíž než

zapsati tuto ástku jakožto nedobytnou na úet ztrát.

Dva dni ped odjezdem zaznamenal jsem ješt toto ; Kavasové pi-

vlekli hanebn potlueného, z hluboké rány na pravém spánku siln

krvácejícího muže. Doznal, že byl pi pokusu krádeže pistižen a takto

potluen, naež mu dal bej ránu obvázati a do vzení jej uvrhnouti.

Jeho udání však bej nevil, nýbrž tvrdil, že píinu zranní dlužno

hledati jinde. Muž ten prý holduje totiž jako mnozí obyvatelé Siuahu

jistému v orientu siln rozšíenému pohlavnímu poblouzení, jež zpsobuje

zde asté spory a rvaky.

Na námstí chystala se téhož dne malá karavana na cestu, s níž

se také jeden kavas po dvacetileté služb v oase vracel do Kaira, by

v ln své rodiny výslužného užíval. Když se ped onou dlouhou dobou

louil v Kahie, zanechal tam ženu a dti, a nyní vraceje se zanechává

i zde etnou rodinu. Jsou to smutné pomry. Také bej dostavil se

k louení a kavas ihned pikvapil, by mu ruku políbil, což však jeho

velitel nepipustil, nýbrž blovlasého muže srden objal. Vele rozlouili

se také se svým druhem kavasové a neobyejn tkliv dával svoji žalost

na jevo hoce plaící ernoch, dosavadní služebník kavasv.

Odpoledne slavil se na midanu den narození (maulid) místního svatéha
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Sidi Slimana a ua jeho poest tanen nezbytný „sikr". Ale byl to

v pravd nechutný tanení výkon. Stejnotvárné pohyby hlavy a hoejší

ásti trupu, toení se a vrtní bichem — vše bylo neohrabané až bda.
Na námstí postaven byl znaný poet devných, korýtkovit vyhloubených,

chlebem, jáhlami a okou naplnných mis a když se tanec ukonil,

vrhla se chudina na tyto „kosae", tak že v nkolika okamžicích nezbylo

v nich nieho. Zámožní darují o takových slavnostech chudin rzné po-

traviny, které, než-li se rozdají, bej a šechové ochutnávají.

Také pohební prvod opouštl téhož odpoledne s vlajícími prapory

mešitu a etní stoupenci nejmocnjší zde sekty Senussi následovali jako

smutení hosté. Sektám Abd Šalami z Mesuraty a Madanium ubylo zde

za posledních let mnoho stoupenc ; ba zdá se, že zmizí na dobro, po-

nvadž jest enkadem Senussiho všeobecn oblíben.

V podveer dal bej ve své zahrad mladý datlový strom svléci, to

jest dolejší ratolesti (geríd) uezati, pod tmi se nalézající vláknovitý

obal — jehož se mimochodem eeno ku tení a mytí v lázních

užívá — sejmouti a vnitní de (gummar) vybrati. Chu gummaru, chuti

oechových jader podobná, jest dosti píjemná a suroviny této užívá se

zde jako znamenit psobícího léku poišCovacího.

Pípravy na cestu byly tém dokoneny a 24 velbloud, kteréž

bej po jedné libe najal, již ekalo. Cena tato nebyla vysoká, nebo na

mu si vyžádali Arabové po tech librách. Cestuje-li zástupce vlády

z Alexandrie do Siuahu, platí vláda šechm kmene Aulad Ali v Daman-
huru 5 liber za každého velblouda a tento kmen má všecku zodpo-

vdnost za loupežná pepadení a krádeže, které by cestou karavanu

postihly. Ponvadž bej rok co rok vládu žádá, aby ho zdejšího nepí-

jemného úadu sprostila, veze s sebou všechen svj pohyblivý majetek

i služebnictvo. tyi jeho služebníci jsou zdejšími domorodci a kucha
jest již po 12 let v jeho službách. Všichni tší se neobmezené dve
svého pána, každý má jen bejv prospch na zeteli a velice tžko bylo

mi, vnutiti jim — znaný na zdejší pomry — bakšiš, nebo tvrdili,

že se o n jejich pán velice stará a jinak prý nepotebují nieho.

Všechny pípravy na cestu vykonávalo služebnictvo a jen zkoušení

24 vodních mch vyhradil si bej sám a provádl tuto zkoušku vlastno-

run. Nejdíve ponoil mchy do vodní nádržky, aby se staly úpln
nepromokavými, pak je astokráte vyplachoval a nechal je po jistou

dobu naplnny, tak že se konen v každém ohledu na jejich ádnou
jakost spolehnouti mohl. Pak se zabíjelo, skopové maso zavaovalo, pekl

se chléb, máslo se nakupovalo a poádalo vše, ehož jest 15 osobám

i s houci velbloud na patnáctidenní cestu pouští potebí.

Dan zaplaceny až na skrovné výjimky docela a když dal bej

dlužníkm pohroziti, že je uvrhne do vzení, nalezli se nkteí píbuzní

poplatník, kteí zbytky doplatili. U pítomnosti všech šech poítány

zlaté mince, pak je vložili do plechové krabice a tato peliv sletována.

Za poplatek pti liber ruí šechové kmen za jistotu tohoto pokladu a

stalo-li by se, že by byl uloupen, jsou povinni jej nahraditi.

Ped odjezdem vládního administrátora koná se vždy obvyklá fan-

tasia s hudbou; tentokráte však za píinou úmrtí šecha Saida odpadla
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a v byt bejové objevilo se jeu nkolik pedák ze Siuabu, sluhové zpí-

vali jednotvárné nápvy, pak podávali pítomným hrozinky, oechy, arak

a koak, naež „slavnost" ukonena.

Za obvyklého povyku a klení poalo dne 1. kvtna 1893. nakládání

všech vcí na velbloudy a zárove se dostavili šechové, aby se s bejem

rozlouili. Jednomu z nich se zalíbila má cestovní stolice tak, že ji

chtl ihned — koupiti, což zde znamenalo, že by ji ihned darem pijal.

Také enkadem Senussiho dal mi vzkázati (aby ped zdejším obyvatelstvem

s nevícím psem mluvil, tak hluboko se ovšem nemohl snížiti), že by
ochotn svoji mimochodem eeno mizernou, starou zápalkovou pistoli

za mj znamenitý anglický revolver vymnil. Abych se ho zbavil, dal

jsem mu vzkázati, že mi revolver nepatí, že jsem si jej v Kaie vy-

pjil; nevil tomu asi, ale musil se s tímto dvodem spokojiti. Veliké

množství lidu doprovázelo nás kus cesty, až jsme dorazili pod pknou
skupinu palem. Tam se vše pomodlilo fatihu a louení nastalo. Divil

jsem se, že mi každý podal ruku ; ale vrcholu dostoupilo mé pekvapení,

když i enkadem Senussiho ke mn pistoupil a stiskl mn nevícímu
ruku. Ku všeobecné spokojenosti skonilo vše, tuzemci vrátili se do své

domoviny a nás vedla cesta smrem k libycké vysoin.
Pomalu, pomalu ubírala se naše karavana pod žhavými paprsky

sluneními. V podveer tetího dne stanuli jsme ped Um Sserirem,

kdež nemocný Abu Amer, jehož jsme zde zanechali, byl se zatím zotavil

tou mrou, že se navzdor hrzné kletb sarabubského nepítele cítil

docela zdráv. Bej uvítán zde neobyejn vele a stará, chudá žena pi-
nesla mu darem pkný, z palmového lýí upletený talí. Ponvadž bej

ze zásady žádných dar nepijímá, nahradil chudé žen dar mírou (kl)

jemene, což zde neobyejn mnoho znamená. Beze všeho dobrodružství

ubírali jsme se pak nevelkými denními pochody dále; bej, který ml
s sebou kon, koár (i svého krásného bílého osla), sedl tém stále

ve voze, nebo cesta jest dosti sjízdná. Pochod jen komi podniknouti

jest nemožno, ponvadž toto zvíe má denn jednoho mchu vody zapo-

tebí a tuto dopraviti možno jenom na velbloudech. Jako po rovném
mlatu šlo se nám po vysoin Muhashas, která bývá za boulivého

samumu velmi nebezpena. Po ptidenním pochodu spatili jsme

dne 11. kvtna v Muge znané množství ženc, sekajících trávu „so-

mara", a zde bylo pro jistotu záhodno, rozbíti stany tsn vedle sebe

a postaviti noní stráže. Studni našli jsme zcela zasypanou a ženci nám
vyprávli, že to uinili lenové karavany ped námi ze Siuahu vyra-

zivší, a to prý proto, aby kesaa za nimi se ubírající, — totiž já —
neml vody.

Bej dal ve vzdálenosti asi ticeti metr vykopati novou studni a

novou zásobou vody, vskutku znamenité, naplnny pak tém již prázdné

mchy. Egyptská vláda mla by na tchto místech založiti poádný vo-

dojem, již proto, že sem asto pijíždjí celní zízenci, by karavany od

moe se zbožím tudy do Egypta podloudn táhnoucí pistihli, nebo zde

jedin lze se opatiti potebnou pitnou vodou.

Smrem severovýchodním opouštíme vysoinu, sestupujeme zvolna

do roviny Mariut, bohaté rostlinstvem pokryté, a kolem beduinských
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ležení ubíráme se dále. Ohromné množsiví bílých hlemýžd leží zde

všude po zemi a honci velbloud tvrdí, že tito „basusi" pomáhají bez-

pen proti tasemnici. Návod jest jednoduchý : hlemýž se uvaí a sní.

Na blízku etných polí s jemenem stálo na nkterých místech množství

stan; abychom neniili pknou úrodu, byli jsme nuceni konati znané
cestovní okliky. Pes to vznikl na jedné z úzkých cestiek zuivý spor

mezi našimi honci velbloud a beduinskými polními hlídai. Dva šechové

z Damanhuru ujali se nás konen a hádky ustaly. V tchto koninách
pásla se veliká stáda hovzího dobytka, ovcí a velbloud. Když jsme se

konen octli u východní, nyní poboené stanice dráhy, Saidem pašou

založené, mohli jsme se pak ubírati delší dobu zcela pohodln po že-

lezniní hrázi až ku zícenin zámku tohoto egyptského naboba.

Poslední noc ve stanu. Po takovéto cest napluje nás blažený

pocit a spokojen oddychujeme si na loži po všech tch cestovních sta-

rostech a svízelích. Nikdy nepracují Arabové tak rychle, jako v den

ped posledním pochodem ; vše jde bez hluku a kiku a peškoda, že

tomu tak není vždy.

Po krátkém pochodu dne 15. kvtna spatili jsme jezero Mariutské

a pldruhé hodiny putovali jsme jeho stedem po vyvýšené hrázi až

k Meksu, kde jsme se v malé krm zastavili a znamenitého chleba,

sýra a skvostných oliv pojedli. Božské to byly hody! Ped celnicí se

naposledy skládalo, já vzal svoje zavazadla na vz a louil se srden
s bejem, kterému jsem pislíbil, že jej v jeho dom ped odjezdem do

Sýrie navštívím. Podávaje mi ruku, pravil: „Vykonal jsem svoji povinnost

a pivedl t zdravého až ku .auvaidsum* (potravní da) v Alexandrii."

Vzpomínka z výletu.

Po deštivém a chladném

a uplakaném let,

kdy ve smutku den za dnem
k tesklivým dumám zve t,

už podzim táhnul z dáli.

My byli na výlet

a šli jsme z Malé Skály.

Spolenost pátel malá

se lesní cestou brala

a žert a hovor stálý

i zvuný díví smích

znl tichem lesa, stromy

kde bez pohnutí stály.
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A náhle v prsou mých
se cosi ozvalo mi,

co bylo nesouladem
v ten hovor náš i smích.

Já umlk' jsem a ztich'

a duší se mne mih'

hlas jeden drahý, známý . ,

O že tu nejsi s námi,

jíž patí drahý hlas ten!

ó kterak byl bych šasten,

ty duše dobrá, milá,

zde s námi kdybys byla

tak veselá a svží,

jak bývala jsi kdysi . . .

A zatím v duchu zím
tvé drahé, smutné rysy

s tím okem horeným, —
a vidím svadlý kvt,
jenž umíti se bojí . . .

Skrá mrazivou jak led, —
tak vidím sestru svoji,

, jež v kvtu mladých let

po dlouhém, tžkém boji

te mrtvá v hrob leží . . .

Já k západu se díval,

kde s mlhou obzor splýval

a Sychrov zel jsem v dáli

s gothickou jeho vží, —
a myšlénky mé v let

se oním smrem daly,

kde na hbitov chudém
jsme s bolestí a trudem
tu drahou pochovali . . .

A slzy v oích stály

mi pojednou a hnt
mne teskný smutek dravý,

že plá jsem tajil stží.

Já vzpomnl drahé hlavy

a smuten dumal o ní . . .

Já vzpomnl si, jak loni,

ach tenkrát, v onom ase,
když netušila z dáli,

co pro ni život chystá,

jak stále tšila se
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iná holubika istá,

že pjdem jeduou zase

na všecka tato místa

a veseli že budem,
jak na výlet se sluší . . .

jak tšila se na to

svou celou dtskou duší —

A zatím srdce jato

te bolestí a trudem, —
dnes jdeme tu, však bez ni

a v hovor náš, 6 bda,
smích její více nezní

a zrak ji darmo hledá . . .

O bolest duši chvátí,

ó smutek v duši padá,
že odešla tak mladá
a víc se nenavrátí ...
O bolest srdce rve mi,

že ona drahá v zemi,

ach pod zemí už díme
s tím bílým, smutným elem
a nikdy v žití celém
že s ní se nespatíme;
a že tam nad ní spící

as hluše dále chvátá;

a že jí nesmím íci,

jak bolí její ztráta;

že nemohu už íci

drahmu tomu dcku,
té duši milující

za její lásku všecku,

že ona drahá, milá,

již ml jsem tolik rád,

mi nad vše drahou byla . . .

Ach, ani jedenkrát

už v celé moje žití,

jež hbitovem se zdá mi,

žel, více nezasvítí

mn sladký pohled známý,
ten vlídný pohled mkký,
jenž ztracen pro vše vky . . .

... Já z teskných dum tch procit

a steskem jat i bolem,

jsem zoufalý ml pocit,

ty balvany a skály,
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jež tmly se tu kolem,

že na mých prsou stály . . .

Tak šli jsme z Malé Skály

a bylo mi v té chvíli,

že mrtvá, chladná ruka

se na mé skrán chýlí

a že mi srdce puká.

A já se zachvl, z lesa

chlad divný na mne vál . . .

A západ krví plál,

do skal tch smutek nesa.

Kol usínala zem
v podzimní kráse prosté . . .

Jez v dáli huel temn . . .

A prázno v srdci maje

já cítil jsem, jak tma je

i v pírod i ve mn,
jak tma je, a jak roste . . .

A haluzemi strom
jak msíc rud vzplál,

mn krvavý se zdál

jak oko pláem rudé,

když skládal cestou dom
jsem tyto verše chudé . . .

Bohdan Kaminský.



Haydée : Koátko. 721

Koátko.
Básevpróse.

Napsala Haydée. Z vlaštiny peložil Václav Hanuš.

L

Nechtla jsem je pijmouti, ono koátko.

A pece bylo tak roztomile smšné pi svém vydšeném pobíhání

na krátkých nožikách, se svýma širokýma ernýma oima, dvma to

stinnými otvory s tkavým plamenem v pozadí, zmatenými a sladkými

jako oi psíka, se svou hustou, mkkou srstí, jež se dmula, dávajíc

mu podobu rozcuchaného klubka bílé a erné píze. Všecko jsouc

zmrzlé, když vyšlo z veliké flanelové kapsy vrátného, který mi je pinesl,

podobalo se hrace, a bylo nemožno nesmáti se pi pohledu na n, tak

maliké, jak pobíhalo s jedné strany stolu ke druhé, mermomocí chtíc

seskoiti dol, a jak se vždycky zdsilo, když mlo vykonati ten

odvážný skok.

Avšak proto pece nechtla jsem je vzíti. Ah, malé drápky, za-

kivené a potmšilé, dlouhé, tenké drápy, ukrutné a zrádné, tušila jsem

vás pod mkkým hedvábím tlapek; a tam nahoe v kleci byl stehlík,

jehož mohlo by se vám zachtíti.

Vrátný, který mi je pinesl v domnnce, že mi udlá radost, notné

se rozmrzel; nevdl, co si poíti se zvíátkem — mlC již dv ve svém

píbytku . . . Vše marno, byla jsem pevná ve svém odporu. Tu vrátný

pohnván, natahuje ruku, aby chytil koátko, jež honilo se za vlastním

ocáskem, zvolal: „Dobe, dobe . . . Te je vezmu a pjdu je hodit

do moe."
Do moe ! V mém pokoji, kde pokažená kamna nechtla se roze-

háti, kde bylo tak velice zima, to slovo vyvolalo v mé mysli pedstavu

nesmírné, erné, hladké, ledové vody, podobné hladin zmrzlého inkoustu,

táhnoucí se v okruhu až k obzoru pod nebem noním, zachmueným,
plným vlhkosti a mrazu; a mezi tmi dvma nesmírnostmi, ona niemná
vc, ono nco, ono ubohé, zdšené zvíátko, vržené s výše, letící v prázdnu;

pak z nenadání silné žbluknutí, všechna ta ledová voda, ten ohromný,

temný led, otevírající se, aby pohltil malou kois . . . Ah, jaká to zima,

ubohé koátko!

„Nuže," odpovdla jsem po krátkém váhání, „necht je zde, pro

dnešek: zítra uvidíme."

Malé koátko, malé koátko, kdyby dnes moje kamna byla dobe
hála, a mn nebylo bývalo tak zima, kdož ví, zda bys nyní zde trhalo

mou podušku!

II.

Od té doby, co v domnní, že dotýká se popele, spálilo si paciku

na ohni, jenž pod popelem byl ukryt, moje koátko stalo se filosofem.
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Sedíc na svých zadních tlapkách, zpíma vedle krbu, s oima pi-

venýma, jimiž probleskuje zelenavý paprsek, s nehybnou hlavinkou, jež

mu dodává podoby malé sfingy, tráví celý den pozorováním ohn.
A zdá se, jako by v této nehybnosti studovalo volné promny ohn;

ped ním, ve žhavém uhlí, pozvedá se ponenálilu vž ze zlata a z rubín,

stále svtlejší a jiskrnjší, pak na tch jiskrných drahokamech rozkládá

se šedý závoj popele, mrak, stále hustší, pod nímž zlato a rubiny jen

sotva že tak probleskují, leskem stále mdlejším, slabším, odumírajícím

;

pak z nenadání, stedem protrhaného mraku, jedním rázem, jako roj

baletek, myriáda plaménk azurných, violkových, ržových, vyítí se

v okruhu, taníc, laškujíc, práv jako roj baletek v letu, a mezi tím

vším rudý pruh jisker tryská vzhru v temno komínu, s živým praskotem,

jako malinké zlaté a zvuné cymbálky.

Dívá se na to vše malý kocourek, nepohnut v pítmí, a stín jeho

zatím nepomrn prodlužuje se na stn, kresle profil zvíete apoka-

lyptického, jehož tlapy natahují se na ohništ ; dívá se a zdá se, jako

by se tázal, k emu je toto vše, k emu tragické plameny, ta bledost

nenadálá, ty tance malých ohník, podobných lístkm ržovým, to

kolísání stín temných a popelavých. Potom když byl vše dobe pro-

studoval a uvážil, když byl vše dlouho a hluboce promyslil, natáhne

delikátn praciku a spálí se znovu.

Hle, co to je, býti filosofem

!

III.

Moje koátko se ztratilo.

Kam as se zatoulal ten vagabund? Jaké neodolatelné lákadlo vy-

volalo ho otvorem dveí pivených? Bylo to snad svdné moukání
pekrásné, tlusté a bílé koky na protjší pd? i vn klobás, které^

ezník nesl do druhého patra?

Kdož ví? Faktum je, že se vykradl ven a nevrátil se již více.

Nyní je noc, prší, je zima, všechny okapy kolem do kola naplují temno

svým pervaným vzdycháním, dtsky bolestným. Je asi nkde na stechách,,

zbloudilé, ubohé zvíátko, pobíhajíc sem a tam, hledajíc cestu, naíkajíc,

volajíc do noci, srdcervoucími výkiky dusícího se dítte. Ano, v jeho

hloupé mysli malého zvíátka upamatování se na jeho domov je asi

zatlaeno, nevzpomene si již dobe, kde bylo dnes ráno, které jest to

místo, kde by mlo být, kde by došlo klidu, zotavilo se po útrapách

v nease. Avšak pocítí znanou touhu po míst zcela rozdílném od toho,

na nmž nyní se nalézá, po míst teplém, svtlém, kam déš nepronikne,

kde výborná vn pokrm dráždí chípí, kde laskavé ruce píjemn
je hladí . . .

Také my, také my chodíme takto po svt, duše zbloudilé, duchové

ztracení ve tmách, hynouce touhou po dobru, jehož jsme kdysi požívali

a na nž jen obas tkav zableskne v nás vzpomínka. O svtlo, ó teplo^

ó vzdálené, neznámé laskání, po nmž toužíme, aby se vrátilo

!
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Píse.

Když odcházíš mi, zašumí

pramínek slzí v prsou mých,

jež skanou — perly ztracené

do bílých nocí msíných.

Bez tebe teskno v duši mé,

je bez radosti celý svt,

je bez tepla a záe krb,

bez písní vzduch, bez vn kvt.

A když se ke mn navracíš

ve zraku s lásky plamenem,

jas, vn, kvt — je celý svt,

já oddané tvé srdce v nm

!

Ržena Jesenská.

Z nové belletrie španlské.

Svátky v stínu.

Napsal Federico Urrecha.

Po ulicích, pokrytých snhem, pecházeli hoši z pedmstí, tlukouce

na bubny s nadšením, lepší vci hodným. Byla to boue, která se ozý-

vala z dáli, blížila se, hluela okamžik pod balkonem a vzdalovala se

pak zvolna jako pišla, až z ní konen zbyl jenom sotva znatelný šumot.

Tam nahoe byli v byt rodie, bába, všechily dti i slepá sestika
v koutku, zamlklá, upírajíc oi, pokryté hrozným bílým závojem, který

ji oslepoval, ke stropu, jakoby shora mlo pijíti svtlo a rozžehnouti

její oi, aby spatily skvlost Kristova Narození.

„Kdybys vidla, jak je to hezké," ekla starší sestra. „Víš, svatí

Ti králové sestupují s hor, sledováni služebníky."

„Jsou svatí Ti králové letos hezcí?" tázala se dívka, rozvírajíc

oi tak horliv, že to až budilo lítost.

Aby vidla, jak jsou králové hezcí, vzala starší sestra jednoho

z nich a podala jí ho. Slepá ho ohmatávala, pejíždjíc jemnými prsty

kon i jezdce až k zelen natenému podstavci. Patrn byli pknjší
než loni, protože se slepá usmála.
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„Pohle," ekla sestra; „nejprve jde Kašpar, pak Melichar a za

ním Baltazar. Oni dva jsou bílí, a tento je erný ..."

„erný?" perušila ji slepá; „co to jest, erný?"
„erný je tenhle, sáhni na nho a uhlídáš ..."

A dala jí krále — mouenína. Slepá ho vzala a ohmatala pozorn;
ale z barvy nemla dojmu.

„Jest jako ostatní," ekla.

„Ne; ten je erný."

„Jako loni?"

Minulého roku jí ekla její matka, že erné jest to, co ona vidí;

tedy ml ten svatý král tvá velikou, velikánskou jako ten prostor, ve

kterém stále plula. Bylo-li to to erné, jak je asi ten svatý král smutný

a ošklivý!

Dvée se prudce rozevely, a vešli ostatní brati, rodie a babika
s veselým a zvuným hlomozem jako když se vytáhnou stavidla. Dti
zpívaly, starší se smáli, a v byt vela útšná radost té krásné noci.

Také slepá dívka se usmála, slyšíc je, nebo postehovala vše, co bylo

lze pochopiti smyslem sluchovým.

Dti rozsvítily štdroveerní svíiky, rozestavené porznu na po-

tcích, na stechách chaloupek, nad salaší, která ukrývala svatou Rodinu

z hlíny. Jak hezouké bylo to Narození Pán s tmi drobnými pochodnmi,

které vyzdobovaly korkové skály!

Slepá sé piblížila sáhajíc, až ucítila jemné teplo, které dýchala

krajinka, posnžená bílou moukou.
Matka ji vzala a posadila si ji na klín. '

''

„Vidíš to?" ekl malý bratíek, vylézaje na stolici. „Podívej se,

jak se hvzda svatých Tí král tpytí."

Víka slepé se rozevela ješt více, ale ona nevidla.

„Nevidím, mamá ..." ekla, odvracejíc tvá; „jak pak svítí ta

hvzda? Je to jako loni?"

„Ano, dceruško, zcela tak," odpovdla matka hlasem ponkud
pohnutým. „Tpytí se jako loni."

„Již vím, co to jest, mamá," pokraovala slepá. „Dnes v noci se

mi zdálo, že jsem vidla Svatou Pannu . . . poslyš, to je tak: nkdy ti

sahám na tvá. Ale nesáhnu ti na ni, a pece te vím, kde máš oi,

kde ústa . . . rozumíš, mamá? Svatá Panna byla jako ty, a já ji vidla,

mamá, já ji vidla. A tedy také vím, jak se tpytí letošní hvzda."

Matka na ni pohlížela dojata.

„Bude-li to také tak na pesrok?"
„Ano."

„Uvidím to, mamá?"
„Ovšem že uvidíš, chce-li to Svatá Panna, dceruško."

A protože slyšela o potku, který se blýskal v trávníku v Betlemu^^

chtla na sáhnouti, a ohmatati také jednu za druhou hlinné figurky.

O všem tom se pesvdovala ilými špikami prst; ale o tom sesta-

vení svtélek, o kterém hovoili brati, o tom si ovšem ubohé dít

pedstavu uiniti nemohlo.

Tam, kde byli všichni veselí, byla ona smutná a zamlklá. Narození,
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Pán zaléhalo až k ní hlukem z ulice, a jídlem na stole; ale tpyt
hvzdy, kišálové chvní potku, blost vloek, padajících s nebe, jí

splývaly barvou jedinou, temností bez mezí, která ji zahalovala od tch
dob, kdy její rozum pochopil význam toho krásného slova vidti.

Chtla erného svatého krále, a s ním ulehla ... Co jí bylo po
tch ostatních ped tím Narozením Pán, které jí podávalo pouze trochu

tepla tch svíek? Ulehla tedy a snila o Narození Pán, ve kterém mlo
všechno barvu jedinou: svtla erná, potoky erné, sníh erný ... A na
vrchu z korku sedl na pkném koni, jehožto formu si pedstavila do
podrobná, svatý král, ten, kterého mla na polštái, taktéž erný, který

rozléval vlny té smutné barvy, jež pokrývala celé Narození Pán, i salaš,

cesty, potok, a i hvzdu . . .

erný svatý král, pohbený na polštái, to byl Štdrý veer slepé

dívky ; stinný a osamlý Štdrý veer roku minulého, letošního, i tch,

které se ješt skrývaly ve stínech, snad tak hustých jako stíny jejích

oí: ve stínech budoucnosti . . .

Leda by Svatá Panna, jejížto oi a ústa spatila, aniž jí bylo

nutno dotknouti se jich, snesla se k ní, a sloupla špikou ržového
prstu blmo s jejích zornic beze svtla, ve kterémžto pípad by uko-

jila svoji touhu zvdti, co jest tpyt hvzdy a svtelné zachvívání ki-

šálného potku . . .

Válená symfonie.

Napsala Emilie Pardo Bazánová.

„Lidé jsou o málo starší zbraní."

Z knihy Jeronýma de Caranca „O filosofii zbrani".

Veerní stíny snášely se zvolna do svtnice, salonku, atelieru, stu-

dovny, nebo co to bylo. Kulatým okénkem vnikalo již jen svtlo žlutavé

a matné, které skrovn osvtlovalo nábytek, alouny a umlecké pedmty,
rozvšené po stnách, takže je bylo s tží rozeznati. Stejnomrný šedavý

ton, barva soumraku inila rozmanitou výzdobu toho místa jednotnou,

rozestírajíc v nm tajemný klid a melancholii, které nebyly prosty

zvláštní píjemnosti.

Tak také smýšlel pán a obyvatel elegantního toho pokoje, Tirso

Rojas, muž velice vzdlaný, tená a myslitel, který, co etl a co myslil,

uchovával pro sebe, sbratel beze zbrklé vášn i beze snahy, aby ml
podivné zvláštnosti, a pece šastný nálezce nkolika kus, pro které jeho

soky ve sbírání starých a rzivých zbraní hlodala závist. Záliba Tirsova

se totiž nesla ku zbraním, a zdi jeho studovny byly zmnny ve zbrojírnu.

V tuto neuritou a poetickou hodinu oddával se Tirso, odpoívaje

na pohovce, pikryt velkým manilským šálem, kterýž sice nehál, ale

vytváel vlažnou atmosféru, píznivou snní, a libuje si v posledních

oblácích dýmu vonného havanského, rozvážnému poklidu. Závoj šera

kladl se také na jeho ducha, a když zvolna pohasly skvoucí hadovité

záblesky krisv, válených mev, konív i špiatých dýk, živé barvy
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kvtin na hedvábí španlské stny, jiskry broušených kamenv na jilcích

me, i na vypukle vyzdobených štítech, a karminové tony velkého

praporce, který tvoil u stropu baldachýn, pocítil vnitní ochabnutí, bledou

a neuritou prázdnotu, dojem ne bolestný, ale podobný tomu, jaký by

ml lovk, kterému by tak jako se vymakává houba, vymákly nevi-

ditelné a necitelné prsty mozek, ponechávajíce ho bez myšlének, bez

úsudku, bez seaování pojmuv a skoro bez vnímání, jakoby byl zevnjší

svt splývajícím a bezbarvým oblákem koue.
Usnul? Nikoliv: slovo spáti neoznauje správn neuritý stav

Rojasova ducha. Jak chudá jest nejbohatší a nejhojnjší e porovnána

s nekonenou bohatostí a složitostí stav duševních, prchavých, tak jemného
a rozmanitého nádechu, že jest nám, abychom je vyznaili, pobourati

chatrné pedpisy ubohých a otelých eí, nahromaditi nekonené množství

jmen podstatných, znovu osvžiti a vyšperkovati jména pídavná, vehnati

kulhající slova do tlocviny, a pipnouti k tžkým patám syntaxe vzletné

perut Merkurovy.

Rojas neusnul. Neupadl v onen hrubý, hmotný spánek, který má
pvod v krvi a jest mechanickým prostedkem obnovení naší tlesné

soustavy. Rozvolnil se, zastavil vlastní innost mozkovou, a dovolil, aby

smyslové dojmy pedmtv, které ho obklopovaly, nahrazovaly nebo ídily

tu trochu, která v nm z innosti té dosud zbývala.

A tak se Tirsovi pólo ve spánku pólo ve bdní naskytl nejprve

ledajaký pedmt, nejmén cenný z jeho sbírky. Sekyra, hrub pracovaná

z pazourku, kterou ml z vybroušeného rozmaru uloženu ve skínce ze

slonoviny ze XIII. století. Následkem zvláštního rozpoložení mysli se

zdálo Tirsovi, že je sekyra upevnna k toprku, vytvoenému z velké

a erstvé neoloupané vtve stromu ; a to hrubé toprko držela v psti

a mávala jím huatá ruka, která by se byla zdála náležeti divokému zvíeti,

kdyby její rám nebylo vyrstalo z trupu lidského, a ovšem z trupu muže,

který byl rázu zvíecího. Jeho zarostlé a svalnaté tlo, jeho vysedlé

dásn a kosmaté oboí, pod kterým se skrývala dv chtivá a divá oka,
zdály se náležeti spíše opici než lovku. Hlasem chraplavým a v hrdle

vyvozovaným, eí hrubou a z jednoslabiných slov složenou spíše vyl

než promlouval tato slova, kterým Tirso pece rozuml:
„Kéž bych ml zbran z látky nejtvrdší, zbran mohutné, zbran

rychlé ! Jimi bych si mohl vždy opatiti maso, tuk, mkkou vlnu, abych

se zahalil v tchto ledových stepích, a kosti, které bych tíštil a vyssával

labužn morek. Sob a býk se mi staví na odpor, a ne vždy se mi daí,

abych je ulovil. Nejpohodlnjším a nejsnadnjším jest mi lov na zvíata

téhož druhu jako já. Ti ani prudce neutíkají, ani se vytrvale nebrání, ani

neunikají, když je pekvapím : nemají nieho na obranu, nemají kopyt,

nemají tlusté kže, na které se ostí sekery otupuje ... Na tch si

polevím . . . Válka, to moje jediné útoišt ! Pohle zde vedle ohn na

zbytky tvor, mn rovných, které jsem ulovil: ženskou s mladými ..."

Tirso se zachvl a místo aby pohlédl tam, kam ukazoval muž z doby

kamenné, obrátil hlavu na opanou stranu, a potšil se dojmem ryze

esthetickým, vida sliného váleníka, který jakoby byl sestoupil s etrurské

vásy. Jeho slin tvoený týl a nohy barvy pálené hlíny se skvly nahý
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ušlechtilým svalstvem ; levice nesla veliký a tžký štít pkné práce, vy-

zdobený na okraji trojím kovovým kruhem. Silná pilba se splývajícím

chocholem mu kryla hlavu; prsa mu halil skvlý pancí, a na holeních

jeho spoívaly cínové pláty. Pravá ruka zvedala mohutný oštp s ostím
se ti píd. erný jeho vous, nakadeený do sloupcv, byl nasycen

vonným olejem. Jeho rty pronášely zvuné vty, které šumly lichotiv

jako moe, když se tíští na bezích ostrov, obydlených bohy, „Jsem,"

ekl hudebným svým jazykem — „Ifision, plod stykv Otrintea s nymfou
Nais, která mne porodila v Id, mst, položeném na úpatí Tmolu,

vným snhem vneného. Ped Trójou mne oekává Achilles, který mi

svým oštpem rozpoltí elo a zabije mne. Až padnu útokem pravice

syna Peleova, zaduní zem, a kola vozu mého vítze rozdrtí moji

mrtvolu. Ale pvec ecký bude pti ku své lýe o mojí statnosti a o mé
krásné smrti, a z našeho vraždní se pod hradbami Ilionskými se zrodí

epopej. Válka, to krása; válka, to matka umní!"

Tirso pohlížel s obdivem na tento vznešený zjev z dob rekovských

a spatil náhle jak mizí, a když se jeho obrysy, podobající se obrysm
sochy, rozplynuly, vznesla se postava matrony, zahalené ernými rouchy.

Obliej ženy té projevoval opovržení, nenávist a divoké, neskrocené

odhodlání, a v její ruce se chvl pedmt, opravdu neobyejný a ze

sbírky Tirsoey proslulý: pravzácný, kivý me, ohnutý jako srp,

s ostím uvnit, zmna to nástroje rolnického ve zbra válenou, kterou

vynalezl lid Keltiberský následkem hrz ímského vpádu.

„Vidíš!" volala žena numantinská eí drsnou a tvrdou, po-

dobnou ponkud staré ei baskoské. „Tím dovedu brániti území

a oltá našich domácích bohv. Dlouho nás ti nájezdníci z Latia ne-

zmohou, protože až padnou naši manželé a synové, jsme tu my, abychom

je zastaly. Válka stojí slzy a potoky krve, ale je svata: válka, to
neodvislost a est! Rty mé by zloeily každému, kdo by nemiloval

válku až na smrt!"

Tato poslední slova znla z dáli a temn ; rekyn se rozplynula

v ervenavý obláek, který zvolna nabýval ržového tónu ervánk, pak

se zmnil v barvu pomoranovou a rozptýlil se jako tekuté zlato ; a

uprosted tohoto zanikání slávy zazáila ješt živji postava švarného

paladina, který potásal bohatým meem s filigranovým jilcem, inkrusto-

vaným ametysty a safíry, jež za jiných dob vyzdobovaly skvlé relikváe,

— meem nesmírné ceny, který Tirso nedal ani za hrst liber, již mu
nabídl anglický vyslanec. Nejvíce budilo Tirsovu pozornost, že se zlatové

svtlo shluklo kolem hlavy paladinovy, tvoíc kolem ní zá, jakou mívají

podoby svatých na starých obrazech : kulatou aureolu, ve které protínají

zlato áry, geometricky pesné, tvoíce uvnit kruhu jetelový list. Obliej

bojovníka s meem nejevil ani divokost, ani rekovskou nadutost, ani

vzteklý hnv, ale jakési nebeské vytržení, pohnutí, které se jevilo ve

spsobu, jakým držel me, tiskna jej k srdci, jakoby ho chtl vtisknouti

do srdce. A sladkým jazykem oíl, starobylým a ušlechtilým, pronášely

jeho rty modlitbu k Pann, Matce Boží, aby propjila vítzství kižákm,
a vyrvala Boží Hrob úpln z rukou nevících. „Válka jest posvátna;

47
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válka jest božská ..." zdál se pronášeti tonem hymnu, tiskna k srdci

magický me, co zatím jeho oi, nadšením vznícené, hledaly nebe.

Také tento zjev, hodný obrazv z barevného skla v oknech kathedrál,

zmizel ... a na jeho míst spatil Tirso dobrodruha divokého vzezení

a osmdlého oblieje, který ml pes kožený kabátec bavlnnou proší-

vanici; takové prošívanice nosili Španlé z voj Hernána Cortése, aby

se ochránili ped šípy Indián. Na hlinné míse s podivnými ozdobami

a nápisy azteckými podával dobrodruh Tirsovi hroznou trofej, lidské

srdce svírající se, vylévající vlažnou krev . . . Muž ten pravil skvlou

španlštinou zlatého vku, španlštinou Solísovou : „Vytrhli mi je z prsou

jakýmisi oste nabroušenými kameny knoží modly Viztciliputztli, což

znamená v jazyku méjicauském boha války, jehož jsme my, kterým bylo

jméno to obtížným, nazývali Huchilobos. Uvázali mne zády na balvan,

a tam na mn vykonali krutou operaci. Stalo se to v noci, která by

se mla nazývati smutnou, ve které císa Guatemuz vypudil z Méjica voje

našeho kapitána Cortése. Když mi rozvírali prsa, umíral jsem již, zrann
šípem, který pronikl prošívanici a zaryl se mi do slabin. Umíraje pohlédl

jsem na modlu, která mla velice ošklivý obliej, dva modré pruhy,

jeden pes elo a jeden pes nos, v pravici vinoucí se zmiji, která jí

byla za hl, a v levici tyi šípy, o kterých ti pohané bájili, že byly

pineseny s nebe, a ekl jsem : Pišli jsme sem tebe zniit, áble. Tyto

zem, které jsme odkryli, budou íší Španélv a Nejvyššího, jemuž se

již znechutilo, spatovati takové skvosty v moci Satanov. Odpus mi

pravý Bh nkolik tch ran, které jsem dal, i trochu toho zlata, které

jsem Moctezumovi vzal . . . Jdu do nebe, protože jsem muedník . . .

A žije vždy válka!"

Podivnjší ješt promnou, než byly dívjší, se zmnil smdý vojín

Hernána Cortése v muže rusého, muž v krunýi a v železném šišáku

v muže, odného otevenou blusou, která odkrývala rudá a spoceuá prsa;

španlský dobrodruh ze XVI. vku ve francouzského sedláka ze

století XVIII. A sedlák ten, mávaje pikou, volal hlasem chraptivým ve

svém rodném jazyku s prvodem Marseillaisy : „V ady! Odrazte útoníky!

Válka jest posvátna; válka, to svoboda!"

Za tímto zjevem spatoval, jak se vynoují jiné, pesn modern
uniformované; mnohé, mnohé, — patrn pluk rozestavený tvernásobnou

adou kolem kruhu netvor z ocele a železa s etnými ústy — netvor,

v nichž poznal Tirso povstné mitrailleusy války pruskofrancouzské.

Uprosted tohoto erného a hrozného kruhu, který ml v nejbližších

okamžicích chrliti olovo, choulilo se bezbranné množství, bledé, spustlé,

keovit pohnuté, spité i ponoené v ponurý klid, obleené v hadrech,

sms pohlaví i let: petrolejníci komuny. Náhle ozvalo se zavelení: za-

kvílení hrzy se vzneslo z toho sociálního smetí a tém souasn vyslal

hrozný, úžasný, dunivý výstel plameny a smrt do toho stáda vlk.

A Rojasovi pipadalo, jakoby ve vav, ve vzdeších a v nesrozumitelných

vzlycích rozeznával šepot, který pravil nejasn: „Válka, to poádek
a spoleenský ád!"



z nové belletrie španlské. 729

Tu vyskoil Tirso s pohovky. Hluboká tma zahalovala salonek. Po
pamti rozžehl sirku a pak lampu. Ve svtle zableskly a zatpytily se zbran,
rozvšené v trofejích po zdech a Tirsovi pipadala jeho milovaná sbírka

mnohem vážnjší, mnohem poetitjší, pozornosti myslitele mnohem hodnjší.

Monolog zamilovaného.

Napsal Luis Taboada,

I.

Cararaba! Už je devt, a Robustiana nepinesla ješt snídani . . .

Robustiano! . . . Robustiano ! . . . Ale osobo! Nevíte, že mám dnes asn
vstávat? To, hubujte si tebas . . . Rychle okoládu!

U kozla, spálil jsem si ústa. Nerad bych, aby byla dnes obloha

mého štstí zahalena sebe menším mrákem, a pece se mi už pihodila

nepíjemnost . . . Robustiano, podejte mi košili ; tu nejlíp vyžehlenou.

To je den, šastný den! S jíikou asi netrplivostí mne oekává ta, která

se má státi družkou celého mého života! Uf! Ta košile je studená!

Odejdte, Robustiano, budu se pevlékat. Až mi zuby cvakají! Hoj!

Není tu ve spodkách jehla? Ta ele netropí nic než nepíjemnosti!

Píchl jsem se hrozn ... Už bych byl vru rád ve svém dom po boku

své ženušky

!

To se mi nebudou piházeti takovéhle vci, protože ona jest andl
istoty, který dovede spravovati prádlo a vystihnouti všechny moje záliby.

Kde pak je druhá punocha? U erta! Robustiano, Robustiano! Neod-

nesla jste náhodou jednu punochu s okoládou? Ne? Ale já ji nemohu
naiít. Má to takový svobodný lovk pekelný život! Vypadá to k ne-

uvení, že jsou také lidé, kteí se nezení! . . . Vida, vida, už se mi

zase utrhl u košile knoflík! Sešpendlím to. Uf! Druhé píchnutí —
O Mariquito, Mariquito! S jakou nedokavostí oekávám, až nastane den

našeho svazku ! . . . Jen, netlaí-li tyhle boty ! Kde pak jsem nechal

kravatu? To mi tak ješt scházelo! Ježíši, vždy jsem si ji položil do

inkoustu. Ta pitomá Robustiana zvrhla kalamá, a manšety se mi za-

eruily . . . Vezmu jiné! . . .

Skoro mi pipadá, že mám vtší hlad, co jsem již na skoku oženiti

se. Jak t miluji, Mariquito ! A jak mne ty boty tlaí ! . . . Eh, už jsem

hotov. Robustiano ! Nevím, pijdu-li dues k obdu ; ale pro kmotra

Píhodu vše pichystejte! Možno, že pijdu dom s velkou bolestí hlavy,

protože se bude moje píští tchýn všemožn namáhati, aby vidla, co

dám své nastávající darem a jist že mne rozbolí hlava jejími radami

o naší budoucnosti.

Když jsem ji byl požádat za ruku její dcery, dala mi dv políbení

míru na elo, a vy víte, že jsem následkem této mateské pílišnosti

ml na ele bouli. Chudák seora nedovede potlaiti své dojmy. Tedy

47*
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s bohem, a dejte pozor na dvee ! . , . A vyvetrejte mi byt, a neza-

pomete dát vodu pijavkám, kdyby se mi mly pikládati. Mne pílišné

rozilení vždycky velice škodí . . . Tralala . . . lála . . . lála . . .

11.

To je dnes po ránu zima! Vida, tuhle jde mj pítel Gutiérrez.

Hoj, hoj . . . Gutiérrezi, kam pak tak asn? Nevíš, že mám te velmi

mnoho práce? Ano, žením se. Uhodl jsi: s Mariquitou. Ach, je to andl!

A kdybys vdl, jaký má talent k eem a k vaení rýže po valenciánsku

!

Vím, že živ ei nesouvisí s rýží; ale chci ti tím pouze íci, že je výtená.

Kam te? Aha, koupit hodinky. Chci pekvapiti Mariquitu dárkem.

Miluje vášniv hodinky a peené kaštany
;
jsou to její dv nejvtší sla-

bosti. Nuže, servus! pozdravuj svoji Dianu, a aby se tvá paní vystonala!

Chci íci naopak! — Nevím, kde mi hlava stojí. Odpus! Jsem jako

opilý. — Mariquito, Mariquito ! Zpomínka na Tebe mne nutí k vše-

možným nesmyslm ... Co te o mn ekne dobrý Gutiérrez ? . . .

A jak mne ty boty tlaí!

IIL

Máte hodinky pro dámy? — Ovšem . . . Remontoirky, pravíte?

Caramba! Ticet duros*) To se mi zdá býti drahým ... Je to poslední

slovo? — Dám vám ptadvacet. Že to nemožno? Nuže, tu máte. Nesmí
se mi pece jednati o sto reál více i mén. S bohem, a a se vám
dobe vede.

IV.

To je lidu! Kam se to všichni ti darmošlapové dívají? Aha, opilec,

který upadl. To je svt! Milovaná Mariquito! To budeš mít radost, až

uhlídáš, jaké jsem Ti koupil hodinky !

Nestrkejte do mne, love, vždy nejsem pytel ezanky ! Ti lidé

jsou nepozorní! . . . Jdu se podívat, co se dje. Copak se nesmím po-

dívat když chci? . . . Chlapi! ... A kde jsou hodinky? . . . Nic! V kapse

nejsou ! Strážníku ! Práv mi ukradli dámské hodinky s pouzdrem a se

vším . . . Ten, ten je asi vzal . . . Tenhleten, co do mne vrazil . . .

Ach! Pomoc! Netlute mne! Tedy nejdív mne okradete, a pak mi

ješt napolíkujete? Strážníku, prohledejte toho lovka! Že je nemá?
Tedy prohledejte všechny .... Ach Mariquito, kdybys mne vidla v této

obtížné situaci, jist bys nade mnou zaplakala! Jak? Mám jít s vámi?

Pro? love! Nejen že mne okradou, ale ješt mne zatknou. Protestuji!

V.

Konen jsem na svobod, ale bez hodinek! Co íká asi Mariquita,

když vidí, že uplynulo šest hodin, a já k ní nepišel? Jak jsem ne-

šasten ! Ale bez hodinek tam nepjdu . . . Pjdu do toho krámu a

koupím jiné, i kdybych se ml pivésti na mizinu . . .

*) 60 zl. r. .
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Jak? Co pravíte? Že jsem je nechal zde? Je to možno? Tedy mi
je neukradli? Vskutku, zde jsou hodinky; vidím, že jsem je ve své

zmatenosti nechal na pult . . . Ten vousá, kterého jsem veejn obvinil,

ml pravdu . . . Nuže, s bohem ... A promite . . . Voláte mne ? eho si

pejete? Máte pravdu. Pro pána! Aha, nechal jsem te zase na pulte

pouzdro? Co jsem zamilován, nevím, kde mi hlava stojí . . .

Vné drama.

Napsal J. Adán Berned.

I.

Byla to té noci zima! . . . Hlavní tídou, obyejn velice oživenou,

pecházel sotva tu a tam nkdo
;

pouze a§em se ozval kdesi v dáli

jakýsi temný hluk, stále zetelnjší, až se zmnil ve hmot vyvozovaný

rachocením kol vozu, taženého párem bystrých koní, o dlažbu. Svtla

bylo málo; hustá mlha jakoby se horliv namáhala, aby uinila slabé

svtlo plynových svítilen, seadných podél ulice, ješt bledším. Vítr byl

boulivý, ledovitý, a mrazil kži a pronikal oste na tlo chodcovo,

který, zahalen kožichem, ruce v kapsách, dupav spchal na místo chrá-

nnjší a zántem plic mén hrozící.

Na vížce královského paláce odbila desátá ; deset úderv, stíbrných,

chvjivých, které se ve smrštích boulivého vtru ztrácely v dáli, vy-

znívajíce slab v nejzazších tvrtích madridských.

as kvapil: nebylo zbytí, než abych vyšel na ulici, prošel msto
kížem krážem a vstoupil do místností, kde se lidé scházívají, abych

sehnal zprávy ku vydání novin, pro které jsem pracoval. A bh ví,

kdyby nebylo již tak naspch, vru, že bych byl radji volil za kynoucí

mi obtíže vycházky osvdenou píjemnost lžka, teplého a útulného . . .

Ale nebylo vyhnutí. S límcem vyhrnutým až po uši a se rty keovit
sepjatými, abych zamezil vstup zavanuti toho úkladného vánku, který

nám zasílá Guadarrama, vyšel jsem na ulici spchaje k Puerta del Sol.

Ponocní dímali ve výklenku brány, a jejich groteskní postavy byly

zlehka osvtleny malou svítilnou, která se kývala na jejich halapartn,

opené o ze v dosahu jejich ruky. Njaký strážník pecházel zvolna,

pevnými kroeji, se skíženýma rukama, snaže se, aby udržel teplo

v rukou, obleených do velkých rukavic ze zelené vlny . . . Zkrátka,

byl to smutný obrázek ledových nocí prosincových, teskných, truchlivých,

bez paprsku svtla a bez veselého zvuku.

Zabrán do svých myšlének a zabaven rznými úvahami kráel jsem,

všímaje si jen mimodk tchto podrobností, když jsem kopýtl o objemný

pedmt rozložený na dlažb, a byl bych, ztráceje rovjíováhu, bezmála

na ten pedmt upadl.

Puzen oprávnnou zvdavostí, sehnul jsem se k zemi. Doznávám
upímn, že jsem ucítil v duchu nco jako zamrazení, vida, že leží na
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dlažb tlo njakého mladíka, nehybné, stoené v klubko, s rukama za-

loženýma na prsou, a s pitaženýma nohama, jejichžto kolena se tém
dotýkala zamodralé brady. Zstal jsem po nkolik okamžik nepohnut

:

tlo toho chlapce, špatn odné šatem obnošeným, roztrhaným, špinavým

a visícím v cárech, vzbudilo v mojí mysli tisíce neutšených myšlenek.

To tlo, výmluvný doklad nejhroznjší bídy, dojímalo moje nervy, a já

jsem pozoroval stále tu bytost, která, jak se zdálo, spala s úplným

klidem.

Nepamatuji se, jak dlouho jsem na nho pohlížel, uvažuje trpce

o nespravedlivosti spolenosti bez víry, sobecké, a nemohu dnes íci, co

by bylo praktickým výsledkem tch úvah: pamatuji se jen, že mne
z nich vytrhl hlas, který se ozval za mnou, tázaje se mne s jakousi

ochotou :

„Stalo se vám nco, caballero?"

Obrátil jsem se prudce; spatil jsem u sebe strážníka, vztýeného,

bez pohnutí, pohlížejícího na mne upen ; byl se piblížil, pilákán ne-

obvyklou skupinou.

„Je snad mrtev?" otázal jsem se ho, ukazuje na hocha, který

stále spal.

Strážník se jaksi pohrdliv usmál; pistoupil k žebrákovi, a sti-kaje

do nho hrub nohou, zvolal

:

„Hej, darebo ! . . . Vsta — slyšíš? Jdi se vyspat jinam!"

Energické poínání strážníkovo mlo okamžitý výsledek. Hošík

sebou pohnul, zabruel hnviv nkolik slov, a mna si oi špinavými

ueruuými pstmi, vstal rycble, a jal se odcházeti váhavým krokem,

narážeje o ze.
„Je to Ti ran a," ekl mi strážník, patrn se svým výkonem spo-

kojen. „Pobuda, který žije jenom zázrakem, a živí se jídlem, které do-

stává po kasárnách. S tím to špatn skoní."

Zatím odcházel žebrák smrem k viaduktu a došel ped kavárnu

del Siglo, kdež trávívá obecenstvo stejn etné jako vybrané as, sedíc

u kouící se íšky kávy. Peeje svtla zaplavovaly širý sál: hluk byl

velký, a v nm se ozýval chvílemi zvuný smích, výplod volného veselí.

Tiraua se na okamžik pekvapen zastavil, a tiskna tvá na sklo,

zamlžené parami a dýmem z doutník, pozoroval ruch, který byl pravým

opakem toho ticha na ulici.

Na rtech ubohého otrhánka se objevilo cosi jako výraz hnvu i
závisti. Také tam byli hošíci jeho vku, kteí pobíhali po sále, hrajíce

si a s nimi se mazlili a dávali jim asem cukroví njací pánové; ale

ty dti byly veselý, mly rodie, byly slušn odny, co zatím on neml
nic, byl vždy smuten, místo veškerého mazleni se mu dostávalo kopnutí

strážníka, picházejícího vytrhnout ho z nejlepšího spaní, a halil v hadry

tlo špinavé a osmdlé nepohodou ... U erta ! s jakou radostí by byl

také vešel si pohrát s ostatními chlapci a pojíst cukrovinky, se kterých

nespouštl oí . . . Jak by se pobavil! . . . Ale zpomnl si, že se snažil

kdysi vejíti a poprositi o almužnu, a že prodava novin, který byl toho

dne v pekelné nálad, jej vyhodil na ulici a uštdil mu poádný po-

hlavek . . . Vdl, že není z vyvolených, že nesmí vstoupiti . . .
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A nevstoupil! Setrval njakou chvíli s oima rozevenýma, obeste-

nýma mlhou trpké melancholie, tiskna široké elo na sklo, a pozoruje

ten dosud nepoznaný ráj.

Jedno z hrajících si détí, roztomilý chlapík šesti- nebo sedmiletý,

pohlédl náhodou na otrhánka; pohledy obou hoch se setkaly. Tirana

pocítil na dn duše snad poprvé záchvat závisti, a užívaje píležitosti

ku pomst, skroutil oi a vyplázl jazyk nervosuím posunkem a se smš-
ným výrazem. Druhý hošík, zaleknut, bžel se ukrýt do nárue své

matky . . .

Nemohl jsem se již déle zdržovati pozorováním tohoto, tak svrcho-

van zajímavého výjevu, ve vší té zejmé drsnosti tklivého. Šel jsem

dále po svých . . . Vzduch se poal naplovati bílými vlokami, které,

padajíce, zachycovaly se na ímsách a výstupcích dom.
Snžilo.

II.

Probudil jsem se druhého dne ráno z klidného a sílivého spánku.

Na stolku ležela La Correspondencia de Espaa, kterou byl

roznáše novin ped nkolika minutami pinesl. Natáhl jsem ruku a vzal

jsem noviny, prohlížeje mimodk odstavec, ve kterém se vypráví, jaké

nehody se minulého dne udaly. V ele odstavce jsem nalezl tuto zprávu

:

„Strážníci nalezli minulé noci uprosted ulice zmrzlého deseti-

letého hocha, zvaného Tiranou. K mrtvole se dostavil policejní soudce

a naídil její penesení k soudu".

Pocítil jsem v duši prudký žal : tato lakonická, nkolikaádková
zpráva obsahovala bolestnou báse bídy. Syn ulice zahynul zimou, zmrzl,

a tím se splnilo proroctví strážníka, který byl nkolik hodin ped
tím ekl : S tím to špatn skoní.

He to skoniti nemohlo. Po život bludném, bídném, bez utše-

ného balsámu lásky mateské, všemi povrhán, klesl ubohý hoch v ob
tíhou svého neštstí a nalezl smrt uprosted ulice. A pak . . . pytevuí

sí v umrlí komoe soudní, mramorový stl s lehce naklonnou plochou,

na kterou kape ernavá krev, stékající se uprosted sín, spolený hrob

v šacht na hbitov a pak — opuštnost ... Ni kíž, ni slza, ni

vzpomínka!

Není nic všednjšího než neštstí ! Peložil Alf. Pikhart.

-^r-^^^S^
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;

Sníh.

Báse Svatopluka echa.

(Dokonení.)

IX.

Ó ty Mraze, kouzelníku, jaké áry tropit znáš!

Holým vtvím krajky jemné ze stíbrných tásní tkáš,

ve krápník tuhý kišál mníš bystré spády vod,

vnec okras démantových vsíš stechám na obvod,

hvzdy zžíháš kmitající bílou zemí široko,

aspo s ásti do moderní vracíš nudy rokoko

kštice havraní a rusé mn v divné šediny —
ale všechny divy tvoje peváží ten jediný:

onen purpur arokrásný, ervánková jitní zá,
kterou kouzlíš tajným šttcem na spanilou díví tvá.

Líce Vlasty, Jaroslavy plály tímto šarlatem,

any hlavy pyšnily se v apek temnu huatém
a nach ohnivý tím více, pvabnéji vynikal,

že jej postíbený jíním rámec vlas obmykal.

Každou chvíli v rukávník se utíkaly kosmatý

ruce útlé, v rukaviky hladké tsn upjaty,

jako pod kídloma kvony kuátka, se kryly v nm.
Okraje též zdobil šat lesklé kožešiny lem.

S nimi Stanislav a Hanuš k blízké ece po stráni

sestoupili, když v zá denní pešlo šeré svítání.

V noci sníh se pestal sypat, silný vítr krajem dul,

ale z jitra v utišení mlhy houšt se snesla v dl,

na nkolik jenom krok pronikal tou pízí zrak,

dál jsi zel jen postav stíny, ješt dál jen sivý mrak.

Tajemný byl pvab, divný, v tomto vzdušném pedivu,

které víc neb mén krylo všechno v matném šedivu,

nejblíž prhledná to pára, o pí dál jak zhustlý dech,

zíš, jak se to klubí, vlní v lehkých mlhy padenech,
pak to splývá o krok dále v houstnoucí vždy stín še,
a dál kolem neprhledná jako z dýmu vzdušná ze;
jenom východ v šerou pízi slabého tká svtla pruh

a. cos nejasn tam kmitá jako rudý slunce kruh.

Jinak jeví se jen slab, zíš-li v šedý vkol taj,

postavy neb stromu obrys, jakbys v stín zbloudil kraj.
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Dole vrátný s eledínem, za Dakova dozoru,

v ece vyistili hladce velkou ledu prostoru,

a i jinde ledna plocha, zvlášt od pobeží dál,

místy byla prosta snbu, jejž s ní noní vítr svál.

I dv židle dal sem snésti mladý správcv pomocník
a te za svou péi sklízel tveraivý sleen dík

;

chválu obvyklým; „Ó prosím!" odmítal sic zpurn dost,

však zde venku tála pece plachá jeho ztrnulost.

Jeho živlem pravým bylo širo klas, sypkých brázd,

orá neb veských dlnic adami tu rázn vlast,

s mnohým stéblem zachyceným na lecjakém úboru

rozhlížet se bystrým okem po bezmezném obzoru,

aneb kon osedlat si, do sousední vesnice,

kde ml pidlen dvr malý, lett jako vichice —
tu se cítil volným v duši; ale když na tvero stn
byl mu súžen obzor, k židli když byl mravem pipažen
a když v kruhu sleen, paní zpsobný ml hovor vést

:

v ostýchavce nemluvného tu se mnil na ruest,

tu jen toužil v širo polí, v pokoj svj neb v besedu

za hospdky hluné stolem shromáždných soused.
Proto na široké ece, pod volnou zde oblohou,

brusle, jichž byl mistrem ackým, hbitých cít na nohou,

málem zjev byl zcela jiný : voln jevil pkný vzrst,

líce mrazem se mu rdly, mkké chmýí kolem úst

ztuhlo jíním postíbeno v marciální vous a knír;

zde moh' okídlenou patou kroužit jako vtrem pýr
a když sleny laškující uvedly ho v rozpaky,

jako pod kouzelnou apkou zmizet v mlžné oblaky.

Vida sleny sedat, byste k Jaroslav ledem jel,

však již Hanuš kleel ped ní, její brusle v rukou ml.
Tu líc Dank schmuiv trochu, k dívce druhé dvorn klek',

pipnout blyštivý kov bruslí pod nožek jí útlý vdk.
Ale rytískou tu službu konal nemotorn dost,

pod úsmvným Vlasty okem zas na padla stísnnost,

eménky se zmodrchaly a byl vru rytí rád,

když moh' s tváí rozpaitou po skonené práci vstát,

chtl se vzdálit piruettou za poklony zdvoilé,

ale na bich upa sklouznuv k její nožce spanilé,

a když posnžen se pracn oci zase v postoji,

radj' smíchu smlým kruhem unik' v mlžném závoji.

Zatím Hanuš, klee, v ruce Jaroslavy nožku vzal

a tím dotknutím se rázem rozkošný v nm plamen vzal.

Kradmo k erstvé krásné líci zamlžené zraky vznes,

v nížto spatil veselosti, rozpak i studu sms,
kol níž z temných apky upin v jasnohndém pramenu
vlasy zvlnné se stlaly po kulatém ramenu,
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kreslícím se vnadou svží ladných, pružných mládí ar
v látce tsné, v nížto z pedu ader dmul se luzný tvar;

a zas k nožce sklopil pohled, v botku tsn upjaté,

nad kotníky s úzkým lemem kožešiny huaté —
zachvly se jeho ruce, prochvl hrudí slasti proud

a duch zaplál ohnm náhlým, jakby jiskra padla v troud:

fantasii naplnil mu krásy pohádkové tpyt,

srdce ztopilo se celé v nepoznané touhy cit,

divnou opojen byl sladce hudbou tajných duše strun,

kterou jedinkrát jen slyší v krásném jaru žití jun,

aruplnou poesií, kterou plodí všední pud,

jakby leknín bloskvoucí nad bažiny vzpjal se rmut.

Skonil úsluhu a dívka vstávši zašeptala dík.

Bruslemi též vlastní nohy zbystil její pomocník
a chtl podporu jí skýtat ; avšak byla mistryn,

jako vážka létla hbit po ledové hladin

;

on sám nebyl bruslíc vzorný, stží jen s ní hájil ad,
pi tom leckdy povážliv kolísaje v ped i v zad.

Vlasta s bratrem již se také na kluzišti zkoušeli,

novakou ta byla teprv na perutné oceli,

kolem váhavé brat žertem hbité inil okliky,

pohádal ji, zasvcoval v rzné sportu praktiky.

Veselý po ploše lesklé brzy rozvíil se rej

:

mrazem všech i zjaeností rdl se živ obliej,

žerty rzno hlaholily, v ledu skípot zvonil smích,

oi jiskiv se smály zpod brv jíním zblených,

tu dva za ruce se chytli, rovn spolu jeli v ped,
tam ten zase polokruhy kol nich smlé rtal v led,

jeden volnj, druhý letem — záhy v jasné stupadlo,

spleteninu kivek rzných vrylo bruslí škrabadlo,

jakby kreslila ís ruka démantovým prstenem

híkou rozmanité rysy v okna tverci sklenném,

kruhy, oblouky a pímky, písmen kusé linie,

arabesky fantastické, divné manuproprie,

až pak hry se nasytivši, pokryje ten rzný tvar

spšn hustou klikatinou, mranem ledabylých ar.

Také Dank brzy opt z mlžných clon se vybavil

a svj nezdar poátení skvlým koncem napravil.

Semo tamo poletoval vlnit a klikat,

jako vlaštovice kroužil v hojném bystrém obrát,

jako stela letl rovn, tu zas mrštné pozpátky,

na jedné se toil brusli jak hrad s nohou z pohádky,

tvary zdobné kreslil pesn v lehounkých brázd pletivu,

všechny kolem vyzývaje ku hlasnému obdivu.
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Jenom Hanuš jinam stále obracel svj zpitý hled,

s rozkoší jen vrn steha Jaroslavin každý hled,

každý pohyb vdékuplný pružné, krásné postavy,

prohyb tla rozkošného, postoj v jízd mavý,
hlavu lehce pochýlenou, neb zas voln vzpímenou,

kadeí hru leskle hndých kolem oblých ramenou,

každý pohyb štíhlých rukou, nožky lehké švihnutí,

po obuví milonéžuou bruslí tpytné mihnutí.

Družil se k ní stále znovu, a rt jejích každý hles

jako rokot sladké struny k uchu blahému se nes',

nech byl frází nejvšednjší, významu a vtipu prost,

s nachu smavých úst jej sbíral jako vzácný ducha skvost.

Za ruce se posléz jali všichni v pestrém etze,

po kluzišti k pedu létli, pak i jeho pes meze;

ale tam se brzy trhal nesourodých lánk rad,

mén hbité bruslí jezdce rzuo vypouštje vzad.

Nejdív odtrhla se Vlasta, Stanislav se potom vzdal;

Hanuš dosud vytrvale všechny síly k letu pjal,

by mu neunikla ruka, kterou prve šastn chy
a z níž celým jeho nitrem slastný rozléval se cit;

v hebké, hladké rukavice cítil prst nžný tvar,

z pokrývky té mrazné zdál se krev mu uítit žhoucí var.

Úsiln se tedy držel — však te emen s nohy sjel,

a než brusli zídil znova, kam již zbylý pár se dl?
Mlhou, v jejíž závoj zídlý slunce kruh te jasnj' plál,

\ddl Danka s Jaroslavou ledem eky lett dál,

v závoji tom víc a více bledly jejich postavy,

až i stíny jejich ztajil dále opar mlhavý.

Mrzut za nimi se díval — Její ruky nžný vdk
unikl mu, s jiným tamo letí krásný motýlek

na perutích bruslí lehkých. Fantasie živý vznt

barvami mu pesvdnými líil tento s dívkou let:

Takto samoten s ní lett, v ruce jemných prst tlak,

jako vichr ztuhlou ekou, bez cíle kams v dálku tak,

utajen s ní všemu svtu v muslínový mlhy pláš — —

!

Proti onomu ho náhle jala žehající záš.

Zachmuen se na kluzišt navrátil, kde s Vlastou druh

vítali jej: „Hle, jak rychle rozplývá se mlhy kruh!"

Vskutku jasnilo se rázem : Prchající mlhy klín

vydal v obdiv Hazmburku zasmušilý, hrdý stín,

strmící tu velkolep dvojí vží do nebes,

na úpatí posnženém pitulenou k nmu ves

;

prosvi vrchol Milešovky — te i jiných spousta hor —
již až k Bezdzi moh' voln dvojhlavému lett zor —
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poslední též na východ rozplynul se mlžný cíp

a tam zasvítil v kraj vkol bílou kaplí šedý Éip.

Jasn slunce ozáilo krásný, rozložitý kraj,

skvosty jiskivé mu tkalo v širý snhu hranostaj.

„Jaký pohled! Kraj to krásný!" pravil Hanuš bezdky,

rozjasnným obhlížeje zrakem prostor daleký.

„Divukrásný," svdil Stána. „Znám jej z dtství — pece však,

za as vidím-li jej znovu, vždy tou krásou zpit je zrak.

Jediný jen pokaždé mi vnady tyto kalí stín

:

cizoty že stal se tvrzí hor tch modrých vábný klín."

Hanuš.

„Ah tak — pravda — nevzpomnl jsem. Cizincem tam nyní Cech.

Ztraceny jsou krásné hory — však co pláten každý vzdech?

Z koruny nám staroslavné stejn urván mnohý skvost;

však stesk nechme po minulém, hajme sob pítomnost!

Stanislav,

Nesouhlasím s tebou, hochu. Zpt je teba dobývat

skvostu každého, jenž kdysi násilím a lstí nám vzat

;

však ten v korun tkví dosud, cizotou nech zakalen —
vše ty hory k nám se hlásí samým zvukem již svých jmen.

Hanuš.

Dobývat? — Snad s meem v psti? Ale kde ten vzíti me?
A pak — mocí surovou bys onm hodlal bráti e,
která nyní jejich rodnou, již ml otec juž a dd?
To bys jenom kivdu dávnou novou kivdou splatil zpt.

Stanislav.

Dalek násilné jsem choutky ; aby kraj ten — žádám jen —
znovu vrn pilnul k celku, jemuž tém odcizen,

by náš jazyk tam se vracel ne snad jamem, okovem,

ale prací rukou pilných, v mírném boji duchovém.

Hanuš.

A zdaž národní to práce nejvyšší jsou úkoly,

by zas v tom neb onom kout znly eské hlaholy?

Zvtšit rod náš pebhlíky? Po mém soudu teba spíš,

pestat v sob, vnitní sílu, vnitní cenu vznésti výš.
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Hle, co nových dum se tlaí na Evropy vetchý práh —
k tm se hlasme, spjme v šiky všelidských tch velkých snah

!

Národnosti vec a ei ustupuje v druhý ad —
pstujme ji, nenechme však pro ni zpustnout celý sad.

Vlasta.

Promite, že v spor se mísím. Ale z vašich slov se vryl

bitký osten v moje nitro. Vera, když jste kivdu bil,

kterou sobství pod zvetšelých ád páše ochranou,

když jste káral z vad a hích spolenost tu prolhauou

a ád svta nový hlásal, v duchu svdila jsem vám —
tm bych vítzství též pála ušlechtilým myšlénkám.

Avšak aby pro n ustoup' v druhou adu, trpl snad

onen cit, jenž tkvi mi v srdci pehluboko, jenž mi svat —
ne, ó ne! Ten pední pro mne. Jak mi nad svt otce dm —
zanedbám-li má, bych mohla sloužit cizím tisícm ?

Hanuš.

Ajta, vlastenka tu švarná! V její ruce spanilé

zbran své již odevzdávám, ustupuji pesile.

Z vlastenských te luh kvtných k bruslení se vrame zpt —

Stanislav.

Pro se pod tím vlastenectvím divn tak tvj kiví ret?

Pro tak hrd ironicky pimhuuješ nad ním zrak?

Což ti vlast a rodný jazyk smšn malicherný brak?

Hanuš.

Zvolna, brachu ! Víš, že také vrn k rodu svému lnu,

jen že stízlivji hledím ku pravému vci dnu.

Ale zhnusil se mi prázdný vlasteneckých frází šum,

neklaním se ošumlým divadelním praporm.

Stanislav.

Znám ta slova. Dosti asto mezi námi znjí už

:

„S veteší a praporeky nehraje si vážný muž."

Tak nám dít hrd s patra. Ale málo váží pec,

zda se otel zpsob vnjší, slova zvuk — když svata vc?
Pravda, dlouho již nám vlaje jeden prapor nad hlavou,

v boji stepen, již se pokryl místy plísní ernavou

;

však pro hledt na pobledlé sem tam zlato stuh a cet? —
idea pec stále jasn záí nám. A hlete v ped

:
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ješt vztekle s vojskem valným odvký nám hrozí vrah,

tioposud jsme v horkém boji, každý zdravý sval tu drah

a tu voláte: Již naší korouhve se tepí lem?

Velké vci! Novou chcete, jež by mátla darmo tem?

A snad staro již i heslo, jež po dódu zddil vnuk,

chcete, aby' vystídal je nový módních hesel zvuk?

Ale heslo nejlepší je: naped tuto skonit se,

boj ten hlavní za svnj život, za národa byt a e
a když státi bude jist, rovný, volný jiných druh,

k jiným potom vstupme pracím ve spolených plemen kruh.

K odpovdi druh se chystal, jinou však byl vcí jat:

Vlastu s Dakem nazpt nesl polet obruslených pat.

Zatákami vlnitými jak dv hravé libelly

blížili se vichrem ; dosud za ruce se drželi.

Rozmarn pod apkou temnou dívky obliej se smál;

s Danka jakby ostych spadl, ba i mluvit k ní se zdál,

zor k ní stranou naklonný záil mu jak štstí pln, —
te i ona k nmu vzhlédla zpod létavých vlasu vln . . .

K ostatním již doletli, Jaroslavin jasný smích

skonil rázem vážné ei o pedmtech nezvyklých.

Bruslení již sytá dom vracela se spolenost;

trochu stranou, mlky kráel zasmušilý jaksi host.

X.

Ty kraji tam, jímž Ohe tok svj vine,

a Hazmburku fantastický rys

své temné dvojvží tká v nebe siné,

a za ním horstva modré vlnobití

v ší rozpíná se dálnou, naše kdys,

kde vážný fiip svým kostelíkem svítí, — —
když vzpomínky mi vábné v nitro sáhnou

a kraje srdci milé duší táhnou,

jich prvním Tys!

Bu zdráv, bu žehnán za vše, cos mi dal:

za modro hor svých, za svých luh kvty,

za šastný klid, za milých lící adu,
za dtství ráje, za jinošské vzlety,

za první lásky vn sladkou vnadu,

i za leckterý žal —
však nebylo jich mnoho — v slunném jase

jsi usmíval se v jara mého ase,

i zpomínka T v zái stále zela,

až teprv mrak, jímž jese má se stmla,

i po Tob mi stíny rozesílal.
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Však dnes T vidt chci, jak jsem T vídal,

Ty zlatý obraze mých mladých dn.
Ty kolébko mých nejkrásnjších sn,
jež modrý fiip jak vážný pradd hlídal.

Chci Tebe vidt — víš, jak v onen den,

kdy mladou jarostí a lásky blahem

jak sladkým ducha vínem opojen

jsem vesel vzhru stoupal chlumku svahem

a se muou otec, matka, bratí, sestry

i spolenosti družné hlouek pestrý,

v nmž jednu líc mj stále hledal zrak,

a pod modíny
jsme lesními dál putovali stíny,

houš lísek, habí rozhrnuli pak —
a Tys tu náhle v plné kráse plál

pod naší nohou, rozpjat v širou dál,

ve zlaté zái srpnového dne,

jíž tpytily se vísky nesetné
po valné spoust luk a sad, lán
a za ní v obrovitém plkole
hor tísnily se bán, homole,

dav nesíslných modrých velikán,

že nad tím divadlem nám z prsou všech

se vydral obdivu i slasti vzdech

a bezdky všem zarosil se zrak —
tak chci T zíti, tak!

Hle, kdesi tam v tch modrých vrch ln
se kryje vábný dol, kde, dívka svží,

má moje snívala pod ssutou vží,

kde za májových kvt sladké vn
a zpvu slavík ji na svou hru
mj otec pivinul: „Mou navždy bu!"
A tam ten bílý svit na stráni siné,

to kostelíka vž mi z dáli kyne,

kde ped oltáem horské svatyn

poklekli spolu v slastné hodin.

A za mnou pod lesem je stecha milá,

jež dda mého šedou hlavu kryla;

za prouhy lán zámku krov se rdí,

jenž pijal hocha do útulných zdí,

jenž na prázdniny tolik let m vítal,

kol nhož duše sterý svaz se splítal

jak svlaec, plný kvt zrosených,

a blízko ztad ke dvoru blavému,
kam první láskou okouzlen jsem tíh' —
Tak málem vše, co draho srdci mému,
mých upomínek nejvzácnjší kvítí.
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kvt mého žití,

Tys, kraji milý, choval v loktech svých.

A bájnou kolébkou's též mého rodu

:

Tam s velebné té hory dávný dd
kdys po Tvých nivách otáel svj hled,

po stíbru vod Tvých, hor Tvých modrém svodu,

a vncem opojen Tvých luzných krás

zde zatkl hl, v zem tuto štpil nás.

Po dlouhé pouti Tvj ho zajal vdk, —
a divu není. I má noha asem
v kraj cizí zašla, kolik pešla ek,
i moe majestát jsem spatil s žasem,

hor gigantických vn bílé hlavy

a v révy vncoví dol vn smavý —
než kdy jsem spatil zas hor modro Tvých,

tu nadšen jsem k Tob náru zdvih'

a z plna srdce ek':

Pec, kraji, Tys mi perlou zem celé

a kouzlem nejlibjším dýcháš vele,

pec v Tob jen se srdce doma cítí,

pec nejlépe je v Tob žít a sníti

a skonit vk!

Bu zdráv, bu žehnán! Z duše tryskl man,
ze srdce plného ten pozdrav mj
a za ním vzdech se nese k milé stran

:

Kéž naše zstanou vždy Tvoje nivy,

ni hroudu neurve z nich píboj chtivý,

spíš jarošumn rodným vtrem duj

i tam v ty hory modré s pedk rovy,

v ten diadem Tvé krásy safírový,

ó drahý kraji mj

!

XI.

Dvojí sán ped portálem ekají už ve snhu,

lehké, peste malované ; asem k bi pošlehu

rolniek se druží cinkot, když k hlavou blavou

bujn hodí, nedokav zahrabe v sníh podkovou.

Dank u saní už stojí; ruku v teplé vlue
malý rukávník mu kryje, s krku vise na še;
druhá hraje s karabáem. A te s dívek dvojicí

hosté vyšli, dítek chumá kolem nich se rojící.

Závidjí malí sestrám, na peestý saní pych

pohlížejí s tužbou marnou: nenít pro n místa v nich,
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a by jedno, dv se svezly, ostatek by v plá se dal

;

proto doma budou všechny! otec moude rozkázal.

Za nimi on v zadu kráí, s paní hosty provází,

koím káže opatrnost, rzné dává rozkazy.

Správcová pak na otžích kázn drží šotk sbor,

v lících majíc odlesk štstí, jímžto dcer se tpytí zor.

Bez okolk, dlouhých oklik mladí sedli do saní,

spíše náhodou než volbou druh ke družce shledaní.

V prvních sedl Hanuš s Vlastou, v druhých s Jaroslavou brat

;

ten sic vnitek mermomocí Dakovi chtl penechat,

ale píruí se bránil, na výstupek pozadu

jízdmo use s karabáem, v estném štolby úadu.
Zprvu kolem Jaroslavy kroej Hanušv se ple,

ale propás' vhodnou chvíli, až se s Vlastou v saních stref.

Koí švihli v ko hívy, oblakem se vzbouil sníh

a již létly san s hudbou rolnic jasn inících.

V modru nad blostným krajem slunce plálo vesele,

tisíc jisker démantových loudíc z toho úble.

Hanuš s Vlastou mlky hledí vkol snžných do polí,

jejichž blo ruší pouze v adách temné topoly;

hledí, kterak oblak snhu vybuuje ko skok,

jak jim vlají hívy bhem, jak se kouí jejich bok
a jak s kytkou pestrých cetek zobák saní vzhru ní;
naslouchají, chestem jasným rolniek jak spousta zní

za práskotu karabáe jako tesku stelných ran,

s nímž se mísí asem krákot vyplašených erných vran.

Man ohlédl se Hanuš : V druhých saních pozadu

spatil Jaroslavu, v kožich schoulenou až nad bradu

;

ji a bratra objímala kosmatina rozsáhlá,

jejížto však vtší pli dívka k sob pitáhla,

líce ást jí obestíral upin tchto erných mrak,

ale z nho jarým smíchem rozkošný se blýskal zrak —
snad to radost ze sanice dtsky jiskila se v nm,
nebo Dakovi se smála, který prudkým rozmachem
vzadu karabá svj toe, ohlušivý tropil hmot . . .

Znovu Hanuši se v nitro zaryl žárlivosti hrot.

V tom však Vlasta vedle nho perušila mlení

:

„Jak je krásna polí blost a to skvostné jiskení!

Jak je milo takto lett pes širého kraje bl!
Ó je pvabná též zima — však ne pro každého, žel

!

Kolik bídy leckde skrývá toho hermelínu cíp

pod nizounkým z došk krovem — kde ten mrazu žhavý šíp,

jenž nás píjemn jen dráždí, žehá nahých dítek tlum,

8 pláem hladu pitulených ke studeným ke kamnm."
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„Pravda, pravda!" mluvil Hanuš. „A mn zjev tch zimních vnad

man uvozuje v mysl spolenosti vetché sklad.

Pokrytce a slepé bloudy též v ní tší stero krás.

Což tu vkol pkno není? kárav se ptají nás.

Nech si škaredé jen rokle, spousty neestí a špín

v záhybech svých klamných kryje záivý ten hermelín,

povrchem je pkn nese v pestrých saních koní cval,

vesele jim blýská v oi cetek lesklých karneval,

v kožichu jim teplo, milo, a ten rolnikový chest

pehlušuje žebrák ston polozmrzlých vedle cest.

Radj oko stoit jinam — Hle, zá snhu na poli,

vtve s jíním jako z chmýí stíbrného chocholy

!

I ta chatr ve snhovém epci jak je rozmila —
kdož by pátral, je-li uvnit také samá idylla?!

Dál jen mimo plesným letem — trhni, koí, za otž

!

Tak se optimist tší klamný pelud, sobc lež —
avšak již se klube slunce z rudého chmur okraje,

pod nímž kdys ta snžná krása spolenosti roztaje."

„Však co hrozných asi boj, co as žertev bez mezí

státi bude, než to slunce lepší doby zvítzí!"

vzdechla dívka.

„Cesta k dobru bývá zlá i daleká."

poznamenal její soudruh.

„A hlad s bídou neeká,"
Vlasta na to. „Denn nové pepadává obti.

Ach co vkol nouze kruté, kam jen bledneš, vidti

!

Pi myšlénce na ty strasti hokne každý požitek,

híchem zdá se ti pak tžkým nejskrovnjší pebytek."

Pohlédl k ní Hanuš stranou, pekvapen jsa eí tou.

Spatil citu velý odlesk pod líbeznou asy tmou

a te vábnjší než díve zdála se mu její líc

;

hezí sestina sic byla, však zde hloubky, duše víc!

bezdky mu kmitlo myslí; pokáral se za to hned,

ale pec vždy zálibnji upíral na Vlastu hled.

Zdálo se mu, že jí kivdil; byla vskutku spanilá

tvá ta jemná, krásných cit vzruchem všecka ožilá,

s rumncem tím zimy skvostným, ela cudná, istá bl,

kolem nhož vlas erných divukrásný mrak se tml.

A když práv z druhých saní zvonivý sem zale smích,

slabším kouzlem te mu cinkl do myšlének zvážnlých.

Dále ptákem létly sán, k ernavému lesu blíž.

Nahrbena, nakivena pi nm stála bídná chýž,

ale sníh jí pkn došky bílým zkrášlil píkrovem
a lem stechy ve krápník záil vnci ledovém.
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„Hle, zde idylla je také zvení, uvnit hoký klam,"

Vlasta na ni ukázala.

„To snad Racek bydlí tam?"
ptal se Hanuš.

Vlasta kývla. Hanuš náhle vzhlédl k ní

:

„A vy tam se nestavíte?"

„Na cest až zpátení,"

po rozpak malé chvíli odvtila zmaten,
obliej pak celý pi tom zrumnl jí plamenn.

„Vy se rdíte za in dobrý? Tím víc lesku nabývá."

„Ne — ne -— vte — protivná mi dobroinnost cblubivá.

Která na odiv se staví, pochybná je vru ctnost.

Však zde konala jsem vru mí než prostou povinnost.

Kde se bída pímo zjeví, otuplý byl by cit,

jenž by odepel jí dárkem nepatrným ulevit?

Mohla-liž jsem v hojnu klidn slavit štdrý veer snad

s myšlénkou, že nadlením tm zde zatím mráz a hlad?

Nuže, njaké jsem trety ze svých vcí sebrala,

vánoku a jablek nsku dobrá matka pidala,

sestru také pohnula jsem líením tch strastí zlých,

ba, i Stanislav mi vera ímsi pispl z penz svých.

Otci nesmím ovšem íci, a též z míry dobrý jest —
vrchnosti však Racek škdce, za boj s hajným snáší trest.

Le co dítky za to mohou? Šest jich — jedno v nemoci —
Kdož by aspo na den štdrý nespl s málem k pomoci? —
Ale k návratu as bude, již se šeí pomalu, —
hle! jak vtve v še tu svítí stíbrem ledných krystal!"

Zastavili. Zadní sán za rolniek cinkotu,

za hlaholu žert, smíchu, karabáe práskotu

jak bou' veselí k nim létly. Jaroslavin sladký hlas

opojivou vlnou prochvl Hanušovo nitro zas,

rozkoší a touhou zvíil znovu jeho útroby

v polosvitu tajn vábný obrys její podoby.

A když shlé, jak hlavu krásnou otoila v saní zad,

kde stál Dank nad ní schýlen, chmurný stín mu v duši pa.

K návratu ti v druhých saních chystali se neradi.

Naped nyní tito jeli, Hanuš s Vlastou v pozadí —
nechtla, by Dank její v chat pobyt znamenal;

proto zmírniti též musil vozataj svých koní cval.

Hustý soumrak vše již halil, když zas k chýši dojeli,

v jejímž okénku se kmital svtla paprsk nesmlý.

48*



746 Svatopluk Cech:

S Vlastou seskoil též Hanuš, z ruk jí sclivátil uzlu tíž,

kterou vzala ze dna saní, pomáhal nést rznou spíž.

Však již na zápraží chaty spchala jim žena vstíc

s kahancem, jenž vpadlou zjevil, zbrázdnou ped asem líc.

„Ah, to sleinka je zase! Bh jim odpla dobrotu!"

a ret k díví nachýlila ruce v tichém vzlykotu.

Odtáhla však ruku Vlasta, v náru dary vtiskla jí;

za ženou te do svtnice šerou síkou tápají.

Kahánce kmit osvtluje dusnou, nízkou svtnici,

hamparátí chudobného roztodivnou smsici,

hlouek dítek polonahých, tisknoucích se ke kamnm,
kde zní praskot, v hrnci velkém vaící se vody šum.

„Co mne slena obdaila — zapla Pánbh tisíckrát —
máme teplo, polévky též mohu dtem trochu dát —
a hle ! Jeník zdráv je náhle — stonal nám tak dlouhý as
jak se podiví mj tomu ! zítra se již vrátí as — —
Vše se v lepší obrátilo jako božím zázrakem —
to sám v slen dobrotivé andl s nebes vkroil sem."

„Tuto máte nco k svátkm," Vlasta e jí peala,
„by ta drobotina také o den štdrý plesala.

Trochu cukroví a jablek naleznete v uzlu tom,

k radosti to povste jim na vánoní malý strom.

Njaký zde také hadík — pro dv vtší celý šat —
za to zde i rybu kupte — snad se pijdu podívat."

Hanuš do vyzáblé ruky také cosi žen vtisk';

unikli pak jejím díkm a dál nes' je koní trysk.

Hanuše cit mocný pojal — její ruku chopil v mih,

k políbení tichému ji bleskurychle ke rtu zdvih'.

Z mysli prch' mu pedních saní rolnikový chest a smích,

odvát vánkem ze sfér vyšších, jenž mu náhle v nitro dych',

a sám jakby vzlétal vzhru, tam kde snžný zem klín

peklenul te slávou hvzdnou lazurový nebes týn.

Xií.

Ve slavnostní, provanuté jasným blahem nálad,

velcí, malí usedají kolem stolu po ad.
Tabule dnes ustrojena v nebývalou nádheru,

uctít vzácný, nejkrásnjší ze všech v roce veer.
Sám pán domu velkolepou, novou lampu zažíhal,

jížto z papírových krajek zdobný podklad vystíhal,

nejpknjší ubrus jemný záí jako padlý sníh,

stíbrem náiní se tpytí u talí sváteních.
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Dti sedí dnes jak pny, v oích plno slastných tuch,

rozilen kamsi stranou stále hledí, bystí sluch,

rozkoš z rybích hod vzácných, z pamlsk tch všelikých

s dychtivým se mísí zdáním píštích vcí velikých.

Otec žertuje, sám šasten, mna si ruce veselo,

s dítky o prasátku zlatém, které z nich je vidlo,

o Ježíšku, že již zahle roucha jeho hvzdný lem,

andílky též za ním s košem, a co asi bude v nm ?

Ob sleny víc se tší na tch hod pozdní sklon,

který ve hrách rzných mine, nežli k jitní zavzní zvon,

ze skoápek budou zvídat, z olova, co sudba dá,

stevíek jim zjeví žertem, která z nich se díve vdá.

Divno, že dnes Jaroslava nepokouší nikterak

Danka vedle; chvilkami sic k nmu zbloudí její zrak,

ale bez šibalských jisker, trochu ostýchav spíš.

On však za to ku podivu vypíná dnes hlavu výš,

poíná si voln zcela, jakby neznal rozpaku,

a svit jakýs blahovstný zahrává mu ve zraku.

Hanuš pohledem sic nkdy ponurým o zavadí,

svží vdk též Jaroslavy pozoruje z úkradí;

ale astj' v druhou stranu k Vlast obrací svj zor,

družné hovory s ní vede. Rozliných v nm cit spor,

jak to ve vlnivé mysli bývá za jinošských dn

:

tu ho nese k Jaroslav peru rozkošného snu,

cítí, že v nm toužné lásky opojný se budí cit,

již i osten žárlivosti v jeho nitro lehce vryt;

tu zas Vlasty krásná duše jeho myšlenkami chví,

hled na ni pociuje cos jak teplo pátelství —
i snad více? Zí jí na rty — co v nich sladké lahody,

jak jsou krásny, jak se rdjí svžím nachem jahody! . . .

Zatím vzrostla nedokavost malé dole družiny —
již jen zpola vnují se vzácným vnadám hostiny,

vidlika dost roztržit pro lahdku zajíždí,

o níž snili po rok celý, do skoápky hlemýždí — —
Však již otec vstal a vyšel — ztichli malí, ani dut!

dychtiv jen byste uši, každý sedí nepohnut.

Slyš — te cinkot, který znívá vždycky jim jak s nebe zvuk, —
vidliky a lžíce pouští s teskem boue malých ruk

a bou nožek hmotn kvapí k parádnímu pokoji,

jehož dvée, rozletší se, nestaí jich píboji,

chvilku ztrnule však váznou za prahem té komnaty

:

Hle, tu sklání na vše strany zelený mrak asnatý

mladá jedle; hojná svtla jako hvzdy záí v ní,

a zrak dítek mezi nimi krásy nebes vidt mní:

zlatých oech a jablek blýskavici tepetnou,

rznotvárných cukrovinek pestrou spoustu nesetnou,
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stíbrné a zlaté kolkol splétají se etzy —
a zde hraky, panny, knihy — Jaký jásot bez mezí!

Každý ze starších zde také našel jakýs vhodný dai,

Dank všák na hodinky; trepky úhledné mel tvar

s vyšíváním rzných kvt prací jemnou, výbornou

a zrak radostí mu zasvi nad macoškou pitvornou,

dárkyni jež prozradila: zahlédl-té kterýs den

Jaroslavu s vyšíváním, v nmž ten kvt byl dokonen.
Proto pistoup' nyní k dívce s tichým, velým: „Sleno, dík!

Prozradil mi vaši práci tento kvtný dvrník."
Vztah' k ní ruku ; dívka ješt zapírav zela na,
le pak — trochu dél, než teba — spoinula v dlani dla.

Ostatní však nejvíc tšil plesající dítek dav

;

otec zejména v nm záil, sám se dckem tém stav,

vlastní rukou z pestrých domk stavl vísku devnou
a k ní strom trpasliích dlouhou alej zelenou,

až pak, obrátiv se k starším, s vážným pravil dojetím

:

„Do dtského ráje svého v tento den vždy zaletím,

v dtech svých tu dávnou radost cítím zas — Ó, krásný den,

dokus v kruhu milých duší, s nimi zdráv a spokojen. —

"

Umlk' v tom — kýs inkot v okn ozval se a jakýs skek,

jako zachechtání zlobné — pohled všech se k oknu smek',

a tam zamihlo se cosi jako divá lidská tvá —
Správce pistoupil — vše prázdno, sníh jen tam a luny zá.

„Jakýs tulák bezpochyby — " ukonejšil druhé pak,

ale krátkým intermezzem pochmuil se jeho zrak

a jak stín to také druhým padlo v svatveerní jas.

Však již práv ohoelé zhasit svíiky byl as
na vtvicích. Vykonavše tuto práci pospolu,

v druhé jizb, skonit hody, usedli zas ke stolu.

Dítky u hraek tu brzy obnovily hluný ples,

ale starším dosud myslí mráek rušivý se nes,

matný tváe stín tkvl v duchu, který tam se v okn mih',

v nejasnosti své pec divý ; v sluchu znl jim zlobný smích . ,

„Ale ponenáhle chmura tratila se opt s el,

beseda se oživila a smích Jaroslavin znl,

až pak zapomnna zcela episoda nemilá,

když se pune horká vláha v íších stihlých perlila

a pan správce ku pípitku vznesl kouící se mok

:

„Kéž by všechny v plném zdraví budoucí nás opt rok

shromáždil zde u veselé štdrodenní veee —

"

Pojednou však vyrušil je divný klepot na dvée;
bylo spíš to jako psti obrovité pádný tluk . . .

Bezdky všem na stl zpátky sklenice se svezly z ruk.
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Dvée prudce oteveny; vešla divá postava:

erných vlas rozcuchaných objímala záplava

s vousem pustým tvái drsnou, z nížto svítil zpurný zrak

pod vrásitým elem sndým, s oboím jak bouný mrak,

kolem úst pak hruboretých úsmv záhadný se vil.

Odv zpola rozedraný kostnaté mu tlo kryl.

„Racek!" zaznlo kol stolu, kroužek hodovník zble,
stáli zdšeni a správce páž jak na obranu zvd.

„Ano, Racek. Vzácné pansto promine mi rušení

pozdní návštvou, již konám tém rovnou z vzení,

podkovat panu správci — Ne, ne, pane, žádný strach!

Nejdu mstít se ; nedávno však zuby na vás cenil vrah —
netušil jste, že vás dlí od nho jen okna rám,

za nímž stoje na vás hledl, písahaje zhoubu vám.

Já to byl! Já ze žaláe jsem se vracel k domovu —
ze žaláe do tch starých, vných bídy okov.
Kolem zámku pou má vedla — a tu skvlá okna zá
svedla mne, by odvážil se parkem k nmu proletá —
man tak — snad posilnit jsem hodlal v nitru žhoucí vztek

pohledem na škdce svého veselí a požitek.

A tak stál jsem ped tím oknem, vidl uvnit samý tpyt,

jak tam zástup v krásných šatech, svatveerním kvasem syt,

stojí kolem stromu, na nmž nádhern se blyštíce

cukrové se chvjí trety, híek pkných smsice.
Vidl jsem tch dítek radost, zdravých, svžích, rumných, —
všude samou zá a krásu, štstí, rozkoše a smích . . .

A tu na svou vlastní chatu vzpomnl jsem, co najdu v ní,

jaký tam as uvítá mne obraz štdroveerní —
bída, plíse, mráz a hadry, dítek nahota i hlad,

a mj ubožáek Jeník v rakvice tam leží snad . . .

Tu krev tryskla vzhru k hlav — zaala se moje pes
a já písahal, svou puškou rázem vaši rozkoš smést.

Pro zbra smrtnou dojdu dom — kule oknem promní
plesné hodování rázem v hrzu, plá a kvílení

;

za svj žalá, pane správci, strašliv se pomstím vám.

Prchnu pak a chytnou-li mne, žen, dtem s bohem dám —
a se o n stará obec i sám — je-li v nebi — kdos,

beztoho te po vzení jaký všem nám kyne los?

Za tch myšlének jsem chvátal ku své chat u lesa;

v domku svtlo, pijdu blíže, v okno zím — 6 nebesa!

kolem stromku vánoního dítky skáou vesele,

i sám Jeník tleská v ruky, zdráv již, tváe zardlé,

a když vešel jsem, tu žena podala mi slzíc zvst,

í ten obraz neekaný, í ta zmna dílo jest.

Zámr krvavý tu zmizel. Ale nepicházím sem,

kajícn bych vyznal panstvu, že svým vzdorem zbloudil jsem.
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ped. vámi že za almužnu ponížen skloním hbet —
Ó ne milost — naše právo, podíl náš nám dejte zpt!
Podíl na té zemi širé, kde všem patí stejný díl,

ne by tisíce tu v bíd klesali a hlouek tyl

!

Zstávám, ím byl jsem stále : nepítelem škdc tch,

nastane-li splátka strašná, v boji budu první všech . . .

Ale cit mám také, páni. Jdu, bych za svých dítek ples

vdil andli, s nímž vešel Ježíšek i ke mn dnes."

A než nadálá se Vlasta, pistoup' k ní a hrubý ret

vtiskl na panenské ruky liliový, útlý kvt.

A jak pišel, vzdorn, hmotn Eacek divý zmizel zas.

Chvíli ticho bylo v jizb : pak se ozval správcv hlas

:

„Tu je máte, pravé heslo," ekl trpce, „hrubá pst
majetek, mrav, káze všecku v propast krvavou chce smést.

"^

Ale Hanuš pravil, chopiv díví ruky nžný bl,
kterýž dosud políbení stopou drsného se rdl

:

„Kdyby takovéto mkké ruce vládly na zemi,

bez boje by rozuzlily tžké veku problémy."

XIII.

(Vánoní zpv andl.)

V nebeské glorii oblakem lilií

perutí našich se mihotá jas,

v ohromném prostoru, bez mezí, obzoru,

hlaholí jasn náš radostný hlas

:

Sláva bu vná
prazdroji všeho,

kome se, klame
veleb Jeho,

praduch svta,

kterýž se šatí

hmotou a asem,
Jemužto pasem
dráha jest mléná,

králi všech bytostí v nebeské výsosti

sláva bu vná!

V noci té pesvaté s výšiny hvzdnaté
k zemi se sklání náš záivý let

jako kdys k Betlému, k robátku svtlému,

jehož zírak z jeslí se usmíval v svt.
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Dátka okem
z chudobné stáje

zasvitla lidem

jitenka ráje,

chudým a prostým

záila vlídn,

linula shry
v pozemské chmury
pokoj a štstí,

pinesla s blankytu lásky a soucitu

blažené zvsti.

Stíbrem se jiskíce v paprscích msíce
nad krajem odným v záivý sníh

chvjem' se, vidíme všechno a slyšíme

z chatrí náky a z palác smích,

Vidíme skvosty,

slzy a cáry,

slyšíme jásot,

repot a sváry,

mrzký zvuk zlata,

inící zbran,

zíme bi, jamo —
Pešly ach ! darmo
tisíce rok,

dítku co k oslav pli jsme jásavé

betlémskou sloku

!

V as však peeji vky jsou krpjí
ped Ním — On kyne nám : Plesejte dál

!

Dílo své od vk dokonám v lovku,
jemuž svit spásy tam v Betléme vzplál.

Plesejte dále

s nadjným videm,

dobré tam vle
žehnejte lidem,

kteí svým bratím
vnují život

soucitem vzííatý,

v lidstva cíl svatý

chovají víru —
Blažte je písnmi o brzkém na zemi

království míru.

Nuže, tlum labutí, ve hvzdném klenutí

chvjme se nad zemí ve svatou noc,

lidskému plemeni zvstujme spasení,

velebme nebeskou slávu a moc.
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Pijde as, lidé

v ádu kdy uovém,

volní a rovní

v pravd, ne slovem,

zákony všechny

nahradí láskou,

odloží zbran,

stisknou si dlan
s radostným klidem —

Sláva bu vností Pánu na výsosti,

pokoj všem lidem ! *)

Na oíšky chodívala.

z písní Tarasa Ševenka. Peložila Ržena Jesenská.

Na oíšky chodívala

kolem splavu,

a práska tam milovala

pro zábavu.

Prášek mele, zažertuje,

ohlídne se, poceluje

pro zábavu.

Kolem splavu chodívala

sekat drva,

bednáe tam milovala

ernobrvá.

Bedná vdra pobíjeje

pitulí ji, až se chvje
ernobrvá.

Kolem splavu chodívala

na houbiky,

sedláe tam milovala

pro hubiky.

A on emen sešívaje,

pivine ji objímaje —
pro hubiky.

Pakliže chceš dobe znáti,

moje máti,

koho budeš v budoucnosti

zetm zváti?

Všecky, všecky, moje mámo,
svými zeti do nedle

budeš zváti.

<^jfí

prae
*) Tento poslední zpv byl o sob uveejnn již jinde. Druhou ást prosaieké

„Druhý kvt" poneme uveejovati v nkterém z prvních sešit píštího roníku.
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Zídlo milosrdného nepítele.

(Východní povst.)

Rusky napsal V. N. D. Peložil Fr. Mach.

Karavana táhla pouští. Slunce pálilo. Zlaté pískové kopce mizely

v oslepující dálce. Nebe tonulo v jakémsi opálovém lesku. V pedu bílou

árou vinula se cesta . . . Vlastn zde ani cesty nebylo. Cestou se tu

zdály kostry padlých velbloud. Studn zstaly v zadu
;

poutníci vzali

s sebou vody na dva dny. Teprve zítra mohli doraziti k oase s vyschlými

palmami. Z rána ješt se v dáli míhaly divné vzdušné peludy s modrými
vodami, se stinnými háji. Nyní i ty zmizely. Vše umdlévalo pod písným
pohledem nemilosrdného slunce . . . Ospale kolébali se jezdci, jedoucí

za prvodcem. Kdosi zapl, ale v poušti i píse padala na duši slzami.

A zpívající hned umlkl. Ticho. Je slyšeti pouze rovnomrný šramot

tenkých nohou, boících se do písku, a šelestní hedvábných záslon, za

nimiž se ukryly ped vedrem sndolící beduinky. Vše umdlévalo, — také

duše lidská!

Cestou minula karavana umírajícího Araba; podle nho ležel na

písku uhnaný bílý k
;

jezdec, zahaliv do bílého šátku hlavu, položil

ji na mrtvé tlo tohoto svého pítele . . . Tiše kráeli mimo velbloudi.

Nikdo z lidí ani neobrátil hlavu tam, odkud z pod bílého hedvábí oste

a chtiv za nimi hledl pohled umírajícího na poušti ... Již celá kara-

vana pešla kolem nho. Pouze staec, jedoucí v zadu, náhle sestoupil

s kon a naklonil se nad Arabem.

„Co jest ti?"

„Píti!" mohl pouze pronésti umírající.

Staec pohledl za karavanou, která volné šla v ped; nikdo se

neohlížel. Staec zvedl hlavu do výše a pocítil odtud náhle jakési za-

vanuti, pronikající jeho duši . . . Staec sal nádoby s vodou . . . Umyl
umírajícímu nejprve líce a rty, potom mu podal hlt vody . . . druhý . . .

Líce umírajícího oživly.

„Jsi z rodu Omiad?"
„Ano," odvtil staec.

„Uhodl jsem to po znamení na tvé ruce ... Já jsem z rodu

Elkamid. Jsme tudíž úhlavní nepátelé ..."

„V poušti pede tváí Alláhovou — jsme pouze brati. Pij ! . . .

Jsem stár, tys mlád. Pij a žij . .
."

Umírající chtiv pilnul k nádob s vodou . . . Staec ho posadil

na svého velblouda.

„Je a vypravuj svým o mst jednoho Omiada.

"

„A ty?"

„Mn beztoho nebude dlouho žíti."

„Pojeme spolu."
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„Nemožno. Velbloud jest malý, nesnese takovou tíži."

Arab váhal. Byl však mlád, oekávala ho sláva a láska . . . Mlky
usedl do sedla. Zastavil se.

„Máš píbuzné?"
„Nemám nikoho," odvtil staec.

„S bohem."

Staec dlouho za ním pohlížel. Oklamal svého nepítele. Ml dti —
oni však se proslavili jako udatní vojíni. Nepotebovali ho více.

Karavana zmizela v oslepující dáli. Slunce pálilo. Nebe tonulo

v opálovém lesku. Staec zahalil hlavu do pokryvadla a ulehl lící k zemi.

Minulo nkolik msíc.
Táž pouš. Tytéž zlaté kopce. Táž karavana se vracela. Cestující

vzali též z poslední oasy vody na dva dny . . Ospale kolébali se jezdci

na unavených velbloudech, a náhle se prvodce zastavil.

„Co jest to tam?" ukázal do dáli.

Dohonivší ho cestující hledli udiven týmž smrem . . . Tam uprosted

nekoneného písku bylo vidti zele. Pnuly se k nebi vysoké, hrdé

palmy, mezi pyšným kovím hrel pramen, a veselé bublání studených

proud rušilo temné, zlovstné ticho okolní poušt . . . Pestré kvty svou

nžnou vní vítaly unavené cestující.

U pramene leželo nezetlelé tlo starcovo. Zvedli ho, zabalili do

hedvábných pokrývek a odvezli do oasy jeho plemene.

Arabové tvrdí, že nové zídlo vytrysklo zde z hloubi zem po pí-

kazu Alláha tam, kam padlo do písku nkolik kapek vody z nádoby

starého šejka. Beduíni nazývají tuto oasu „zídlo milosrdného nepítele".
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